
 
 

 
 
1. Beantwoording schriftelijke vragen D66 Behoud bomenlanen gebiedsontwikkeling de 

Krijgsman. 

B&W besluiten akkoord te gaan met de beantwoording schriftelijke vragen D66 Behoud 

bomenlanen gebiedsontwikkeling de Krijgsman. 

 

 

2. Besluit op bezwaar Intrekking omgevingsvergunning kappen bomen nabij Isaäc da 

Costalaan 14 

B&W besluiten: 

1. Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften over nemen; 

2. De ingediende bezwaren door de heer N. kennelijk niet ontvankelijk verklaren;  

3. Met de bekendmaking aan bezwaarde en aan vergunninghouder het advies van de 

Commissie met het besluit op bezwaar mee te zenden. 

 

 

4. Begraafplaatsverordening, uitvoeringsbesluit natuurbegraafplaats 

B&W besluiten  

1. Het 'Uitvoeringsbesluit voor de graven en asbezorging Gooise Meren 2021' vast te stellen;  

2. Het 'Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen Gooise Meren 2021' inclusief 

maatvoeringstabel vast te stellen. 

 

 

5. Beschikbaar stellen toegekende lening aan Warmtebedrijf Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. De voorgestelde aanpak voor het beschikbaar stellen van de lening te volgen waarbij het 

uitgangspunt is dat de financiële steun aan Warmtebedrijf Muiderberg conform het advies 

van AT Osborne de mededinging niet vervalst;  

2. De casus Warmteberg Muiderberg ter toetsing met betrekking tot staatssteun voor te 

leggen aan de Europese Commissie;  

3. In afwachting van de uitkomst van de toets op staatssteun, de opdracht te verstrekken 

voor de uitbetaling van de eerste tranche van de lening; 

4. Mandaat te vertrekken aan bestuurder G.J. Hendriks om de lening overeenkomst met het 

Warmtebedrijf Muiderberg nader vorm te geven; 

5. De raad te informeren met bijgaande raadsmededeling. 
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6. Realisatie Skatebaan Westbatterijpark Muiden 

B&W besluiten: 

1. Een skatebaan aan te leggen in het Westbatterijpark te Muiden voor een bedrag van € 

164.000, te financieren uit de reservering van € 100.000 uit de begroting, € 44.000 te 

dekken uit crowd-funding en subsidies en de hogere kosten te dekken uit het fonds 

Leefbaarheid van € 20.000.  

2. De raad via het Voortgangsverslag hierover te informeren. 

 

 

7. Raadsmededeling Fusie en verhuizing Willem de Zwijger College en Vitusmavo 

B&W besluiten akkoord te gaan met de raadsmededeling ter informatie aan de raad. 

 

 

8. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein MD & EI 16 april 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het concept advies voor het portefeuillehoudersoverleg 

fysiek domein Milieu en duurzaamheid en Economie en Innovatie 16 april 2021. 

 

 

9. Advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek domein (Ruimte en mobiliteit; Bouwen 

en wonen) 15 april 2021 

B&W besluiten akkoord te gaan met het advies voor het portefeuillehoudersoverleg fysiek 

domein 15 april 2021. 

 

 

10. Wob besluit 1851247 120620 - BOB 1890628 060421 

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer M.R. van 

de K., Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te 

verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 12 juni 2020 in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering dat niet slechts bij één behandelend ambtenaar naar informatie is gezocht, 

maar bij alle relevante bronnen;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

  



11. Wob-besluit 1850028 120620 - BOB 1890639 060421 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer M.R. van 

de K., Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te 

verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 12 juni 2020 in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering dat niet slechts bij één behandelend ambtenaar naar informatie is gezocht, 

maar bij alle relevante bronnen;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

12. Wob-besluit 1788947 180520 - BOB 1875448 060421 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer Van de K., 

Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 18 mei 2020 in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering dat niet slechts bij één behandelend ambtenaar naar informatie is gezocht, 

maar bij alle relevante bronnen en dat de verwijzing naar het eerder ingediende Wob-

verzoek komt te vervallen;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

13. Wob-besluit 1786497 11/05/20 - BOB 1869220 

B&W besluiten:  

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer M.R. van 

de K., Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te 

verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 11 mei 2020 in stand te laten onder aanvulling van de motivering 

dat niet slechts bij één behandelend ambtenaar naar informatie is gezocht, maar bij alle 

relevante bronnen;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen;  

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 

 

 



14. Wob-besluit 1763305 18/05/20 - BOB 1875468 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend namens de heer Van de K., 

Speelpark Oud Valkeveen B.V. en Naarderbos Ontwikkeling B.V. ontvankelijk te verklaren;  

2. Met betrekking tot de gegrondheid, het bezwaar ongegrond te verklaren;  

3. Het bestreden besluit van 28 mei 2020 in stand te laten onder aanvulling van de 

motivering dat niet slechts bij één behandelend ambtenaar naar informatie is gezocht, 

maar bij alle relevante bronnen;  

4. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen; 

5. Met de bekendmaking aan (gemachtigde van) bezwaarden van het op het bezwaar 

genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting mee te zenden. 

 

 


