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
14 augustus 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.

14 augustus 2018
Onderwerp

Besluit

Last onder dwangsom wegens bewoning
recreatiewoning
Betrokkenen bewonen in strijd met het
bestemmingsplan een recreatiewoning op camping
Klein Paradijs. Om de overtreding op te heffen
wordt voorgesteld om een last onder dwangsom op
te leggen.
Aangepaste regelgeving voor
combinatieluchtwassers
Op 19 juni 2018 besloot het college van B&W om de
“Notitie rendement combinatieluchtwassers” vast
te stellen. Dit vooruitlopend op de wijziging en het
in werking treden van de Regeling ammoniak en
veehouderij en de Regeling geurhinder en
veehouderij. Op 19 juli 2018 zijn genoemde
regelingen gepubliceerd en op 20 juli 2018 zijn
beide regelingen in werking getreden. Hiermee is
het collegebesluit van 19 juni 2018 achterhaald en
kan worden ingetrokken. Het college van B&W
neemt kennis van de aangepaste "Regeling
ammoniak en veehouderij" en de aangepaste
"Regeling geurhinder en veehouderij".

Voorgesteld wordt om aan de betrokkenen een last
onder dwangsom op te leggen van € 20.000,- ineens
met een begunstigingstermijn van 4 maanden
wegens bewoning van een recreatiewoning in strijd
met het bestemmingplan “Klein Paradijs”.

1.Het besluit d.d. 19 juni 2018: "Aanvragen voor een
omgevingsvergunning met toepassing van
combinatieluchtwassers worden afgehandeld met
gebruikmaking van de 'Notitie Rendement
Combinatieluchtwassers' wordt ingetrokken.
2.Het college van B&W neemt kennis van de
aangepaste "Regeling ammoniak en veehouderij" en
de aangepaste "Regeling geurhinder en veehouderij".

Principeverzoek Hondseind 3 te Alphen
Door Van Dun Advies is een principeverzoek
ingediend voor het vergroten van het bouwvlak aan
de Hondseind 3 te Alphen. Het geldende
bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor
het vergroten van het bestemmingsvlak. Aan de
voorwaarden van de gemeentelijke structuurvisie
en de Provinciale Verordening voldoet het
principeverzoek niet. Er kan dus geen medewerking
worden verleend aan het plan. We kunnen in
principe wel medewerking verlenen aan een
procedure voor een minimale vergroting van het
bestaande bouwvlak op dit adres. Bij een concreet
verzoek sluiten we een overeenkomst af voor het
verhalen van plankosten en het risico op
planschade.
Verlenging certificaten trouwlocaties
De certificaten “aangewezen trouwlocatie” van het
Koetshuis Anneville en Domaine d'Heerstaayen zijn
aan verlenging toe. Vanwege de vele huwelijken, op
de genoemde trouwlocaties, en het feit dat ze aan
de gestelde criteria voldoen, de verzoeken
inwilligen en de 2 trouwlocaties certificeren tot
aangewezen trouwlocatie voor de periode tot 1
januari 2024.
De verlenging van de benoeming van 4 (reserve)
buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke
stand (Babs)
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand (Babs) voltrekt huwelijken en geregistreerd
partnerschappen binnen de drie ABG gemeenten.
De heer W. Kriellaars, de heer. F. Boomaerts,
mevrouw G. van Putten en mevrouw C. van den
Beemt zijn ter versterking van het team
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
aangenomen op 01-09-2017 voor één jaar.
Voorgesteld wordt om de benoeming te verlengen
met 3 jaar.

1. In principe geen medewerking verlenen aan het
principeverzoek.
2. In principe medewerking verlenen aan een
procedure voor een minimale vergroting van het
bestaand bouwvlak aan de Hondseind 3 te Alphen,
onder gestelde voorwaarden.
3. Bij een concreet verzoek met de initiatiefnemer
een overeenkomst afsluiten voor het verhalen van de
plankosten en het risico op planschade.

In de gemeente Alphen-Chaam hebben we de
volgende aangewezen trouwlocaties: Raadhuis
Chaam, Landgoed Ulvenhart, Koetshuis Anneville,
Landgoed Luchtenburg en Domaine d'Heerstaayen
De certificaten toewijzing van het Koetshuis Anneville
en Domaine d'Heerstaayen zijn aan verlenging toe en
we besluiten deze verlenging toe te kennen tot 1
januari 2024.
Te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand: de heer W.J.M. Kriellaars, de heer
F.A. Boomaerts, mevrouw G. van Putten en mevrouw
C.P.C.W.M. van den Beemt.

