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01 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – 

Huizerstraatweg 113b, Naarden’ 

B&W besluiten: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – 

Huizerstraatweg 113b Naarden’; 

2. In te stemmen met bijgevoegd ontwerpbesluit hogere waarden Huizerstraatweg 113b, Naarden in 

het kader van de Wet geluidhinder;  

3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1 e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 

113b, Naarden’ en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor een periode van 6 weken ter 

inzage te leggen;  

4. In te stemmen met de concept overeenkomst (anterieure en planschade) Huizerstraatweg 113b;  

5. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan het afdelingshoofd M&O;  

6. In te stemmen met het versturen van een raadsmededeling betreffende de ter inzage legging van 

het ontwerpbestemmingsplan ‘1 e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Huizerstraatweg 

113b, Naarden’. 

02 Vervolgstappen voor het niet tijdige ontvangst controleverklaring 2019 

B&W besluiten de gemeenteraad kennis te laten nemen van de vervolgstappen voor het niet tijdige 

ontvangst controleverklaring 2019 

03 Raadsmededeling gestrande woonark voor Muiderberg 

B&W besluiten akkoord te gaan met het publiceren van de raadsmededeling die betrekking heeft op de 

stand van zaken over de ligplaats woonschip voor Muiderberg. 

04 Inrichten Corona teststraat GGD op het parkeerterrein bij De Zandzee 

B&W besluiten in te stemmen met het gebruik maken van de parkeerplaats bij De Zandzee voor een 

Corona teststraat van de GGD. 

05 Opstarten procedure aanwijzen Begraafplaats Badlaan 26 

Muiderberg gemeentelijk monument 

B&W besluiten in te stemmen met het starten van de procedure tot het aanwijzen van begraafplaats 

Badlaan 26 Muiderberg als gemeentelijk monument waardoor de begraafplaats voorbescherming krijgt 

als bedoeld in de Erfgoedverordening. 

06 Advies voornemen aanwijzen Houten huizen NHW rijksmonument 

B&W besluiten positief te adviseren over het voornemen van de minister van OC&W om de volgende 

onroerende zaken in de gemeente Gooise Meren aan te wijzen als rijksmonument:  

- Noordpolderweg 1 Muiden  

- Noordpolderweg 4 Muiden  

- Noordpolderweg 5 Muiden  

- Zuidpolderweg 3 Muiden  

- Bij Zuidpolderweg 3 Muiden  

- Weesperbinnenweg 1a Muiden 

- Weesperbinnenweg 11 Muiden 
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07 Besluit op bezwaar Parkeerverbod Nienhuis Ruyskade Muiderberg 

B&W besluiten: 

1. Met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer en mevrouw L –T, mevrouw Van D, 

de heer en mevrouw D, de heer De W en de heer en mevrouw Van E, (ontvangen 24 januari 2020); 

heer G. K en mevrouw Y. S en de heer E ontvankelijk te verklaren; 

2. Met betrekking tot ontvankelijkheid, het bezwaar van de heer M niet-ontvankelijk te verklaren; 

3. Met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren ongegrond te verklaren;  

4. Het bestreden besluit van 9 januari 2020 ongewijzigd te handhaven;  

5. Met de bekendmaking aan bezwaarden van op de bezwaren genomen besluiten dit advies alsmede 

de nadere schriftelijke reacties mee te zenden; 

 


