
NR PHO ZAAK ONDERWERP BESLUIT 

Het college besluit in te stemmen met de 
Intentieovereenkomst Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug. 

De burgemeester besluit de wethouder Buitengebied 
volmacht te verlenen om deze overeenkomst op 25 
januari 2018 te ondertekenen. 

OV L160733  Intentieovereenkomst 
Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug 

Het college besluir: 
1. bij het ontwerp en de realisatie van de 

herinrichting van de Hamershof (inclusief de 
gewijzigde verkeersontsluitingen) te kiezen voor 
een Bouwteam als 'bouw en samenwerkingsvorm; 

2. in dat kader een meervoudige onderhandse 
aanbestedingsprocedure te doorlopen. 

3. in de Bouwteamfase (fase 1) nadrukkelijk invulling 
te geven aan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen en  Social  Return  on Investment  (SR01), 
een en ander zoals omschreven in de 
lnkoopstrategie 'herinrichting openbare ruimte Hart 
van Leusden van Inkoop Bureau Midden 
Nederland (IBMN 2017-LEU-RR-003). 

DR L160685 Aanbesteding 
herinrichting openbare 
ruimte "Hart van 
Leusden" fase 1 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het fietsen als aantrekkelijk alternatief 

vervoermiddel voor middellange afstanden en voor 
recreatief gebruik te stimuleren; 

2. daartoe de uitgangspunten van het fietsplan vast 
te stellen: 

a. aan de slag te gaan met de verbeteringen 
die gebruikers voor de huidige situatie 
aangeven; 

b. daarbij een uitzondering te maken voor de 
Hamersveldseweg-zuid, Hertenkop; 

c. daarbij de situatie in en rond de 
Biezenkamp op te pakken na afronding van 
het project; 

d. middels experimenten en 
haalbaarheidsonderzoeken langere 	 

BE L159860  Fietsplan 'Fietsend 
Leusden, Goed, Beter, 
Best' 

..
••. 

. 
. . 	. 

. . leusden 

. 
. 

GEMEENT 

BESLUITENLIJST OPENBAAR 
VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN LEUSDEN d.d. 23 januari 2018 

aanwezig: 
burgemeester 	 : G. Bouwmeester 
wethouder 	 : A. Dragt 
wethouder 	 : E. van Beurden 
wethouder 	 : J. Overweg 
directeur-secretaris (wnd.) : W. de Graaf-Koelewijn  
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termijnontwikkelingen te faciliteren; 
3. ten behoeve van de uitvoering van de maatregelen 

€ 450.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit 
de reserve bovenwijkse voorzieningen; 

4. begrotingswijziging 2018 - 1012 vast te stellen. 

4 DR L160590 Smartstuw Asschat Het college besluit: 
1. de raad voor te stellen geen bedenkingen te 

hebben tegen de aanleg van een zogenaamde 
smartstuw bij de bestaande stuw Asschat in het 
kader van duurzaamheid (energiewinning uit 
waterkracht); 

2. de raad voor te stellen hiervoor een incidenteel 
budget van € 60.000 beschikbaar te stellen en 
deze te dekken vanuit de gereserveerde middelen 
binnen de algemene reserve flexibel deel; 

3. de raad voor te stellen begrotingswijziging 2018 — 
1014 vast te stellen; 

4. hiertoe een samenwerkingsovereenkomst aan te 
gaan met Waterschap Vallei en Veluwe onder 
voorbehoud van instemming raad op beslispunten 
1, 2 en 3. 

BE L160573 Herinrichting 
Hessenweg in de kern 
Achterveld i.c.m. 
vervanging van het 
hoofdriool 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de herinrichting van de 

Hessenweg, waarbij het door de Denktank Achterveld 
gepresenteerde herinrichtingsplan leidend is; 

2. een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 
4.041.000 en 
de werkzaamheden te bekostigen vanuit verschillende 
in de begroting aanwezige onderhoudsgelden ad. € 
2.412.000 aangevuld met: 
- 	een provinciale subsidie van € 1.130.000; 
- 	een subsidie van het Waterschap Vallei en Veluwe 

van E 149.000; 
- 	een bijdrage vanuit de reserve bovenwijkse 

voorzieningen ter hoogte van € 350.000; 
3. het budget `groot onderhoud wegen' structureel met 

een bedrag van € 15.000 te verhogen en dit te 
betrekken bij de begrotingsopstelling 2019; 

4. hiertoe begrotingswijziging met nummer 2018- 1013 
vast te stellen. 

6 OV L160542 Vaststelling 
bestemmingsplan 
'Hoog Achterveld' 

Het college besluit aan de raad voor te stellen: 
1. in te stemmen met de verdere ontwikkeling van 

het Knooperf 'Hoog Achterveld'; 
2. de nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 

vast te stellen; 
3. het bestemmingsplan 'Hoog Achterveld', met 

planidentificatie NLIMR0.0327.157-0401 
gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de Nota 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen; 

4. geen exploitatieplan vast te stellen. 
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OV L160064  Conceptbegroting 2019 Het college besluit aan de raad voor te stellen: 

AVU 	 a. geen zienswijze in te dienen bij de AVU ten 
aanzien van de concept AVU-begroting 2019; 

b. kennis te nemen van de verwachte kostenstijging 
in de verwerking van afval. 

   

   

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 
Leusden d.d. 23 januari 2018  

GEMEENT 

1-4kAsi-Je 

directeur-secretaris (wnd.) burgemeester 
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