22 juni 2021
COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
telefoon: (0341) 25 99 11
fax: (0341) 26 00 48
e-mail: gemeente@nunspeet.nl
U kunt bij ons op afspraak terecht.
Maak een afspraak via de website
of bel bovenstaand nummer.
Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag tot en met vrijdag
geopend van 08.00 tot 12.00 uur
en 13.30 tot 16.00 uur.
1) Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken
liggen ter inzage op het gemeentehuis. Voor inzage of als u een toelichting wenst, maakt u een afspraak
met het Klantcontactcentrum. Het
is mogelijk tegen vergoeding van de
kosten een kopie te krijgen van de
stukken die ter inzage liggen. U kunt
tegen een melding geen bezwaar
maken. Bij een aanvraag om een
vergunning/ontheffing kunt u in een
later stadium bezwaar maken.
5) Zienswijze
Ontwerpbesluiten liggen vanaf de
dag na publicatie zes weken ter
inzage. Tijdens deze periode kunt
u een zienswijze indienen bij het
bestuursorgaan dat het ontwerpbesluit heeft genomen (burgemeester/burgemeester en wethouders
(B&W)/gemeenteraad). Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de betreffende
afdeling. Beroep tegen een definitieve vergunning is alleen mogelijk als u
tijdig een zienswijze hebt ingediend
tegen het ontwerpbesluit.
2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot zes
weken na de dag van verzending
van een vergunning of ontheffing de
mogelijkheid voor belanghebbenden
om schriftelijk bezwaar te maken tegen een besluit. Het is niet mogelijk
om een bezwaar in te dienen op een
aanvraag. Een bezwaarschrift kunt u
indienen bij het bestuursorgaan dat
het besluit heeft genomen (burgemeester(2)/burgemeester en wethouders (B&W) (3)/gemeenteraad).
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het
besluit waartegen het zich richt en
de gronden van het bezwaarschrift
bevatten. Naast het indienen van
een bezwaar kunt u ook een
voorlopige voorziening aanvragen.
4) Beroep
Tenzij anders vermeld, kunnen
belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend tegen
een ontwerpbesluit binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging van een besluit een beroepschrift indienen. Dit is ook mogelijk
als u kunt aantonen dat u tijdens
de periode van terinzageligging van
het ontwerpbesluit hier redelijkerwijs niet toe in staat bent geweest.
Naast het indienen van een beroep
kunt u ook een voorlopige voorziening aanvragen. Een beroepschrift
kunt u indienen bij de rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
6) Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaar- of
beroepschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit.
Degene die een bezwaar of beroep
heeft ingediend, kan daarnaast bij
spoedeisend belang een verzoek
om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter
(tenzij anders vermeld): rechtbank
Gelderland, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Vergunningen
Gemeente Nunspeet
APV-vergunning verleend3
- Het houden van een huis aan
huis inzameling van 4 t/m 10 juli
2021. Zaak: HZ 2021-0774.
Verzonden 20-5-2021.
Nunspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Beukenlaan 18. Het verhogen
van de kap. Zaak: HZ 2021-0895.
Ontvangen 8-6-2021.
- Dorpsstraat 38. Het verbouwen
van de winkels. Zaak: HZ 20210869. Ontvangen 4-6-2021.
- Hardenbrinkweg 13. Verbouwen
van de woning. Zaak: HZ 20210884. Ontvangen 7-6-2021.
- Hullerweg 58. Tijdelijk bewonen
van een pauzewoning. Zaak:
HZ 2021-0868. Ontvangen
27-5-2021.
- Kruirad 19. Het plaatsen van een
dakkapel. Zaak: HZ 2021-0871.
Ontvangen 4-6-2021.
- Molenbeek fase 3. Het kappen
van een boom. Zaak: HZ 20210761. Ontvangen 18-5-2021.
- Prins Alexandererf 46. Plaatsen
van een dakkapel. Zaak: HZ
2021-0896. Ontvangen 8-6-2021.
- Ronding 15. Het afwijken van
het gebruik. Zaak: HZ 2021-0832.
Ontvangen 31-5-2021.
- Waterweg 28. Het overkappen
van de schuur. Zaak: HZ 20210835. Ontvangen 31-5-2021.
- Wiltsangh 41 0001. Het kappen
van bomen. Zaak: HZ 2021-0824.
Ontvangen 27-5-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Dorpsstraat 43. Het veranderen
en verplaatsen van reclamebord.
Zaak: HZ 2021-0582. Verzonden
10-6-2021.
- Elisabethlaan 11. Het plaatsen
van een carport (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0707. Verzonden
9-6-2021.
- Elspeterweg 4a. Het plaatsen
van wanden. Zaak: HZ 20210595. Verzonden 10-6-2021.
- Meelzolder 16. Het realiseren
van een pergola. Zaak: HZ 20210803. Verzonden 14-6-2021.
- Molenbeek fase 3. Het kappen
van een boom. Zaak: HZ 20210761. Verzonden 9-6-2021.
- Spoorlaan 71. Het plaatsen van
een dakkapel. Zaak: HZ 20210741. Verzonden 14-6-2021.
- Stationslaan 75. Het verbouwen
van het pand. Zaak: HZ 20210577. Verzonden 9-6-2021.
- Van Goghstraat 47. Renoveren/
wijzigen van kozijn (Activiteiten
Bouwen, Afwijken best. plan).
Zaak: HZ 2021-0668. Verzonden
9-6-2021.
- Vreeweg 98. Realiseren van een
loods (Activiteiten Bouwen,
Afwijken best. plan). Zaak: HZ
2021-0621. Verzonden 10-6-2021.
Vergunningvrij1
- Molenweg 70. Aanbrengen van
een erfscheiding. Zaak: HZ 20210706. Verzonden 16-6-2021.
Evenementenmelding1
- Molenweg 91. Het houden
van de Midzomer fietstocht op
19/06/2021. Zaak: HZ 20210077. Ontvangen 18-1-2021.

