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01 Aanpak overlast van Eikenprocessierups door verhoging biodiversiteit 

B&W besluiten  

Met de beantwoording van de schriftelijke vragen in te stemmen. 

 

02 Van rechtswege verleende omgevingsvergunning Singel 123 naar bestemming horeca 3 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 18 juli 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de ingediende bezwaren door de omwonenden ontvankelijk 

te verklaren; 

2. de bezwaren gegrond te verklaren, voor zover het een motiveringsgebrek betreft;  

3. het bestreden besluit van 22 februari 2019 te herzien door opneming van een overweging waarom 

vanuit ruimtelijk oogpunt  

4. geen bezwaren bestaat tegen de gebruikswijziging en door in het besluit duidelijk aan te geven dat 

het alleen een Poké  

5. Bowlafhaalcentrum betreft;  

6. met de bekendmaking van het op bezwaar genomen besluit dit advies en het verslag van de 

hoorzitting mee te zenden. 

 

03 Beslissing op bezwaar verleende vergunning tijdelijke omgevingsvergunning voor een 

overloopterrein nabij Oud Valkeveen voor een periode van 10 jaar 

B&W besluiten: 

1. Kennis te nemen van het advies van de bezwaarschriftencommissie in het bezwaar tegen de  

verleende omgevingsvergunning voor een overloopterrein nabij het Speelpark Oud Valkeveen; 

2. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar ingediend door de Vrienden van ’t Gooien 

de  Stichting De Limieten en Valkeveen ontvankelijk te verklaren en voor het overige de 

bezwaren van diegenen die als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt, ontvankelijk te 

verklaren en de rest van de bezwaren niet-ontvankelijk te verklaren; 

1. 3. Het bestreden besluit van december 2018 te handhaven onder aanvulling Van hetgeen door 

het    college in het verweerschrift is aangegeven; 

3. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.  

 

04 Bredius Memo beantwoording motie Bredius over toewijzing 
B&W besluiten  
De beantwoording op de motie aangaande de woningen op de Bredius, over “Onderzoek 
privaatrechtelijk kettingbeding toewijzing aan specifieke doelgroepen” goed te keuren en de raad 
hierover te informeren. 

 

 


