
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.

26 juli 2022
Nunspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Eperweg 46. Het kappen van 
  twee bomen. Zaak: HZ 2022-
  1087. Ontvangen 29-6-2022. 
- Groenelaantje 40. Tijdelijk 
  oprichten van een school-
  accomodatie. Zaak: HZ 2022-
  0971. Ontvangen 8-6-2022. 
- Jasmijnweg 19. Verbreden 
  van de oprit. Zaak: HZ 2022-
  1070. Ontvangen 3-7-2022. 
- Lindelaan 17. Het plaatsen 
  van een dakkapel. Zaak: 
  HZ 2022-1069. Ontvangen 
  1-7-2022.
- Molenweg 107 0001. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatiewoning ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1028. Ontvangen 23-6-2022. 
- Oude Zeeweg 30 0041. Het 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging.
  Zaak: HZ 2022-1088. 
  Ontvangen 1-7-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Draaiing 4. Het plaatsen van 
  reclame en vlaggenmasten.
  Zaak: HZ 2022-1030. 
  Verzonden 13-7-2022.
- George Breitnerstraat 21. 
  Het kappen van een spar. 
  Zaak: HZ 2022-1067. 
  Verzonden 18-7-2022.
- Markt 1. Het plaatsen van 
  muurgedicht op gemeente-
  huis. Zaak: HZ 2022-1048. 
  Verzonden 13-7-2022. 
- Molenweg 107 0001. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  recreatiewoning ter over-
  brugging. Zaak: HZ 2022-
  1028. Verzonden 18-7-2022. 
- Oude Zeeweg 30 0041. Het 
  bewonen van een recreatie-
  verblijf ter overbrugging.
  Zaak: HZ 2022-1088. 
  Verzonden 18-7-2022.
- Randmeerweg 8. Plaatsen 
  van een schuurtje. Zaak: 
  HZ 2022-0948. Verzonden 
  13-7-2022.
- Zoomweg 37. Het verbouwen 
  van de woning. Zaak: 
  HZ 2022-0854. Verzonden 
  13-7-2022. 

Evenementenvergunning 
aangevraagd1

- Groenelaantje 20. Houden 
  van de jaarlijkse bijeenkomst 
  ouderen organisatie Ahma-
  diyya2022. Zaak: HZ 2022-
  1169. Ontvangen 18-7-2022. 
- Stationslaan 19. Formule 1 
  weekend van 2 tot en met 
  4 september 2022. Zaak:  
  HZ 2022-1149. Ontvangen 
  8-7-2022. 

APV-vergunning 
aangevraagd1

- Oosterlaan 100. Het tijdelijk 
  plaatsen van een container 
  vanwege een verbouwing/
  verhuizing. Zaak: HZ 2022-
  1137. Ontvangen 13-7-2022. 

Vergunningen Gedumpt afval? 
Losliggende 
stoeptegels?

Meld dit via 
nunspeet.nl/ietsmelden

APV-vergunning verleend3

- Het plaatsen van borden 
  i.v.m. de collecteweek van 
  het KWF. Zaak: HZ 2022-
  1093. Verzonden 18-7-2022. 
- Oosterlaan 100. Tijdelijk 
  plaatsen container vanwege 
  een verbouwing/verhuizing. 
  Zaak: HZ 2022-1137. 
  Verzonden 18-7-2022. 

Sloopmeldingen1

- Brinkersweg 27. Slopen 
  van woning en bijbehoren.
  Zaak: HZ 2022-1075. 
  Ontvangen 4-7-2022. 
- Koningin Julianastraat 11. 
  Het verwijderen van asbest 
  van de schuur. Zaak: HZ 
  2022-1109. Ontvangen 
  10-7-2022. 

