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Openbaar . 

C M { 

3J 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp informatiememo planning herontwikkeliing Veldwijk,(2220002007) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van de planning voor de herontwikkeling van Veldwijk. 

2. Ter informatie aan te bieden aan de raad. 

Besluitdatum 25/10/2022 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Principebesluit Nijkerkerweg 28 en 30,(22e0002013) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

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

Besluitdatum 

percelen Nijkerkerweg 28 en 30 en de realisatie van vijf woningen; 

2. De overige sloopmeters (1042 m2) aan de Nijkerkerweg 28 en 30 te registreren in de 

gemeentelijke sloopmete radministratie; 

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

financiële afspraken worden opgenomen tussen initiatiefnemer en gemeente. 

25/10/2022 

  

  

  

Afdeling 

Onderwerp 

Openbaar 

Besluitsoort 

Besluit 

Besluitdatum 

S/WON/ERM 

Vervolg Buitenbrinkweg 81,220002046) 

ja 

College 

1. Het concept ontwerpbestemmingsplan Buitenbrinkweg 81 te wijzigen naar 

maatschappelijk en agrarisch zonder bouwvlakken en zonder intensieve veehouderij, en 

dit in procedure te brengen onder de huidige regelgeving. 

2. Een besluit betreffende het woningbouwinitiatief van de Buitenbrinkweg 81 uit te 

stellen totdat er overeenstemming is tussen de initiatiefnemer Windpark en de 

initiatiefnemer Buitenbrinkweg 81. 

3. Te besluiten dat de maatschappelijke bestemming alleen in procedure kan worden 

gebracht als het bouwblok maatschappelijke bestemming dusdanig wordt gewijzigd dat 

deze geenextra risico vormt voor het windpark. 

4. Kennis te nemen van de herijking sloopmeters t.b.v. de maatschappelijke bestemming 

op basis van de structuu ie functieverandering 2021 

5. De randvoorwaarden toezegging en prijsplafond tegemoetkoming onkosten t.b.v. 

actualiseren bestemmingsplan vast te stellen. 

6. In te stemmen met het versturenvan de brief (e220039603) aan de initiatiefnemer 

Buitenbrinkweg 81. 

25/10/2022 
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Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp ARN 20/2862 N e rov e rweging besluit omgevingsvergunning 

Stationsstraat 22-24 en Molenweg 1,(20e0003494) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Op basis van de uitspraak van de rechtbank Gelderland van 19 juli 2022 (kenmerk 

(geanonimiseerd)

€220029027) de omgevingsvergunning van 7 april 2020 (kenmerk e200014057) te 

herroepen; 

2. Het advies van de commissie voor bezwaarschriften van 25 november 2019 (kenmerk 

e190043983) integraal overte nemen en de omgevingsvergunning alsnog te weigeren 

(kenmerk e220041127); 

3. De bezwaarschriften var N (bezwaarden 1) en van 

E (2 waardden 23 gegrond te verkdaren (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

en de weigering, genoemd onder 2 als bijlage op te nemen in de beslissingen op bezwaar 

(kenmerken e220041125 en e220041126). 

  

  

  

Besluitdatum : 25/10/2022 

Afdeling S/LEV/ERM 

Onderwerp Kredietaanvraag definitiefase nieuwbouw Klokbeker en Augustinusschool,(22e0002024) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet met een bedrag van € 

Besluitdatum 

17.206.374,00 ten behoeve van de nieuwbouw van het Kindcentrum Klokbeker / 

Augustinusschool te Ermelo. 

2. Als onderdeel van het totale krediet een maximaal bedrag van € 100,00 perm2 bvo 

beschikbaar te stellen voor natuurinclusief en circulair bouwen, zodat wordt aangesloten 

bij het beleid van de gemeente Ermelo, met een totaalbedrag van € 400.200,00. 

3. Als onderdeel van het totale krediet in te stemmen met de kosten van Meerinzicht van 

€ 160.000,00 voor project- en procesbegeleiding vanuitteam Gebouwen. 

4. In te stemmen met het aanvullend benodigd krediet met een bedrag van circa€ 

280.000,00 in verband met de grotere kinderopvang capaciteit. De daarbij behorende 

extra kapitaallasten worden gedekt vanuit de kostprijs dekkende huur. 

5.In te stemmen met het beschikbaar stellen van een inc identee| budget van € 

35.000,00 voor eenmalige kosten voor de eerste inrichting van de school. De dekking 

van dit budget wordt gevonden binnen het programma Samenleven. Een en ander wordt 

verwerkt in de eerstvolgende meerjarenbegroting (2024-2027). 

6. In te stemmen met het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet van 10% van 

het geraamde investeringsbedrag te weten een bedrag van 

€ 1.700.000,00. 

7. In te stemmen om de Europese aanbesteding van de architectte starten voordat de 

Raad besluit om in te stemmen met het Raadsvoorstel. 

8.Hiertoe een raadsvoorstel voorte leggen aan de gemeenteraad. 

25/10/2022 
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Openbaar e 2 

N 

ermelo 

Afdeling S/WON/ERM 

Onderwerp Uitvoeringskosten klimaatakkoord,(22e0002049) 

Openbaar ja 

Besluitsoort College 

Besluit 1. Kennis te nemen van het ontvangen bedrag van € 98.218,00 vanuit de specifieke 

Besluitdatum 

uitkering voor Nationaal isolatieprogramma 2022 en dit beschikbaar te stellen ter 

uitvoering. 

2. De ontvangenrijksmiddelen van€ 212.585,00 vanuit de taakmutaties meicirculaire 2022 

voor specifiek uitvoeringskosten klimaatakkoord beschikbaar te stellen in 2022 en 2023 
  

ten laste van de stelpost circulaires. 

3. De budgettairneutrale financiële gevolgente verwerken in de eerstvolgende 

bestuursrapportage. 

25/10/2022 

  

  


