
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een 
afwijking van het geldende bestemmingsplan voor het op-
richten van een appartementengebouw (17 appartementen), 
Spoorlaan 12-14 en het realiseren van 4 appartementen in het 
bestaande monumentale pand Spoorlaan 16 in Nunspeet.

Van 6 juli tot en met 16 augustus 2022 ligt (op afspraak) in 
het gemeentehuis het ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ter inzage. Tijdens de termijn van 
terinzagelegging kan eenieder zijn of haar zienswijzen tegen 
het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0062) indienen bij het 
college van B&W, zie colofon. Als u gebruik wilt maken van de 
mogelijkheid uw zienswijze mondeling naar voren te brengen, 
kunt u contact opnemen met Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via (0341) 25 99 11.

.......................................................................................................

Besluit omgevingsvergunning 
Het college van B&W heeft een omgevingsvergunning verleend 
voor het oprichten van 16 appartementen, een tweekapper en 
een fietsenstalling aan de Bergakkerweg 28-32 in Nunspeet.
Van 6 juli tot en met 16 augustus 2022 liggen (op afspraak) in 
het gemeentehuis de omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken ter inzage. De stukken zijn ook te raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.OV00092-vg01)
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit 
beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, zie 
colofon. Neem voor vragen contact op met Team Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11.

.......................................................................................................

Wijziging Verordening jeugdhulp 2019 
De gemeenteraad van Nunspeet heeft besloten de verordening 
jeugdhulp 2019 te wijzigen. Vanwege nieuwe inkoopafspraken 
wordt een nieuwe productindeling voor de maatwerkvoorzie-
ningen gebruikt. Daarnaast wordt met deze wijziging de inzet 
van Onderwijs Jeugd Arrangementen mogelijk gemaakt. De 
artikelen 1 en 4 zijn hierbij gewijzigd en de artikelen 3a en 16 
zijn toegevoegd. De gewijzigde Verordening jeugdhulp 2019 
trad in werking per 1 april 2022.

COLOFON
Gemeentehuis Nunspeet
Markt 1
Postbus 79 | 8070 AB Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 99 11
E-mail: gemeente@nunspeet.nl

Gemeentewerf Nunspeet
Hullerweg 121
8071 RN Nunspeet
Telefoon: (0341) 25 23 78
Maandag t/m vrijdag geopend van
8.00-12.00 uur en 13.30-16.00 uur.

1) Inzage
De aanvraag ligt ter inzage op het 
gemeentehuis. Voor inzage of een 
toelichting maakt u een afspraak. 
Tegen vergoeding kunt u een 
kopie krijgen van de stukken die 
ter inzage liggen. U kunt tegen 
een melding geen bezwaar maken. 
Bij een aanvraag om een vergun-
ning/ontheffing kunt u in een 
later stadium bezwaar maken.

2 of 3) Bezwaar
Tenzij anders vermeld, is er tot 
zes weken na de dag van ver-
zending 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 
(burgemeester2/burgemeester en 
wethouders (B&W)3/gemeente-
raad). 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 voor-
lopige 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 terinzage-
ligging een beroepschrift indienen. 
Ook als u kunt aantonen dat u 
tijdens de periode van terinzage-
ligging van het ontwerpbesluit 
hier redelijkerwijs niet toe in staat 
bent geweest. Naast het indienen 
van een beroep kunt u een voor-
lopige voorziening aanvragen. Een 
beroepschrift kunt u indienen bij 
de rechtbank Gelderland, Afde-
ling Bestuursrecht, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem.

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 ontwerp-
besluit heeft genomen (burge-
meester2/burgemeester en wet-
houders (B&W)3/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.

