NOTULEN
VERGADERING BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
d.d. 31 mei 2016
Aanwezig:
drs. M.E. Smit - burgemeester
Th.H.A.M. Reijn - wethouder
drs. B.R. van Henten-Meijer - wethouder
drs. S.N.F. van Rijkom - wethouder
drs. J. Visser - gemeentesecretaris

Nr.: BN/1713/160526/TB

Nr
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Onderwerp
Opening en vaststelling agenda
Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 24 mei 2016
Vastgesteld
Ingekomen stukken:
1. Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland op 24 mei 2016;
Voor kennisgeving aangenomen
Uitnodigingen:
2. Gooische haringparty op 29 juni in Huizen;
Voor kennisgeving aangenomen
3. Familiedag SV ’s-Graveland;
Burgemeester, wethouder van Rijkom
4. Afscheid de heer Flemming Smit op 23 juni in Hilversum
Wethouder van Henten
5. Vrijbuiterweekend op 2 en 3 juli in Loosdrecht
Burgemeester, wethouders Reijn, van Henten
6. Defilé Avondvierdaagse Kortenhoef op 3 juni
Burgemeester, wethouder Reijn
Agenda bezwaarschriftencommissie d.d. 6 juni 2016
Voor kennisgeving aangenomen
Voorjaarsrapportage 2016
Het college besluit:
1. De voorjaarsrapportage 2016 vast te stellen;
2. De voorjaarsrapportage 2016 aan te bieden aan de raad.
Buro Sport
Het college besluit:
Voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
Vervanging sportvloer de Blijk
Het college besluit:
1. De raad voor te stellen een bedrag van € 10.944,- inclusief BTW,
beschikbaar te stellen voor de sloop en afvoer van de bestaande
sportvloer in sporthal de Blijk te Nederhorst den Berg;
2. De raad voor te stellen een bedrag van € 50.344,- inclusief BTW,
beschikbaar te stellen voor de vervanging van de sportvloer in de
sporthal de Blijk te Nederhorst den Berg;
3. De raad voor te stellen de kapitaallasten ten laste te brengen van de
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Afd.
Staf
Staf

Staf
DVL

SDO

SDO

8.

9.

10.

11.

stelposten “Investeringen nieuw beleid”(DVL-226 en SDO003)
Beslissing op bezwaarschriften diverse bezwaarmakers inzake
parkeerplaatsen
Het college besluit:
De bezwaarschriften van A.S., S.W. e.a. en P.J.S.-v.V. ontvankelijk en
ongegrond te verklaren. Het bezwaarschrift van P.H. niet-ontvankelijk te
verklaren.
Gladheidsbestrijding
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie gladheidbestrijding 2015-2016;
2. In te stemmen met de wijze van gladheidbestrijding Wijdemeren
2016-2017 (inclusief de strooiroutes);
3. Kennis te nemen van de publicatie over de gladheidbestrijding 20162017;
4. De commissie Ruimte en Economie hierover te informeren.
Opleggen last onder bestuursdwang aan Jachthaven de Waterburcht
B.V., mevrouw J.O.-K. en negen huurders van het perceel OudLoosdrechtsedijk 89b te Loosdrecht
1. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan Jachthaven de
Waterburcht BV en mevrouw J.A.O.-K. (als bestuurder van
Jachthaven de Waterburcht BV) om binnen zes maanden na
verzenddatum van de last de op het perceel kadastraal bekend als
LDT 00 G2375, gelegen aan de oud-Loosdrechtsedijk 89b, zonder
benodigde omgevingsvergunning gebouwde
recreatiewoningen/blokhutten te verwijderen en verwijderd te
houden en het in strijd met het bestemmingsplan recreatieve
gebruik te beëindigen en beëindigd te houden. De gronden, te
weten de in gebruik genomen recreatiepercelen dienen
teruggebracht te worden in de staat waarin zij zich voor mei 2011
bevonden, te weten natuurgebied;
2. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan de heer H. D., de
heer D. v.d.B., de heer F.A. d.V., de heer M.v.G., de heer/mevrouw
A.C.K., mevrouw v.d.L., mevrouw E.V., de heer J.G.H.M.J.(voor een
deel van het perceel kadastraal bekend als LDT 00 G2375, gelegen
aan de Oud-Loosdrechtsedijk 89b), om binnen zes maanden na
verzenddatum van de last hun zonder benodigde
omgevingsvergunning gebouwde recreatiewoning/blokhut te
verwijderen en verwijderd te houden en het in strijd met het
bestemmingsplan recreatieve gebruik op het deel van het perceel
dat de huurder huurt te beëindigen en beëindigd te houden;
3. Een last onder bestuursdwang op te leggen aan de heer/mevrouw
A.v.D.(van een deel van het perceel kadastraal bekend als LDT
00G2375, gelegen aan de Oud-Loosdrechtsedijk 89b) om binnen
zes maanden na verzenddatum van de last het in strijd met het
bestemmingsplan recreatieve gebruik op het deel van het perceel
dat de huurder huurt te beëindigen en beëindigd te houden;
4. Voor de last onder bestuursdwang in te stemmen met de basis-brief
en uitwerking van de zienswijze.
Vrije kavels Nedervecht
Het college besluit:
Om met toepassing van artikel 4, eerste lid van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht, op verzoek van een koper van een kavel in Nedervecht
medewerking te verlenen aan het afwijken van het bestemmingsplan
Overmeer Zuid, mits de afwijking stedebouwkundig passend is en derden
geen onevenredig nadeel van de afwijking ondervinden.
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12.

