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NR  PHO  ZAAK  ONDERWERP  BESLUIT 

3.1 BE L186527  Projectsubsidie  NOM-
renovatie modelwoning 
Alandsbeek 

Het college besluit: 
1. € 7.500 beschikbaar te stellen aan T. Horlings voor 

de realisatie van een modelwoning Nul-op-de-
meter renovatie, uit middelen voor de 
energietransitie; 

2. hieraan de voorwaarde te verbinden dat de 
gerenoveerde woning beschikbaar wordt gesteld 
voor communicatieactiviteiten. 

3.2  VO L184312 Onderzoek 
subsidiemogelijkheden 
CUP 2018-2022  

Het college besluit er mee in te stemmen dat een 
onderzoek wordt uitgevoerd naar de 
subsidiemogelijkheden voor het CUP 2018-2022. 

3.3 BE L187020 Ontslag mevrouw Van 
Burgsteden als lid van de 
participatieraad 

Het college besluit Mevrouw Van Burgsteden op eigen 
verzoek te ontslaan als lid van de participatieraad. 

3.4  VO L185192  Principeverzoek ABZ 
diervoeding - 
Hamersveldseweg 138 

Het college besluit: 
1. in principe medewerking te verlenen aan het 

principeverzoek van ABZ diervoeding om haar 
bedrijf uit te breiden op de locatie 
Hamersveldseweg 138; 

2. aan de principemedewerking voorwaarden te 
verbinden, zoals omschreven in de bijgevoegde 
principebrief. 

3.5 BE 	L186201 Ontwerpbestemmingsplan 
IKC Berkelwijk 

Het college besluit: 
1. in te stemmen met de stedenbouwkundige 

uitgangspunten van het Voorlopig Ontwerp; 
2. het ontwerpbestemmingsplan om die reden vrij te 

geven voor inspraak. 

3.6  VO L187220 Het college besluit: 
1. medewerking te willen verlenen aan het verzoek 

van het bestuur van Den Treek Henschoten om de 
coördinatieregeling voor het 'project Treekerweg 5' 
toe te passen; 

2. de raad voor te stellen de coördinatieregeling op 
grond van artikel 3.30 Wro van toepassing te 

Toepassen gemeentelijke 
coördinatieregeling 
Treekerweg 5 
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verklaren op de voorbereiding, bekendmaking en 
besluitvorming van het bestemmingsplan 
'herziening Treekerweg 5', de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het verbreden van de 
inrit, verkeersbesluit en overige met het project 
samenhangende vergunningen / besluiten. 

3.7 KI L187417 Gunning realisatie van de 
uitvoering van fase 1 'Hart 
van Leusden' 

Het college besluit: 
I. 	de uitvoeringsfase 1 van het project Hart van 

Leusden te gunnen aan fa. Roelofs; 
2. 	het ondertekenen van het uitvoeringscontract 

op 3 september te mandateren aan de 
wethouder Hart van Leusden. 

directeur-secretaris 	 burgemeester 
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