Elspeet
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Maatweg 63. Het oprichten 
  van een kapschuur. Zaak: 
  HZ 2022-1062. Ontvangen 
  30-6-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Merelweg 39. Het realiseren 
  van een pluktuin/theetuin. 
  Zaak: HZ 2022-0867. 
  Verzonden 14-7-2022. 
- Stakenbergweg 106. Tijdelijk 
  plaatsen van een woonunit 
  Zaak: HZ 2021-1679. 
  Verzonden 14-7-2022. 
- Naast Nachtegaalweg 50. 
  Het oprichten van 12 appar-
  tementen. Zaak: HZ 2022-
  0272. Verzonden 14-7-2022. 
 
Alcoholwetvergunning 
verleend2

- Uddelerweg 8. Uitoefenen 
  horecabedrijf Herberg De 
  Zwaan. Zaak: HZ 2022-0344. 
  Verzonden 14-7-2022. 

Sloopmelding1

- Haarweg 14. Het saneren van 
  asbest. Zaak: HZ 2022-1114. 
  Ontvangen 12-7-2022. 

Hulshorst
Omgevingsvergunning 
aangevraagd1

- Harderwijkerweg 343. Het 
  plaatsen en gebruiken van 
  chalets t.b.v. het huisvesten 
  van vluchtelingen voor de 
  duur van max. 5 jaar. Zaak: 
  HZ 2022-1105. Ontvangen 
  8-7-2022. 

Omgevingsvergunning 
verleend3

- Harderwijkerweg 235g. Het 
  tijdelijk bewonen van een 
  pauzewoning. Zaak: HZ 2022-
  1039. Verzonden 14-7-2022. 
- Harderwijkerweg 355. Het 
  wijzigen van het gebruik 
  recreatie naar Kinderdagver-
  blijf. Zaak: HZ 2021-1517. 
  Verzonden 13-7-2022. 
- Varelseweg 211. Realiseren 
  van een loopbrug tussen het 
  hoofdpark en het camper-
  park. Zaak: HZ 2020-0374. 
  Verzonden 14-7-2022. 

26 juli 2022
Project 'Oprichten van een appartementengebouw met  
8 appartementen en van 4 vrijstaande woningen' aan de  
F.A. Molijnlaan 166 en 172 in Nunspeet

Het college van B&W maakt het volgende bekend:
Ontwerp van het Projectuitvoeringsbesluit-Chw
1. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2022 besloten om het 
plan voor een appartementengebouw met 8 appartementen 
en voor 4 vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 166 en 
172 vast te doen stellen als een ontwerp van het Projectuitvoe-
ringsbesluit volgens Afdeling 6, de artikelen 2.9 t/m 2.17 van de 
Crisis- en herstelwet (Chw) en om ook overigens de Crisis- en 
herstelwet (Chw) van toepassing te verklaren. Verwezen wordt 
naar het raadsbesluit van 30 juni 2022, met het raadsvoorstel, 
en naar de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 16 mei 2022 met 28 
bijlagen. Over dit ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden 
ingediend, waarna de gemeenteraad het Projectuitvoerings-
besluit-Chw definitief kan vaststellen.

Ontwerp Omgevingsvergunning 'gebruiken in strijd met het 
bestemmingsplan' en 'bouwen'
2. Is van plan mee te werken aan een Omgevingsvergunning
voor 'gebruiken in strijd met het bestemmingsplan' ten behoeve 
van het oprichten van een appartementengebouw met 8 appar-
tementen en 4 vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 166 
en 172 in Nunspeet. Dat voor wat betreft het appartementen-
gebouw F.A. Molijnlaan 166 er ook een Omgevingsvergunning 
wordt verleend voor de activiteit 'bouwen van een bouwwerk'. 
Verwezen wordt naar de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 16 mei 
2022 met 28 bijlagen en de aanvraag Omgevingsvergunning d.d. 
10 februari 2022.

