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BESLUITENLIJST van de vergadering van het college van B&W d.d. 8 december 2020

Aanwezig:
Mevrouw dra. Th.A.J. Burmanje, burgemeester
De heer A.L. Klappe, wethouder
De heer W. Vogelsang, wethouder
De heer L.A. van der Velden, wethouder
De heer dr. J.A. de Haan, wethouder
De heer A.M. Weststrate, gemeentesecretaris
Openbaar deel
1.

2.

3.

Onderwerp
Principebesluit Haspel 33 en 33b (20e0005584)
Besluit
De bereidheid uit te spreken om medewerking te verlenen aan een nog in te dienen formeel verzoek
om de oorspronkelijke bedrijfswoning Haspel 33 en (nood)woning Haspel 33b om te zetten naar
reguliere woningen.
Onderwerp
Vaststellen bestemmingsplan de Heivlinder (20e0004751)
Besluit
De raad voor te stellen:
1. ten aanzien van de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de ambtshalve wijzigingen
te beslissen overeenkomstig de beoordeling en conclusie, zoals beschreven in de bij dit besluit
behorende ‘Reactienota Bestemmingsplan De Heivlinder’ (e180022524) en de nota van
wijzigingen (e200049996);
2. het bestemmingsplan De Heivlinder (e200039108), als vervat in de bestanden set met
identificatienummer NL.IMRO.0233.Bpheivlinder-0401 waarin alle voornoemde en onderstaande
wijzigingen zijn verwerkt, langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, voor het
bestemmingsplan De Heivlinder vast te stellen.
Onderwerp
Verzoek vooroverleg Looweg 16 te Ermelo (20e0004377)
Besluit
1. Kennis te nemen van en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het wijzigen
van de bestemming op de locatie Looweg 16 te Ermelo onder bepaalde voorwaarden;
2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren;
3. Het informatiememo ‘Principebesluit parkplan Looweg 16’ met kenmerk e200047841 aan de
gemeenteraad te sturen.
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4.

5.

6.

7.

8.

Onderwerp
Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt en vervolg PID voor het Hart van Horst (20e0005227)
Besluit
1.
In te stemmen met de visie Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt als een nadere uitwerking
van de structuurvisie Buurtplan Horst en Telgt;
2.
De buurt te informeren middels een bewonersbijeenkomst over het voorliggende product;
daarbij expliciet tot uitdrukking brengen dat deze visie uitsluitend betrekking heeft op
autonome ontwikkelingen en (nog) geen rekening houdt met initiatieven van derden, waartoe
de gemeente zich ook heeft te verhouden (o.a. woningbouw, RES, windmolens).
3.
De raad voor te stellen het Ontwikkelingsperspectief Horst en Telgt als visiedocument vast te
stellen (e200049191);
4.
In te stemmen met het opstellen van een haalbaarheidsstudie voor samenwerking binnen het
Hart van Horst, zoals de in het PID voorgestelde aanpak (e200047054);
5.
In te stemmen met het aanvullende budget voor de uitvoering van het PID conform aanpak
zoals beschreven is in de PID (e200047054);
6.
In te stemmen om de kosten voor aanvullende onderzoeken en inzet ad € 30.000,-- te dekken
uit de stelpost prijsmutaties 2020 6770430-4380;
7.
De budgettaire gevolgen te verwerken in de eerstvolgende
bestuursrapportage;
8.
Stakeholders vanuit het Hart van Horst op de hoogte te stellen van het voornemen om een visie
voor dit gebied op te stellen
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning tijdelijke antennemast Oude Nijkerkerweg 169 (20e0004851)
Besluit
De gevraagde omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tijdelijke antennemast voor een
periode van 12 maanden te verlenen (zie bijgevoegd concept-besluit).
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning t.b.v. de bouw van een opslagloods Haspel 121 (20e0004926)
Besluit
De gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een opslagloods op het perceel Haspel 121
te Ermelo, te verlenen (zie bijgevoegd concept-besluit e200049695).
Onderwerp
Aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van elektrische beveiliging op bestaand hekwerk
op de locatie Fokko Kortlanglaan 116 te Ermelo (20e0004965)
Besluit
De gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
Onderwerp
Verlichting toren Immanuëlkerk (20e0005594)
Besluit
1. De kerktoren van de Immanuëlkerk aan te lichten in aansluiting op de centrumverlichting.
2. De kosten te dekken uit de begrotingspost 7210505. Centrumontwikkeling – herinrichting
openbaar gebied – kunst c.a. en in de eerstvolgende bestuursrapportage 2021 te vragen om
€20.000,00 van het krediet van 2022 over te hevelen naar 2021.
3. Een omgevingsvergunning aan te vragen voor het aanlichten van de kerktoren.
4. Een overeenkomst (02330000067039) aan te gaan met de Gereformeerde Kerk Ermelo voor de
realisatie en aanlichting van de kerktoren van de Immanuëlkerk.
5. De jaarlijkse onderhouds- en energiekosten van de verlichting van de kerktoren te betalen uit
grootboeknr. 4381, boekingsnummer 6010701 en 6010705.
6. De opdracht te verlenen aan Industrielicht B.V.
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