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 voor-
zieningenrechter (tenzij anders 
vermeld): rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 
9030, 6800 EM Arnhem.
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Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Martensweg 33. Uitbreiden 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-1018. Ontvangen 
  21-6-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 10. 
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0821. 
  Ontvangen 11-5-2022. 
- Prins Hendrikerf 1. Uitbreiden
  woning. Zaak: HZ 2022-1019. 
  Ontvangen 21-6-2022.
- Steenzolder 17. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0910. Ontvangen 
  30-5-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Ericaweg 9 0115. Het tijdelijk 
  bewonen van een pauze-
  woning. Zaak: HZ 2022-0934. 
  Verzonden 24-6-2022. 
- Molenbeek fase 3, kavel 10. 
  Het oprichten van een 
  woning. Zaak: HZ 2022-0821. 
  Verzonden 27-6-2022.
- Molenbeek fase 3, kavel 3.   
  Oprichten van een woning.
  Zaak: HZ 2022-0814. 
  Verzonden 22-6-2022. 
- Molenweg 75 0013. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  0979. Verzonden 24-6-2022. 
- Oude Zeeweg 20. Het 
  realiseren van een hooiberg. 
  Zaak: HZ 2022-0625. 
  Verzonden 22-6-2022. 
- Secretaris Boerhoutweg 11. 
  Het brandveilig gebruik van 
  KSW de Bunterhoek. Zaak: 
  HZ 2022-0494. Verzonden 
  27-6-2022.(4)

- Steenzolder 17. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-0910. Verzonden 
  27-6-2022.
- Waterweg 15. Het uitbreiden 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0461. Verzonden 
  16-6-2022. 

Evenementenvergunning 
verleend2

- Ronde van Nunspeet 49e 
  editie op 17 augustus 2022.
  Zaak: HZ 2022-0257.
  Verzonden 27-6-2022.

Vergunningen

Inzage

Eenvoudig toegang tot 
besluiten over uw buurt 

zoals vergunningen, 
bouwplannen en 

lokale regelgeving? 

Kijk op:
overheid.nl/berichten-

over-uw-buurt

Toch liever de stukken 
inzien in het 

gemeentehuis?

Maak dan een afspraak 
via (0341) 25 99 11.

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Apeldoornseweg 30. Restylen
  kantoorruimte en realiseren 
  uitbreiding. Zaak: HZ 2022-
  0995. Ontvangen 13-6-2022. 

Sloopmelding1

- Haarweg 11. Saneren asbest  
  dak woning. Zaak: HZ 2022-
  1029. Ontvangen 23-6-2022. 

Hulshorst
Evenementenvergunning 
verleend2

- Brandsweg 3. Organiseren 
  Internationaal Jeugd Voetbal
  toernooi op 26 en 27 augus-
  tus 2022. Zaak: HZ 2022-
  0960. Verzonden 28-6-2022.
- Kapelweg 7. Wiekenloop 
  Hulshorst op 20 augustus 
  2022. Zaak: HZ 2022-0980. 
  Verzonden 27-6-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

.................................................

Ontwerpverkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats 
Oenenburgweg 174
Aan bovengenoemd Ontwerp-
verkeersbesluit wordt geen 
verdere uitvoering gegeven 
vanwege het overlijden van de 
aanvrager.

.................................................

Gewijzigd vastgesteld 
wijzigingsplan Oudeweg 21
Het college van B&W heeft op 
20 juni 2022 het wijzigings-
plan Oudeweg 21 gewijzigd 
vastgesteld. Dit wijzigingsplan 
beoogt te voorzien in het 
uitbreiden van het bouwvlak 
van de bestaande kwekerij ten 
behoeve van de bouw van een 
nieuwe tunnelkas .

U kunt van 6 juli tot en met  
10 augustus 2022 het vastge-
stelde wijzigingsplan (op af-
spraak) inzien in het gemeen-
tehuis. Het wijzigingsplan is 
ook te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl
(NL.IMRO.0302.WI01029-vg01).

Bij de vaststelling van dit wijzi-
gingsplan zijn ten opzichte van 
het ontwerp enkele wijzigin-
gen doorgevoerd. Voor een 
overzicht van de wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp 
wordt verwezen naar het 
collegebesluit, de zienswijzen-
nota en het gewijzigd vastge-
stelde wijzigingsplan.

