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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Verordening Fysieke Leefomgeving technische aanpassing (herstelomissie),(23e0000189) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De raad voor te stellen de Verordening Fysieke Leefomgeving, zoals op 7 december 

vastgesteld (kenmerk ) gewijzigd vast te stellen via geconsolideerde versie Verordening 

(kenmerk 02330000153064). 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vooroverleg Horsterweg 147,(23e0000177) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van en in principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het 

wijzigen van de bestemming op de locatie Horsterweg 147 te Ermelo onder bepaalde 

voorwaarden; 

2. Deze toezegging één jaar geldig te verklaren; 

3. De informatiememo ‘Principebesluit parkplan Horsterweg 147' met kenmerk 

02330000152919 aan de gemeenteraad te sturen. 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Huur- en samenwerkingsovereenkomst Groene Kruispunt,(23e0000212) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. De huurovereenkomst met het Rijksvastgoedbedrijf voor de huur van het 

watergedeelte van het Groene Kruispunt aan te gaan; 

2. De samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Putten met betrekking tot de 

huurprijs en het beheer en onderhoud voor het Groene Kruispunt aan te gaan. 

  

  

  

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Watervalweg 136,(23e0000215) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan Watervalweg 136, bestaande uit de 

geometrische planobjecten als vervat in het GMLbestand 

NL.IMRO.0233.BPwatervalwg136-0401 met bijbehorende bestanden, vast te stellen. 

2 De raad voor te stellen om geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 lid 1 Wro 

vast te stellen voor het bestemmingsplan Watervalweg 136. 

Besluitdatum 09/02/2023 
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Openbaar \ EN CM 

y 

ermelo 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Afwijzing bijstandsaanvraag,(23e0000234) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften over te nemen; 

2. Het bezwaarschrift als ongegrond aan te merken en het bestreden besluit in stand te 

laten onder aanpassing van de wettelijke grondslag voor afwijzing van de bijstand 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling MIZ/FIN 

Onderwerp Notitie bijstelling grondexploitatie 2023,(23e0000229) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad, door middel van raadsvoorstel met nr. (023300001 54853), voor te stellen om 

de volgende stukken vast te stellen: 

a. Notitie bijstelling grondexploitaties 2023 (nr. 02330000154851); 

b. De geactualiseerde exploitatieopzet Het Trefpunt (nr. 023300001 54848); 

c. De geactualiseerde exploitatieopzet Veldzicht Noord 4e fase (nr. 

02330000154849). 

2. De raad, door middel van raadsvoorstel nr. 023300001 54853, voor te stellen de niet 

openbaarheid van de exploitatieopzetten te bekrachtigen en het college te machtigen om 

op basis van de ramingen in de exploitatieopzetten de nodige inkomsten te genereren en 

uitgaven te doen. 

3. De agendacommissie te verzoeken om het raadsvoorstel en -besluit, met bijlagen, te 

agenderen voor vaststelling in de raad. 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling MIZ/DS 

Onderwerp Herziene beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022,(23e0000210) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De beleidsregels eenmalige energietoeslag Ermelo, Harderwijk en Zeewolde 2022 vast 

te stellen en 

2. Alle eerder vastgestelde beleidsregels inzake de eenmalige energietoeslag 2022 in te 

trekken op de datum van inwerkingtreding van deze beleidsregels. 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Beslissing op bezwaar tegen omgevingsvergunning verruiming openingstijden 

Hondenschool Kim,(23e0000165) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslui 1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie d.d. 19 januari 2023 (kenmerk 

Besluitdatum 

99990000091559) voor kennisgeving aan te nemen en integraal over te nemen; 

2. Het bezwaar van d, 20-09-2022 ongegrond te verklaren; 

3. Het besluit van 06-09-2022 tot het verlenen van een omgevingsvergunning in stand te 

laten; 

4. Bezwaarde te informeren overeenkomstig bijgevoegde beslissing op bezwaar 

(kenmerk 02330000153533). 

09/02/2023 

(geanonimiseerd)
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan Verspreide woningen cluster Horst,(23e0000216) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen het bestemmingsplan "Verspreide woningen cluster Horst’, als 

vervat in de bestandenset met identificatienummer NL.IMRO.0233.BPwonclstrhorst-0401, 

langs elektronische weg en in analoge vorm op grond van artikel 3.8 van de Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen; 

2. De raad voor te stellen om geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12 van de 

Wet ruimtelijke ordening, voor het bestemmingsplan “Verspreide woningen cluster Horst” 

vast te stellen. 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling ERMELO 

Onderwerp Bijstelling grondexploitaties,(23e0000305) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met het bekrachtigen van de geheimhouding voor de notitie bijstelling 

grondexploitaties 

Besluitdatum 09/02/2023 

Afdeling DIR 

Onderwerp Beantwoording vragen raad nav berichten in de media over felle 

natuurbranden,(23e0000324) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de beantwoording vragen raadsfracties n.a.v. berichten in de 

media over felle natuurbranden. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Finale beantwoording,(23e0000262) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording van de brief mbt een snoeiverzoek. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing + voornemen last onder dwangsom Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje - 

