
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 18 JANUARI 2022 
Aanwezig: burgemeester B. van de Weerd, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, L. van der Maas, mw. 
M.W. Storteboom en P. Teeninga, secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 
 

1. ONDERWERP: Tussenmeting programma Duurzaamheid. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2367  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeente Nunspeet werkt actief aan het verduurzamen van het energiesysteem en de transitie naar een 
circulaire en klimaatadaptieve gemeente. Daarvoor zijn in 2016 verschillende ambities vastgesteld en is in 2020 
het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2020 – 2025 opgesteld. Vanuit dit programma zijn de afgelopen jaren 
verschillende onderzoeken en projecten uitgevoerd. Nu is het moment om te bekijken in hoeverre die acties zijn 
uitgevoerd en of de gemeente op koers ligt om de ambities te behalen. De tussenmeting geeft een overzicht van 
de projecten uit het uitvoeringsprogramma en de stand van zaken daarvan. Op basis van deze inzichten bepalen 
we de huidige koers van de gemeente. 
Daarnaast is het doel van deze tussenmeting dat er voldoende inzicht is bij de ambtelijke organisatie, college 
van B&W en gemeenteraad, zodat er afspraken gemaakt kunnen worden waar het college van B&W en de werk-
organisatie de komende jaren binnen het programma Duurzaamheid de focus op dienen te leggen en welke 
ambities nagestreefd kunnen worden. 
 
Advies team 
1. Kennisnemen van de rapportage "Tussenmeting duurzaamheid gemeente Nunspeet". 
2. Ten aanzien van de eerste aanbeveling kiezen voor keuzerichting 2, mede vanwege kosteneffectiviteit; Dit 

via de commissie Ruimte en Wonen aan de raad voorstellen. 
3. Via de commissie Ruimte en Wonen aan de raad instemming vragen om voor de overige aanbevelingen 

invulling te geven in de herijking van het programma Duurzaamheid 
 
Beslissing college 
1. Kennis genomen van de rapportage "Tussenmeting duurzaamheid gemeente Nunspeet". 
2. Het college opteert ten aanzien van de eerste aanbeveling voor keuzerichting 2. 
3. De rapportage "Tussenmeting duurzaamheid gemeente Nunspeet" ter bespreking voorleggen aan de com-

missie Ruimte en Wonen. 
4. De commissie Ruimte en Wonen voorstellen ermee in te stemmen dat de rapportage, tezamen met de op-

brengsten van de bespreking daarvan in de commissie, wordt ingebracht in de komende coalitieonderhan-
delingen. 

 
 

2. ONDERWERP: Omgevingsvergunning tijdelijke huisvesting landgoed De Grote Bunte. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

18755  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Er is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de tijdelijke huisvesting van 50 arbeidsmigranten in 
drie gebouwen op landgoed De Grote Bunte. Aangezien de tijdelijke huisvesting strijdig is met het geldende 
bestemmingsplan en ruimtelijke impact heeft voor de omgeving, heeft de aanvrager vooruitlopend aan het indie-
nen van de aanvraag een omgevingsdialoog gevoerd. Nu uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat er 
sprake is van een goede ruimtelijke ordening en het woon- en leefklimaat van omwonenden niet onevenredig 
wordt aangetast, kan uw college tot verlening van de vergunning overgaan. 
 
Advies team 

1. Instemmen met het verlenen van de omgevingsvergunning voor de tijdelijke huisvesting van maximaal 
50 arbeidsmigranten in drie gebouwen op landgoed De Grote Bunte voor de periode van maximaal drie 
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jaar, onder voorwaarde dat voor bekenmaking van het besluit een anterieure overeenkomst wordt geslo-
ten met de aanvrager. 

2. De commissie Ruimte en Wonen informeren over de verleende omgevingsvergunning. 
 
Beslissing college 
Conform advies 
 

3. ONDERWERP: Ontwerpwijzigingsplan Oudeweg 21 Hulshorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10336  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Namens de eigenaar van Oudeweg 21 in Hulshorst is een verzoek ingediend voor het vergroten van het bouwvlak 
ten behoeve van het uitbreiden van de huidige tunnelkassen. Uw college heeft op 14 december 2021 besloten 
medewerking te verlenen aan het hiervoor ingediende principeverzoek onder de voorwaarde dat parkeren en 
laden en lossen op eigen terrein moeten plaatsvinden.  
U wordt voorgesteld gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid zoals verwoord in artikel 5.7 van het be-
stemmingsplan Buitengebied 2019 en medewerking te verlenen aan het verzoek. Met de eigenaar van het per-
ceel wordt een overeenkomst gesloten waarin planschade, landschappelijke inpassing, instandhouding en de 
inrichting van het perceel is verankerd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek tot het wijzigen van het bestemmingsvlak door gebruik te 

maken van de wijzigingsbevoegdheid.  
2. Het ontwerpwijzigingsplan zo snel mogelijk ter inzage leggen. 