Van 7 juli tot en met 11 augus-
tus 2022 kan tegen dit besluit 
beroep worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag, zie colofon.

Neem voor vragen contact op 
met de gemeente Nunspeet 
via (0341) 25 99 11.

5 juli 2022
Vestiging voorkeursrecht centrumlocatie Feithenhof, Nunspeet
Aanwijzing van perceel waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing zijn.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van artikel 7, lid 1 
van de Wet voorkeursrecht gemeenten ('Wvg') bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 2022 
heeft besloten om op grond van artikel 5 Wvg een perceel aan te wijzen waarop de artikelen 10 
tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Het betreffen de onderstaande percelen gelegen in het gebied centrumlocatie Feithenhof te 
Nunspeet.

Plaatselijke aanduiding In aanwijzing 
opgenomen grootte

Kadastraal bekend

Ha. A. Ca. Gemeente Sectie Nummer

Nijverheidsweg 101, 101a, 101d 00 29 52 Nunspeet B 7893

Nijverheidsweg 101b, 101c 00 23 30 Nunspeet B 7734

Nijverheidsweg 103 00 05 70 Nunspeet B 7668

Nijverheidsweg 103 00 06 85 Nunspeet B 7667

Nabij Nijverheidsweg 103 00 02 20 Nunspeet B 9079

Industrieweg 22, 20b 00 83 70 Nunspeet B 9080

Industrieweg 18, 20, 20a, 20g, 20c, 20d, 20e 02 92 31 Nunspeet B 9081

Industrieweg 24 00 11 64 Nunspeet B 8649

Nabij Industrieweg 24 00 00 70 Nunspeet B 9030

Industrieweg 24 00 14 75 Nunspeet B 7473

Nabij Industrieweg 24 00 01 00 Nunspeet B 7858

Nabij Industrieweg 24 00 02 52 Nunspeet B 6865

Nabij Industrieweg 24 00 03 13 Nunspeet B 6866

Industrieweg 24, 26 01 34 75 Nunspeet B 8651

Industrieweg 24 00 00 40 Nunspeet B 8650

Industrieweg 22 00 00 65 Nunspeet B 8652

Industrieweg 24 00 00 01 Nunspeet B 8648

Industrieweg 10, 14, 10, 10a, 12, 14 00 76 23 Nunspeet B 8969

Industrieweg 4, 6, 8 01 01 98 Nunspeet B 4281

Nabij Industrieweg 10 00 00 55 Nunspeet B 7865

Eikbosserweg 45, 45a, 45b 00 28 65 Nunspeet B 6950

Nabij Eikbosserweg 45 00 09 55 Nunspeet B 8507

Nabij Industrieweg 8 00 00 15 Nunspeet B 7397

Nabij Nijverheidsweg 103 00 00 85 Nunspeet B 7665

Nabij Industrieweg 10 00 00 50 Nunspeet B 9005

De onderhavige percelen worden bestemd voor: wonen met bijbehorende voorzieningen, 
alle niet-agrarisch en nader uit te werken. De percelen zijn aangegeven op de bij het besluit 
behorende kadastrale tekening d.d 16 mei 2022 en de daarbij behorende lijst van eigenaren, 
één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster van 11 mei 2022. Om 
te voldoen aan artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, daaronder mede 
begrepen de perceelsgewijze registratie, met ingang van 1 juli 2022, voor eenieder kosteloos 
(op afspraak) ter inzage in het gemeentehuis van Nunspeet. 

De eigenaren met betrekking tot deze percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke 
kennisgeving. Nadat het besluit van de gemeenteraad in werking is getreden, moeten eigena-
ren van het in het besluit begrepen perceel, wanneer zij hun perceel wensen te vervreemden, 
deze eerst aan de gemeente Nunspeet te koop aanbieden.

