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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en 
wethouders van dinsdag 13 oktober 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 van wethouder H. van Barneveld 

 

Ontwerp Provinciale Omgevingsvisie en -Verordening, POVI 
Het college heeft besloten de raad te informeren over de Ontwerp Provinciale 
Omgevingsvisie en-Verordening en de regionale zienswijze die de gemeenten van de Regio 
Amersfoort gezamenlijk willen indienen. 

 

Langer zelfstandig wonen met een Blijverslening of Verzilverlening 
Het college gaat akkoord met het raadsvoorstel, waarmee een blijverslening en 
verzilverlening worden geïntroduceerd per 1-1-2021. Deze leningsvormen maken het mogelijk 
voor de ouder wordende inwoners van Bunschoten om geld te lenen onder gunstige 
voorwaarden. Dit geld kan worden geïnvesteerd in de eigen woning voor maatregelen die 
samenhangen met Langer Zelfstandig Wonen. 
 

Stedenbouwkundige Visie en Notitie Grondstrategie De Kronkels-Zuid 
De behoefte aan nieuwe bedrijfsgrond binnen de gemeente wordt steeds urgenter. In dit 
kader heeft het college een stedenbouwkundige visie voor bedrijventerrein De Kronkels-Zuid 
laten maken. Dit nieuwe bedrijventerrein is geprojecteerd ten zuiden van bedrijventerrein De 
Kronkels en ten westen van bedrijventerrein Haarbrug-Zuid en zal gefaseerd worden 
ontwikkeld in twee fasen van elk 7 hectare uitgeefbare grond. De provincie Utrecht heeft 
groen licht gegeven voor de ontwikkeling van de eerste fase. De stedenbouwkundige visie 
wordt samen met de bijbehorende grondexploitatie en een voorstel voor het te voeren 
grondbeleid aan de raad voorgelegd. 
 

Gebouw Eemlandia verbouw 25 studio’s en kantoren en parkeerplekken 
Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om medewerking te verlenen via een 
uitgebreide Wabo-procedure aan de restauratie van het Rijksmonument "gebouw Eemlandia" 
aan de Sint Nicolaasweg. In het lage gedeelte worden 25 studio's gerealiseerd en het hoge 
gedeelte kantoorruimte t.b.v. een dienstverlenend bedrijf. Er zullen parkeerplaatsen worden 
aangelegd. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken, zullen voor een periode van zes 
weken ter inzage gelegd en op ruimtelijke plannen worden bekendgemaakt. Binnen deze 
termijn kunnen zienswijzen worden ingediend. Na de ter inzage termijn zal een definitief 
besluit genomen worden op de aanvraag omgevingsvergunning. 
 
 

Portefeuille van wethouder W. de Jong 
 

Voornemen plaatsingsbesluit ondergrondse containers Garnalenweg 
Het college maakt het voornemen bekend om de locaties voor ondergrondse containers bij de 
nieuwbouwlocatie Garnalenweg aan te wijzen. Dit besluit wordt gepubliceerd conform 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze containers blijven ook na 
invoering van nascheiding nodig ten behoeve van de nabijgelegen appartementen. 
 



 

Grondstoffenmonitor 2019 
Jaarlijks stelt ROVA een Grondstoffenmonitor op. De monitor geeft een overzicht van de 
prestaties van de gemeente Bunschoten wat betreft de afvalinzameling in 2019. Het college 
informeert de raad over de resultaten. 
 
 
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. 


