Openbare besluitenlijst
Van de vergadering van burgemeester en wethouders van Harderwijk op 28/08/2018 week 35.
Nr.
1.

Afdeling
Onderwerp
Domein Samenleving
Advies aanwijzing Veluwe FM als lokale publieke media instelling

Portefeuillehouder
Nummer
Burgemeester Van Schaik
18.00418

Besluit:
De raad voor te stellen een positief advies te geven aan
het Commissariaat voor de Media voor de aanwijzing van
Veluwe FM als lokale publieke media -instelling op basis
van de vereisten in artikel 2.61, tweede lid, van de
Mediawet 2008.
2.

Domein Ruimte
Advies Berenschot Smart City Harderwijk

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00415

Besluit:
1. Kennis te nemen van het advies Harderwijk Smart City
en dit beschikbaar te stellen aan de raad via de lijst
ingekomen stukken.
2. Het advies Harderwijk Smart City over te nemen en de
voorgestelde aanpak te hanteren als vertrekpunt in het
proces om te komen tot een Smart City.
3.

Domein Ruimte
Geluidscherm Harderweide
Besluit:
1. als uitwerking van de wettelijke eisen conform de Wet
geluidhinder en aanvullend de Beleidsregels
wegverkeerslawaai gemeente Harderwijk in plaats van
10% te streven naar maximaal 3% van de woningen
met een hogere waarde;
2. als uitwerking het (ontwerp)bestemmingsplan
Drielanden - Harderweide deelplan 2 geluidwering te
realiseren:
a. het huidige scherm langs de Crescentplas te
vervangen door een minimaal 5,5 meter hoog
scherm;
b. een geluidwerende voorziening (grondwal +
scherm) met een minimale hoogte van 12 meter te
realiseren;

Wethouder Van der W alZeggelink
18.00411
m.u.v. bedragen
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Nr.

Afdeling
Onderwerp
3. conform het beleid De Energieke Stad de
Innovatieagenda:
a. het topscherm op de grondwal "innovatief" uit te
voeren:
b. het te vervangen scherm ter hoogte van de
Crescentplas en het schermdeel langs de Groene
Zoomweg optioneel als “innovatief” uit te voeren;
4. voor het innovatieve deel van de geluidswal via een
open marktverkenning te onderzoeken hoe deze
geëxploiteerd kan worden.
5. de raad voorstellen om:
a. voor het realiseren van een volledig innovatief
scherm een krediet beschikbaar te stellen van
€ XXXX,- ten laste van de grondexploitatie
Drielanden (deelgebied Harderweide);
b. voor externe planontwikkelingskosten en
begeleiding een krediet beschikbaar te stellen van
€ XXXX,- ten laste van de grondexploitatie
Drielanden (deelgebied Harderweide).

Portefeuillehouder
Nummer

4.

Domein Bestuur en Organisatie
Beslissing op bezwaar WOB verzoek

Wethouder De Jong
18.00413

Besluit:
1. Het bezwaarschrift van advocaat mw. mr. M. Kuiper de
dato 4 juni 2018, gegrond te verklaren conform het
advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie.
2. Het bestreden besluit de dato 30 mei 2018, conform
het advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie te herroepen.
3. Op grond van artikel 7:11 lid 2 Awb een nieuw besluit
in de plaats te stellen van het herroepen besluiten en
de gevraagde documenten alsnog te verstrekken onder
weglakking van de persoonsgegevens indiener
handhavingsverzoek en zinnen die niet voor
openbaarmaking in aanmerking komen vanwege
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.
4. Het verzoek om proceskostenvergoeding conform het
advies van de onafhankelijke
bezwaarschriftencommissie toe te wijzen en een
bedrag ad. € 1.002,-- uit te betalen.
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Nr.
5.

Afdeling
Onderwerp
Domein Bestuur en Organisatie
Nobelstraat 44A reactie op zienswijze
Besluit:
De indiener van de zienswijze (eigenaar pand Nobelstraat
44A) te laten weten dat, hoewel de zienswijze niet op alle
punten wordt gedeeld, op dit moment afgezien wordt van
het nemen van een handhavingsbesluit.

6.

Uitnodigingen conform advies secretaris

Portefeuillehouder
Nummer
wethouder Companjen
18.00412