Bezwaar
De aanwijzing door de gemeenteraad wordt aangemerkt als een besluit, zodat tegen dit besluit 
tot aanwijzing van gemeld perceel tot gebied waarop de Wvg van toepassing is, ingevolge de 
Awb het indienen van een bezwaarschrift mogelijk is. Ingevolge de Awb kunnen belangheb-
benden gedurende een termijn van acht weken, ingaande op 1 juli 2022, een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van gemeente Nunspeet, zie colofon.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Degene die een bezwaarschrift indient kan, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken 
belangen, dat vereist, op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voor-
ziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, sector Bestuursrecht, 
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om een voorlopige voorziening kan ook worden 
ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor is DigiD nodig. Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. van der Terp via 
06 24 24 74 50.

Nunspeet 30 juni 2022, 
Burgemeester en wethouders van Nunspeet

Tijdelijke huisvesting vluchtelingen 
Oekraïne: camping Landrust
Het gemeentebestuur van Nunspeet moet - evenals andere 
gemeenten - extra huisvesting beschikbaar stellen voor 
vluchtelingen uit Oekraïne. Het gaat dan met name om 
vrouwen met kinderen die nu nog tijdelijk via NBO (Nunspeet 
Biedt Onderdak) bij particulieren in de gemeente zijn onder-
gebracht. 

Op 30 juni jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met het 
voornemen om vanaf september 2022 tijdelijk 15 chalets te 
plaatsen op het middengedeelte van de camping Landrust in 
Hulshorst. Hiermee kunnen - als alle chalets volledig bezet 
zijn - maximaal 75 personen (die nu nog bij particulieren 
verblijven) worden opgevangen. Er wordt gekozen voor ver-
plaatsbare units, zodat rekening kan worden gehouden met 
andere ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld het in het Raads-
akkoord aangekondigde onderzoek naar een multifunctioneel 
sportpark in Hulshorst. Als daartoe aanleiding is in verband 
met de verdere ontwikkeling van Landrust wordt de tijdelijke 
situatie opnieuw tegen het licht gehouden.

Geen haalbare alternatieven
Er is een aantal aspecten waar een opvanglocatie aan moet 
voldoen. Van belang is dat de afstand tot een dorpskern be-
perkt is, waardoor de fiets een bruikbaar vervoersmiddel kan 
zijn voor de Oekraïners. Daarnaast dient de locatie voldoen-
de ruimte te bieden voor de plaatsing van 15 chalets en moet 
de realisatie van ondergrondse infrastructuur (riool, water, 
elektra) mogelijk zijn. Vanwege de huisvesting van mensen is 
een goede ontsluiting van de locatie van belang. Daarnaast 
heeft het de voorkeur (verkeersveiligheid) dat er een fietspad 
in de omgeving ligt, omdat de Oekraïense vluchtelingen veel 
gebruikmaken van de fiets om naar voorzieningen (super-
markt, school, sport) te gaan. Een opvanglocatie moet ook 
passend in de omgeving zijn, zodat het voor omwonenden 
niet een te grote belasting zal worden. Er is binnen onze 
gemeente onderzocht of er locaties in aanmerking kunnen 
komen voor de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen. 
Verschillende locaties binnen de bebouwde kom en buiten de 
bebouwde kom zijn bekeken, maar deze locatie in Hulshorst 
bleek de enige geschikte te zijn. 

Vergunning
Voor het plaatsen van 15 chalets is een omgevingsvergunning 
nodig. De procedure daarvoor wordt nu opgestart. 

Inloopavond
Voor diegenen die een nadere toelichting willen op dit voor-
nemen of die vragen hebben, organiseert de gemeente een 
'inloopavond' op donderdag 7 juli a.s. Tussen 19.00 en 20.30 
uur kan eenieder binnenlopen in de bijzaal van de Kapel 
Hulshorst, Zandhuisweg 5. Medewerkers van de gemeente 
zijn aanwezig om vragen te beantwoorden.

