
 

 

BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2022 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas en      
P. Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
Afwezig: wethouder mw. M.W. Storteboom. 
 
 

1. ONDERWERP: Lijst dynamisch programma woningbouw 2022/2023, Woningbouw op Maat. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2118  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In het kader van Woningbouw op Maat konden tot en met 31 maart 2022 aanmeldingen worden ingediend. De 
ontvangen aanmeldingen zijn weergegeven en beoordeeld op de lijst Dynamisch Woningbouwprogramma 
2022/2023. Voorgesteld wordt om 12 initiatieven toe te kennen, waarmee in totaal 23 woningen aan de woning-
voorraad kunnen worden toegevoegd. 
 
Advies team 
1. Geadviseerd wordt op basis van de aangemelde en beoordeelde initiatieven te besluiten: De bijgevoegde 

Lijst dynamisch programma woningbouw 2022/2023, na een peiling in de Commissie Ruimte en Wonen, 
vast te stellen.  

2. De komende jaren de herprogrammeringsdoelstelling van de niet benutte locaties én de realisatie van het 
jaarlijks vastgestelde bouwprogramma te blijven monitoren.  

3. Middels bijgevoegd commissievoorstel het conceptbesluit ter peiling voor te leggen aan de Commissie 
Ruimte en Wonen. 

 
Beslissing college 
In afwijking van het advies wordt locatie nr. 7 (Harderwijkerweg 38-40) - indien nodig na enige aanpassing - wel 
toegewezen en wordt locatie 16 (Veenweg, naast 7) - in verband met de nabijheid van een agrarisch bedrijfs-
perceel - niet toegewezen.  
 
Aan de beoordeling van locatie 10 (Oosteinderweg 87) toevoegen dat de woning moet passen in het straat-
beeld en dat het aspect ‘mantelzorg’ in dit geval ook nadrukkelijk bij de beoordeling is meegewogen. Voor het 
overige conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Bergakkerweg 28-32, VVGB en zienswijzen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17617  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 26 maart 2021 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 16 appartemen-
ten en twee grondgebonden woningen aan de Bergakkerweg 28-32 te Nunspeet. Vanwege de benodigde afwij-
king van het bestemmingsplan voor de appartementen moet de omgevingsvergunning worden voorbereid vol-
gens de uitgebreide Wabo-procedure en is een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. De ont-
werp-omgevingsvergunning en overige stukken hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze ter-
mijn zijn er een zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen geven geen aanleiding om de vergunning en beno-
digde verklaring van geen bedenkingen niet te verlenen. 
 
Advies team 

1. De gemeenteraad vragen om: 
a. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de voorgestelde de be-

antwoording hiervan conform de bijgevoegde zienswijzennota; 
b. een verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van het geldende 



 

 

bestemmingsplan voor de realisatie van 16 appartementen aan de Bergakkerweg 28-32 te 
Nunspeet. 

2. Na afgifte van de verklaring van geen bedenkingen door de gemeenteraad, overgaan tot verlening van 
de gevraagde omgevingsvergunning. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Zoomweg 29 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17986  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 december 2021 heeft u een omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de verleende vergun-
ning inzake het uitbreiden van een woning op het perceel Zoomweg 29. Tegen dat besluit is bezwaar inge-
diend.   
Op 22 maart 2022 heeft de Commissie Bezwaarschriften advies uitgebracht. Dit advies is als bijlage bij dit 
voorstel gevoegd. De commissie adviseert om het bezwaar ontvankelijk en vervolgens ongegrond te verklaren 
en de verleende vergunning in stand te laten.  
Ter aanvulling van de ruimtelijke onderbouwing heeft de stedenbouwkundige op 3 mei 2022 een advies uitge-
bracht. Dit advies treft u aan als bijlage bij dit advies. Uit dit stedenbouwkundig advies kan worden opgemaakt, 
dat er sprake is van een goede ruimtelijke onderbouwing en dat het plan voldoet aan de welstandsregels.  
 
Advies team 

 kennis nemen van het advies van de Commissie Bezwaarschriften van 22 maart 2022;  

 het bezwaar ontvankelijk en ongegrond verklaren;  

 de verleende omgevingsvergunning van 22 december 2021 met aanvulling van de motivering in stand te 
laten.  

