Nr. e170038879
Casenr. 17e0005676

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 31 oktober 2017
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer mr. J. van den Bosch, wethouder (m.u.v. agendapunt 10)
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer J. van Eijsden, wethouder (m.u.v. agendapunt 2)
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder (m.u.v. agendapunt 10)
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

Afdeling AONT
Onderwerp
Schriftelijke voortgangsrapportage sleutelprojecten Programma Duurzaamheid (17e0006269)
Besluit
1. Kennis te nemen van de bijgevoegde voortgangsrapportage 2017 (t/m oktober).
2. In te stemmen met het versturen van bijgaande raadsbrief (e170038779) met de tweede
voortgangsrapportage 2017 (e170038646).
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan De Driehoek 2016 (17e0004806)
(Wethouder Van Eijsden onthoudt zich bij dit agendapunt van deelname aan de beraadslaging en de besluitvorming)

Besluit
1. Medewerking verlenen aan het gewijzigde initiatief Fokko Kortlanglaan 120-124 en deze als
ambtshalve wijziging opnemen in het bestemmingsplan;
2. De raad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan De Driehoek 2016 naar aanleiding van de
zienswijzen te wijzigingen, zoals beschreven in de bij dit besluit behorende ’Nota zienswijzen
en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan De Driehoek 2016’ (e170021022);
3. De raad door middel van raadsvoorstel (e170028683) voor te stellen het
ontwerpbestemmingsplan De Driehoek 2016 ambtshalve te wijzigen, zoals beschreven in de bij
dit besluit behorende ‘Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan De
Driehoek 2016’ (e170021022);
4. De raad voor te stellen het bestemmingsplan De Driehoek als vervat in de bestandenset met
identificatienummer NL.IMRO.0233.BPdedriehoek2016-0401, langs elektronische weg en in
analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen
(toelichting e170038659, regels e170038660, verbeelding e170038673 en bijlagen
e170039674, e10038675, e170038676, e170038677, e170038678, e17038681, e170038684,
e170038685, e170038687, e170038688, e170038688, e170038689, e170038689,
e170038690, e170038691, e170038789, e170038791, e170038792, e170038793)
5. De raad voor te stellen geen exploitatieplan, zoals benoemd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan De Driehoek 2016 vast te stellen;
6. Hogere (geluid)grenswaarden voor het bestemmingsplan De Driehoek vaststellen (e170037522);
7. Wethouder J. van den Bosch mandateren voor redactionele en ondergeschikte aanpassingen en
(bij een niet verleende vergunning Wet natuurbescherming) het initiatief Oude Nijkerkerweg 159
uit het bestemmingsplan te halen.
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Afdeling AONT/TRO
Onderwe
erp
Masterpla
an Rehobôth, Dillenburg, Oranjepark
O
(17e0006160)
Besluit
et het door de
e Zorggroep Noord
N
West Ve
eluwe opgeste
elde masterpllan
1. In te stemmen me
Dillen
nburg, Rehob
bôth, en Oranjjepark (e1700
037807) en de wijzigingen ten aanzien van het
mastterplan zoals besproken in de commissie ruimte van 26 septembe
er 2017 (e170
0037735).
2. De gemeenteraad via raadsvoorstel en raads
sbesluit (e170
0037824 en e170037820)
e
het
voorlliggende Masterplan als ric
chtinggevend kader vast te
e laten stellen
n voor de verd
dere
ontw
wikkeling van de
d genoemde
e terreinen.

4.

Afdeling AONT/TRO
Onderwe
erp
Vaststelle
en bestemmin
ngsplan Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017 (17e0
0005978)
Besluit
1. De ra
aad voor te sttellen het bestemmingsplan Tonselse Ve
eld 2014, herrstelplan 2017
7, als vervat
in de
e bestandense
et met identifficatienummer NL.IMRO.0233.BPtonselse
eveld2017-04
401, langs
elekttronische weg
g en in analog
ge vorm op grrond van artik
kel 3.8 van de
e Wet ruimtelijjke ordening
vast te stellen (toe
elichting e170
0038025, reg
gels e1700380
022, verbeeld
ding e170038
8027,
e170
0038028, e17
70038029 en bijlagen e170
0038023 en e170038024)
e
.
2. De ra
aad voor te sttellen geen ex
xploitatieplan, zoals benoe
emd in artikel 6.12 van de Wet
ruimtelijke ordeniing, voor het bestemmings
splan Tonselse Veld 2014, herstelplan 2017
2
vast te
stelle
en.
Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
2e Manag
gementrapporrtage 2017 SD
DV (17e00059
999)
Besluit
1. De financiële effec
cten die voorttvloeien uit de 2e managem
mentrapportag
ge van de SDV
V te
betre
ekken bij de jaarafsluiting 2017;
2. De 2e managemen
ntrapportage 2017 tezame
en met bijgevo
oegde brief te
er kennisneming aan de
raad te versturen.
3. In de
e raadsbrief meer
m
concreet ingaan op de
e specifiek Erm
melose divers
siteit in de samenstelling
van het
h cliëntenbe
estand.
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Vaststelling bestemmiingsplan Zand
dkampweg/Ko
onijnenwal (17e0006139)
Besluit
aad voor te sttellen het besttemmingsplan Zandkampw
weg/Konijnenwal, als verva
at in de
1. De ra
besta
anden set met identificatienummer NL.IMRO.0233.BP
Pzandkampwg
g19-0401, lan
ngs
elekttronische weg
g en in analog
ge vorm op grrond van artik
kel 3.8 van de Wet ruimtelijjke ordening
vast te stellen (e170038580, e170038581 en
e e17003858
85);
2. De ra
aad voor te sttellen om geen exploitatiep
plan, zoals be
edoeld in artik
kel 6.12 van de
d Wet
ruimttelijke ordening, voor het bestemmings
splan Zandkam
mpweg/Konijnenwal vast te stellen.
3. De portefeuillehou
uder te mandateren voor eventuele
e
reda
actionele aanp
passingen dan wel
aanp
passingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten w
worden.

5.

6.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 24 oktober 20
017
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