APV-vergunningen verleend3
- Plaatsen van driehoeksborden
t.b.v. Aventurijn. Zaak: HZ
2021-0848. Verzonden 9-6-2021.
- Trottoir hoek Stationslaan 22/
Westerlaan. Het plaatsen van
een steiger/hoogwerker t.b.v.
schilderwerkzaamheden. Zaak:
HZ 2021-0840. Verzonden
9-6-2021.
Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Randmeerweg 24. Exploiteren
van de horeca-inrichting Tijhof
Marine. Zaak: HZ 2021-0826.
Ontvangen 27-5-2021.
Sloopmeldingen1
- Boudewijnplantsoen 8. Het
saneren van asbest. Zaak: HZ
2021-0901. Ontvangen 9-6-2021.
- F.A. Molijnlaan 70. Slopen van
een bijgebouw. Zaak: HZ 20210794. Ontvangen 22-5-2021.
Elspeet
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Hogeweg 55. Het vervangen van
de berging. Zaak: HZ 2021-0890.
Ontvangen 8-6-2021.
- Vierhouterweg 16. Het brandveilig gebruik van de school.
Zaak: HZ 2021-0838. Ontvangen
31-5-2021.
Beslistermijn verlengd1
- Middenweg 18. Legaliseren bijgebouw en tijdelijke vergunning
voor paardenstal en paardbak
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0231.
Verzonden 15-6-2021.
Omgevingsvergunning verleend3
- Pirkweg 8. Het bouwen van een
schuur met inpandige carport
(Activiteiten Bouwen, Afwijken
best. plan). Zaak: HZ 2021-0700.
Verzonden 9-6-2021.
- Elspeterbosweg 26. Het plaatsen
van zonnepanelen (Activiteiten
Bouwen, Wijzigen monument).
Zaak: HZ 2021-0849. Ontvangen
1-6-2021.
Evenementenmelding1
- Nunspeterweg 5. Houden van
het Praktisch Verkeers Examen
Elspeet op 16 juni 2021. Zaak:
HZ 2021-0829. Ontvangen
28-5-2021.
Sloopmelding1
- Nachtegaalweg 49. Het slopen
van een houten schuur. Zaak: HZ
2021-0891. Ontvangen 8-6-2021.
- Schapendrift 23. Het saneren
van asbest van bijgebouw. Zaak:
HZ 2021-0787. Ontvangen
21-5-2021.
Hulshorst
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Harderwijkerweg 440. Bouwen
veldschuur. Zaak: HZ 2021-0827.
Ontvangen 28-5-2021.
- Harderwijkerweg 495 0007. Het
tijdelijk bewonen van een pauzewoning. Zaak: HZ 2021-0887.
Ontvangen 8-6-2021.
- Oudeweg 47. Tijdelijk bewonen
van een pauzewoning. Zaak: HZ
2021-0886. Ontvangen 7-6-2021.
- Rijnvis/Op de Hagen. Realiseren
tijdelijke woonvoorziening. Zaak:
HZ 2021-0882. Ontvangen
7-6-2021.