Buitenbrinkweg 77A,(23e0000249) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een aanwijzing te geven aan Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje aan de Buitenbrinkweg 

77A te Ermelo vanwege het niet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot de 

verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang en de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Besluitdatum 14/02/2023 
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Openbaar \ EN N 

y 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA over de Q&A Windpark Horst & Telgt,(23e0000308) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording vragen CDA over Q&A Windpark Horst & Telgt. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen PE, voorkeursalternatief Windpark Horst & 

Telgt,(23e0000309) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met de beantwoording vragen PE over voorkeursalternatief Windpark 

Horst & Telgt. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Aanwijzing Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje Buitenbrinkweg 81,(23e0000247) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Een aanwijzing te geven aan Agrarisch kinderdagverblijf Knorretje aan de Buitenbrinkweg 

81 te Ermelo vanwege het niet voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot het 

pedagogisch beleid, de verklaring omtrent het gedrag en de eisen die worden gesteld 

aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en stagiaires. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Hamburgerweg,(23e0000273) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan Hamburgerweg 149-151 gewijzigd 

vast te stellen; 

2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzenota, waarin 18 zienswijzen 

worden beantwoord van de bewoners van de Wethouder Paulushof; 

3. Een hogere grenswaarde van 57 dB vast te stellen voor blok A en B1 vanwege de 

Hamburgerweg; 

4. Een hogere grenswaarde tegelijk met het vaststellen van het definitieve 

bestemmingsplan ter inzage te leggen; 

5. In te stemmen met het afsluiten van stap 3 uit de Beleidsvisie afweging 

woningbouwplannen voor dit initiatief en het starten van stap 4, inhoudende dat binnen 

6 maanden nadat het plan onherroepelijk is geworden er door de initiatiefnemer een 

aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend 

Besluitdatum 14/02/2023   
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Openbaar EN 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ter inzage legging ontwerp bestemmingsplan Buitenbrinkweg 81,(23e0000268) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  1. Het ontwerp-bestemmingsplan Buitenbrinkweg 81 met identificatienummer 

NL.IMRO.0233. BP80623-0001en het ontwerp - bestemmingsplan ter inzage te leggen. 

2. Ermee in te stemmen dat de nevenfunctie feestzaal wordt behouden. 

3. Vast te stellen dat dit plan niet m.er. plichtig is. 

4. Wethouder Van Veen te mandateren voor het - op basis van de collegebehandeling - zo 

nodig doorvoeren van eventuele tekstuele wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan 

(e230007192, e230007186, e230007187, e230007188, e230007190) 

5. De raad met bijgevoegde informatiememo (e220043539) 

in kennis te stellen van de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. 

6. In te stemmen met het vaststellen van een hogere grenswaarde op basis van de wet 

geluidshinder (e230001985, e230001986). 

7.Het vaststellen van de anterieure overeenkomst (e220041187). 

8.Burgemeester Van Daalen te mandateren voor het -op basis van de collegebehandeling - 

zo nodig doorvoeren van eventuele tekstuele wijzingen in de anterieure overeenkomst. 

9.Een inspanningsverplichting op te nemen in de anterieure overeenkomst betreffende het 

toekomstige woningbouwinitiatief. 

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 14/02/2023 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Verkenning bedrijventerrein A28,(23e0000263) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit Het PID Verkenning bedrijventerrein A28 met een tweetal tekstuele aanvullingen vast te 

stellen. 

Besluitdatum 14/02/2023 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Kadernota Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2024-2027,(2320000276) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024-2027 van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- 

Gelderland. 

2. Dit memo voor te leggen aan de gemeenteraad. 

3. De extra gemeentelijke bijdrage vanaf 2024 op te nemen in de gemeentelijke 

Kadernota. 

Besluitdatum 14/02/2023 
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Openbaar f 5 

C \\Í/‚ < 

ä J 

ermelo 

Afdeling : S/WER/ERM 

Onderwerp : Vaststelling collegeprogramma,(23e0000304) 

Openbaar : ja 

Besluitsoort : College 

Besluit : 1. Het bijgevoegde collegeprogramma 2022-2026 (02330000156209) met enkele 

redactionele aanvullingen en aanpassingen thans definitief vast te stellen; 

2. Conform eerder besluit de ontbrekende financiële dekking van de voor uitvoering 

hiervan benodigde extra formatie op te nemen in een integraal voorstel aan de raad 

voorafgaand aan de Kadernota; 

3. De raad te informeren via de bijgevoegde informatiememo (02330000153912). 

Besluitdatum : 14/02/2023 
  

  


