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onze ref.  e200020551 

casenr.  19e0006810 

De raad van de gemeente Ermelo; 

 

gelezen het voorstel van het college van 19 mei 2020, nr. e200020993; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst (e200020727) gewijzigd vast te 

stellen met de voorgestelde wijzigingen uit de inspraaknota recreatiecluster Horst 

(e200001315), waarbij:  

 De ‘faciliterende rol’ van de gemeente op pagina 45 wordt gedefinieerd als “Actief 
begeleiden van parkeigenaren bij de parkplannen, van het eerste concept tot het 

collegebesluit en daarna bij het opstellen van de bestemmingsplannen, waarbij het 

initiatief bij de parkeigenaren ligt.” 
 De commitmentnorm van minimaal 90% vervangen wordt door het streven naar een 

commitment van 90%. 

  

2. Een bedrag van € 120.000,00 beschikbaar te stellen voor de gemeentelijke vereveningsbijdrage 

ten behoeve van de benodigde bovenwijkse voorzieningen en deze te betrekken bij de 

kadernota 2021. 

 

Besluit raad: 

De heer Wilhelm legt een stemverklaring af: gezien de antwoorden van de wethouder en de reacties 
van parkeigenaren kan de fractie van BurgerBelangen Ermelo wel leven met de amendementen. 
Daarom zal de fractie voor stemmen. 

 

De heer Stam legt een stemverklaring af: de fractie van SGP is uiteraard voor het amendement over de 
commitmentnorm, met het andere amendement zal de fractie meegaan gezien de uitleg van het 
college. 

 

Het amendement van de fracties ChristenUnie en CDA  waarbij de raad besluit: 

Een definitie van faciliterende rol op te nemen in de Omgevingsvisie, door beslispunt 1 te wijzigen in: 

1. De Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst (e200020727) gewijzigd vast te 
stellen met de voorgestelde wijzigingen uit de inspraaknota recreatiecluster Horst 
(e20001315), waarbij: 

 De ‘faciliterende rol’ van de gemeente op pagina 45 wordt gedefinieerd als “Actief 
begeleiden van parkeigenaren bij de parkplannen, van het eerste concept tot het 
collegebesluit en daarna bij het opstellen van de bestemmingsplannen, waarbij het 
initiatief bij de parkeigenaren ligt.” 

wordt met hoofdelijke stemming unaniem aangenomen. 

 

Het amendement van de fracties ChristenUnie, CDA, SGP en VVD  waarbij de raad besluit: 

De commitmentnorm van 90% te vervangen door een streefwaarde van 90%, door beslispunt 1 te 
wijzigen in: 

1. De Omgevingsvisie herontwikkeling recreatiecluster Horst (e200020727) gewijzigd vast te 
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stellen met de voorgestelde wijzigingen uit de inspraaknota recreatiecluster Horst 
(e20001315), waarbij: 

 de commitmentnorm van minimaal 90% vervangen wordt door het streven naar een 
commitment van 90%. 

wordt met hoofdelijke stemming unaniem aangenomen. 

 

Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel unaniem aangenomen. 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering 

van 8 juli 2020, 

 

mevrouw A.J. van Meerveld,                 A.A.J. Baars, 

griffier,                                                voorzitter, 

 
 


