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Bestemmingsplan Strand Horst 2014
Ontwerpvisie ter inzage
Het college van burgemeester en wethouders maakt, op grond van de inspraakverordening 2008,
bekend dat met ingang van 12 december 2013 tot en met 22 januari 2014 de Visie Strand Horst en de
daarbij behorende stukken, voor een ieder ter inzage ligt in het gemeentehuis.
Visie Strand Horst
De Visie Strand Horst heeft betrekking op het gebied ten westen van de A28, gelegen tussen de
gemeentegrens met Harderwijk en de gemeentegrens met Putten. De gemeenteraad heeft bij de
vaststelling van de structuurvisie Ermelo 2025 de wens uitgesproken voor een verdere ontwikkeling en
kwaliteitsimpuls van Strand Horst, die meerwaarde heeft voor Ermelo. Meerwaarde bestaat in gebruik
door Ermeloërs en verblijfsrecreanten in Ermelo. In de Visie Strand Horst is deze gedachte nader
uitgewerkt.
Inventarisatie
Bij het opstellen van de Visie Strand Horst heeft een inventarisatie plaatsgevonden van allerlei informatie
die voor het maken hiervan van belang is. Informatie die ook van belang is voor het opstellen van
ontwerpbestemmingsplan Strand Horst 2014. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het geldende
bestemmingsplan, de Structuurvisie Ermelo, de Ecologische Hoofdstructuur, Vogelrichtlijngebieden, etc.
Ter inzage
Tijdens de openingstelling van de afdeling Publiekszaken van 08.30-12.30 uur kunt u de Visie Strand
Horst en bijbehorende stukken inzien. U kunt deze stukken ook digitaal raadplegen via
www.ermelo.nl/bestemmingsplannen.
De inventarisatiegegevens en de Visiekaart (inclusief toelichting hierop) kunt u digitaal raadplegen op de
webviewer, te raadplegen via http://www.bugelhajema.nl/Strandhorst.
Om in te loggen gebruikt u voor zowel ‘username’ als ‘password’: horst.
Inspraak
Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over de Visie Strand Horst en de inventarisatie. In de periode van
12 december 2013 tot en met 22 januari 2014 kunt u zienswijzen hierover kenbaar maken. Een
schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 500,
3850 AM Ermelo. Onze voorkeur gaat er naar uit dat u hiervoor het inspraakformulier gebruikt, die u
kunt downloaden op www.ermelo.nl/bestemmingsplannen. Voor het mondeling indienen van
zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken. Ook kunt u hier een
inspraakformulier afhalen. Tot slot kunt u ook digitaal een zienswijze indienen via
www.ermelo.nl/strandhorst.
Vervolg
De ontvangen zienswijzen zullen wij beoordelen en betrekken bij vaststelling van de Visiekaart en het
maken van het ontwerpbestemmingsplan Strand Horst 2014. De planning is om dit medio 2014 gereed
te hebben. In veel gevallen moeten de hiervoor reeds ingediende initiatieven nog verder worden
uitgewerkt en dienen nadere afspraken te worden gemaakt. Hiervoor wordt in de aankomende weken
met de initiatiefnemers nog contact opgenomen.
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Vooraankondiging
Deze bekendmaking is tevens een vooraankondiging dat een bestemmingsplan wordt voorbereidt
(artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening).

Ermelo, 11 december 2013.
Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo.
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