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

4. ONDERWERP: Vaststelling bestemmingsplan "Stationsgebied Nunspeet" en besluit ontheffing hogere 
waarden Wet geluidhinder voor 88 woningen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32129  ROV  A. Schaap  Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
In verband met het opheffen van de overweg Elspeterweg en de daarmee samenhangende aanleg van twee 
onderdoorgangen (één voor snelverkeer en één voor langzaam verkeer) alsmede de herontwikkeling van de 
Stationsomgeving is het bestemmingsplan “Stationsgebied Nunspeet” opgesteld overeenkomstig artikel 3.8 lid 
1 Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en heeft het 
ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende stukken in de periode van 16 februari 2022 tot en met 29 
maart 2022 ter inzage gelegen. Tevens zijn tegelijkertijd het ontwerp besluit hogere grenswaarden Wet geluid-
hinder, het ontwerp besluit vergunning Wet natuurbescherming en de ontheffing soortbescherming ter inzage 
gelegd. 
Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen ingebracht tegen het ontwerp bestemmingsplan en één tegen 
het ontwerp besluit hogere grenswaarden. Tegen de vergunning en ontheffing Wet natuurbescherming zijn 
geen zienswijzen door derde-belanghebbenden ingediend. De zienswijzen op het ontwerp besluit ontheffing 
hogere waarden is aanleiding geweest om voor elf adressen een nieuwe ontwerpontheffing hogere waarden ter 
inzage te leggen met ingang van 20 april 2022.    
Als reactie op de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan is een Zienswijzennota opgesteld. Naar 



 

 

aanleiding van de zienswijzen op het ontwerp bestemmingsplan wordt voorgesteld het op 16 december 2021 
vastgestelde inrichtingsplan te wijzigen overeenkomstig de uitsnede van het inrichtingsplan welke onderdeel 
uitmaakt van de zienswijzenota. Vanwege de binnengekomen zienswijze op het ontwerp besluit hogere waarde 
Wet geluidhinder, is ook een zienswijzennota opgesteld. Het besluit hogere waarden en het daaraan ten grond-
slag liggende geluidsonderzoek zijn eveneens aangepast naar aanleiding van de zienswijze op het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden. 
Daarnaast zijn er ambtshalve nog enkele wijzigingen doorgevoerd welk zijn op genomen in een Nota van wijzi-
gingen. Tot slot wordt voorgesteld  vast te houden aan de  gecoördineerde voorbereiding van de procedures. 
 
Overwegende dat: 

 de gemeenteraad op 16 december 2021 op grond van artikel 3.30 van de Wro besloten heeft dat de 
coördinatieregeling wordt toegepast voor de herontwikkeling van het Stationsgebied van Nunspeet (be-
kendgemaakt op 28 december 2021 in het Gemeenteblad 2021, nr. 471190); en 

 er een separaat m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen (met kenmerk: zaaknummer 18062, Gemeente-
blad 2022, 63701) waaruit volgt dat géén project- en/of plan-m.e.r. hoeft te worden doorlopen en dat 
daarom geen milieueffectrapport zal worden opgesteld;  

 adviseren wij het college het volgende te besluiten: 
 
Advies team 

1. het besluit ontheffing hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder voor 88 woningen te ne-
men en dit besluit gecoördineerd voor te bereiden met het bestemmingsplan en deze ook tegelijkertijd 
ter inzage te leggen; 

2. in te stemmen met de nota van wijzigingen en de zienswijzennota's voor het bestemmingsplan en het 
besluit ontheffing hogere waarden;  

3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan ‘Stationsgebied Nunspeet’ (identificatiecode 
NL.IMRO.0302.BP01197-vg01) gewijzigd vast te stellen op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wro; 

4. de natuurvergunning en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, gecoördineerd voor te 
bereiden met het bestemmingsplan; 

5. het separate m.e.r.-beoordelingsbesluit (met kenmerk: zaaknummer 18062, Gemeenteblad 2022, 
63701) tegelijkertijd met het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage te leggen; 

6. het gewijzigde besluit vaststelling hogere grenswaarden voor 88 woningen en de Nota van zienswijzen 
hogere grenswaarden ter informatie toe te zenden aan de raad alsmede het nog vast te stellen besluit 
hogere waarden voor de resterende 11 woningen en de daarbij behorende Zienswijzennota ter infor-
matie toe te zenden aan de raad; 

7. het gewijzigd vast te stellen bestemmingsplan, samen met Nota van Zienswijzen bestemmingsplan en 
Nota van wijzigingen middels bijgevoegd concept commissie voorstel, concept raadsvoorstel en con-
cept raadsbesluit ter vaststelling voor te leggen aan de raad. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat in de “Zienswijzennota Hogere Waarden” in onderdeel 3a van de 
“Overweging” de laatste volzin als volgt moet luiden: “Indien nodig betaalt de gemeente de maatregelen die 
nodig zijn om de binnenwaarde van 33 dB te waarborgen.” 
 
 

5. ONDERWERP: Taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37406  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand treft uw college de brief aan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de brief 
waarin de taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor de tweede helft van 2022 wordt bekend ge-
maakt. De taakstelling voor de tweede helft 2022 gaat uit van het huisvesten van 22 statushouders. Totaal komt 
de taakstelling voor 2022 hierdoor uit op het huisvesten van 38 statushouders.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 



 

 

- Kennis te nemen van taakstelling voor de tweede helft van 2022, namelijk het huisvesten van 22 statushou-
ders.  

- Middels bijgaande brief woningcorporatie Omnia Wonen informeren over de hoogte van de taakstelling voor 
de tweede helft van 2022 en hen verzoeken om uitvoering te geven aan de realisatie van deze taakstelling. 

