Vergadering van B en W
DATUM
TIJD
PLAATS
SECRETARIS
NOTULIST
AANWEZIG

15/10/2019
9:30 uur
kamer 3
Lilian Schreurs
Mark Maijenburg
voltallige college

BESLUITENLIJST - OPENBAAR

001

Besluiten van de vergadering van 08
oktober 2019

De besluiten worden ongewijzigd
vastgesteld.

002

Hamerstukkenlijst week 42

De hamerstukkenlijst wordt vastgesteld.

003

Mandatenlijst week 42

De mandatenlijst wordt voor
kennisgeving aangenomen.

004

Spoed parafenbesluitenlijst week 42

005

Mededelingen

Het college kijkt terug op een
interessant bezoek aan het dorp
Amstelhoek in het kader van de
dorpentour.
Wethouder Kroon heeft een bezoek in
het kader van "op bezoek bij de
Sportclub" gebracht aan Jeu de Boules
club Abcoude (JDBCA). Een mooi
vereniging die vooral voor senioren een
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belangrijke functie vervult qua sociale
cohesie en bewegen.
Wethouder Kroon heeft de negende
Beursvloer geopend. Een prachtig
evenement voor Verenigingen en het
maken van matches op het gebied van
kennis, menskracht, materialen en
faciliteiten met bedrijven. Uiteindelijk
zijn er ruim 50 matches gemaakt.
Wethouder Kroon was donderdagavond
aanwezig bij de jaarvergadering van de
Ondernemersvereniging van Wilnis.
Een belangrijke bijeenkomst voor
ondernemers om elkaar te ontmoeten
bij te praten.
Wethouder Kroon en Schuurs hebben
de vlag gehesen ter gelegenheid van de
Coming out day, bij een inwoner in
Abcoude. Tevens hing deze vlag op het
gemeentehuis.
Wethouder Kroon heeft maandagavond
in het kader van "op bezoek bij de
Sportclub", een bezoek gebracht bij de
Abcouder Lawn Tennis Club. Hierbij
ging het gesprek over Lokaal
sportakkoord, club, rookvrij sportclub en
overige ontwikkelingen in het tennis en
Sportverenigingen.
Wethouder Schuurs heeft de musical
Titanic bezocht, een grote en knappe
productie van het amateur ROM-koor
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uit Mijdrecht, in de schouwburg van
Hoofddorp.
Wethouder Schuurs nam deel aan de
Heidag van twee commissies van de
VNG uit het sociaal domein waarin
teruggekeken op het eerste jaar van
deze commissies en de focus voor
2020 is besproken.
Burgemeester Divendal heeft
gezamenlijk met enkele gedeputeerden
van de provincie en vertegenwoordigers
van het waterschap een werkbezoek
gebracht aan onderdelen van het
Hollandse waterlinie.
006

Bespreken Raadsvergadering

007

Regionale Samenwerking

Wethouder Kroon nam deel aan het
jaarcongres Utrecht Region Get
Connected van het Economic Board
Utrecht.
Wethouder Schuurs heeft in de
stuurgroep Oortjespad gesproken over
de ontwikkelingen aldaar, mede in het
licht van het gebied rondom Kameryck.
Wethouder Schuurs nam deel aan de
Heidag van de commissies Inburgering
en Jeugd van de VNG waarin van
gedachte gewisseld is over de
ontwikkelingen die in 2020 op
gemeenten afkomen in het Sociaal
domein.
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Burgemeester Divendal nam deel aan
het provinciaal samenwerkingsoverleg
VTH.
008

Collegebezoeken week 42 43

Donderdag 17 oktober
Wethouder Kroon opent de bijeenkomst
Duurzaamheid bedrijven, aanvang
16.00 uur in Abcoude.
Vrijdag 18 oktober
Wethouder Hagen neemt deel aan de
bestuursdag Thema energie
infrastructuur (Stedin): Strategie bod
duurzame elektriciteit, aanvang 09.00
uur Utrecht.
Zondag 20 oktober
Wethouder Schuurs verricht de opening
van het Spoorhuis Filmhuis, aanvang
15.30 uur in Vinkeveen.
Maandag 21 oktober
Wethouder Schuurs verricht de opening
van Watch the budget, aanvang 14.00
uur in De Hoef.
Woensdag 23 oktober
Wethouder Kroon brengt een
bedrijfsbezoek aan Feka, aanvang
16.00 uur.

