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Casenr. 19e0006
6169

BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van
v
B&W d.d. 3 september 2019
Aanwezig:
De heer
h
A.A.J. Ba
aars, burgeme
eester
De heer
h
A.L. Klap
ppe, wethoude
er
De heer
h
W. Vogellsang, wethou
uder
De heer
h
L.A. van der Velden, wethouder
w
De heer
h
dr. J.A. de
d Haan, weth
houder
De heer
h
A.M. Wes
ststrate, gemeentesecretarris

Openbaar deel
d

1.

2.

Onderwe
erp
Vaststelling bestemmiingsplan Hard
derwijkerweg naast nr. 208
8 (17e000407
73).
Besluit
1. De raad voor te sttellen het onttwerpbestemm
mingsplan Ha
arderwijkerweg naast 208 als vervat in
de bestandenset
b
met identifica
atienummer N
NL.IMRO.0233
3.BPhrdrwijkrw
wgna208-040
01 langs
elekttronische weg
g en in analog
ge vorm op grrond van artik
kel 3.8 van de
e Wet ruimteliijke ordening
vast te stellen;
2. De raad voor te sttellen om gee
en exploitatieplan, zoals be
edoeld in artikel 6.12 van d
de Wet
ruim
mtelijke ordening, voor het Bestemmings
splan Harderw
wijkerweg naa
ast nr. 208 va
ast te stellen.
3. De portefeuilleho
p
ouder te mand
dateren voor eventuele
e
ond
dergeschikte aanpassingen
n van
reda
actionele aard of naar aanle
eiding van de behandeling in uw college
e of de raad.
4. Het vaststellen
v
va
an de hogere grenswaarden
n wegverkeerslawaai voor de nieuw te bouwen
b
woningen mits ge
een zienswijze
en worden ing
gediend.
Onderwe
erp
Wet kwaliteitsborging in de bouw (0
02330000013
3543).
Besluit
1. Kenn
nis te nemen van
v het bestuursakkoord en
e de verande
erende werkwijze voor VTH
H.
2. De ve
erschillende bouwpartners
b
te stimuleren
n om ten minste 10% van hun
h
bouwplan
nnen uit te
voere
en als een pro
oefproject con
nform hoofds
stuk 6 uit het VNG bestuurs
sakkoord.
3. De aanzet hiertoe te geven in een
e te houden
n informatiebijeenkomst aa
an ‘Bouwend Ermelo” op
basis
s van de opge
edane ervaring
gen van alle partijen
p
bij he
et proefprojec
ct aan de Statiionsstraat
129.

Vasttgesteld in de
e collegeverga
adering van 3 september 2019
2
Het college van burgemeester
b
r en wethoude
ers van Ermelo
o,
A.M. Weststrate,
A.A.JJ. Baars,
secrretaris,
burg
gemeester,

