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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 26 april jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan 
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.  
 

B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse 
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u 
er geen rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld 
van de beleidsstukken waarover het college heeft besloten. 
 
 
Portefeuille wethouder R. Beukers 
 
Ingekomen stukken GBLT: jaarrekening 2021, begrotingswijziging 2022, kadernota en 
ontwerpbegroting 2023 
Het college neemt kennis van de door GBLT aangeleverde begrotingswijziging 2022, de 
kadernota 2023 en de ontwerpbegroting 2023. De stukken worden aangeboden aan de raad, 
vooruitlopend op de formele behandeling van de lijst van ingekomen stukken op 19 mei 2022. 
 
 
 
Portefeuille wethouder H. van Barneveld 
 
Planologische procedures ten behoeve van actualiseren geluidzone Industrie, 
administratief corrigeren van hogere grenswaardes en voorkomen van ruimtelijk 
ongewenste situaties 
Het college heeft besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘geluidszone Bedrijventerreinen  
Zuid/De Kronkels-Zuid’ en het ontwerp bestemmingsplan ‘partiele herziening 
bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zuid – uitsluiten geluidsgevoelige objecten’ tegelijkertijd 
voor zes weken ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten om de 
ontwerpbeschikking hogere grenswaarden 'Bedrijventerreinen-Zuid' vast te stellen en deze 
eveneens voor 6 weken ter inzage te leggen. 
 
Vervolg planologische procedure De Kronkels-Zuid 
Om de volgende fase voor de ontwikkeling van De Kronkels-Zuid te starten heeft het college 
besloten om het ontwerp bestemmingsplan ‘De Kronkels-Zuid’ en het ontwerp exploitatieplan 
‘De Kronkels-Zuid’ voor 6 weken ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college besloten 
om de ontwerpbeschikking ‘hogere grenswaarden Amersfoortseweg 40’ voor zes weken ter 
inzage te leggen. Tenslotte heeft het college besloten dat ten behoeve van de voorgenomen 
ontwikkeling geen milieueffectrapportage noodzakelijk is. Hiervoor zal het 
milieueffectrapportagebeoordelingsbesluit tegelijk met het ontwerp bestemmingsplan ter 
inzage gelegd worden. 
 
 
 
Portefeuille wethouder W. de Jong 
 
Visie wegen buitengebied en onderzoek asfaltwegen 
Het college heeft ingestemd met het toesturen van een schriftelijke mededeling aan de 
commissie Ruimte over een visie voor de asfaltwegen in het buitengebied. In de visie is een 
planning tot en met 2026 opgenomen en wordt een voorstel gedaan voor toe te passen 
materialen, bermverharding en het afwaarderen van wegen in het buitengebied die minder 
intensief worden gebruikt. 
 
 
Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten 
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van 



besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in 
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst 
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct 
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan. 