Drank- en horecawetvergunning
verleend2
- Varelseweg 211. Het uitoefenen
van het horecabedrijf Sophia's
Italian Hulshorst. Zaak: HZ 20210139. Verzonden 15-6-2021.
Sloopmelding1
- Varelseweg 211. Slopen van drie
recreatiewoningen. Zaak: HZ 20210796. Ontvangen 24-5-2021.
Vierhouten
Omgevingsvergunning
aangevraagd1
- Elspeterbosweg 26. Het plaatsen
van zonnepanelen (Activiteiten
Bouwen, Wijzigen monument).
Zaak: HZ 2021-0849. Ontvangen
1-6-2021.
Omgevingsvergunning ontwerp5- Gortelseweg 8. Het brandveilig
gebruik na wijziging indeling
logiesfunctie/hotel. Zaak: HZ
2021-0347. Ter inzage vanaf
9-6-2021.
Zie colofon.
......................................................
Vastgesteld bestemmingsplan
Parapluplan Parkeren
Op 29 april 2021 heeft de
gemeenteraad het Parapluplan
Parkeren ongewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan Parapluplan Parkeren beoogt te voorzien
in het planologisch regelen van de
parkeernormen van de gemeente
Nunspeet. De normen die in de
Parkeernota van de gemeente
(2014) zijn opgenomen met betrekking tot de parkeerbehoefte
voor auto- en fietsparkeren, het
laden en/of lossen van goederen
en het realiseren van parkeervoorzieningen voor invaliden
worden hiermee in de diverse
geldende bestemmingsplannen
opgenomen.
Het bestemmingsplan ligt vanaf
30 juni tot en met 10 augustus
2021 in het Klantcontactcentrum
in het gemeentehuis ter inzage. U
vindt het plan ook via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.BP01176-vg01).
U kunt tijdens de bovengenoemde inzagtermijn in beroep gaan bij
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Degene die beroep instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige
voorziening (schorsing) indienen
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.Voor vragen over
het wijzigingsplan kunt u contact
opnemen via (0341) 25 99 11.
......................................................
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Gerrit Mouwweg 22, Elspeet en
Papaverweg 32, Nunspeet
Het college van B&W heeft
besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op
de Gerrit Mouwweg in Elspeet
nabij huisnummer 22 voor de
bewoner van deze woning en op
de Papaverweg in Nunspeet nabij
huisnummer 32 voor de bewoner
van deze woning.

Beroep
Als u bij het ontwerpverkeersbesluit een zienswijze hebt ingediend, kunt u tegen dit besluit
binnen zes weken na verzending
een beroepschrift indienen bij
de rechtbank Gelderland, zie
colofon.
......................................................
Mandaatbesluit
Quarantaineplicht voor reizigers
uit gebied met zeer hoog risico
(verplicht thuisblijven)
Vanaf 1 juni 2021 is thuisquarantaine (thuisblijven) verplicht als u
na een verblijf in bepaalde landen
(terug) naar Nederland reist.
Dit zijn gebieden met een zeer
hoog coronarisico. De quarantaineplicht geldt ook als u gevaccineerd bent. Met het toezicht
van deze quarantaineplicht zijn de
toezichthouders van de gemeente
Apeldoorn belast. De burgemeester van Nunspeet heef hiervoor
mandaat verleend aan toezichthouders van de gemeente Apeldoorn voor het handhaven van de
quarantaineplicht uit artikel 58nb
lid 1 Wet publieke gezondheid.
......................................................
Digitale publicaties
Op 1 juli 2021 wordt de Wet
elektronische publicaties (Wep)
van kracht. Dit betekent dat
gemeenten verplicht zijn om alle
wettelijk voorgeschreven bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen)
besluiten die niet tot één of meer
belanghebbenden zijn gericht op
officielebekendmakingen.nl te
publiceren.
Dit betekent voor u als inwoner
dat u informatie over besluiten
die direct invloed hebben op uw
omgeving, zoals vergunningen,
(bouw)plannen en plaatselijke
regelgeving direct kunt ontvangen
en inzien. U kunt zelf het postcodegebied kiezen. Dit kan via MijnOverheid. Hebt u een geactiveerd
account inclusief e-mailadres, dan
krijgt u automatisch een e-mail
waarin u op de hoogte wordt gebracht van nieuwe publicaties in
uw directe woonomgeving. Wilt
u deze berichten niet ontvangen,
dan kun u zich afmelden.
Over uw buurt
Een andere mogelijkheid is de
gratis service ‘Over uw buurt’.
U ziet bekendmakingen via de
website, app op uw smartphone
of rechtstreeks in uw mail. Het
gaat naast de berichten van de
gemeente ook om berichten van
de provincie en het waterschap. U
bent hiervoor niet meer afhankelijk van de gemeenteberichten in
Nunspeet huis aan huis. Wij blijven overigens de berichten nog
wel publiceren in deze krant en
daarnaast kunt u de bekendmakingen ook inzien (op afspraak)
op het gemeentehuis.
Inschrijven voor deze service kan
via www.overheid.nl/berichtenover-uw-buurt. Daar kunt u als
inwoner (en/of ondernemer) zelf
instellen welk type berichten u
wilt ontvangen en binnen welke
straal om uw huis of bedrijf.
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Gemeenteraadsvergadering