Artikel 2.7, lid 1, laatste volzin van de Wabo is van toepassing 
verklaard
3. Dat voor het gedeelte van het project voor de realisatie 
van 4 vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 172 door 
de gemeenteraad op 30 juni 2022 het artikel 2.7, lid 1, laatste 
volzin van de Wabo van toepassing is verklaard. Dit houdt in dat 
met de Omgevingsvergunning genoemd onder punt 2 wordt 
afgeweken voor het gebruiken van de gronden of bouwwer-
ken in strijd met het bestemmingsplan voor de percelen F.A. 
Molijnlaan 166 en 172. Echter voor de activiteit 'bouwen van 
een bouwwerk' (artikel 2.1, lid 1, onder a, Wabo is alleen voor 
het nieuwe appartementengebouw aan de Molijnlaan 166 een 
Omgevingsvergunning aangevraagd en deze wordt na de ziens-
wijzenprocedure verleend.
De omgevingsvergunning(en) voor de 4 vrijstaande woningen
aan de Molijnlaan 172 voor 'het bouwen van een bouwwerk' 
wordt op een later tijdstip aangevraagd voor (een) reguliere 
omgevingsvergunning(en). Meer informatie vindt u in het 
raadsbesluit van 30 juni 2022 met het bijbehorende raadsvoor-
stel en in de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 16 mei 2022 met 
28 bijlagen.

Ontwerp van de Verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
4. De gemeenteraad heeft 30 juni 2022 een ontwerp van de 
Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het project  
Molijnlaan 166 en 172 vastgesteld overeenkomstig de inge-
diende aanvraag. Over dit besluit kunnen zienswijzen worden 
ingediend, waarna de gemeenteraad de definitieve Verklaring 
van geen bedenkingen (vvgb) kan vaststellen. Voor meer infor-
matie wordt verwezen naar het raadsbesluit van 30 juni 2022, 
met bijbehorend raadsvoorstel en naar de Ruimtelijke Onder-
bouwing d.d. 16 mei 2022 met 28 bijlagen.

Ontwerp van het Besluit Hogere Grenswaarden op grond van 
de Wet geluidhinder (Wgh)
5. Dat voor iedereen het ontwerp van het besluit tot vaststel-
ling van Hogere Grenswaarden voor 8 woningen (6 apparte-
menten en 2 vrijstaande woningen) ter inzage ligt (zie tabel 4, 
blz. 25, van het rapport van Adviesbureau De Haan B.V. On-
derzoeken F.A. Molijnlaan, Nunspeet, AH.2020.0787.00.R001, 
definitief, d.d. 7 januari 2022, zie bijlage 10 bij de Ruimtelijke 
Onderbouwing van 16 mei 2022).

Van 27 juli tot en met 6 september 2022 liggen de genoemde 
stukken in het gemeentehuis (op afspraak) ter inzage. Ze zijn 
ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder identi-
ficatienummer NL.IMRO.0302.OV00096-ow01. Tijdens deze 
termijn kan tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0216) 
een zienswijze worden ingediend bij het college van B&W, zie 
colofon. Neem voor uw mondelinge zienswijze contact op met 
Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via (0341) 25 99 11. 

Principeverzoek zonnepark Bovenweg afgewezen 
 
Enige tijd geleden is door de Solar Provider Group (SPG) een principeverzoek ingediend om 
op agrarische gronden aan de Bovenweg in Nunspeet een kleinschalig zonnepark te mogen 
ontwikkelen. In het eind 2020 vastgestelde beleidskader Zonne-energie is ruimte gegeven aan 
één pilot van maximaal 2 hectare.

Het ingediende initiatief om via een pilot een zonnepark te vestigen op agrarische gronden 
aan de Bovenweg is door B&W afgewezen. In het plan is door de initiatiefnemer onvoldoende 
de benodigde afzetmogelijkheid aangetoond en concreet uitgewerkt dat het project minimaal 
50% lokaal eigenaarschap kent. Ook heeft de initiatiefnemer onvoldoende duidelijk kunnen 
maken dat hij voor bevordering van het draagvlak voor zijn plannen heeft gezorgd.

