Griffie/2289443

B E S L U I T E N L I J S T van de vergadering van de gemeenteraad van Soest

d.d. 19 maart 2020

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

1.

Vaststelling agenda

Agendapunt 12 (Startnotitie Cultuurvisie 2021-2025) en
13 (Masterplan Wonen) te laten vervallen. De aangepaste
agenda vast te stellen.

Het college heeft toegezegd de genoemde
instrumenten uit het Masterplan Wonen uit
te werken en de kosten voor het
operationeel maken van die instrumenten
inzichtelijk te maken voor de raad.

2.

Mededelingen van de voorzitter

-

3.

Overzicht van ingekomen stukken en stukken ter
kennisneming

-

4.

Overzicht toezeggingen

-

5.

Planningkalender 2020 per beleidsveld

De planningkalender vast te stellen.

6.

Verslaglegging van:
De verslaglegging vast te stellen.
- Raadhuisplein 2020-1 van 22, 23 en 30 januari en
6 februari 2020.

7.

RV 20-17: Bestemmingsplan Wieksloterweg OZ 73

1. het bestemmingsplan ‘Wieksloterweg OZ 73’, met
de identificatiecode NL.IMRO.0342.BPLG00330301, zoals vervat op de verbeelding (waarvoor de
ondergrond is gebruikt o_
L.IMRO.0342.BPLG0033-0301.dgn) en de regels
met de daaraan ten grondslag liggende toelichting,
ongewijzigd vast te stellen;
2. vast te stellen dat voor het bestemmingsplan
‘Wieksloterweg OZ 73’ geen exploitatieplan ex
artikel 6.12, lid 1 Wro hoeft te worden vastgesteld
omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd.

8.

RV 20-12: Correctie APV 2020 m.b.t.
geluidsnormen en meting Cabrio

-

Vast te stellen de verordening tot wijziging van de
Algemene plaatselijke verordening Soest 2019
(APV Soest 2019), vastgesteld door de raad in zijn

Referendabel

Nee.

DSN heeft tegen het voorstel gestemd.

Ja.

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

Referendabel

vergadering van 10 oktober 2019, RB 19-40,
1. Artikel 4:3, negende lid, van de APV Soest 2019
wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
In afwijking van het achtste lid bedraagt het equivalente
geluidsniveau, gemiddeld over vijf minuten, veroorzaakt
vanuit het tweede lid genoemde openluchttheater niet
meer dan:
a. 130 dB(A) en 143 dB(C) gemeten op een meter van de
bron;
b. 95 dB(A) en 103 dB(C) gemeten op de bovenste ring
van de tribune.
2. Dit besluit tot wijziging van de APV Soest 2019
treedt in werking zes weken na de dag van
bekendmaking.
9.

RV 20-13: Bestemmingsplan Houtsnip

10. RV 20-19: Bestemmingsplan Amersfoortsestraat
124

1. de ingediende zienswijze ontvankelijk te verklaren; DSN en POS hebben tegen het voorstel
2. in te stemmen met de Nota van zienswijze
gestemd.
Houtsnip;
3. vast te stellen dat voor het bestemmingsplan
‘Houtsnip’ geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid
1 Wro hoeft worden vastgesteld omdat het
kostenverhaal anderszins is verzekerd;
4. het bestemmingsplan ‘Houtsnip’, met de
identificatiecode NL.IMRO.0342.BPSOE0050-0301,
zoals vervat op de verbeelding (waarvoor de
ondergrond is gebruikt o_NL.IMRO.0342.
BPSOE0050-0301.dgn) en de regels met de
daaraan ten grondslag liggende toelichting, vast te
stellen.

Nee.

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
2. Het bestemmingsplan ‘ Amersfoortsestraat 124’
met de identificatiecode NL.IMRO.0342.BPLG00270301, zoals vervat op de verbeelding (waarvoor als
ondergrond is gebruikt oNL.IMRO.0342.BPLG0027-0301.dgn) en de regels
met de daaraan ten grondslag liggende toelichting
en Nota van zienswijzen, vast te stellen;
3. Vast te stellen dat voor het bestemmingsplan ‘
Amersfoortsestraat 124’ geen exploitatieplan van
toepassing is, omdat het kostenverhaal anderszins

Nee.

Nr

Voorstel

Besloten is:

Bijzonderheden

Referendabel

is verzekerd.
11. RV 20-15: Landschaps- en natuurontwikkelingsplan
2019-2024

1. In te stemmen met de Nota van Inspraak en de
(ambtshalve) wijzigingen;
2. Het gewijzigde Landschap- en
natuurontwikkelingsplan Soest 2019-2024 vast te
stellen en kennis te nemen van het
Uitvoeringsprogramma Landschap- en
natuurontwikkelingsplan Soest 2019-2024.

12. RV 20-05: Startnotitie Cultuurvisie 2021-2025

Dit agendapunt is vervallen.

13. RV 20-18: Masterplan Wonen

Dit agendapunt is vervallen.

Nee.

14. RV 20-14: Besteding restbudget VERDER

1. Het Regionaal Fietsplan Soest uit te breiden en de
volgende projecten deel uit te laten maken van de
maatregelen die in het kader van het programma
VERDER in Soest worden uitgevoerd:
a. Tweerichtingenfietspad Koningsweg tussen
Beckeringhstraat en Jachthuislaan.
b. Fietsstroken op bedrijventerrein Soestdijkse
Grachten (fase 1).

Nee.

15. RV 20-20: Plan van Aanpak Transitiefase
Omgevingsplan

1. het Plan van Aanpak Transitiefase Omgevingsplan
vast te stellen.

Nee.

16. Vragenkwartier
17. Sluiting

-

