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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 4 december 2018
Aanwezig:
De heer A.A.J. Baars, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris /algemeen directeur
Afwezig met kennisgeving:
De heer L.A. van der Velden, wethouder

Openbaar deel

1.

2.

Onderwerp
Vaststellen criteria voor tweede locatieonderzoek maatwerkwoningen Ermelo (18e0007635)
Besluit
1. Criteria vast te stellen voor het tweede locatieonderzoek naar maatwerkwoningen in Ermelo;
2. De notitie “Criteria voor tweede locatieonderzoek maatwerkwoningen Ermelo”
(02330000028456) met een korte raadsbrief ter kennisname toe te sturen aan de raad.
Onderwerp
Revitalisering camping Het Vossenhol (18e0007462)
Besluit
In principe – onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad - medewerking verlenen aan
de revitalisatie van Camping het Vossenhol via een bestemmingsplanprocedure onder de volgende
voorwaarden;
a. het toestaan van een totale dichtheid van maximaal 200 chalets en toeristische plekken op het
recreatieterrein;
b. het toepassen van een maatwerk oplossing voor parkeernormen;
c. het toestaan van maximaal 15 innovatieve recreatievormen, maximaal 35 parkeerplekken, een
nog nader uit te werken speelbos en milieupark in het bosje aan de overzijde van de
Morieljelaan, mits uit gedegen ecologisch onderzoek blijkt dat dit verantwoord is.
Met een voorwaardelijke verplichting, gekoppeld aan een duidelijke erfinrichting op schaal, in
de planregels juridisch borgen dat deze functies worden ingepast tussen de bestaande
geïnventariseerde bomen en een zorgvuldige landschappelijke inpassing van de randen van het
perceel, waarmee de aanwezige natuurwaarden behouden blijven.
d. het in de bebouwingsvrije zone toestaan van ontsluiting via graspaden of halfverharding en het
via een voorwaardelijk verplichting borgen van een groene erfafscheiding op de terreingrens
van minimaal 1 meter breed.
e. het mogelijk maken van een vorm van zelfstandige horeca met een omvang van maximaal 100
m2, een sanitairgebouw, een bedrijfswoning en maximaal 6 recreatieappartementen, mits er
sprake is van een stedenbouwkundig goede inpassing.
f. het stellen van nadere eisen met betrekking tot de riolering en duurzaamheid. De kosten
hiervan dienen in principe voor rekening van de initiatiefnemers te komen.
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