Zonnepanelen op manege Hulshorst

Op donderdag 24 juni vergadert de gemeenteraad om 19.30 uur
digitaal. Op de agenda staat o.a. het vaststellen van het bestemmingsplan bedrijventerrein Elspeet, het vaststellen van de beleidsnotitie kleinschalige windmolens en de zonnestroominstallatie manege
Hulshorst.

Als het aan het college van B&W ligt, komen er op het dak van de manege in Hulshorst zonnepanelen.
B&W stellen de gemeenteraad voor om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van 279.500 euro.
Hiervan is 110.000 euro nodig voor de het verzwaren van de dakconstructie en het vervangen van het
dak (het huidige dak bevat asbest) en 169.500 euro voor de realisatie van de zonnestroominstallatie met
800 zonnepanelen. Met dit plan maakt de gemeente Nunspeet weer een stap in de duurzaamheidsambitie zoals die in het Programmaplan Duurzaamheid is vastgesteld: "Nunspeet is in 2050 klimaatneutraal
voor zover het de energieproductie betreft en 100% C02 reductie ten opzichte van het basisjaar 1990."
Een van de pijlers om dit te bereiken, is het opwekken van duurzame energie.

U kunt deze vergadering volgen via nunspeet.raadsinformatie.nl.
Hier vindt u ook de volledige agenda en bijbehorende stukken.
.............................................................................................................

Vragenlijst Visie Sociaal Domein
Als gemeente willen we graag dat iedereen in Nunspeet mee kan
doen én dat iedereen de mogelijkheden heeft zich te ontwikkelen.
Waar het niet vanzelf gaat, bieden we de juiste ondersteuning. Dat
is in het kort de visie van de gemeente op het 'sociaal domein'. We
horen graag hoe u hier naar kijkt. Tot 3 juli 2021 kunt u een korte
vragenlijst invullen via www.nunspeet.nl/meedoen.
.............................................................................................................
Ben je een ervaren systeembeheerder met kennis op het gebied
van automatisering? En heb je interesse in de raakvlakken die het
vakgebied heeft met informatisering? Lees dan verder, want voor
het team Informatie zoeken we een

ervaren
systeembeheerder
36 uur per week

Het team bestaat uit 26 enthousiaste collega’s en is georganiseerd
in drie domeinen: Automatisering, Proces en Zaken (waaronder het
online team) en Gegevens. Elk domein heeft zijn eigen specifieke
vraagstukken en overkoepelend zijn er integrale teamvraagstukken.
De sfeer in het team is collegiaal en informeel. Samen bedienen we
onze interne en externe klanten professioneel en efficiënt.
Jouw werkzaamheden
- Adviseren op het gebied van ICT-systemen, netwerken en applicaties.
- Ontwikkelen van de infrastructuur.
- Oplossen van technische problemen.
- Technisch onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot continue
verbetering van ons IT-landschap.
- Onderhoud en beheer van servers, switches, technische verbindingen en netwerken;
- Intermediair tussen gebruikers en leveranciers.
Wat verwachten we o.a. van jou?
- Hbo werk- en denkniveau.
- Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van
systeembeheer van netwerken.
- Kennis en ervaring op het gebied VMware, Ivanti, Sophos, F-secure
en onze Hardware (o.a. HP netwerkcomponenten en Dell).
- Goed organisatie- en structureringsvermogen.
Geïnteresseerd?
Kijk voor de volledige vacaturetekst op www.nunspeet.nl/werkenbij.
..................................................................................................................