009

Informatienota college VNG reactie op de
Rijksbegroting 2020

010

Raadsvragen Airbnb
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de gestelde raadsvragen over
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Airbnb door Ronde Venen Belang op 2
september 2019 met bijgevoegde
gewijzigde informatienota raad.
011

Voortgangsrapportage implementatie
Omgevingswet (nr 5 oktober 2019)
Advies Plannen en Projecten

012

Zienswijze concept beoordelingskader en Het college besluit:
uitgangspuntennotie REP U10
1 Kennis te nemen van de memo
Advies Ruimte
uitgangspuntennotitie en
beoordelingskader REP, de concept
uitgangspuntennotitie en het concept
beoordelingskader van de U10
2 In te stemmen met de opgestelde
gewijzigde concept zienswijze REP en
gewijzigde concept brief provincie
3 De raad per informatienota te
informeren en te vragen om wensen en
bedenkingen

013

Informatienota raad over vervolgproces
bestemmingsplan Plassengebied
Advies Ruimte

Het college besluit:
1.De gemeenteraad te informeren
middels gewijzigde informatienota over
het vervolg van hert planproces van het
bestemmingsplan Plassengebied en de
nadere uitwerking van het
voorontwerpbestemmingsplan waarbij
ook een zone IV voor Botshol en
Vinkenrust betrokken zal worden.

014

Terugkoppeling voorbereidende
bijeenkomst Omgevingswet Pilot
Omgevingsvisie Bedrijventerrein Mijdrec
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. De raad een terugkoppeling te geven
van de voorbereidende bijeenkomst van
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Het college besluit:
1. De vijfde voortgangsrapportage
implementatie Omgevingswet ter
kennisname aan te bieden aan de
gemeenteraad.

18 september jl in het kader van de
Omgevingswet.
015

PAS werkwijze verlening
omgevingsvergunningen na uitspraak
Raad van State
Advies Ruimte
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Het college besluit:
1. Instemmen met de voorgestelde
werkwijze waarbij:
a. Omgevingsvergunningen voor de
bouw en verbouw van woningen tussen
de N201 en de
Oosterlandweg/Burgemeester
Padmosweg worden verleend zonder
separate stikstoftoets of aanvraag
natuurvergunning o.b.v.
stikstofdepositie. Daarbij geldt een
bovengrens van 10 woningen per
aanvraag. Voor het gebied ten oosten
van de A2 geldt een minimale afstand
van 3 km tot Botshol.
b. Omgevingsvergunningen voor de
bouw en verbouw van
bedrijfsgebouwen en ander soortige
gebouwen en bouwwerken tussen de
N201 en de
Oosterlandweg/Burgemeester
Padmosweg worden verleend zonder
separate stikstoftoets of aanvraag
natuurvergunning o.b.v.
stikstofdepositie. Daarbij geldt een
bovengrens van extra
bebouwingsoppervlakte van 1000 m2.
Voor het gebied ten oosten van de A2
geldt een minimale afstand van 3 km
tot Botshol.
c. Omgevingsvergunningen voor
bouwplannen waarbij meer dan 10
woningen worden gebouwd, waarbij
meer dan 1000m2

