
Besluitenlijst college over de periode 17 tot en met 23 augustus 2022 n 

  

  

  

  

  

  

  

Openbaar . 

C l 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning voor bouw woonhuis op perceel Horster Zoomweg 

25,(22e0000112) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een nieuwe 

woning buiten het bouwvlak aan de Horster Zoomweg 25; 

2. Te besluiten dat met dit plan een goed woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd ten 

aanzien van het aspect industrielawaai 

3. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

Besluitdatum 18/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp vooroverleg omgevingsvergunning voor bouw woonhuis op perceel Horster Zoomweg 

25,(22e0000112) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een nieuwe 

woning buiten het bouwvlak aan de Horster Zoomweg 25; 

2. Te besluiten dat met dit plan een goed woon- en leefklimaat wordt gerealiseerd ten 

aanzien van het aspect industrielawaai; 

3. Een anterieure overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

Besluitdatum 18/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Afwijzen verzoek intrekken gedoogstatus,(22e0001647) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. Het verzoek om intrekking van een gedoogstatus ontvankelijk te verklaren. 

2. Het verzoek af te wijzen, aangezien de door verzoeker aangevoerde argumenten geen 

reden vormen om de gedoogstatus n te trekken. 

  

  

  
Besluitdatum 18/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Jaarstukken en begroting stichting het Veluwse Bosbrandweer Comité,(22e0001638) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van de stichting het 

Besluitdatum 

Veluwse Bosbrandweer Comité. 

22/08/2022 
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Openbaar c ( , CM 

\ 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp AOK vaststellen,(22e0001651) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De overeenkomst met W ten behoeve van de ontwikkeling van 21 woningen 

aan de Fokko Kortlanglaan / Horsterweg / Dr. Scheurerlaan te Ermelo vast te stellen; 

2. In te stemmen met ondertekening van de in de bijlage opgenomen overeenkomst 

Fokko Kortlanglaan / Horsterweg / Dr. Scheurerlaan (Park Encker); 

3. Dit besluit openbaar te maken; 

4. De informatiememo aan te bieden aan de raad (bijlage 3) 

Besluitdatum : 23/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Veldwijk,(2220001648) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de vaststelling van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Zorgpark 

Veldwijk’ 

2. In te stemmen met enkele ambtshalve wijzigingen; 

3. De raad voor te stellen om het gewijzigde bestemmingsplan ‘Zorgpark Veldwijk' vast 

te stellen. 

4. Akkoord te gaan met het ontwerpraadsvoorstel en -besluit en dit aan te bieden aan de 

raad. 

Besluitdatum : _23/08/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Informatiememo raad,(22e0001632) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de jaarverantwoording toezicht en handhaving, openbare orde en 

veiligheid en vergunningen 2021 (kenmerk 02330000124654 / e220017979), ter 

bespreking in de gesprekstafel die gepland staat op 7 september 2022 

Besluitdatum : 23/08/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Pauwenplein Enk vaststelling,(220001659) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

(geanonimiseerd)

   Beslui 

Besluitdatum 

1. Vast te stellen het bestemmingsplan Pauwenplein “De Enk” ongewijzigd; 

2. Het raadsvoorstel, -besluit en bestemmingsplan ter vaststelling aan te bieden aan de 

raad. 

23/08/2022 

  

  


