BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 5 juli 2022
Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

445327 Ontwerpbestemmingsplan
voor gasleiding Hoornaar MR Reierscop.

1.

Akkoord.

2.

3.

446086 Nota bodembeheer
1.
werkgebied ODRU en de
bijbehorende Bodemkaarten.
2.

1

Geen milieueffectrapport (m.e.r.)
op te stellen voor het
ontwerpbestemmingsplan
"Facetherziening Buisleiding
Hoornaar-MR Reijerscop";
In te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan
"Facetherziening Buisleiding
Hoornaar-MR Reijerscop";
Het ontwerpbestemmingsplan
overeenkomstig artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening zes
weken ter inzage te leggen.

De raad voor te stellen de “Nota Akkoord.
bodembeheer werkgebied ODRU”,
inclusief de bijbehorende
bodemkaarten vast te stellen;
De raad voor te stellen de
bevoegdheid tot het nemen van
besluiten met een uitvoerend
karakter, zoals opgenomen in
hoofdstuk 11.2 van de “Nota

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

3.

459548 Vaststellen uitgifteovereenkomst fase 6.5 Broekgraaf
Voorzieningencluster
Ouwehand Bouw Groep BV.

1.

2.

460835 Publicatie voornemen
grondverkoop Knarrenhof

2

1.

Besluit

bodembeheer werkgebied ODRU”,
aan het college te delegeren met
inachtneming van de daarin
beschreven voorschriften en
voorwaarden;
De raad voor te stellen de “Nota
bodembeheer Vijfheerenlanden”
en de bijbehorende bodemkwaliteitskaart uit 2020 in te trekken
op de dag van inwerkingtreding
van de “Nota bodembeheer
werkgebied ODRU”.
Tot het aangaan van de
Akkoord.
uitgifteovereenkomst met
Ouwehand Bouw Groep BV t.b.v.
de ontwikkeling van fase 6.5 in
Broekgraaf Voorzieningencluster;
De burgemeester te adviseren
volmacht te verlenen aan
wethouder T. Meijdam om de
uitgifteovereenkomst namens de
gemeente aan te gaan en tot
ondertekening ervan over te
gaan.
De voorgenomen grondverkoop
aan Ontwikkelbedrijf Knarrenhof

Akkoord.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Leerdam.

2.

468460 Doorontwikkeling Planning & 1.
Controlcyclus.
2.

3.

3

Besluit

13 B.V. t.b.v. realisatie van een
'Knarrenhof' aan de Parallelweg
24 in Leerdam te publiceren op
de gemeentelijke website en
overheid.nl;
De vaststellingsovereenkomst
inzake de voorgenomen verkoop
van een perceel grond t.b.v. een
‘Knarrenhof’ in Leerdam aan te
gaan met Ontwikkelbedrijf
Knarrenhof 13 B.V.
In te stemmen met de notitie
Akkoord.
"doorontwikkeling P&C cyclus" en
met de daarin opgenomen
houtskoolschets;
In te stemmen met het voornemen om de gemeentelijke
programma's nieuw in te delen
en het aantal programma's met
ingang van de programmabegroting 2023 terug te brengen
van 9 naar 6;
De Auditcommissie en de
Commissie AZ hierover te
raadplegen en daartoe de
raadsinformatiebrief vast te
stellen.

Zaaknr Onderwerp

4

Conceptbesluit

Besluit

