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Dit document bevat toelichting op de besluiten van het college van burgemeester en
wethouders van dinsdag 6 oktober jl. Wilt u meer informatie over de besluiten? Neem dan
contact op met Reinate Hopman of Marlène Motshagen via 033 – 299 1411.
B&W in beeld bevat samenvattingen van de openbare besluiten uit de wekelijkse
collegevergadering. Hoewel deze samenvattingen met zorg zijn samengesteld, kunt u er geen
rechten aan ontlenen. De samenvattingen geven immers een beknopt beeld van de
beleidsstukken waarover het college heeft besloten.

Portefeuille van wethouder P. van Asselt
Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer
Om de uitbundige groei van waterplanten in de Randmeren te onderzoeken, heeft Gastvrije
Randmeren aan bureau Witteveen+Bos gevraagd een systeemanalyse en effectenanalyse uit
te voeren van het Gooi- en Eemmeer. De uitkomsten van deze analyse laten zien dat het
Gooi- en Eemmeer er niet zo goed voor staat.
Los van de waterkwaliteit is het met deze analyse onzeker geworden of het maaibeheer in de
huidige vorm kan worden gecontinueerd. De economische consequenties voor de gemeenten
langs het Gooi- en Eemmeer zijn niet te onderschatten als er niet meer ingegrepen kan
worden in de plantengroei en de doorvaarbaarheid en daarmee de recreatiemogelijkheden
ernstig beperkt worden. Voorzitter Egge Jan de Jonge: ‘Het is van levensbelang voor de
recreatievaart dat in een toekomstperspectief in ieder geval ook ruimte is voor de recreatieve
en economische waarde en functie van de meren. Er is ons dus veel aan gelegen om met de
uitkomsten snel aan de slag te gaan'.

Portefeuille van wethouder H. van Barneveld
Eemdijk Oost
Het college heeft besloten door middel van een schriftelijke mededeling de gemeenteraad te
informeren over de woningbouwlocatie Eemdijk-Oost waar woningbouw vooralsnog juridisch
niet mogelijk is.

Portefeuille van wethouder W. de Jong
Vaststellen protocol bestrijden Japanse duizendknoop
Het college heef het protocol bestrijden Japanse duizendknoop vastgesteld. Naast het actief
bestrijden van deze plant zal via een voorlichtingscampagne worden ingezet op
bewustwording en het voorkomen van verspreiding.
Verwijderen en vervangen van tien leilinden in de Dorpsstraat
Het college besluit om tien leilinden te verwijderen en te vervangen voor 10 nieuwe leilinden
in de Dorpsstraat.

Deze B&W in beeld bevat waarschijnlijk niet de samenvattingen van alle openbare besluiten
van de laatste collegevergadering. Ook staan er waarschijnlijk enkele samenvattingen in van
besluiten uit eerdere collegevergaderingen. De publicatie van een samenvatting in B&W in
beeld wordt namelijk regelmatig een of twee weken uitgesteld, omdat de gemeente eerst
direct betrokkenen wil inlichten over het besluit. Daarmee voorkomt de gemeente dat direct
betrokkenen via de pers bericht krijgen over besluiten die hen heel direct aangaan.