Dagbesteding Noord Veluwe opnieuw
onder de loep
De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek,
Putten en Zeewolde hebben recent de aanbesteding voor de Wmo
maatwerkvoorzieningen huishoudelijke hulp, begeleiding, (ambulant en groep) en logeeropvang afgerond. De nieuwe contracten
zijn ingegaan op 1 juni 2021. De afgelopen periode zijn er vragen
gesteld over de prijs die zorgaanbieders ontvangen om groepsbegeleiding te bieden. De gemeenten hebben opnieuw zorgvuldig
naar de kostprijs gekeken, echter nu blijkt dat deze berekening niet
helemaal voldoet aan de eisen die de gemeenten eerder hebben
gesteld. De gemeenten zullen een herberekening laten uitvoeren
om er zeker van te zijn dat aanbieders een reële prijs ontvangen
voor de ondersteuning die zij leveren.
De gemeenten vinden het belangrijk dat inwoners met een Wmoindicatie de ondersteuning ontvangen die ze nodig hebben. In de
afgelopen periode is gebleken dat niet voor iedere inwoner een
geschikte plek beschikbaar was bij de nieuw gecontracteerde aanbieders. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met niet aangeboren
hersenletsel. De gemeenten hebben er daarom voor gekozen in het
belang van de inwoners, een aantal aanbieders waaronder InteraktContour, te vragen de dienstverlening voort te zetten.

Het leggen van zonnepanelen op een manege is voor de gemeente Nunspeet niet nieuw. In juni 2019 is
de zonnestroominstallatie op manage Wezenland in Nunspeet in gebruik genomen. Op het dak liggen
ruim 700 zonnepanelen, die samen goed zijn voor een productie van 200 MWh per jaar. Dit komt overeen met het jaarlijkse gebruik van bijna 60 huishoudens.
Wethouder Jaap Groothuis: "Het halen van de duurzaamheidsdoelstellingen betekent dat we allemaal
serieus de mogelijkheden moeten pakken die zich aandienen. Als gemeente geven we hiermee het goede
voorbeeld."
De gemeenteraad buigt zich op 24 juni over het plan.
.........................................................................................................................................................................

Bloem- en kruidenrijke wegbermen
De gemeente Nunspeet heeft in de afgelopen jaren een nieuw groenbeleidsplan 2019-2029 vastgesteld.
Hierin is o.a. de wens opgenomen tot meer bloem- en kruidenrijke wegbermen langs de wegen en (recreatieve) fietspaden. Dit beleid is inmiddels met kleine stappen doorgevoerd, waarbij het de bedoeling
is om dit vastgestelde beleid zowel binnen als buiten de bebouwde kom uit te rollen. Zo is er inheems
bloemmengsel ingezaaid in nieuwbouwwijken, retentiegebieden, bedrijventerrein
De Kolk en bij bestaande en nieuwe wegbermen. Door het inzaaien met inheemse
bloemmengsels proberen we o.a. nieuwe
bloemen en zaden toe te voegen aan
deze gronden, waarbij het idee is dat deze
inheemse soorten vanzelf terugblijven
komen in de komende jaren.
De bloem- en kruidenrijke groengebieden
en wegbermen moet zorgdragen voor
beleving (denk aan bloemen en kleur),
recreatie en toerisme, natuurlijke bestrijding van ziekten en plagen in de openbare ruimte (eikenprocessierups, wantsen, etc.) én extra aantrekkingskracht voor o.a. bijen, insecten, reptielen en andere kleine dieren wat weer bijdraagt aan meer
biodiversiteit.
De gemeente Nunspeet monitort of dit ook tot het gewenste resultaat leidt en probeert groei- en
bodemomstandigheden te verbeteren waar dat kan, extra kostbare bloemmengsels bij te zaaien of door
keuzes van maaimachines en opraapwagens aan te passen. Tijdens deze monitoring en toezichtrondes
constateert de gemeente regelmatig dat gemeentelijke wegbermen gemaaid worden door aanliggende
landeigenaren of in opdracht van een belanghebbende. De gemeente Nunspeet verzoekt nadrukkelijk
om dit niet te doen op gemeentelijke gronden. U kunt altijd een klacht of melding doen over het maaibeheer of overhangend groen via nunspeet.nl/ietsmelden. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u
contact opnemen via (0341) 25 99 11.
.........................................................................................................................................................................

