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Collegebesluiten van 5 juli 2022 – gemeente Nieuwegein 
 

 

 

 

Portefeuillehouder Onderwerp Besluit Samenvatting 

1. Frans Backhuijs 

 Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 & 
Uitvoeringsregeling wegslepen bewaren en 
teruggave van (zware)voertuigen Nieuwegein 
2022 

Wegsleepverordening  
1. Aan de raad voor te stellen de Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 
vast te stellen. 
2. Aan de raad voor te stellen de Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 
de dag na bekendmaking in werking te laten treden.  
Uitvoeringsregeling  
3. Nadat de raad de Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 heeft 
vastgesteld de Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave 
van voertuigen in te trekken.  
4. Nadat de raad de Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 heeft 
vastgesteld de Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave 
van (zware) voertuigen Nieuwegein 2022 vast te stellen  
5. Nadat de raad de Wegsleepverordening Nieuwegein 2022 heeft 
vastgesteld de Uitvoeringsregeling wegslepen, bewaren en teruggave 
van (zware) voertuigen Nieuwegein 2022 de dag na bekendmaking in 
werking te laten treden.  

 

In de Wegsleepverordening Nieuwegein 2016  en de Uitvoeringsregeling 
wegslepen, bewaren en teruggave van voertuigen zijn onder meer de 
tarieven opgenomen die voortkomen uit het contract met aangewezen 
wegsleepbedrijf, Automobiel bedrijf Kooijman Vianen B.V., voor het 
wegslepen, in bewaring stellen en terug geven van voertuigen. Het 
contract met het wegsleepbedrijf is op 1 januari 2021 van rechtswege 
geëindigd. Het wegsleepbedrijf wenst de tarieven te indexeren in het te 
hernieuwen contract. Om deze reden dienen wij de 
Wegsleepverordening en de Uitvoeringsregeling, door middel van het in 
overeenstemming brengen van de tarieven met het te hernieuwen 
contract, te wijzigen. Tevens voegen we de tarieven voor voertuigen, 
zoals vrachtauto’s en autobussen, toe die door middel van een zwaar 
bergingsvoertuig dienen te worden weggesleept. 
De rest van de Wegsleepverordening en de Uitvoeringsregeling blijven 
ongewijzigd. 

 De openbare besluitenlijst van 1 juli 2022 1. Openbare besluitenlijst van 1 juli 2022 vast te stellen. 

 
 

2. Marieke Schouten 

 Koopovereenkomst Middenblok 1. Een koopovereenkomst met Trebbe aan te gaan, voor de verkoop van 
grond voor de ontwikkeling van het Middenblok in Hoog Zandveld.  
 
Beslispunt burgemeester: 
2. Aan wethouder M. Schouten volmacht te verlenen om de 
koopovereenkomst, bedoeld in beslispunt 1, namens de gemeente 
Nieuwegein te ondertekenen. 

 

Het college heeft op 5 april de ontwikkeling gegund aan de winnaar van 
de tender, Trebbe. Het college gaat nu een koopovereenkomst aan met 
Trebbe waarin de afspraken worden vastgelegd. 

 Projectomgevingsvergunning voor 
warmtebuffer Symfonielaan/A.C. Verhoefweg 

1. De zienswijzen tegen het ontwerpbesluit te beantwoorden met de 
bijgevoegde ‘notitie beantwoording zienswijzen’ en daarmee te 
concluderen dat ze geen aanleiding geven om wijzigingen door te voeren 
t.o.v. het ontwerpbesluit.  
2. Een projectomgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van 
een warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk op de 
hoek Symfonielaan/A.C. Verhoefweg.  
3. De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde 
raadsinformatiebrief.  

Eneco heeft op 17 juni 2021 een aanvraag voor een 
(project)omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren van een 
warmtebuffer en het aanpassen van het bestaande hekwerk bij het 
warmteoverdrachtstation (WOS) Zuilenstein op de hoek 
Symfonielaan/A.C. Verhoefweg. Aan de aanvraag van de 
omgevingsvergunning is een uitgebreid traject voorafgegaan met 
verschillende informatie- en participatiesessies. Er is een ontwerpbesluit 
opgesteld dat zes weken ter inzage heeft gelegen zodat eenieder een 
zienswijze kon indienen. Dit is o.a. via ca. 1.100 buurtberichten breed 
bekend gemaakt. De zienswijzen die zijn ingediend geven geen 
aanleiding om het ontwerpbesluit aan te passen. Het college heeft 
besloten de projectomgevingsvergunning te verlenen.  
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De indieners van de zienswijzen worden hiervan persoonlijk op de 
hoogte gebracht. Ook de gemeenteraad wordt schriftelijk geïnformeerd. 
Het besluit wordt openbaar bekend gemaakt. Er staan 
beroepsmogelijkheden tegen open. 

