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01 Planschadeovereenkomst voor afwijken bestemmingsplan Nieuwe Crailoseweg 8 

 

B&W besluiten in te stemmen met planschadeovereenkomst voor afwijken bestemmingsplan  ten 

aanzien van het maximale bebouwingspercentage ten behoeve van het verlengen van een overkapping 

aan de Nieuwe Crailoseweg 8. 

02 Postzegelbestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150 

 

B&W besluiten in te stemmen met: 

1. Het ontwerp-postzegelbestemmingsplan De Engh-Laarderweg 150; 

2. De concept planschade en anterieure overeenkomst inzake de bestemmingsplanwijziging. 

 

03 Evaluatie Lijst Waardevolle bomen 

 

B&W besluiten:  

1. De evaluatie van de Lijst Waardevolle bomen Naarden en Bussum vast te stellen; 

2. De nieuwe beoordelingscriteria vast te stellen; 

3. Het proces m.b.t. de actualisatie aan te passen door voortaan jaarlijks de Lijst indien nodig aan te 

vullen; 

4. De raad middels de raadsmededeling te informeren over de evaluatie. 

 

04 Buitenplanse afwijking om tijdelijk parkeren op bestemming begraafplaats mogelijk te maken. 

 

B&W besluiten 

1. In te stemmen met een buitenplanse afwijking op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 2˚ van de 

Wabo en artikel 4 lid 11 bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) om een ander gebruik van 

gronden of bouwwerken dan bedoeld in de onderdelen 1 tot en met 10, voor een termijn van ten 

hoogste tien jaar worden mogelijk te maken. 

2. Bovenstaande buitenplanse afwijking is ten behoeve van het inrichten en gebruiken van een deel van 

het terrein achter de begraafplaats Nieuw Valkeveen als parkeerplaats voor een periode van 

maximaal vijf jaar in afwijking van het bestemmingsplan voor het nabij gelegen speelpark Oud 

Valkeveen in incidentele gevallen en als extra parkeermogelijkheid voor de begraafplaats Nieuw 

Valkeveen zelf. 

 

05 Gebruiksovereenkomst overloopparkeerterrein Oud Valkeveen 

 

B&W besluiten in te stemmen met de inhoud en ondertekening van de gebruiksovereenkomst met 

betrekking tot het overloop parkeerterrein achter begraafplaats Nieuw Valkeveen. 
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06 Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum 

 

B&W besluiten: 

Het college neemt kennis van de stand van zaken m.b.t. het Kaderplan Verkeerscirculatie Centrum (KVC, 

voorheen Verkeerscirculatieplan Centrum). In de bijlage is hiervoor een overzicht opgenomen. 

 