Mochten er nieuwe plannen worden ingediend voor zonneparken dan zal het college deze niet 
behandelen voordat het beleidskader Zonne-energie is geëvalueerd in de raad.

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

Steun voor leerlingen in coronatijden
Via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) krijgen scholen en gemeenten geld om leerlin-
gen te helpen hun leervertraging als gevolg van de coronapandemie en ook om hun mentaal 
welbevinden te verbeteren. Met vertegenwoordigers van het basisonderwijs, het voortgezet 
onderwijs, het speciaal onderwijs, de kinderopvang, het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) en 
de gemeente is een Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet ontwikkeld. Er is geïnventari-
seerd aan welke activiteiten in de komende jaren behoefte is. De input van het gemeentelijke 
jongerenonderzoek is meegenomen. Dit is in 2021 ingevuld door circa 1.100 jongeren in de 
leeftijd 12-27 jaar. 

Speerpunten in de ondersteuning zijn het gezamenlijk werken aan versterking van de 
weerbaarheid en de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen, extra activiteiten 
op het terrein van welzijn, cultuur, sport en vrije tijd en snellere inzet van jeugdhulp en extra 
ondersteuning. 

Voor uitvoering van het NPO Nunspeet krijgt de gemeente financiële middelen van het Rijk.  
In de komende jaren wordt in totaal 580.494,-- euro beschikbaar gesteld aan Bibliotheek NW  
Veluwe, CNS Nunspeet, Stichting Kindcentrum Nunspeet, Cultuurkust, Team Nunspeet  
Beweegt, Stichting Welzijn Nunspeet, Het Venster en Stichting Jeugd Noord Veluwe om uitvoe-
ring te geven aan hun activiteiten binnen het Nationaal Programma Onderwijs Nunspeet.

Verantwoordelijk wethouder Jennifer Elskamp is blij met deze ondersteuning van Rijk:  
"Het is belangrijk om deze gelden te besteden waarvoor ze zijn ontvangen; de gezondheid 
en het welzijn van onze jongeren, die gaat ons aan het hart! Mooi om met lokale betrokken 
partijen extra activiteiten te ontwikkelen om onze jeugd te ondersteunen." 

Vierhouten
Ontwerpomgevingsvergun-
ning (uitgebreide procedure)5

- 't Frusselt 30. Het brandveilig 
  gebruik. Zaak: HZ 2022-0834. 
  Ter inzage vanaf 27-7-2022. 

- Zie colofon voor toelichting -

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

Ontwerpwijzigingsplan Krommeweg 18-20
Van 27 juli tot en met 6 september 2022 ligt voor iedereen (op 
afspraak) het ontwerpwijzigingsplan Krommeweg 18-20 in Nun-
speet in het gemeentehuis ter inzage. Het is ook te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0302.WI01033-wi01).
Het wijzigingsplan betreft het terugbouwen van twee vrijstaan-
de woningen op het perceel Krommeweg 20 in Nunspeet, nadat 
de agrarische bebouwing is gesloopt. Hiervoor is het ontwerp-
wijzigingsplan opgesteld waarmee de bestemming aangepast 
wordt aan de gewenste situatie. Tijdens de termijn van terinza-
gelegging kan iedereen een zienswijze indienen bij het college 
van B&W, zie colofon. Neem voor een mondelinge zienswijze 
contact op met Team Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 
via (0341) 25 99 11.

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

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 'oprichten woning'
Het college van B&W is van plan mee te werken aan een afwij-
king van het geldende bestemmingsplan voor het oprichten van 
een woning aan de Oosteinderweg 118 in Nunspeet. 
Van 27 juli tot en met 6 september 2022 kunt u (op afspraak) 
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met bijbehorende 
stukken inzien. Tijdens deze termijn kan iedereen een zienswijze 
tegen het ontwerpbesluit (kenmerk HZ 2022-0675) indienen bij 
het college van B&W, zie colofon. Neem voor een mondelinge 
zienswijze contact op met Team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving via (0341) 25 99 11.

