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01 Samenwerkingsovereenkomst met Bibliotheek Gooi en Meer 

B&W besluiten in te stemmen met Samenwerkingsovereenkomst 2017-2020 tussen de gemeenten 

Eemnes, Weesp, Wijdemeren, Gooisemeren en Bibliotheek Gooi en Meer. 

02 Besluit op bezwaar Bensdorp 

B&W besluiten: 

1. Het college neemt het advies van 4 november 2016 van de Commissie voor de bezwaarschriften over 

met betrekking tot drie ingediende bezwaarschriften (tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor het bouwen en verbouwen van een gebouwencomplex ten behoeve van 

80 appartementen en 6 lofts op het Bensdorpterrein te Bussum); 

2. Het college verklaart de drie bezwaarschriften gericht tegen het besluit van 8 juli 2016, met 

betrekking tot het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen en verbouwen van een 

gebouwencomplex ten behoeve van 80 appartementen en 6 lofts op het Bensdorpterrein te Bussum 

ontvankelijk en ongegrond; 

3. Het college stemt in met de schriftelijke beantwoording aan de drie bezwaarmakers; 

4. Het college beslist in aanvulling op het primair besluit om toepassing te geven aan de binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheid artikel 3.3.1 van het bestemmingsplan Het Spiegel-Bensdorp 2015 voor het 

Geitenweitje (deel uitmakend van het bestemmingsplan Het Spiegel-Bensdorp) en het 

parkeerterrein achter de Koperen Kraan (deel uitmakend van het bestemmingsplan Het Spiegel-

Prins Hendrikpark 2010); 

5. Het college maakt ten behoeve van het realiseren van een deel van het parkeerterrein achter Café 

‘De Koperen Kraan’ gebruik van de vrijstellingsmogelijkheid op grond van artikel 4, lid 8 van Bijlage II 

van de BOR. 

03 Instemmen met RM bekendmakingen digitaal 

B&W besluiten in te stemmen met de inhoud van de raadsmededeling. 

04 Ontwikkelingen GNR 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van de brief van GNR van 18 oktober 2016 aan het Algemeen Bestuur van het GNR  

over een aangepast besturingsmodel; 

2. Stemmen in met de raadsmededeling inzake het besturingsmodel GNR; 

3. Kennis te nemen van de brief van GNR van 8 november 2016 inzake aanpassing; 

Samenwerkingsovereenkomst (SOK); 

4. Medewerking te verlenen het proces om te komen tot een aangepaste SOK; 

5. Kennis te nemen van de brief van GNR van 9 november 2016 inzake concept statutenwijziging II. 

 