Een berichtje van burgemeester Blom

Beste mensen,

Sinds enkele weken mag ik uw en jullie 
burgemeester zijn. En ik moet u zeggen: 
ik ben onder de indruk. Nunspeet is een 
prachtige gemeente met een gevarieerd
en actief verenigingsleven, mooie 
bedrijven, goede voorzieningen en - zo 
heb ik gemerkt - erg aardige mensen. 

Ik ben hard bezig om de gemeente en haar vier kernen te 
leren kennen. En wat mij nou leuk lijkt, is dat u of jij mij daar-
bij helpt. Wat moet ik volgens u / jou zeker zien binnen onze 
gemeente? Laat het mij weten. Dan stappen we samen op de 
fiets of lopen we een blokje om en luister ik graag. 

Lijkt het u of jou leuk om mij te helpen de gemeente te leren 
kennen? Maak dan een afspraak via mijn secretaresse: 
h.a.vinke@nunspeet.nl of (0341) 25 93 44. 

Ik zie er naar uit!

Céline Blom, burgemeester /burgemeesterblom

Afscheid wethouder Van der Maas
In het Elspeter dorpshuis is op 23 juni jl. onder grote belang-
stelling van genodigden afscheid genomen van wethouder 
Van der Maas. Acht jaar heeft hij zich als wethouder ingezet 
voor de Nunspeetse samenleving en was hij o.a. verantwoor-
delijk voor financiën en onderwijs.

Dankwoorden waren er van 
locoburgemeester Mark van 
de Bunte, Harm-Jan Polinder 
(fractievoorzitter SGP), Risco 
Balkenende (directeur Inclu-
sief Groep) en zoon Patrick.

De voormalig wethouder (64) kijkt tevreden terug op zijn 
wethouderschap. Met name op het financieel gezond blijven 
van de gemeente ondanks de uitdagingen rondom o.a. de 
Jeugdzorg.

..................................................................................................

Inzameling oud papier
Aankomend weekend kunt u uw oud papier inleveren op 
onderstaande locaties:

Prinses Beatrixschool aan de Hoefslag (Hulshorst)
Zaterdag 9 juli van 8.30-11.30 uur.

Dries Bandenservice aan de Hullerweg 116
Zaterdag 9 juli van 8.00-11.30 uur. De opbrengst is voor de 
Ds. C. de Ridderschool en de Ds. A. van Stuijvenbergschool.

Protestantse Gemeente Nunspeet, Driestweg 4
Vrijdag 8 juli van 9.00-17.00 uur en zaterdag 9 juli van 
9.00-12.00 uur. De opbrengst is bestemd voor een 
onderwijsproject voor zigeunerkinderen in Roemenië.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet maken op grond van het 
bepaalde in artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente-
raad van Nunspeet op 30 juni 2022 het bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet' 
(planidentificatienummer NL.IMRO.0302.BP01197-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld 
en dat ten behoeve van deze ontwikkeling ook andere, hierna in deze publicatie 
genoemde besluiten zijn genomen.

Gemeentelijke coördinatieregeling
Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet hebben 28 december 
2021 het besluit van de gemeenteraad van Nunspeet van 16 december 2021 om 
toepassing te geven aan artikel 3.30, lid 1 sub b van de Wet ruimtelijke ordening 
(gemeentelijke coördinatieregeling) ten behoeve van de realisatie van het project 
'herontwikkeling stationsgebied Nunspeet' bekendgemaakt.

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mogelijk om de procedure voor de
benodigde vergunningen gelijktijdig op te laten lopen met de procedure van het 
bestemmingsplan. Met de coördinatieregeling worden de betrokken besluiten geza-
menlijk voorbereid en gelijktijdig bekendgemaakt. Ook vindt bundeling van rechts-
bescherming plaats, zodat kan worden volstaan met het indienen van één zienswijze 
tegen één of meer van de gecoördineerde besluiten. Hierdoor kan de besluitvorming 
efficiënter, sneller en meer inzichtelijk plaatsvinden.