 

 Uitnodigingskader Zonnevelden 1. De inspraakreacties te beantwoorden, waarbij de reacties hebben 
geleid tot:  
- Een verdere verduidelijking van het zoekgebied voor een locatie voor 
zonnevelden langs de A2  
- Een meer expliciete eis richting de initiatiefnemer om de potentiële 
impact op natuurwaarden in beeld te brengen.  
- Een meer expliciete eis richting de initiatiefnemer om een aanpak en 
maatregelen te formuleren die een positieve bijdrage leveren aan 
natuurwaarden.  
2. Een navolgbaar proces bij de selectie van nieuwe initiatieven te 
hanteren.  
3. Met inachtneming van de beslispunten 1 en 2 het Uitnodigingskader 
Zonnevelden vast te stellen.  

 

Na het Collegebesluit om het Ontwerp uitnodigingskader zonnevelden 
Nieuwegein vast te stellen, heeft het kader voor twee weken ter inzage 
gelegen. Op basis van de reacties zijn er een aantal punten verduidelijkt 
en zijn de voorwaarden over natuurwaarden extra aangescherpt. 
Daarnaast is de procedure voor initiatieven verder uitgewerkt. Met de 
formele vaststelling van het uitnodigingskader zonnevelden Nieuwegein, 
hoopt het college de toename van de lokale productie van duurzame 
energie te faciliteren met oog voor correcte inpassing in landschap en 
natuur. 

3. Ellie Eggengoor 

 Bestuursrapportage 2022 Aan de raad voor te stellen: 
1. De Bestuursrapportage 2022 vast te stellen en de daarin opgenomen 
wijzigingen in de begroting 2022 door te voeren; 
2. Het nadelig resultaat van € 790.000 ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo 2022; 
3. Een bedrag van € 58.000 minder te onttrekken aan de reserve 
“WABO”; 
4. Een bedrag van € 50.000 ten laste te brengen van de reserve 
“Woonwijs”; 
5. Een bedrag van € 35.500 aan corona-gerelateerde uitgaven ten laste 
te brengen van de reserve “dekking Coronakosten”; 
6. Een bedrag van € 248.500 te onttrekken aan de reserve 
“Grondbedrijf”; 
7. Het college opdracht te geven om de opgenomen meerjarige financiële 
effecten van deze Bestuursrapportage te verwerken in de begroting 
2023-2026. 

 

Met de Bestuursrapportage wordt zowel financieel als ook inhoudelijk 
verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting 2022. Na 
verwerking van alle wijzigingen is het totale financiële effect op het 
begrotingssaldo € 790.000 negatief. De actuele stand van het 
begrotingssaldo is nu € 1.718.000 positief. In deze Bestuursrapportage 
is € 750.000 aan lasten verwerkt die verband houden met de gemaakte 
afspraken in het coalitieakkoord. Daarnaast is er € 35.500 aan corona-
gerelateerde uitgaven ten laste van de Corona reserve gebracht. 
Structurele effecten zullen worden verwerkt in de begroting 2023-2026. 

4. Guido Bamberg 

 Schriftelijke vragen m.b.t. de nieuwe 
overeenkomst voor gas 

1. De schriftelijke vragen van de fractie LV over de nieuwe overeenkomst 
voor gas te beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De fractie Lokale Vernieuwing heeft schriftelijke vragen gesteld over de 
nieuwe overeenkomst voor gas. Deze vragen worden met een brief bij 
dit besluit beantwoord. 

 

 Schriftelijke vragen m.b.t. de nieuwe 
overeenkomst voor gas 

1. De schriftelijke vragen van de VSP fractie over de nieuwe 
overeenkomst voor gas te beantwoorden middels bijgevoegde brief. 

De VSP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de nieuwe 
overeenkomst voor gas. Deze vragen worden met een brief bij dit 
besluit beantwoord. 
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5. John van Engelen 

 Zienswijze jaarrekening 2021 Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden 

1.   De raad voor te stellen: 
een zienswijze in te dienen bij de jaarrekening 2021 van Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden, waarin we verzoeken dat voor de uitgestelde 
vervangingsinvesteringen expliciet aandacht wordt gevraagd in de 
samenwerkingsovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de 
taakuitvoering. 
 

 

Op 10 juni 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden de ontwerp jaarrekening 2021 opgesteld. Conform de 
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden is 
de gemeenteraad in de gelegenheid om daarop voor 15 oktober 2022 
een zienswijze kenbaar te maken. De jaarrekening laat een positief 
resultaat zien van € 521.758,00. In de aanbiedingsbrief bij de 
jaarrekening geeft men een toelichting op dit resultaat, dat 
verschillende oorzaken kent.  
Voorgesteld wordt om in de zienswijze mee te geven dat de verstrekte 
toelichting helder is, maar dat het onderwerp uitgestelde 
vervangingsinvesteringen zorgen baart, omdat men bij uitgestelde 
vervangingsinvesteringen het risico loopt van hogere kosten van herstel 
van het huidige areaal of van een teruglopende kwaliteit in 
dienstverlening. De raad hecht er daarom aan dat hieraan aandacht 
wordt besteed in de samenwerkingsovereenkomst voor de 
taakuitvoering met Staatsbosbeheer om straks het risico van hogere 
kosten voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken. 

 
 

 


