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DEFINITIEVE BESLUITENLIJST
Vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
Datum
Aanvang :
Plaats

Jong, W.M. de
Bieman, H.S. den
Geerdes, H.J.C.
Dalen, C. van
Liere, M. van
Rensen, J.C.H.
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dinsdag 27 maart 2018
9:30 uur
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(gemeentesecretaris), aanwezig
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(wethouder), aanwezig
(wethouder), afwezig
(wethouder), aanwezig

fff
fff

Concept besluitenlijst van 20 maart 2018 weeknr. 12
Beslissing: Vaststellen
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staf
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Themakaarten Grassen Noord (Hofstad III)
Beslissing:
1. In te stemmen met de volgende veranderingen in het bestemmingsplan,
tenzij uit de participatieperiode belangrijke nieuwe inzichten naar voren
komen:
a) de woningen in plandeel Zuidwest worden niet aan een ontsluitingsweg maar
aan een verblijfsgebied gesitueerd;
b) de westelijke verbindingsweg tussen plandeel Noord en plandeel Zuid mag
vervallen;
c) het situeren van gestapelde woningen in deelgebied Zuidwest wordt niet
uitgesloten, mits de hoogte binnen de regels blijft;
d) in plandeel Zuidoost komen vijf zijstraten in plaats van vier en minder
openbaar groen;
e) het geprojecteerde parkeerterrein voor basisschool De Vlinder mag worden
ontsloten via een weg, over de rand van het speelveld, in plaats van via een
onderdoorgang;
f) de woningen in plandeel Noordoost krijgen een beperkt andere bouwcontour
op iets grotere afstand van bestaande woningen;
g) de geprojecteerde asverspringingen op de Verlengde Kamgras mogen
vervangen worden door drempels of gelijkwaardige snelheidsremmers.
2. Het exploitatieplan te herzien op basis van de Themakaarten en de eerdere
besluitvorming over de voorwaarden aan verkoop aan Jansen
Bouwontwikkeling.
3. De 5 themakaarten Grassen Noord vrij te geven voor participatie door
omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden.
4. De raad over de voorgaande beslispunten te informeren met een collegebrief

staf

Notitie Investeringen, waardering en afschrijving
Beslissing:
1. De Notitie Investeringen, waardering en afschrijving vast te stellen
2. De Notitie Investeringen, waardering en afschrijving 2011, zoals vastgesteld
op 8 november 2011, in te trekken.
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Vaststellen 60 locaties openbare laadinfrastructuur elektrische auto’s
Beslissing:
1. De eerste 60 van de 75 locaties voor openbare oplaadpunten voor
elektrische auto’s aan te wijzen;
2. Met betrekking tot 33 van die locaties afzonderlijke verkeersbesluiten te
nemen;
3. Met betrekking tot de overige 27 locaties één verkeersbesluit te nemen.

ro

Verkoop kavel aan het Islamitisch Cultureel Centrum Houten
Beslissing:
1. het perceel grond op de Kruisboog (kavel 17 en 18) groot 2076,8 m2 aan het
Islamitisch Cultureel Centrum Houten (ICCH) te verkopen voor de prijs van C
122,- per m2;
2. daartoe de bijgevoegde koopovereenkomst (bijlage 1) aan te gaan;
3. de verkoopopbrengst van ca. C 253.369,60 ten gunste te doen komen van de
deelgrondexploitatie Kruisboog-Weteringhoek.
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weeknummer: 13-2

Beslispunten burgemeester
4. De juridisch adviseurs Staf te machtigen om de overeenkomst en de
bijbehorende bijlagen te ondertekenen.

Vastqesteld in de collegevergadering van 3 april 2018
Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten,
de burgemeester
de secretaris,

H.S. den Bierman

W.M. de òlong
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