Nr. e180010899
Casenr. 18e0001872

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 20 maart 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
Mevrouw drs. E. Heutink-Wenderich, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris

Openbaar deel

1.

2.

3.

Afdeling AONT/TRO
Onderwerp
Vaststelling bestemmingsplan Molenaarsplein (De Verbinding Fase 3) (17e0007170/1189)
Besluit
1. Het bestemmingsplan Molenaarsplein, als vervat in de bestandenset met identificatienummer
NL.IMRO.0233.BPverbindingfase3-0401 (e180003181, e180003180, e170041268), langs
elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
ongewijzigd vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het
bestemmingsplan Molenaarsplein vast te stellen.
Afdeling APZ
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning gebruik Henriëtte van Heemstralaan 2 (18e0001896)
Besluit
De gevraagde omgevingsvergunning voor de wijziging van het gebruik van het pand Henriëtte van
Heemstralaan 2 te Ermelo voor de huisvesting van urgente woningzoekenden omgevingsvergunning
met toepassing van artikel 4, onder 9, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht te verlenen.
Afdeling ARB
Onderwerp
Speulderveld aanbestedingsbeleid (18e0001750)
Besluit
1. In te stemmen met het afwijken van het aanbestedingsbeleid voor het fietspad Speulderveld.
2. In te stemmen een bedrag van € 161.000,- euro vanuit de voorziening voor groot onderhoud
wegen te besteden aan de aanleg/verbreding van het fietspad Speulderveld.
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Afdeling AONT/TSL
Onderwe
erp
Ontwikke
elingsmaatsch
happij Vitale Vakantieparke
V
en (18e00018
804)
Besluit
1. Kenn
nis nemen van
n:
a. De
D toelichtend
de notitie overr de ontwikke
elingsmaatsch
happij Vitale Vakantieparke
V
en. (corsanr.
e180010550);
amenwerking
gsovereenkom
mst over ontwikkelingsmaatschappij Vita
ale Vakantiepa
arken (SOKb. Sa
OMVV).
O
(corsan
nr. e1800105
552);
c. De
D concept op
prichtingsakte voor de ontw
wikkelingsmaa
atschappij Vittale Vakantiep
parken B.V.
(c
corsanr. e180
0010553).
2. In prrincipe instem
mmen met de samenwerkin
ngsovereenkomst en daarm
mee indirect in
n principe in
te ste
emmen met h
het gezamenlijk oprichten van de beslotten vennootsc
chap
ontw
wikkelingsmaa
atschappij Vitale Vakantiep
parken. (OMVV
V).
3. Confform artikel 160, lid 2, van de gemeente
ewet dit ontw
werp-besluit via bijgevoegd raadsvoorste
el
(cors
sanr. e180010
0553) toe te zenden
z
aan de raad en de raad hierbij in
n de gelegenh
heid te stellen
n
desg
gewenst zijn wensen
w
en bed
denkingen ov
ver deelnemin
ng in de ontwiikkelingsmaattschappij aan
het college
c
kenba
aar te maken
4. In prrincipe in te sttemmen met het plaatsen van een aand
delenkapitaal van
v € 3.115,0
00 zijnde
6,23% van het tota
aal aantal aan
ndelen ten behoeve van deelname aan de
d OMVV.
Afdeling APZ
5.
Onderwe
erp
Pilot verle
enging sluitin
ngstijden hore
ecaterrassen (18e0002223
(
3)
Besluit
1. Bij wijze
w
van pilot ontheffing va
an de sluiting
gstijden te verrlenen aan de horecaonderrnemers in he
et
centrrum van Erme
elo om de sluitingstijden va
an de horecatterrassen op vrijdagv
en za
aterdagavond
te ve
erlengen naar uiterlijk 01.0
00 uur in de periode
p
van 1 april 2018 to
ot 31 oktober 2018.
2. De ra
aad te informeren met bijg
gaande raadsb
brief.
Afdeling APZ
6.
Onderwe
erp
Verzoek vooroverleg
v
N
Nijkerkerweg
47 (Hoeve Kin
ndergoed) te Ermelo (17e0
0006027)
Besluit
1.
In principe medewerking te ve
erlenen aan he
et verzoek vo
oor het uitbreiiden van het recreatief
r
gebruik van Hoev
ve Kindergoed
d op de locatiie Nijkerkerwe
eg 47 te Erme
elo;
2.
Het bouwblok te vergroten me
et 1.050 m2 co
onform aange
eleverde teken
ning onder de
e voorwaarde
dat deze landsch
happelijke worrdt ingepast;
3.
Dez
ze toezegging één jaar geld
dig te verklare
en.
Afdeling AONT/TRO
7.
Onderwe
erp
Regionaa
al voorstel aan
npak waterpla
antenoverlast Markermeer, IJmeer en Ra
andmeren (18e0001946)
Besluit
1. Met het
h regionaal voorstel aanp
pak waterplan
ntenoverlast Markermeer,
M
I
IJmeer
en Ran
ndmeren in te
stemmen en dit mede
m
te onderrtekenen.
2. Een jaarlijkse financiële bijdrag
ge van € 4.000
0,00 voor een
n periode van 5 jaar voor de
d
maattregelen beschikbaar te ste
ellen.
Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 20 maart 2018
8
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,
4.

