Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam vergadert iedere week,
meestal op dinsdag. In deze 'B&W-belicht' informeren wij u over alle openbare besluiten van
13 maart 2018 en geven we er een korte toelichting op. 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. Voor vragen kunt u terecht bij het cluster
Communicatie 088-3821117.

13 maart 2018
Onderwerp

Besluit

Principeverzoek vestigen daghoreca en
minicamping op locatie Kerzelseweg 5 in Galder
Het college van B&W is in principe bereid
medewerking te verlenen aan het vestigen van
daghoreca en een minicamping op de locatie
Kerzelseweg 5 in Galder.
Principeverzoek wijzigen bestemming van
‘agrarisch bedrijf’ naar ‘wonen’ voor locatie Oude
Baan 11 in Chaam
Het college van B&W werkt in principe mee aan het
verzoek om de bestemming van de locatie Oude
Baan 11 in Chaam te wijzigen van ‘agrarisch bedrijf’
naar ‘wonen’. De overtollige bebouwing tot 200m²
moet dan wel worden gesloopt en de locatie moet
landschappelijk worden ingepast.

1. In principe medewerking verlenen voor het
vestigen van daghoreca en een minicamping
aan de Kerzelseweg 5 in Galder, als wordt
voldaan aan de gestelde randvoorwaarden.
2. Instemmen met het afsluiten van een
anterieure overeenkomst.
1. In principe planologische medewerking
verlenen voor het omzetten van de
agrarische bedrijfsbestemming naar een
woonbestemming op het perceel Oude Baan
11 in Chaam, mits de overtollige bebouwing
tot 200 m² wordt gesloopt en de locatie
landschappelijk wordt ingepast.
2. Instemmen met het afsluiten van een
verhaalsovereenkomst tegemoetkoming
planschade.
Instemmen met het ruilen van gronden bij het
perceel Bredaseweg 50 te Chaam.

Ruiling gronden bij Bredaseweg 50, Chaam
In 2017 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de
gemeente Alphen-Chaam en de toenmalige
eigenaar van het bouwkavel “Bredaseweg 50” in
Chaam. Tijdens dit werd de eigenaar aangeboden
om een deel van het achterliggend perceel
(eigendom gemeente) aan te kopen. Zodoende zou
het bouwkavel beter te verkopen zijn. Met de
huidige eigenaar is een akkoord bereikt over de
ruiling van gronden. Het college van B&W wordt
gevraagd hiermee in te stemmen. De gemeente
krijgt zo een betere toegang tot het eigen perceel
en het perceel Bredaseweg 50 heeft een
logischere/betere vorm.

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
2018 – 2019
In oktober 2017 ondertekende de gemeente
Alphen-Chaam, samen met een groot aantal andere
gemeenten en overheidsinstellingen in Nederland,
het Manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen. Nadat zo’n manifest is ondertekend, moet
er binnen een half jaar een actieplan worden
gepresenteerd. Dat plan is gereed. Het college van
B&W neemt kennis van het actieplan en zorgt dat
het vóór 28 april 2018 wordt ingediend bij het
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W).
Documentatie ‘De Acht’
‘De Acht van Chaam’ is het oudste prof-criterium en
de oudste internationale wielerwedstrijd in
Nederland. Van Osch Films wil een documentaire
maken over ‘De Acht’. Deze documentaire laat zien
wat er elk jaar moet gebeuren om het
sportevenement mogelijk te maken. Het college van
B&W stelt een bijdrage van €5.000 ter beschikking
voor de documentaire.

1. Kennis nemen van het Actieplan
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.
2. Het actieplan tijdig indienen bij het Ministerie
van I&W.

1. Een bijdrage van €5.000 beschikbaar stellen
aan Van Osch Films voor het maken van de
documentaire ‘De Acht’.
2. Deze bijdrage alleen beschikbaar stellen
onder voorwaarde dat de totale financiering
rond komt en de documentaire ook wordt
gemaakt.