Korting op opfrisbeurt ventilatiesystemen
Goede ventilatie in huis is belangrijk voor je gezondheid en de
kwaliteit van je woning. Daarom zijn de Noord-Veluwse gemeenten
waaronder Nunspeet en duurzaamheidsloket Veluwe Duurzaam de
ventilatiecampagne ‘Dat lucht op!’ gestart. Inwoners krijgen korting als zij hun mechanisch ventilatiesysteem laten inregelen en/of
schoonmaken tot juli 2022.
Per dag komt er veel vocht in onze woning vrij als we douchen, koken
of wassen. Wanneer deze vochtige lucht niet naar buiten wordt afgevoerd of als er geen nieuwe verse lucht in huis komt, kunnen er veel
problemen ontstaan zoals schimmels of gezondheidsklachten als hoofdpijn, hooikoorts, vermoeid- of
verkoudheid. Daarom is ventileren erg belangrijk. Zeker in huizen die goed zijn geïsoleerd.
Als je je mechanisch ventilatiesysteem laat inregelen en elke 5-6 jaar laat schoonmaken, zorg je ervoor
dat er goed geventileerd kan worden. Tijdens de ‘Dat lucht op’-campagne kunnen inwoners een bedrijf
(naar keuze) hun mechanisch ventilatiesysteem laten inregelen en/of schoonmaken. Na de uitvoering van
de werkzaamheden kun je de factuur uploaden op de website van Veluwe Duurzaam waarna je 35% van
het bedrag teruggestort krijgt (maximaal 50 euro). Meer informatie over de campagne is te vinden op:
www.veluweduurzaam.nl/dat-lucht-op

Nunspeet Leeft Natuurlijk is een initiatief van de gemeente Nunspeet.
Door verduurzaming van het wonen, leven en werken in de gemeente Nunspeet
streven we ernaar gezamenlijk voor 2050 de CO2-teller op nul te zetten.

www.nunspeetleeftnatuurlijk.nl
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Anterieure grondexploitatie-overeenkomst 'Varelseweg 211 Hulshorst'
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een anterieure grondexploitatieovereenkomst zijn overeengekomen met de initiatiefnemers van het project herstructurering van het vakantiepark Droompark Bad Hoophuizen, Varelseweg 211 te Hulshorst.
Deze overeenkomst is gesloten op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening
ten behoeve van de bouwplannen voor de herstructurering van het vakantiepark Droompark Bad Hoophuizen te Hulshorst. Op grond van artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) ligt er een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ter
inzage in het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis te Nunspeet. U kunt gedurende zes weken, met ingang van woensdag 23 juni 2021 tot en met dinsdag 3 augustus
2021, de bedoelde zakelijke beschrijving van de overeenkomst inzien.
Het overeengekomen programma voor het te herstructureren recreatiepark houdt in:
A.
Maximaal 165 recreatiewoningen waarvan:
1.
30 al vergund [per datum 28 november 2016] met een grondoppervlak
		
van 75 m2 en een inhoud van 300 m3.
2.
115 nieuwe met een grondoppervlak van 75 m2 en een inhoud van 300 m3.
3.
20 nieuwe met een grondoppervlak van 100 m2 en een inhoud van 400 m3.
B.
Maximaal 17 groepsaccommodaties, waarvan:
1.
twee bestaande groepsaccommodaties voor 16 personen.
2.
maximaal 15 nieuwe voor 12-16 personen met een grondoppervlak
		