Met toepassing van het coördinatiebesluit op grond van artikel 3.30 e.v. van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden 
de volgende vastgestelde besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken 
gelijktijdig ter inzage gelegd:

1. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet'.
2. Het Besluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg/Kienschulpenweg en Elspe-

terweg Stationsomgeving voor 88 woningen op grond van de Wet geluidhinder.
3. Het Besluit Hogere grenswaarde voor Industrieweg/Kienschulpenweg en Elspe-

terweg Stationsomgeving voor 11 woningen op grond van de Wet geluidhinder.
4. De natuurvergunning op grond van de Wet natuurbescherming.

Vastgesteld bestemmingsplan
De gemeente Nunspeet wil de stationsomgeving van Nunspeet herontwikkelen.
Bij de herontwikkeling worden onder meer twee tunnels onder het spoor gereali-
seerd en worden wegen en rotondes nieuw aangelegd c.q. verplaatst. Het huidige 
bestemmingsplan is hiervoor echter niet toereikend. Om de herontwikkeling moge-
lijk te maken, zal daarom een nieuw bestemmingsplan vastgesteld moeten worden. 

Het vastgestelde bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet' voorziet in de ontwik-
keling van het stationsgebied Nunspeet, onder andere het opheffen van de overweg 
Elspeterweg door middel van de aanleg van een tweetal onder-doorgangen. Eén 
voor snelverkeer en één voor langzaamverkeer met een opgang naar het perron.  
Tevens voorziet het plan in de herinrichting van het Stationsgebied met een  
gewijzigde verkeersafwikkeling, waarbij onder andere de F.A. Molijnlaan opschuift  
in noordelijke richting en de rotonde verplaatst wordt in westelijke richting. 

Aan het bestemmingsplan 'Stationsgebied Nunspeet' ligt een m.e.r.-beoordelings- 
besluit ten grondslag. Deze m.e.r.-beoordeling is neergelegd in het besluit van het
college van burgemeester en wethouders van 25 januari 2022 en het daarbij 
behorende rapport 'm.e.r.-beoordeling stationsgebied Nunspeet' (Gemeenteblad 
2022, 63701). Hieruit volgt dat belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden 
uitgesloten.

Het bestemmingsplan is op 30 juni 2022 gewijzigd vastgesteld door de gemeente-
raad van Nunspeet. De wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten 
opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn, volgens de bij de stukken gevoegde 
'Nota van Wijzigingen' d.d. 10 mei 2021, kort samengevat, de volgende:

Ambtshalve wijzigingen:
1. In de regels is de begripsbepaling onder 1. 25 'ondergeschikte voorzieningen' 

aangepast.
2. In paragraaf 5.2 van de toelichting 'Wijze van bestemmen' is de begripsbepaling 

'ondergeschikte voorzieningen' nader toegelicht. 
3. Het in bijlage 7 bij de toelichting op het bestemmingsplan opgenomen 'Onder-

zoek wegverkeersgeluid herinrichting stationsgebied Nunspeet' van 18 januari 
2022, wordt vervangen door het 'Onderzoek wegverkeersgeluid herinrichting 
stationsgebied Nunspeet' van 6 april 2022. Het betreft hier alleen een correctie 
in de tabel die als bijlage 7 in dit rapport is opgenomen.

4. Het plangebied ten oosten van de fietsenstalling aan de noordzijde van het 
station is iets vergroot, om de uitbreiding van een fietsenstalling - nu in gebruik 
als parkeerterrein - mogelijk te maken.

5. Aan de aanleg en ingebruikname van de onderdoorgangen is, met het oog op 
de bescherming van natuurbelangen, een voorwaardelijke verplichting toege-
voegd.

Wijzigingen naar aanleiding van ingediende zienswijzen:
6.    Op de inrichtingstekening is de fietsstraat aan de noordzijde van het  
       Stationsplein verlengd en is een laad-/loszone toegevoegd. Tevens is een  
       stukje groen vervangen door verharding. 

