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Het college besluit aan de raad voor te stellen: 
1. de bouw van een appartementengebouw met 

maximaal 17 appartementen en commerciële 
dienstverlening mogelijk te maken op het perceel 
Hamersveldseweg 54; 

2. de inhoud van de nota zienswijzen vast te stellen; 
3. geen exploitatieplan voor dit bestemmingsplan vast 

te stellen; 
4. het bestemmingsplan Hamersveldseweg 54 

gewijzigd vast te stellen, met inachtneming van de 
nota zienswijzen. 

En het college besluit: 
5. hogere grenswaarden vast te stellen voor de 

geluidsbelasting vanaf de Noorderinslag en het 
omliggend gebied, overeenkomstig de 
overwegingen voor toepassing hogere 
grenswaarden. 

Het college besluit: 
1. het contract met Kringloopcentrum Amersfoort 

Leusden (KCAL) te vernieuwen; 
2. uit te spreken dat de samenwerking met KCAL 

grote lokale maatschappelijke meerwaarde heeft, 
met name op sociaal en milieu gebied; 

3. de inzameling van goedzooi en textiel, enkelvoudig 
onderhands aan KCAL te gunnen; 

4. kennis te nemen van en in te stemmen met het 
bijgevoegde contract, specifiek ten aanzien van de 
volgende aspecten: 

a. artikel 1, opdracht, het inzamelen van 
goedzooi en textiel van Leusdense 
huishoudens en het voor eigen rekening en 
risico exploiteren van een kringloopwinkel; 

b. artikel 2, looptijd van 5 jaar met 3 keer een 
optie van verlenging met 1 jaar; 

c. artikel 3 en artikel 9, vergoeding voor 
hergebruikte goedzooi en kosten voor afzet 
niet-herbruikbaar materiaal; 

d. artikel 10, sociale werkgelegenheid;  
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5. 	de uitwerking van nadere afspraken over de 
inname van goedzooi op de milieustraat en een rol 
van het KCAL bij de inzameling van grof 
huishoudelijk afval, aan de uitvoering op te dragen. 

3 BE L189125 Invorderingsproces Wet 
Milieubeheer overtreding 
Snexs Maximaplein 78 te 
Leusden 

Het college besluit om het invorderingsproces van de 
dwangsom op de nieuwe uitbater van Maximaplein 78 
stop te zetten. 

4 BE L189338 Aanpassingen 
huurcontract broedplaats 
De Smederij 

Het college besluit het huidige huurcontract van De 
Smederij aan te passen op de volgende punten: 

a. Startende ondernemers mogen maximaal 
drie jaar huren; 

b. Indien de gemeente er niet in slaagt de 
ruimte van een startende ondernemer te 
verhuren aan een (nieuwe) starter, kan de 
ondernemer blijven huren tegen een 
marktconforme huur, totdat een nieuwe 
huurder is gevonden; 

c. De avondopenstelling mag worden 
verruimd, onder de voorwaarde dat 
omwonenden hier expliciet mee 
instemmen. 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 18 september 2018  
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