van 150 m2 en een inhoud van 600 m3.
C.
380 aanwezige en/of vergunde stacaravans/chalets met een maximaal grondoppervlak van 70 m2 en maximaal 5,5 meter hoog.
D.
Maximaal 150 standplaatsen voor kampeermiddelen plus max. 30 camperplaatsen
op het multifunctionele terrein dat afgescheiden ligt van het overige terrein.
E.
Maximaal 4 bedrijfswoningen.
F.
Het huidige voorzieningencluster.
Geen zienswijzen en geen bezwaar en beroep mogelijk
De gesloten anterieure overeenkomst betreft een overeenkomst tussen twee partijen
op basis van het burgerlijk recht. Het betreft tevens een overeenkomst zoals bedoeld in
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee is het geen besluit in de zin
van het bestuursrecht en staat er geen bezwaar en beroep tegen open.
Voor vragen over de hierboven genoemde zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst kunt u contact opnemen met de heer J. van der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, telefoonnummer (0341) 25 99 11.
...............................................................................................................................................
Vastgestelde wijziging van de Welstandsnota (2015)
In de vergadering van 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het beeldkwaliteitplan 'Beeldkwaliteitkader Herontwikkeling Bad Hoophuizen' (17 december 2017) als wijziging van de
Welstandsnota (2015) vastgesteld. Het beeldkwaliteitplan voorziet in de welstandsregels
voor het terrein van het vakantiepark Droompark Bad Hoophuizen in Hulshorst, als een
reeks van richtlijnen en criteria, die formuleren welke kwaliteitsambities van het park
beoogd worden, zowel voor de bebouwing als voor de terreininrichting.
Het besluit tot vaststelling van de wijziging van de welstandsnota met het beeldkwaliteitplan ligt gedurende zes weken ter inzage met ingang van woensdag 23 juni 2021 tot en
met dinsdag 3 augustus 2021 in het gemeentehuis. Het beeldkwaliteitplan is als bijlage 2
van de Toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan 'Varelseweg 211 Hulshorst' ook
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.bp01141-vg02).
Tegen het besluit tot vaststelling van de onderhavige wijziging van de Welstandsnota
(2015) met het beeldkwaliteitplan staat geen bezwaar en/of beroep open.
Voor vragen over de hierboven beschreven wijziging van de Welstandsnota (2015) kunt
u contact opnemen met de heer J. van der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en
Volkshuisvesting, telefoonnummer (0341) 25 99 11.
...............................................................................................................................................
Vastgesteld bestemmingsplan 'Varelseweg 211 Hulshorst'
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken bekend dat de gemeenteraad op 27 mei 2021 het bestemmingsplan 'Varelseweg 211 Hulshorst' gewijzigd heeft
vastgesteld. U kunt gedurende zes weken, met ingang van woensdag 23 juni 2021 tot en
met dinsdag 3 augustus 2021, het vastgestelde bestemmingsplan inzien in het Klantcontactcentrum (KCC) in het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.bp01141-vg02).
Het overeengekomen programma voor het geherstructureerde recreatiepark dat met dit
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt houdt in:
A.
Maximaal 165 recreatiewoningen waarvan:
1.
30 al vergund [per datum 28 november 2016] met een grondoppervlak
		
van 75 m2 en een inhoud van 300 m3.
2.
115 nieuwe met een grondoppervlak van 75 m2 en een inhoud van 300 m3.
3.
20 nieuwe met een grondoppervlak van 100 m2 en een inhoud van 400 m3.
B.
Maximaal 17 groepsaccommodaties, waarvan:
1.
twee bestaande groepsaccommodaties voor 16 personen;
2.
maximaal 15 nieuwe voor 12-16 personen met een grondoppervlak
		
van 150 m2 en een inhoud van 600 m3.
C.
380 aanwezige en/of vergunde stacaravans/chalets met een maximaal
grondoppervlak van 70 m2 en maximaal 5,5 meter hoog.
D.
Maximaal 150 standplaatsen voor kampeermiddelen plus max. 30 camperplaatsen
op het multifunctionele terrein dat afgescheiden ligt van het overige terrein.

Eenvoudig toegang tot besluiten over uw buurt zoals
vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving?