bebouwingsoppervlakte wordt
toegevoegd of waarbij noordelijk van de
N201 of ten zuiden van de
Oosterlandweg/Burgemeester
Padmosweg wordt gebouwd worden
alleen verleend zonder “aangehaakte”
natuurvergunning als uit een
onderbouwing blijkt dat geen sprake is
van stikstofdepositie. Voor het gebied
ten oosten van de A2 geldt dit voor de
zone binnen een afstand van 3 km tot
Botshol. In beginsel bestaat de
onderbouwing uit een berekening van
het beschikbare rekenmodel. Intern
salderen en/of een ecologische
onderbouwing kunnen ook worden
ingezet.(van toepassing op o.a. de
Maricken). Bij intern salderen wordt de
stikstofuitstoot tijdens de bouw- en de
gebruiksfase van een project in een
bepaald gebied gesaldeerd met de
beperking van de stikstofuitstoot die het
gevolg zijn van het niet langer agrarisch
gebruiken van datzelfde gebied.
d. Omgevingsvergunningen voor
uitbreidingen van de productiecapaciteit
van veeteeltbedrijven worden in
beginsel alleen verleend in combinatie
met een natuurvergunning. Deze
kunnen op dit moment nog niet worden
afgegeven voor stallen met
mechanische ventilatie, want deze
vallen buiten het toepassingsbereik van
de huidige versie van het rekenmodel.
2.Tevens in te stemmen met de
bijgevoegde gewijzigde informatienota
aan de raad.
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016

Raadsvragen fracties Seniorenpartij en
D66 over het rijksmonument op
Industrieweg 30 te Mijdrecht
Advies Ruimte

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de
Seniorenpartij-fractie over het
rijksmonument op Industrieweg 30 te
Mijdrecht middels bijgevoegde
informatienota;
2. In te stemmen met de beantwoording
van de raadsvragen van de D66-fractie
over het rijksmonument op Industrieweg
30 te Mijdrecht middels bijgevoegde
informatienota.

017

Beheerplan kunstwerken 2020-2024
Advies Integraal Beheer Openbare
Ruimte

Het college besluit:
1 Kennis te nemen van het beheerplan
kunstwerken 2020-2024.
2 Dit beheerplan kunstwerken gewijzigd
ter vaststelling aan te bieden aan de
raad.
3 In te stemmen met de uitvoering van
de werkzaamheden aan de
kunstwerken volgens planning zoals in
het beheerplan kunstwerken 2020-2024
is opgenomen.
4 Aan de raad voor te stellen om het
investeringsbudget voor 2020 van €
1.389.553 (€ 1.752.053 minus €
362.500, eerder opgenomen als
investering 2020) beschikbaar te stellen
en kennis te nemen van het totale
investeringsbudget 2020-2024 van €
7.645.303.
5 Aan de raad voor te stellen om de
exploitatielasten voor 2021 te dekken
uit de begrotingsruimte.
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6 De beslissing met betrekking tot de
investeringen over 2021-2024 en de
exploitatielasten vanaf 2022 mee te
laten nemen in de taak om de financiële
basis toekomstbestendig te maken.
7 De investeringen vanaf 2021 en
exploitatiekosten vanaf 2022 te
verwerken in de kadernota’s van 2021
en (indien nodig/wenselijk) verder.
8 Aan de raad voor te stellen om de
afschrijvingstermijnen van (onderdelen
van) bruggen beter aan te laten sluiten
bij de daadwerkelijke (gemiddelde)
levensduur van de bruggen door een
specifiekere toepassing van de
componentbenadering.
9 Aan de raad voor te stellen om de
nieuwe afschrijvingstermijnen op te
nemen in de eerstvolgende ‘Nota
activeren, waarderen en afschrijven’.
018

Gewijzigd raadsvoorstel Begroting 2020
Advies Concernstaf

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaand
gewijzigd raadsvoorstel
Programmabegroting 2020

019

Burgemeester besluitenlijst week 42

De burgemeester besluitenlijst wordt
voor kennisgeving aangenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019
Secretaris, Lilian Schreurs

Voorzitter, Maarten Divendal
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