Besluit Hogere grenswaarden Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulpenweg (88 woningen)
Voor de 'herontwikkeling stationsgebied Nunspeet' is gelet op de geluidsbelasting 
Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulpenweg een hogere waarde-besluit op grond 
van de Wet Geluidhinder vastgesteld voor 88 woningen in en rond het gebied Els-
peterweg/Industrieweg/Kienschulpenweg in Nunspeet. Het hogere waarde-besluit 
is op 17 mei 2022 door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet 
genomen en hangt samen met het voor deze ontwikkeling vastgestelde bestem-
mingsplan. 

Naar aanleiding van ingediende zienswijzen over het ontwerpbesluit is het hogere 
waarde-besluit op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het ontwerp:
1. Het 'Onderzoek wegverkeersgeluid herinrichting stationsgebied Nunspeet' van 

18 januari 2022, dan ten grondslag is gelegd aan het ontwerp hogere waarde-
besluit, wordt vervangen door het 'Onderzoek wegverkeersgeluid herinrichting 
stationsgebied Nunspeet' van 6 april 2022. Het betreft hier alleen een correctie 
in de samenvattende tabel die als bijlage 7 in dit rapport is opgenomen. Het 
akoestisch onderzoek zelf, inclusief de conclusies omtrent de aanvaardbaarheid 
van de geluidbelasting en de voorgestelde maatregelen zijn niet gewijzigd.

2. De gewijzigde tabel heeft tot gevolg dat voor 54 van de 88 woningen de vast-
gestelde hogere waarde naar beneden is bijgesteld.

Besluit Hogere grenswaarden Elspeterweg/Industrieweg/Kienschulpenweg (11 woningen)
Voor de 'herontwikkeling stationsgebied Nunspeet' is gelet op de geluidsbelasting El-
speterweg/Industrieweg/Kienschulpenweg een hogere waarde-besluit op grond van 
de Wet Geluidhinder vastgesteld voor 11 woningen in en rond het gebied Elspeter-
weg/Industrieweg/Kienschulpenweg in Nunspeet. Het hogere waarde-besluit is op 7 
juni 2022 door het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet genomen 
en hangt samen met het voor deze ontwikkeling vastgestelde bestemmingsplan. 

Het ontwerpbesluit heeft van 20 april 2022 tot en met 31 mei 2022 ter inzage gelegen. 
Hierop zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het besluit is ten opzichte van het 
ontwerp inhoudelijk niet gewijzigd (louter enkele tekstuele wijzigingen). 

Natuurvergunning (gebieden)
Uit een uitgevoerde natuurtoets blijkt dat er, gelet op de nabijheid van het Natura 
2000-gebied Veluwe, een natuurvergunning nodig is op grond van artikel 2.7 lid 2 
van de Wet natuurbescherming (gebieden). Daartoe is op 17 december 2021 een 
aanvraag ingediend bij het college van gedeputeerde staten van Gelderland. Het 
college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland hebben de natuurver-
gunning, onder een verbeterde motivering ten opzichte van het ontwerpbesluit, op 
28 juni 2022 verleend. 

Inzage 
De volgende besluiten met de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 
 6 juli 2022 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis:
1. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
2. het besluit Hogere grenswaarde 88 woningen
3. het besluit Hogere grenswaarde 11 woningen
4. de natuurvergunning (gebieden)
Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.BP01197-vg01).

De natuurvergunning met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in dezelfde 
periode eveneens ter inzage bij de provincie. Op verzoek stuurt de provincie u 
kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via 
telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt deze stukken ook op afspraak inzien in het 
Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle  
gevallen vermeldt u het zaaknummer 2021-015719. 

Beroep instellen 
Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na terinzagelegging gedurende zes 
weken beroep instellentegen de genoemde besluiten bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. 

In het beroepschrift geeft u duidelijk aan op welke onderdelen van het besluit (vast-
gestelde bestemmingsplan, besluiten Hogere grenswaarden of de natuurvergunning) 
het beroep betrekking heeft. 

