Nr. e180004241
Casenr. 18e0000766

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 6 februari 2018

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
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Afwezig (met kennisgeving):
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
Openbaar deel

1.

2.

3.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Stand van zaken vliegroutes Lelystad Airport (18e0000001)
Besluit
De raad conform bijgevoegde raadsbrief te informeren over de stand van zaken vliegroutes van en
naar Lelystad Airport.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Aanvraag jaarlijkse stimuleringssubsidie en vergoedingen in het kader van adviezen voor het
Duurzaamheidsloket (18e000016)
Besluit
1. De Stichting Natuur- & Milieuplatform Ermelo de gevraagde stimuleringssubsidie voor 2018 voor
het geven van adviezen van € 1.100,00 te verlenen.
2. De gevraagde indexering van het subsidiebedrag van € 55,00 niet te verlenen.
3. Een financiële vergoeding van € 3.420,00 te verlenen ten aanzien van de (te verwachten)
tijdsbesteding als adviseurs met betrekking tot het geven van adviezen en informatie aan
cliënten van het Duurzaamheidsloket.
Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Procedure behandeling zienswijzen (18e0000763)
Besluit
De raad door middel een overzicht feitelijk te informeren over de geldende werkwijze in algemene
zin volgens:
- de Omgevingswet/Awb, de Gemeentewet (ingekomen stukken), de WOB en privacywetgeving;
- de geldende Nota RO-instrumenten;
- de huidige werkwijze die zich van daaruit in de praktijk heeft ontwikkeld.
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Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Beantwoo
ording vragen
n diverse raad
dsfracties inza
ake vertraging
g Bestemming
gsplan Strand Horst
(18e0000
00126)
Besluit
De bijgev
voegde raadsb
brief vast te stellen
s
(e1800
003971) waarin antwoord wordt
w
gegeven op de
Ermelo en Pro
vragen die de fractie CDA
C
Ermelo, ChristenUnie
C
ogressief Ermelo hebben gesteld inzake
e
stemmingspla
an Strand Horrst.
de vertraging rond Bes
Afdeling ARB
Onderwe
erp
Blauwe zo
one Markt (17
7e0007413)
Besluit
1. Defin
nitief instemm
men met verke
eersbesluit om
m de parkeerschijfzone (bllauwe zone) op
o de Markt
uit te
e breiden.
2. Dit besluit
b
nu uitv
voeren met ge
elijktijdige inv
voering van het parkeerverrwijssysteem, waartoe
eerder al is beslotten.
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Beslissing
g op bezwaarr, kapvergunning Kerklaan 1 (17e00058
883)
Besluit
1. Het advies
a
van de commissie van 8 januari 2018
2
met ken
nmerk e17004
45281 groten
ndeels over te
neme
en.
2. De bezwaren
b
van 2 omwonenden niet-ontva
ankelijk te verrklaren.
3. De bezwaren
b
van de overige om
mwonenden gegrond
g
te verklaren.
4. Het besluit
b
van 19
9 september 2017
2
met ken
nmerk e17001
13012 te herrroepen.
5. Het besluit
b
van 15
5 november 2017 met kenmerk e17004
41119 in te tre
ekken.
6. De aanvraag, waarop op 15 november 2017
7 besloten was
s, aan te merken als aanvu
ulling van de
vraag voor hett herroepen besluit.
b
aanv
7. De aanvraag om omgevingsver
o
rgunning gew
wijzigd te verle
enen (kenmerrk e18000074
49) en.
8. Een proceskosten
nvergoeding to
oe te kennen van € 495,00
0.
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Ermelo 2018 (16e0003722)
Besluit
1. De ontwerp-Algem
mene Plaatseliijke Verordening Gemeente
e Ermelo 2018 met kenme
erk
e170
0017918 goed
d te keuren;
2. De verordening
v
- voorzien van
n het was-word
dt-overzicht – door middell van bijgevoe
egd
raadsvoorstel ter vaststelling aan
a te bieden aan de gemeenteraad;
3. De Algemene
A
Plaa
atselijke Verorrdening Geme
eente Ermelo (15028533) in
i te laten trekken door de
e
geme
eenteraad.
Afdeling APZ
Onderwe
erp
Heroverw
weging besluitt omgevingsv
vergunning Ho
orsterweg 1 n.a.v.
n
uitspraa
ak Rechtbank Gelderland
(e180002
2439).
Besluit
1. Aang
gevraagde om
mgevingsvergu
unning voor het
h plaatsen van
v gevelrecla
ame en het ma
aken van een
zij-uitgang op de locatie Horste
erweg 1 wede
erom te weige
eren.
2. Hierv
van melding maken
m
in de risicoparagraa
r
af in de e.v. bestuursrappo
ortage.
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e collegeverga
adering van 6 februari 2018
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