 

4. ONDERWERP: Vaststellen wijzigingsplan Bredeweg 35 Hulshorst 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2497  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De eigenaar van het perceel Bredeweg 35 in Hulshorst heeft een verzoek ingediend voor het slopen van de 
aanwezige agrarische bebouwing. Als compensatie voor het slopen van de bestaande bebouwing betreft het 
verzoek ook de aanvraag voor het nieuwbouwen van één vrijstaande woning op dit perceel.  
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 24 november 2021 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ingediend. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het wijzigingsplan Bredeweg 35 ongewijzigd vaststellen. 
 

5. ONDERWERP: Verantwoording eenmalige bijdrage activiteiten Triple helix (ondernemers, onderwijs en 
overheid) Noord-Veluwe. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17099  SL   Weth. Van de Bunte  Ja  

 
Samenvatting 
Het Noord-Veluwe Ondernemers Overleg (NVOO) verantwoordt namens Economic Board Noord-Veluwe de in-
zet voor de uitvoering van Triple Helix-activiteiten. Het gaat om activiteiten rond de thema’s Innovatie, 
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Onderwijs&Arbeidsmarkt en Vestigingsklimaat. Het was in 2020 een eenmalige bijdrage van € 7.500 per ge-
meente. Gemeente Nunspeet heeft de afspraken gemaakt mede namens de gemeenten Elburg, Ermelo en Put-
ten. Financieel is de zaak met de afronding van de SNV-samenwerking al afgewikkeld. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Met waardering kennisnemen van de verantwoording waarin NVOO de activiteiten toelicht. 

 De gemeenten Elburg, Ermelo en Putten overeenkomstig informeren en daarna NVOO berichten dat op-
dracht adequaat is opgeleverd. 
 

6. ONDERWERP: Bergakkerweg 22-24 / Kerkendriest, Woningbouw op maat. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

17628  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 22 december 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 8 appartemen-
ten aan de Kerkendriest, achter Bergakkerweg 22-24 te Nunspeet. Vanwege de benodigde afwijking van het 
bestemmingsplan moet de omgevingsvergunning worden voorbereid volgens de uitgebreide Wabo-procedure en 
is een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Geadviseerd wordt om de raad te vragen om de 
verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De gemeenteraad vragen een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van 

het geldende bestemmingsplan voor de realisatie van 8 appartementen aan de Kerkendriest, achter Bergak-
kerweg 22-24 te Nunspeet, overeenkomstig de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 

2. Nadat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en er geen zienswijzen wor-
den ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de vergunning ongewijzigd wordt verleend, over-
gaan tot verlening van de omgevingsvergunning. 

 

7. ONDERWERP: Bergakkerweg 28-32, Woningbouw op Maat. 

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 appartementen 
en twee grondgebonden woningen aan de Bergakkerweg 28-32 / Kerkendriest te Nunspeet. Vanwege de beno-
digde afwijking van het bestemmingsplan moet de omgevingsvergunning worden voorbereid volgens de uitge-
breide Wabo-procedure en is een verklaring van geen bedenkingen van de raad vereist. Geadviseerd wordt om 
de raad te vragen om de verklaring van geen bedenkingen af te geven. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Ermee in te stemmen dat het plan één appartement meer omvat dan op basis van de aanmelding woning-

bouw op maat is toegekend. 
2. De gemeenteraad vragen een (ontwerp) 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 / Ker-
kendriest te Nunspeet, overeenkomstig de ingediende aanvraag omgevingsvergunning. 

3. Nadat de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven en er geen zienswijzen wor-
den ingediend tegen de ontwerp omgevingsvergunning en de vergunning ongewijzigd wordt verleend, over-
gaan tot verlening van de omgevingsvergunning. 
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8. ONDERWERP: Uitgangspuntennota 2023 GGD Noord-en Oost Gelderland 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

12779  SL   Weth. Teeninga  Ja  

 
Samenvatting 
Op 8 december 2021 heeft de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD) de uitgangspuntennota voor het begro-
tingsjaar 2023 verzonden. Via de Uitgangspuntennota informeert de GGD de gemeenteraden van de deelne-
mende gemeenten over de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het komende begrotingsjaar. De 
gemeenteraad kan voor 1 maart 2022 een zienswijze op de nota aanleveren. Deze zienswijze neemt de GGD 
mee bij het opstellen van de programma-begroting voor het begrotingsjaar 2023. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De uitgangspuntennota voor de begroting 2023 van de GGD voor kennisgeving aannemen. 
2. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de Uitgangspunten voor de begroting 2023 en geen ziens-

wijze in te dienen. 
3. De verhoging van de inwonersbijdrage en incidentele bijdragen meenemen als nieuw beleid bij Programma-

begroting 2023- 2026. 
 

9. ONDERWERP: Collectieve aanvraag nieuw beleid programmabegroting 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

16377  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Jaarlijks stelt de gemeenteraad met de behandeling van de Programmabegroting, op voordracht van het college, 
het nieuw beleid voor de komende vier jaar vast. Via dit advies wordt u voorgesteld een aantal kredieten en 
budgetten beschikbaar te stellen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Op basis van de genoemde criteria voor collectieve aanvraag nieuw beleid de genoemde posten nieuw beleid 
beschikbaar stellen. 
 
 


