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3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Principebesluit Oude Telgterweg 216 Ermelo,(22e0001852) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor de wijziging van de 

bestemming “bedrijf’ in de bestemming “wonen” van de percelen Oude Telgterweg 216 

en Telgter-Engweg 42 

2. Een (anterieure) overeenkomst op te laten stellen waarin alle verplichtingen, kosten en 

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

Besluitdatum 28/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Ontwerpbestemmingsplan Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179,(22e0001856) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Beslu 1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Zeeweg 9 en 23 en Horsterweg 179" 

(02330000137949) en deze gedurende zes weken ter inzage te leggen; 

2. Te starten met de procedure hogere grenswaarde 0.9.v. Wet geluidhinder voor dit 

ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde (02330000137951) 

gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen; 

3. De raad door middel van bijgevoegde informatiememo (023300001 18360) met 

planbeschrijving (023300001 18358) op de hoogte te stellen van de ter inzagelegging; 

4. De portefeuillehouder te mandateren voor eventuele redactionele aanpassingen dan 

wel aanpassingen die naar aanleiding van de collegebehandeling nog verricht moeten 

worden; 

S. In te stemmen met de anterieure overeenkomst voor de functiewijziging 

(02330000114375). 

  

  

  

  

  

Besluitdatum : 28/09/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Overeenkomst Fietspaden buitengebied Ermelo,(22e0001875) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de opdrachtverstrekking en verzending van de conceptbrief. 

Besluitdatum : _29/09/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Voorstel voor financiële dekking uitvoer ruiming 300 graven en creëren grafkelders 

Gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren.‚(22e0001857) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Akkoord te gaan met dekking van de kosten à € 189.474,51 voor het creëren van 2 

verzamelgrafkelders en de kosten van de ruiming van algemene graven vanuit VRZ0004 

(Voorziening Uitbreiding capaciteit begraafplaats), en deze mutatie te verwerken in de 

eerstvolgende Berap. 

2. De raad te informeren hierover via informatiememo 

Besluitdatum 04/10/2022 
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N 

ermelo 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Collegevoorstel met advies raad,(22e0001912) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit De raad door middel van voorstel met kenmerk 02330000139525 te adviseren om het 

verzoek van de Stichting DOEH tot opheffing van geheimhouding van de presentatie van 

22 juni 2022 betreft, af te wijzen. 

Besluitdatum 04/10/2022 

Afdeling S/WER/ERM 

Onderwerp Overzicht van de actualiteiten van de verbonden partijen van Ermelo.,(22e0001923) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met het informatiememo betreffende de actualiteiten en werkzaamheden 

van de aan de gemeente Ermelo partijen verbonden en dit aan te bieden aan de 

gemeenteraad. 

Besluitdatum 04/10/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Onderwerp Schriftelijke vragen CDA, sleufsilo's Koningsweg 188,(22e0001899) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen CDA Ermelo over 

sleufsilo's Koningsweg 188 (kenmerk 02330000137326). 

Besluitdatum 04/10/2022 

Afdeling MIZ/BEL 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Informatiememo Stikstofbeleid,(22e0001909) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

  

Besluitdatum 

1. Kennis te nemen van de huidige stand van zaken omtrent het stikstofbeleid 

2. Het informatiememo aan te vullen met een passage over de lopende en nog komende 

gesprekken met de 

agrarische sector in Horst en Telgt respectievelijk in Speuld, Leuvenum en Staverden. 

3. Het memo daarna te verstrekken aan de gemeenteraad. 

04/10/2022 
  

  