Crisis- en herstelwet
De Crisis- en herstelwet is van toepassing op deze besluiten, gelet op artikel 1.1 in 
samenhang met bijlage I onder 3.4 van de Crisis- en herstelwet.
Dit betekent dat:
• de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;
• de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden 

aangevuld;
• de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de  

beroepstermijn uitspraak doet over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan ook de voorzieningenrechter verzoeken 
om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden 
gericht aan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State t.a.v. de Voorzie-
ningenrechter, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een afschrift 
van het beroepschrift worden overgelegd.

Voor zowel het instellen van beroep als een voorlopige voorziening is griffierecht  
verschuldigd. Voor meer informatie over de hoogte van het griffierecht kunt u  
contact opnemen met de griffier van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Informatie
Voor vragen en/of meer informatie over het vastgestelde bestemmingsplan neemt 
u contact op met de heer A.D. Schaap en voor vragen en/of meer informatie over 
de besluiten Hogere waarden neemt u contact op met mevrouw C. Warmenhoven. 
Beiden bereikbaar via (0341) 25 99 11.

Voor vragen en/of meer informatie over de natuurvergunning neemt u contact op 
met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Vermeld hierbij  
zaaknummer 2021-015719.
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Grote belangstelling regionale veteranendag 
Nunspeet, Elburg, Oldebroek
In de officiersmess op 'de knobbel' op het ASK (Artillerie Schiet Kamp) is zaterdag de jaarlijkse 
regionale veteranendag gehouden voor veteranen uit de gemeenten Nunspeet, Elburg en 
Oldebroek. Al vele jaren is dit een door 
veteranen gewaardeerd alternatief 
voor de landelijke veteranendag in Den 
Haag waar niet alle veteranen naar toe 
kunnen of willen. De belangstelling was 
groot. Met 147 aanmeldingen was de 
belangstelling groter dan voorgaande 
jaren. 

Burgemeester van Nunspeet, Céline 
Blom, heette mede namens de burge-
meesters van Elburg en Oldebroek de 
veteranen met hun partners welkom en 
sprak respect en waardering uit voor 
de veteranen, die lang van huis zijn geweest en vaak onder moeilijke omstandigheden ver van 
gezin en familie zich hebben ingezet voor vrijheid en veiligheid van ons land en de internatio-
nale rechtsorde. 

"En in het bijzonder wil ik de achterban 
van jullie benoemen en bedanken. De 
mannen, vrouwen, partners, kinderen 
die achterbleven toen jullie je belang-
rijke werk deden, waar ook ter wereld. 
Dat was vaak best moeilijk. Respect 
daar voor", aldus burgemeester Blom 
in haar toespraak voor de veteranen. 

De regionale veteranendag op 'de 
knobbel' werd muzikaal opgeluisterd 
door de Nunspeetse Harmonie. 

Rijbewijskeuring CBR in Nunspeet
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is 
nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent, wanneer u een zgn. 
groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen of wanneer 
u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR.
 
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen 
in Nunspeet op 2 verschillende locaties medisch laten keuren 
voor de verlenging van hun rijbewijs. Automobilisten van 
75 jaar en ouder betalen € 55,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is de prijs €70,00.
 
Een afspraak voor het spreekuur maakt u via RegelZorg: 
www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 
088 - 23 23 300. Voor het laten invullen van een rapport oog-
arts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en 
begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen van uw 
rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheids-
verklaring. Dat kan online op mijn.cbr.nl, via DigiD met SMS- 
of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kost  
€ 44,05 en kunt u kopen bij de gemeente of via RegelZorg.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf 
invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van 
het CBR het verslag (soms meer dan één) dat de keurings-
arts moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak 
maken voor de keuring.  

De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten 
bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren digitaal voor u in en 
versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de 
procedure leest u op de website van RegelZorg.


