Nr. e160003603
Casenr. 16e0000735

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 2 februari 2016
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 26 januari 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp (inclusief aanvulling m.b.t.
grondverwerving van GGZ.)
Afdeling ONT
Onderwerp
Stimuleringssubsidie Kunstuitleen 2016 (16e0000186)
Besluit
1. Aan Kunstuitleen Noordwest Veluwe in 2016 bij wijze van overgangsmaatregel eenmalig een
stimuleringssubsidie van € 4.800,00 te verstrekken.
2. De eenmalige bijdrage 2016 te dekken vanuit product 6350401 (bibliotheek).
Afdeling ONT
Onderwerp
Uitgangspuntenota 2017 GGD NOG (2015-09877).
Besluit
1. De uitgangspuntennota 2017 GGD NOG voor kennisgeving aan te nemen.
2. De stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG van 9 juli 2015 voor kennisgeving aan
te nemen.
3. De stukken van het Algemeen Bestuur van de GGD NOG van 26 november 2015 voor
kennisgeving aan te nemen.
4. Bijgevoegde voorlopige zienswijze aan te scherpen qua lokale voorkeur (i.o.m. de
portefeuillehouder) en toe te zenden aan het dagelijks bestuur van de GGD NOG (corsanummer
e160002641.
5. De bijgevoegde voorlopige zienswijze op de uitgangspuntennota 2017 GGD NOG aan te bieden
aan de commissie t.b.v. behandeling in de commissie Samenleving en Maatschappij en de
gemeenteraad (corsanummer e160002641).
6. In de eerstvolgende bestuursrapportage 2016 rekening te houden met de hogere
inwonerbijdrage in 2017 aan de GGD NOG van € 14,00 met een totaalbedrag van € 8.000,00.
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4.

6.

7.

8.

9

10.

Afdeling ONT
Onderwerp
Vragen fracties BBE en CDA over de Westflank (2015-09557).
Besluit
1. Te besluiten de fractie van BBE overeenkomstig de ontwerp-brief te beantwoorden.
2. Te besluiten de fractie van het CDA overeenkomstig de ontwerp-brief te beantwoorden.
Afdeling PZ
Onderwerp
Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 (16e0000054)
Besluit
1. Kennis nemen van de notitie Integraal Veiligheidsplan(IVP) 2016-2019 (e160000269).
2. In te stemmen met de lokale Ermelose prioriteiten in het IVP.
3. Het raadsvoorstel (160002372), raadsbesluit (e160002507) en de notitie opzet IVP aan te
bieden aan de raadscommissie Bestuur en Middelen.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststellen wijzigingsplan natuurcompensatie Flevoweg (16e0000433)
Besluit
1. Het wijzigingsplan Wijzigingsplan Flevoweg ongenummerd met Nota van zienswijzen vast te
stellen (e160002268, e160002267, e160002241 en e160002212).
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
3. Dit besluit vormt een vervolg op het collegebesluit van 26 januari 2016, nr. 3.
Afdeling PZ
Onderwerp
Vaststellen anterieure overeenkomst functieverandering Nijkerkerweg 5 (2015-10096).
Besluit
In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het bouwen van twee woningen in het kader
van functieverandering aan de Nijkerkerweg 5.
Afdeling PZ
Onderwerp
Anterieure overeenkomst Bulderweg 10 en 12 (2015-09939).
Besluit
In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor het bouwen van twee woningen in het kader
van functieverandering aan de Bulderweg 12.
Afdeling PZ
Onderwerp
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerweg 5 (2015-10096).
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerweg 5 (15051100, 15051101,
15051102, 15051157, e1600001706, e1600001707, e1600001708, e1600001709,
e1600001710) en het ontwerp raadsbesluit (e1600001836) gedurende zes weken ter inzage te
leggen;
2. Te starten met de procedure hogere grenswaarde o.g.v. Wet geluidhinder voor dit
ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerweg 5 en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde
(e1600001724) gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
3. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden;
4. De raad middels bijgevoegde raadsbrief (e1600001840) op de hoogte te stellen van de ter
inzagelegging.
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11.

12.

13.

Afdeling PZ
Onderwerp
Starten procedure ontwerpbestemmingsplan Bulderweg 10 en 12 (2015-09939).
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Bulderweg 10 en 12 (15050215, 15051161,
e160000334, 15050227, 15050226, 15050225, 15050224, 15050223) en het ontwerp
raadsbesluit (e1600002090) gedurende zes weken ter inzage te leggen;
2. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden;
3. De raad middels bijgevoegde raadsbrief (e1600002089) op de hoogte te stellen van de ter
inzagelegging.
Afdeling ONT
Onderwerp
Ontwerpbestemmingsplan Landgoed Kuiperhof (16e0000119)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Oude Nijkerkerweg 23 (Landgoed Kuiperhof)
(e160000867) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen.
2. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
3. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (e160000869) op de hoogte te stellen van
voornoemde terinzagelegging.
Afdeling ONT
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122 (16e0000624)
Besluit
1. Op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde vast te stellen voor het
bestemmingsplan “Oude Telgterweg 120/122” (corsa e160003235).
2. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122, als vervat in de
bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPoudetelgwg120122-0401, langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
vast te stellen (corsa e160003046).
3. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan Oude Telgterweg 120/122 vast te stellen.
4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan wel
aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten worden.
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14.

Afdeling ONT
Onderwerp
Veldzicht-Noord 4e fase (2015-10132).
Besluit
Planologie
1.
In te stemmen met het verkavelingsplan Veldzicht Noord 4e fase
(voorlopig ontwerp 8088-5) (15002190).
2.
In te stemmen met de vervangende woningbouwlocatie aan de Watervalweg en dit project,
zoals omschreven in het Inrichtingsplan Watervalweg, Ermelo (e160001266), toe te laten
voegen aan de lijst van categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen
bedenkingen noodzakelijk is.
Grondexploitatie
3.
De geactualiseerde exploitatieopzet complex Veldzicht Noord 4e fase vast te stellen
(e160000951).
4.
Kennis te nemen van de notitie “Veldzicht Noord 4e fase, Strategiebepaling en voortgang
grondaankopen” (e160001899)
5.
De niet-openbaarheid en geheimhouding van de exploitatieopzet complex Veldzicht Noord 4e
fase en de notitie “Veldzicht Noord 4e fase, Strategiebepaling en voortgang grondaankopen” te
bekrachtigen.
Algemeen
6.
In te stemmen met het raadsvoorstel (15051254)- en besluit (15051500) en deze aan te bieden
aan de agendacommissie met het verzoek om dit te agenderen voor de raadscyclus van maart.

Vastgesteld in de collegevergadering van 9 februari 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