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

Verschijningsdata Nunspeter Koerier
De papieren editie van de Nunspeter Koerier verschijnt deze 
zomer niet wekelijks, maar om de week. De edities in de weken  
31 en 33 komen te vervallen. Dat zijn de dinsdagen op 2 en 16 
augustus. Regio Uitgevers (Nunspeter Koerier) én BDUmedia 
(Nunspeet Huis aan Huis) werken deze zomer samen en dat 
levert enkele wijzigingen op. Zo staat het officiële gemeente-
nieuws van de gemeente Nunspeet ook in de hiervoor genoem-
de weeknummers in Nunspeet Huis aan Huis. Die titel verschijnt 
deze zomer wel wekelijks. In de overige weken tot september 
vindt het drukken en de verspreiding van Nunspeter Koerier en 
Nunspeet Huis aan Huis gelijktijdig plaats.

Boswerkzaamheden Belvédèrebos en Zandenbos
Staatsbosbeheer start 15 augustus a.s. met bosbeheer en houtoogst in het Belvédèrebos 
(Brandsweg-Schotweg) en het Zandenbos. De werkzaamheden beginnen in het Belvédèrebos 
en gaan daarna verder in het Zandenbos. 

Staatsbosbeheer zorgt met de boswerkzaamheden voor een toekomstbestendig en gevari-
eerd bos. Er worden bomen geveld met een harvester waardoor andere bomen meer ruimte 
krijgen voor hun groei. Dit wordt dunning genoemd. Van tevoren wordt zorgvuldig beoordeeld 
in welke bosvakken dunning noodzakelijk is voor de groei en welke bomen dus geveld moeten 
worden. We beheren bossen als leefgebied van planten en dieren en als een plek waar wij 
allen kunnen genieten en waar onze kinderen kwaliteitshout kunnen oogsten.

De bomen die weggaan, zijn aangewezen met een oranje stip. Het zorgvuldig selecteren van de 
bomen noemen we blessen. Door de dunning krijgen de bomen die blijven staan meer ruimte 
om uit te groeien tot grote dikke bomen. Staatsbosbeheer stuurt ook op de soorten in het bos. 
Loofhoutsoorten worden vaak bevoordeeld. Verschillende soorten bomen verhogen de vitali-
teit van het bos en de diversiteit aan diersoorten.

Voorafgaand en tijdens de dunning wordt een 
check 'flora en fauna' uitgevoerd. Hierbij inven-
tariseren we in het bos de dieren en planten die 
er leven. Voor de start wordt nauwkeurig in kaart 
gebracht of er bijvoorbeeld dassenburchten of 
broedbomen van roofvogels aanwezig zijn. Als 
die er zijn, nemen we maatregelen om deze te 
beschermen. Deze plekken met de juiste ruimte er 
omheen worden 

uitgezonderd van de houtoogst en voorzien van een markering 
door middel van lint. Na het boswerk liggen stapels hout langs 
de paden. Op labels valt te lezen waar dit hout naar toe gaat.

Voor meer informatie over de duurzame houtoogst kijk op: 
www.staatsbosbeheer.nl/wat-we-doen 
www.waargaatdithoutnaartoe.nl
www.boswachtersblog.nl/veluwe

Tuin aanpakken: tuinsubsidie
Wil je een groendak aanleggen, een regenwaterschutting 
plaatsen of tegels vervangen door planten? Voor deze en 
andere type maatregelen kun je subsidie krijgen.

Kijk voor meer informatie op:
www.veluweduurzaam.nl/stimuleringsregeling

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

Nationale Tuin & Klimaat Route
Laat jij graag zien hoe je regenwater opvangt, van welke bloe-
men de bijen smullen of hoe je schaduw in je tuin creëert? 
Doe dan mee met de Nationale Tuin & Klimaat Route op 3 en 
10 september! 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar 
www.tuinenklimaatroute.nl.

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