E.
F.

Maximaal 4 bedrijfswoningen.
Het huidige voorzieningencluster.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen van het vastgestelde
bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn, volgens de 'Nota
van Wijzigingen' d.d. 12 april 2021 (zie bijlage 16 bij de Toelichting), kort samengevat, de
volgende:
Ambtshalve wijzigingen
1.
De 'milieuzone - natte landnatuur' is nu aangeduid met 'milieuzone – beschermingszone natte landnatuur'.
2.
Een aantal gebieden met de bestemming ‘Natuur – Landschap’ zijn aan het
bestemmingsplangebied toegevoegd. Voor deze gebieden is ook de ‘Waarde –
Randmeerkust’ toegevoegd.
3.
Voor kleine strookjes aan de noordzijde van het plangebied langs het Veluwemeer is de bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ toegevoegd.
4.
Het ‘Groenbeheerplan’ (d.d. 31 maart 2021) is aan de Regels toegevoegd.
5.
De parkeerregels volgens het ‘Parapluplan Parkeren’ zijn opgenomen in de
Regels en wel in artikel 14, lid 2.
Wijzigingen n.a.v. ingediende zienswijzen
6.
Voor enkele zones langs de randen van het bestemmingsplangebied is de
aanduiding GNN alsnog opgenomen op de verbeelding en zijn er regels voor
opgenomen.
7.
Voor kleine strookjes aan de noordzijde van het plangebied langs het Veluwemeer is de bestemming ‘Recreatie – Dagrecreatie’ toegevoegd (zie ook punt 3 bij
de ambtshalve wijzigingen).
8.
De verbeelding is aangepast, zodat er alsnog een strook met de bestemming
'Groen' is bestemd aan de uiterste westrand / noordwestrand van het plangebied bij de Killenbeek.
9.
In de Regels en op de Verbeelding zijn twee voorwaardelijke verplichtingen
opgenomen, waarmee de houtwal met de bestemming 'Groen' beter
beschermd wordt.
10.
In artikel 3 ‘Groen’ is in lid 3.3. ‘Specifieke gebruiksregels’ toegevoegd een sublid
3.3.1 ‘strijdig gebruik’, m.b.t. de bescherming van de houtwal, en waarbij ook
het aanbrengen van vensters verboden is. Tevens is er een nieuw lid 3.4 toegevoegd waarmee onder voorwaarden kan worden afgeweken van deze gebruiksregels.
11.
Volgens artikel 6, lid 6.2.5 is er ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van groen – laanbeplanting’ geen bebouwing toegestaan. Artikel 6, lid 6.3,
onder a, geeft de mogelijkheid om onder voorwaarden hiervan af te wijken.
12.
De maximum hoogtemaat voor lichtmasten is in de Regels teruggebracht van
10 meter naar 4 meter (zie artikel 6, lid 6.2.4, onder a).
13.
In de Regels is in artikel 6, lid 6.2.4, onder a, geregeld dat de verlichting
vleermuisvriendelijk moet zijn.
14.
De mogelijkheid van een 40 meter hoge antennemast bij recht vervalt. In de
Regels is nu in artikel 6.3, onder c, een afwijkingsmogelijkheid voor een mast
opgenomen.
15.
In de Regels is artikel 3, lid 3.3. en 3.4 van de bestemming 'Groen' gewijzigd, er
is namelijk een verbodsbepaling opgenomen voor het maken van 'vensters'
in de groensingel / houtwal binnen de bestemming 'Groen'. Van dit verbod kan 		
onder voorwaarden worden afgeweken.
16.
De Verbeelding is aangepast aan de juiste, gewenste, afmetingen van de
bestemming 'Groen' ten behoeve van de houtwal. Er vindt zodoende een
uitbreiding van de gebieden met de bestemming 'Groen' plaats.
17.
De Toelichting is op het punt van de onderbouwing van het 'parkeren' en over
de fysieke verwijzingen (borden) naar het nieuwe parkeerterrein verbeterd (zie
paragraaf 2.5.7; paragraaf 4.6; en paragraaf 5.2.3 van de Toelichting).
Bij besluit van dezelfde datum als waarop het bestemmingsplan werd vastgesteld, namelijk d.d. 27 mei 2021, heeft de gemeenteraad voorts besloten om geen exploitatieplan
vast te stellen daar het verhaal van de kosten van de grondexploitatie over de in het plan
begrepen gronden anderszins is verzekerd.
Bij de vaststelling van het plan zijn in het ontwerpbestemmingsplan de hiervoor genoemde wijzigingen aangebracht. Een belanghebbende die over het ontwerpbestemmingsplan
tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad heeft bekendgemaakt, of een belanghebbende
die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende zes weken met ingang van donderdag 24 juni
2021 tot en met woensdag 4 augustus 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degene die beroep
instelt, kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat
verzoek is beslist.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen
met de heer J. van der Noord van het Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
(ROV) van de gemeente Nunspeet, telefoonnummer (0341) 25 99 11.
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