 

6. ONDERWERP: Subsidieaanvraag 2022 Cultuurkust: muziekonderwijs en cultuureducatie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4870 SL   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Cultuurkust heeft een subsidieaanvraag voor 2022 ingediend. Het gaat om een totaalbedrag van € 
199.049,-- voor de volgende twee activiteiten: 

 een aanvraag voor een budgetsubsidie cultuur van € 174.205,-- voor muziekonderwijs, op basis van de Deel-
verordening cultuur gemeente Nunspeet 2014, hoofdstuk 5; 

 een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie cultuur van € 24.844,-- voor cultuureducatie, op basis van de 
Deelverordening cultuur gemeente Nunspeet 2014, hoofdstuk 4. 

 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Stichting Cultuurkust voor het jaar 2022 een budgetsubsidie voor het muziekonderwijs verlenen van       € 

174.205,--; 
2. Stichting Cultuurkust voor het jaar 2022 een jaarlijkse subsidie voor cultuureducatie verlenen van            € 

24.844,- 
3. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde conceptbeschikking 2022 en de Uitvoeringsovereen-

komst 2022. 
 

7. ONDERWERP: Toestemming loslopende kuddebeschermingshonden. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

36241  VTH   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De wolf is officieel gevestigd op de Veluwe en inmiddels hebben er een aantal aanvallen op schapen plaatsge-
vonden. Speciale rasters met stroomdraad houden wolven zoveel mogelijk weg van schapen, maar de schaaps-
kuddes bevinden zich op de heide/in de natuurgebieden ook buiten de rasters, zonder bescherming.  
 
 
Om de wolf te ontmoedigen om aanvallen op schapen van de schaapskudde buiten de rasters te plegen zijn er 
2  kuddebeschermingshonden aangeschaft bij de schaapskudde van Stichting Schaapskudde Gemeente Nun-
speet en 2 bij de Schaapskudde 't Groeneveld. Het is de bedoeling dat deze getrainde honden loslopen bij de 
schaapskuddes. Hiervoor dient de gemeente op grond van artikel 2:57 lid 1 sub d APV toestemming te geven 
om de kuddebeschermingshonden los laten lopen of los te hebben op gemeentegrond ter bescherming van de 
schaapskudde. In de bijlage treft u de 2 toestemmingsbesluiten aan. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Toestemming verlenen aan de Stichting Schaapskudde Gemeente Nunspeet en aan de Schaapskudde 't 
Groeneveld om per schaapskudde 2 kuddebeschermingshonden onder voorwaarden los te laten lopen of te 
hebben in de gebieden van de gemeente waar de schaapskuddes zich bevinden/grazen. 

 Gedogen dat de kuddebeschermingshonden binnen de rasters zonder toezicht loslopen. 

 De situatie in oktober 2022 te evalueren. 

 De commissie Algemeen Bestuur te informeren over het toestemmingsbesluit.  
 



 

 

8. ONDERWERP: Vaststellen wijzigingsplan Stakenbergweg 106 Elspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

211 ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De eigenaar van het perceel Stakenbergweg 106 in Elspeet heeft een verzoek ingediend voor het realiseren van 
een tweede bedrijfswoning. De bouw van de tweede bedrijfswoning is mogelijk door middel van aankoop/het 
inzetten van 600m2 aan agrarische sloopmeters binnen de gemeente Nunspeet, afkomstig van agrarische be-
bouwing welke binnen de afgelopen 6 jaar nog in gebruik zijn geweest 
Uw college heeft ingestemd om gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid zoals verwoord in artikel 44.1.4 
van het bestemmingsplan Buitengebied 2019 en medewerking te verlenen aan het verzoek. Het ontwerpwijzi-
gingsplan heeft vanaf 23 maart 2022 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswij-
zen ingediend. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het wijzigingsplan Stakenbergweg 106 ongewijzigd vaststellen.  
 

9. ONDERWERP: Jaarverslag 2021 Commissie Bezwaarschriften Elburg-Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

39398  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
De Commissie Bezwaarschriften Elburg en Nunspeet heeft over 2021 een jaarverslag uitgebracht. Dit jaarverslag 
treft u hierbij aan. Het jaarverslag is in samenwerking met het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften 
Elburg tot stand gekomen. In 2021 was er nog steeds sprake van een coronapandemie waardoor hoorzittingen 
niet altijd konden doorgaan of op een andere manier werden ingevuld. Qua aantal ingediende bezwaren was er 
een daling te zien, mogelijk veroorzaakt door corona. Meer hierover leest u terug in het jaarverslag. Het jaarver-
slag wordt afgesloten met een aantal relevante ontwikkelingen en aanbevelingen.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Kennis nemen van het Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften Elburg en Nunspeet 2021. 
2. Het Jaarverslag Commissie Bezwaarschriften 2021 ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie Al-

gemeen Bestuur.  
 


