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Collegebesluiten van 1 juli 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. Frans Backhuijs 

 De openbare besluitenlijst van 21 juni 2022 1. Openbare besluitenlijst van 21 juni 2022 vast te stellen. 

 
 

 Informatieve brief aan de gemeenteraad 1. De volgende informatieve brief te versturen aan de 
gemeenteraad:  
- Energiearmoede 

 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de stand van zaken met 
betrekking tot het ontwikkelen van beleid om energiearmoede aan te 
pakken en de ondersteuningsmaatregelen van het Rijk en de 
Provincie Utrecht.  

 

2. Marieke Schouten 

 Principebesluit Edisonbaan 4 Rijnhuizen 1. Een positieve grondhouding aan te nemen over de 
realisatie van 105 woningen, een supermarkt en een 
inpandige parkeervoorziening aan de Edisonbaan 4, onder 
voorbehoud dat ingevolge het Adviesdocument Ruimtelijk 
Initiatief bij de formele aanvraag omgevingsvergunning een 
aantal onderdelen verder worden uitgewerkt. 
 
2. Hiervoor de anterieure overeenkomst aan te gaan met EB4 
B.V.; 
 
3. De raad over dit initiatief te informeren. 

 

Het college heeft besloten om in principe mee te werken aan de 
realisatie van 105 woningen, een supermarkt en een inpandige 
parkeervoorziening aan de Edisonbaan 4.  
De ontwikkelaar zal een aantal onderdelen van het plan verder 
moeten uitwerken waarna een aanvraag omgevingsvergunning kan 
worden ingediend. 

 

3. Ellie Eggengoor 

 Ondertekenen Allonge gronduitgifteovereenkomst Het 
Klooster 

1. Aanvullende juridische afspraken te maken met Shell over 
de gronduitgifteovereenkomst uit 2020 

In november 2020 is de Gronduitgifteovereenkomst met Shell 
ondertekend voor de verkoop van kavel A2 in Het Klooster. Daarna 
zijn er gesprekken met Shell gevoerd over de invulling van de kavel. 
Naar aanleiding van het Didam arrest is er een kort geding geweest 
met een ondernemer die ook aanspraak maakt op de kavel. De 
rechter heeft uitspraak gedaan dat de gestanddoening van de 
verkoop eerst gepubliceerd moet worden. De publicatie vindt op 
korte termijn plaats. Doordat de gestanddoening van de verkoop 
langer duurt dan gebruikelijk hebben Shell en gemeente aanvullende 
juridische afspraken gemaakt welke zijn verwoord in een Allonge en 
die door beide partijen wordt ondertekend. 

 
 

 




