Nr. e160009869
Casenr. 16e0002244

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 15 maart 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.

4.

Onderwerp
Besluitenlijst vergadering van 8 maart 2016.
Besluit
De besluitenlijst vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Overeenkomst, verkeerskundige aanpassing en bodemsanering Oude Telgterweg 102/122
(16e0002097)
Besluit
1. In te stemmen met de koop- en samenwerkingsovereenkomst (e160009203) en de
burgemeester te machtigen tot het maken van redactionele aanpassingen.
2. In te stemmen met de verkeerskundige aanpassing (e160009224) en de kosten, € 105.000,00,
(e160009231) voor de aanleg.
3. Een bedrag van € 30.000,00 te reserveren voor de benodigde bodemsaneringswerkzaamheden
conform offerte (e160009229).
4. De bijgevoegde raadsbrief (e160009294) in handen te stellen van de agendacommissie.
Afdeling AONT
Onderwerp
Reactie op toezeggingen inzake Stedebouwkundigplan Kerklaan/Postlaantje (16e0002584)
Besluit
In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief (e160009445) waarin een reactie wordt gegeven op
toezeggingen die uw college heeft gedaan op 1 maart 2016 en antwoord wordt gegeven op vragen
die tijdens de behandeling van het plan zijn gesteld.
Afdeling R&B
Onderwerp
Aanvullende financiële middelen isolatiesubsidie regeling 2016 (16e0002719).
Besluit
1. € 80.000,00 beschikbaar te stellen t.b.v. de isolatiesubsidieregeling 2016 en dit budget tevens
in te zetten in het kader van de mogelijk komende co-financieringsregeling van de provincie
Gelderland.
2. De benodigde middelen te dekken uit de beschikbare KUP-gelden.
3. Inzet van de middelen mee te nemen in de 2e BERAP 2016.
4. Vooruitlopend op de vaststelling van de tweede 2e BERAP 2016 (raad april) de uitvoering ter
hand te nemen.
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5.

6.

7.

8.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Voorontwerpbestemmingsplan Horst-Noord (16e0000501)
Besluit
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Horst-Noord
(NL.IMRO.0233.BPhorstnoord-0201) (toelichting: e160009695, regels e160009696, bijlagen
regels e160009479, e160009480, e1600094981, e160009482 en verbeelding:e160009475,
e160009476, e160009477, e160009478);
2. het voorontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en voor advies toe te sturen aan
belanghebbende organisaties in het kader van het vooroverleg ex art. 3.1.1 Bro;
3. de portefeuillehouder te machtigen voor redactionele dan wel aanpassingen die naar aanleiding
van de collegebehandeling nog verricht moeten worden;
4. de raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (e160008329) en bijlage (e160008360) te
informeren over de terinzagelegging en voornaamste wijzigingen;
5. de inwoners, grondeigenaren en bewoners aan de rand van het plangebied door middel van
bijgevoegde brief (15044952) uit te nodigen voor een inloopbijeenkomst.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Oude Telgterweg 255 te Ermelo (2015-05807)
Besluit
1.
Kennis te nemen van het verzoek voor het uitbreiden van activiteiten op de locatie Oude
Telgterweg 255 te Ermelo;
2.
De samenwerking met ’s-Heerenloo en de nevenactiviteiten toe te juichen, maar dit gebruik te
faciliteren in combinatie met een gehele juridisch-planologische actualisatie van het gehele
perceel door middel van een bestemmingsplan;
3.
Bestaande activiteiten als het faciliteren van bruiloften, vrijgezellenfeesten, lasergames (voor
volwassenen) en soortgelijke activiteiten in beginsel niet op te nemen in dit bestemmingsplan;
4.
Een verdere uitbreiding van de activiteiten van Boerderijpret en/of het agrarisch bedrijf alleen
toe te staan via het functieveranderingsbeleid;
5.
Handhavend op te treden wanneer na een half jaar geen verzoek tot juridisch planologische
actualisatie van het gehele perceel is ingediend.
Afdeling APZ
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Zeeweg 66 te Ermelo (16e0000040)
Besluit
1.
Kennis te nemen van het functieveranderingsverzoek voor het bouwen van een 2-onder-1
kapwoning op de locatie Zeeweg 66 te Ermelo;
2.
In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het bouwen van een 2-onder-1
kapwoning op de locatie Zeeweg 66 te Ermelo onder bepaalde voorwaarden;
3.
Deze toezegging één jaar geldig te verklaren;
4.
Wethouder Van den Bosch te mandateren om een besluit over de anterieure overeenkomst te
nemen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Voorontwerp bestemmingsplan Horsterzoomweg 3 (16e0000821)
Besluit
1. In te stemmen met het voorontwerp-bestemmingsplan “Horsterzoomweg 3” en het
bestemmingsplan én ontwerp-raadsbesluit (corsanummer e160008632) gedurende twee 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 (corsanummer e160008826) op de hoogte te
stellen van de ter inzagelegging.
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9.

10.

Afdeling APZ
Onderwerp
Ontwerp bestemmingsplan Telgterweg 315, 321 en 323 (2015-10135)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan “Telgterweg 315, 321 en 323” en het
ontwerp-raadsbesluit (corsanummer e160007998) 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
(in de raadsbrief een zin toevoegen met als strekking: Telgterweg 333 komt later!);
3. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief (corsanummer e160007969) op de hoogte te
stellen van de ter inzagelegging.
Afdeling APZ
Onderwerp
Ontwerp-bestemmingsplan Woningbouw Horsterweg Groene Allee (2015-10136)
Besluit
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Woningbouw Horsterweg/ Groene Allee ” en
het ontwerp bestemmingsplan met het ontwerp raadsbesluit (corsanr. e160009020) 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 (corsanr. e160008807) op de hoogte te stellen
van de ter inzagelegging.

Vastgesteld in de collegevergadering van 22 maart 2016
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,
A.M. Weststrate,
A.A.J. Baars,
secretaris,
burgemeester,

