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01 Vaststellen Perspectief op Werk 

B&W besluiten  

Het regionaal plan Perspectief op Werk vast te stellen. 

 

02 Plan van Aanpak en participatieplan Schootsvelden Muiden 

B&W besluiten  

1. Het project Herstel Schootsvelden Muiden zuidoost met verlegging Mariahoeveweg en P2 volgens 

het plan van aanpak uit te voeren met bijbehorend participatietraject; 

2. De Groene Uitwegmiddelen van € 2,2 mln aan te vragen bij de Provincie Noord-Holland; 

3. Het verkennen van extra bijdragen en subsidiemogelijkheden bij de stuurgroep Gooi- en 

Vechtstreek; 

4. De raad over het beoogde planproces, planning en participatietraject te informeren met de 

raadsmededeling. 

 

03 Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – 

Bollelaan 6-8, Naarden’ 

B&W besluiten  

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

Bollelaan 6-8, Naarden’; 

2. Het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Bollelaan 6-8, 

Naarden’ voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen; 

3. In te stemmen met het ontwerpbesluit hogere grenswaarden locatie Bollelaan 6-8, Naarden in het 

kader van de Wet geluidhinder; 

4. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden locatie Bollelaan 6-8 gelijktijdig met het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor een periode van 6 weken;  

5. In te stemmen met de concept overeenkomst (anterieure en planschade) Bollelaan 6-8;  

6. De ondertekening van de overeenkomst te mandateren aan wethouder J. Eijbersen;  

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

het ontwerpbestemmingsplan ‘1e herziening bestemmingsplan Buitengebied – Bollelaan 6-8, 

Naarden’.  

 

04 Verlening omgevingsvergunning Meulenwiekenlaan 2 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 8 juli 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, de bezwaren ontvankelijk te verklaren;  

2. met betrekking tot de gegrondheid, de bezwaren gegrond te verklaren, voor zover het de 

aanwezigheid van een privaatrechtelijke belemmering betreft; 

3. het bestreden besluit van 28 maart te herzien door opneming van een gewijzigde bouwtekening, 

waaruit blijkt dat aan het bepaalde in artikel 5:50, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek wordt 

voldaan;  

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan vergunninghoudster van het op het bezwaar 
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genomen besluit dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de pleitnotitie) mee te 

zenden. 

 

05 Beslissing op bezwaar beëindigen Nieuwe 's-Gravelandseweg 78a Bussum als gemeentelijk 

monument 

B&W besluiten: 

Het bezwaarschrift bij brief van 15 mei 2019 en aangevuld bij brief van 18 juni 2019 ongegrond te 

verklaren. 

 

06 Besluit op bezwaar omgevingsvergunning Meijerkamplaan 23 

B&W besluiten: 

Het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 5 september 2019 over te nemen en 

1. met betrekking tot de ontvankelijkheid, het bezwaar 1. niet-ontvankelijk te verklaren en het bezwaar 

2. ontvankelijk te verklaren. Indien de eigendomsoverdracht van de woning plaatsvindt vóór het 

verzenden van het besluit op bezwaar, dan verklaren wij het bezwaar 2. eveneens niet-ontvankelijk;  

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

3. het bestreden besluit van 13 mei 2019 ongewijzigd te handhaven;  

4. met de bekendmaking aan bezwaarden en aan derde-belanghebbende vergunninghouder van de op 

de bezwaren genomen besluiten dit advies en het verslag van de hoorzitting (inclusief de 

pleitnotities) mee te zenden. 

 

07 Aanwijzing meerdere gemeentelijke monumenten Bussum 

B&W besluiten  

De volgende panden aan te wijzen als gemeentelijk monument: 

Singel 6 Bussum 

Groot Hertoginnelaan 30 Bussum 

 

 