Visie Polder Kortenhoef
Het college besluit:
De gemeenteraad te vragen om in te stemmen met de Visie Polder
Kortenhoef.
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht (Verordening VTH)
Het college besluit:
1. De gemeenteraad voor te stellen de ‘Verordening kwaliteit
vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht’ met
toelichting vast te stellen voor de bij de Omgevingsdienst Flevoland
& Gooi en Vechtstreek ingebrachte taken;
2. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland met een brief
te horen over de op omgevingsdienstniveau afgestemde
‘Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving
omgevingsrecht’.
Definitief oordeel in het kader van het Inter Bestuurlijk Toezicht op
Ruimtelijke Ordening en Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
2015 door de provincie Noord-Holland
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het oordeel adequaat voor ruimtelijke ordening
en redelijk adequaat voor toezicht en handhaving omgevingsrecht;
2. De verbeterpunten op te volgen;
3. Het definitief oordeel ter kennisname aan de gemeenteraad te
zenden.
Toestemming van de gemeente voor verkoop woning
Het college besluit:
1. Aan de huidige eigenaar toestemming te verlenen on de woning aan
de Van Mijndenlaan 5 in Loosdrecht te verkopen;
2. af te zien van het instemmingsrecht voor toekomstige transacties
met betrekking tot dit perceel.
Aanvraag Omgevingsvergunning oprichten woning Moleneind 6 te
Kortenhoef
Het college besluit:
Bereid te zijn om met toepassing van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure Omgevingsvergunning te verlenen voor het
oprichten van een woning op het perceel Moleneind 6 te Kortenhoef mits:
a. Een planschadeverhaalsovereenkomst wordt gesloten;
b. Een ontheffing hogere grenswaarde Wet geluidhinder wordt
ingediend in casu te zijner tijd kan worden verleend.
Verzoek van COA om medewerking te verlenen aan een
haalbaarheidsonderzoek voor een AZC op de locatie Ter Sype in
Loosdrecht
Het college besluit:
Het COA te bevestigen dat medewerking wordt verleend aan het opstellen
van een haalbaarheidsonderzoek voor het vestigen van een AZC voor 400
personen op de locatie Ter Sype te Loosdrecht, onder voorwaarden ziende
op de voortgang van de woningbouwplannen, financiën, raadsinstemming
en termijn van oplevering van het haalbaarheidsonderzoek (1 september
2016).
Kadernota
Het college besluit:
Het voorstel aan te houden voor nader intern overleg.
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Communicatie
Besproken
Openbaarheid
Vertrouwelijk zijn de agendapunten 19, 20

Ter kennisname:
 MT-verslag van 18 mei 2016

Vastgesteld in de vergadering van 6 juni 2016
de secretaris
de voorzitter
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