Nr. e170001336
Casenr. 16e0010482

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 17 januari 2017

Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester;
De heer A.L. Klappe, wethouder;
De heer J. van Eijsden, wethouder;
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder;
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris.
Afwezig met kennisgeving:
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder.
Openbaar deel

1.

2.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vervolgtraject project grootschalige opwek duurzame energie (16e0010331)
Besluit
1. Een start te maken met het proces om maatschappelijk draagvlak voor het realiseren van
grootschalige duurzame energieprojecten in Ermelo te realiseren.
2. Hiervoor het stappenplan zoals in dit voorstel opgenomen te hanteren.
3. Windenergie bij dit onderzoek naar grootschalige opwek niet uit te sluiten.
4. De raad met raadsbrief (e170000845) hierover informeren.
Afdeling AONT
Onderwerp
Tijdelijke openstelling starterslening (16e0009975)
Besluit
1. Te besluiten tijdelijk nieuwe startersleningen uit te geven op basis bestaande verordening
(2015) tot een besluit van de raad over de toekomst van de starterslening in het eerste kwartaal
2017.
2. De startersleningen uit te geven door middel van een loting.
3. Het college geeft er de voorkeur aan de loting tijdens een openbare bijeenkomst te laten
verrichten door de burgemeester.
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3.

4.

5.

6.

Afdeling AONT/TSL
Onderwerp
Beeldkwaliteitsplan Strand Horst en studie Zoekzone evenementenhal (17e0000121)
Besluit
1. In te stemmen met de studie Zoekzone positionering evenementenhal ( e170000685).
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan Strand Horst (e170000684)
3. In te stemmen met de visualisatie Strand Horst (e170000690).
4. In te stemmen met het enigszins gewijzigde commissievoorstel ‘Beeldkwaliteitsplan Strand
Horst en studie Zoekzone evenementenhal’ en dit aan te bieden aan de raadscommissie
Infrastructuur en ruimte (e17000699).
5. Het projectbudget te verhogen met € 10.000,00. De meerkosten worden gedekt uit het
kostenverhaal dat behoort bij de planologische wijzigingen van het bestemmingsplan.
Afdeling AONT
Onderwerp
Behoud waardevolle bomen in bestemmingsplan Burg. Langmanstraat e.o. (17e0000100)
Besluit
1. De bomen met het kenmerk, NZ 210, 008, 007 en 100, welke opgenomen zijn in
bestemmingsplan “Kom Ermelo” met de status “waardevol”, ook in het in bewerking zijnde
bestemmingsplan “Burgemeester Langmanstraat e.o.” te bestemmen op de huidige locatie of op
een nieuwe locatie in het gebied. Naast bovengenoemde bomen ook de houtwal NZ 330 op te
nemen in dit bestemmingsplan.
2. Het verlies van de drie bomen bij de Plus en de boom bij de Aldi te compenseren en dit te
verwerken in het nog nader uit te werken definitief ontwerp voor de herinrichting van het
openbaar gebied van project Markt 2.0.
3. Dit advies na goedkering van het college ter goedkering voor te leggen aan de raad.
Afdeling APZ
Onderwerp
Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een reclamezuil op de locatie Sportlaan-Paul Krugerweg
ongenummerd (hoek) te Ermelo (16e0008686)
Besluit
1. De omgevingsvergunning te verlenen met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a. onder
2 en bijlage 2 artikel 4, lid 3, van het Besluit omgevingsrecht.
2. Gebruik te maken van de bevoegdheid op grond van artikel 2.10, lid 1, sub d. van de Wabo om
af te wijken van het welstandsadvies.
3. De bouwkosten vast te stellen op een bedrag van € 500,00
Afdeling ARB/BG
Onderwerp
Ingebruikname nieuw verkeersmodel (16e0009328)
(Besproken i.a.v. de heer ing. W. Veenendaal)

Besluit
1. Kennis te nemen van de aard en lay-out van het eindproduct (conform bijgevoegde
kaartweergaven van het verkeersmodel voor gemeente Ermelo (corsanrs. e160041401 en
e160041402);
2. In te stemmen met het leidend laten zijn van dit verkeersmodel vanaf 1 januari 2017 voor alle
verkeersvraagstukken/gebiedsontwikkelingen/woningbouwplannen/geluid- en luchtkwaliteit
berekeningen voor Ermelo.
3. In te stemmen met het kenbaar maken van het verkeersmodel aan de buurgemeenten en de
eigen organisatie.
7.

Afdeling DIR/SSC
Onderwerp
Initiatief Stichting Kroonbos (17e0000182)
Besluit
Het initiatief van de Stichting Kroonbos voor kennisgeving aan te nemen.

pagina

3 va
an 3

8.

Afdeling DIR/SSC
Onderwe
erp
VeluweAg
genda en Uitv
voeringsprogrramma 2017 (17e0000108
8)
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v de VeluweAgenda (e17
70000394) en
n het Uitvoerin
ngsprogramm
ma 2017
(e170000397) en beide docum
menten te besp
preken in uw college;
2. De VeluweAgenda
V
a en het Uitvoeringsprogramma 2017 te
er informatie te
t delen met de raad met
bege
eleidende raad
dsinformatie (e170000401).
3. Hiero
over een inforrmatieve raad
dsbijeenkomstt te houden op
o één van de extra raadsa
avonden.
4. De ra
aadsbrief aanbieden aan de raad.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 17 januari 2017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

