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Voorzitter

:
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Joan de Zwart-Bloch, Anne-Marie Kennis, Liesbeth Boersen-de Jong,
Ben Lüken, Marjolein van der Marel (loco secretaris)

Afwezige leden
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1.

Portefeuillehouder Burgemeester, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

1.a.

Besluitenlijst 9 juni 2015
Conform vastgesteld.

1.c.

Besluit op bezwaar inzake bezwaar tegen besluit op WOB-verzoek
Korte inhoud: bezwaarmaker heeft buiten de 6 weken termijn een bezwaarschrift ingediend
tegen het besluit d.d. 27 november 2014 op zijn WOB-verzoek. Het bezwaarschrift dient niet
ontvankelijk te worden verklaard.
Conform advies wordt besloten:
- conform het advies van de commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift van 16 januari
2015 niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit van 27 november 2014 in stand te
laten
- bezwaarmaker hierover te informeren met een besluit op bezwaar,in welke brief tevens zijn
ingebrekestelling van de hand wordt gewezen

2.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw A.M. Kennis

3.

Portefeuillehouder Wethouder, mevrouw E.J.M. Boersen-de Jong

3.a.

Regionaal Convenant Vrachtverkeer en bestuursopdracht "Programma Weren
vrachtverkeer"
Korte inhoud: Regionaal convenant vrachtverkeer en bestuursopdracht "Programma weren
vrachtverkeer"
Conform advies wordt besloten:
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1. Het concept eindrapport "voorstel voor binnenstedelijke routes en maatregelen" vast te
stellen;
2. Laad-/losplaats Huizerweg aan te leggen in 2016 (hiervoor is € 20.000,- opgenomen in de
kadernota);
3. De in het rapport genoemde onderzoeken in 2016 te betrekken bij opstelling nieuw GVVP
(opgenomen in kadernota);
3. Samen met de partners van het convenant blijven aandringen op een goede regionale
afstemming en het realiseren van structurele maatregelen op ruimtelijk-functioneel en netwerk
niveau;
4. Uw besluit ter kennis te brengen van de raad;
5. Na kennisneming door de raad betrokkenen te informeren zoals aangegeven in het voorstel
bij "communicatie en rapportage".

3.b.

Besluit tot het toekennen van tegemoetkoming van planschade aan aanvragers op het
adres Simone de Beauvoirlaan 13 te Huizen
Korte inhoud: Er is een verzoek tegemoetkoming planschade ontvangen. Dit verzoek is
voorgelegd voor advies bij het Serviceburo Planschaderecht. Het advies geeft aan dat er
sprake is van schade die voor vergoeding in aanmerking komt. Het schadebedrag is 2600,euro vermeerderd met de wettelijke rente tot de dag van uitbetaling. Aanvragers hebben 500,euro betaald om het verzoek in behandeling te nemen. Nu er planschade wordt toegekend
wordt dit bedrag terug betaald.
Conform advies wordt besloten:
1. Onder verwijzing naar het bijgaande advies van Servicebureau Planschade en gelet op
artikel 6.1 Wro het verzoek van aanvragers om tegemoetkoming in planschade toe te wijzen
en het bedrag van € 2600 vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 11 juni 2013 en tevens
het betaalde bedrag aan leges van € 500 terug te betalen.
2. Aanvragers van dit besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.c.

Vaststelling wijzigingsplan Torenlaan 45-47.
Korte inhoud: Het ontwerpwijzigingsplan Torenlaan 45-47 heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het wijzigingsplan kan door u worden
vastgesteld.
Conform advies wordt besloten het wijzigingsplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Blaricum gehouden op 23 juni 2015
Datum

Voorzitter
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:

23 juni 2015

Secretaris
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