
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 20 SEPTEMBER 2022 
Aanwezig: burgemeester C.W.J. Blom, wethouders M. van de Bunte, J. Groothuis, J.M. Elskamp en W. Stoffer, 
secretaris A. Heijkamp en W. Balfoort.  
 
 

1. ONDERWERP: Opgroeien in een Kansrijke Omgeving – Noord-Veluwe 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48705  SL   Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenten Putten, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek trekken op het gebied van volksge-
zondheid samen op. In het najaar van 2021 werd de regionale nota volksgezondheid door de raden vastgesteld. 
Daarin werd voorgesteld om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar draagvlak voor de aanpak 'Opgroeien in 
een Kansrijke Omgeving' (OKO). OKO werd voorheen het IJslands Model genoemd. OKO richt zich op het te-
rugdringen van middelengebruik onder jongeren en het bevorderen van mentaal welbevinden. Uit dit haalbaar-
heidsonderzoek blijkt dat er voldoende draagvlak is voor de OKO-aanpak. Aan de raden wordt voorgesteld om 
de aanpak te implementeren op de Noord-Veluwe.     
 
Advies team 

1. In te stemmen met het vierjarige project ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving op de Noord-Veluwe'. 
De dekking van de kosten laten plaatsvinden uit het aangevraagd nieuw beleid 2023-2026, onder voor-
behoud van vaststelling van de programmabegroting door de raad.  

2. In te stemmen met de projectstructuur voor de uitvoering van ‘Opgroeien in een Kansrijke Omgeving op 
de Noord-Veluwe’ die bestaat uit een lokale aanpak met regionale ondersteuning van het Trimbos-insti-
tuut, Nederlands Jeugd Instituut en de GGD NOG.   

3. In te stemmen met het aanbieden van het voorstel 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving op de Noord-
Veluwe' voor advisering aan de commissie Maatschappij en Middelen (d.d. 06-10-2022) en voor besluit-
vorming aan de gemeenteraad van Nunspeet (d.d. 20-10-2022).    

4. In te stemmen met bijgevoegde antwoordbrief op het advies van de adviesraden sociaal domein.   
5. Mandaat te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg in haar 

rol als gastheergemeente Volksgezondheid om te besluiten tot het aangaan van contracten en andere 
verplichtingen in het kader van de regionale ondersteuning van 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving 
op de Noord-Veluwe', onder de navolgende condities:  

a. alvorens verplichtingen aan te gaan zoekt de gemeente Elburg afstemming met de andere deelnemende ge-
meenten.  
b. dit mandaat omvat tevens de bevoegdheid als genoemd in artikel 160, lid 1 onder d en e, van de Gemeentewet.  
c. het college van B en W van de gemeente Elburg heeft ingestemd met dit mandaat. 
Burgemeester: 

6. a. Volmacht c.q. machtiging te geven aan de burgemeester van de gemeente Elburg om in het kader 
van de uitvoering van de hiervoor bedoelde besluiten alle deelnemende gemeenten in en buiten rechte 
te vertegenwoordigen. 
b. De burgemeester van Elburg de bevoegdheid te geven om binnen de organisatie van de gemeente 
Elburg iemand volmacht te verlenen en te machtigen bij het aangaan van verplichtingen in het kader van 
de regionale ondersteuning van 'Opgroeien in een Kansrijke Omgeving op de Noord Veluwe'. 

 
Beslissing college en burgemeester 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: 3e begrotingswijziging Programmabegroting 2023 GGD NOG 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

50259  SL    Weth. Elskamp  Ja  

 
Samenvatting 
De gemeenteraden van de deelnemende gemeentes van GGD Noord- en Oost-Gelderland hebben een voorstel 
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ontvangen voor een 3e wijziging van de Programmabegroting 2023. De begrotingswijziging betreft een aanpas-
sing van de indexering van de inwonerbijdrage naar 5,89%. De gemeenteraad wordt geadviseerd om in navolging 
van een eerder ingediende zienswijze niet in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijziging 
 
Advies team 

 Kennisnemen van het voorstel voor een 3e begrotingswijziging 2023 GGD NOG . 

 De raad te adviseren een zienswijze in te dienen.  

 Bijgaand raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorleggen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord" (onder andere t.b.v. een Klim-
bos) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2625  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Het bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord", dat is opgesteld om onder meer een Klimbos mogelijk te 
maken nabij het bestaande gebouw van het Buitencentrum Veluwe-Noord", kende een lange procedure (de voor-
bereidingen startten al in 2011/2012). Lange tijd zag het er naar uit dat het bestemmingsplan niet kon worden 
vastgesteld omdat er geen vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) kon worden verkregen 
onder andere in verband met de stikstofdepositie-problematiek. Uiteindelijk heeft de provincie Gelderland de 
Wnb-vergunning op 2 december 2021 verleend, zodat het bestemmingsplan opnieuw voor de tweede maal als 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage kon worden gelegd en nu kan worden vastgesteld, met inachtneming van 
de ingediende zienswijzen. 
 
Advies team 
Wij adviseren uw college het volgende te besluiten: 

- op grond van de opgestelde "Vormvrije M.E.R.-beoordeling Natuurbelevingscentrum" (november 2021) 
te besluiten om geen Milieu Effect Rapport (MER) op te doen stellen. 

Aan de gemeenteraad voor te stellen:  
1. Akkoord te gaan met de beantwoording van de ingediende zienswijzen volgens de bijgaande Zienswij-

zennota d.d. 12 september 2022, en naar aanleiding daarvan expliciet te besluiten, dat: 
a. het parkeren ten behoeve van het Buitencentrum Veluwe-Noord zal blijven worden geregeld op 

het Veluwetransferium. Dit, omdat uit onderzoek is gebleken dat, nadat vanaf circa 2016 er en-
treegeld werd gevraagd voor het Buitencentrum Veluwe-Noord, het aantal bezoekers sterk is 
afgenomen, zodat het aantal benodigde parkeerplaatsen afneemt ten opzichte van het aantal 
benodigde parkeerplaatsen van voor het heffen van entree voor het Buitencentrum Veluwe-
Noord, ook na de toevoeging van de nieuwe functies klimbos en een ondergeschikte horeca-
voorziening. 

b. dat nu met de vaststelling van het bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord", en ten tijde 
van de verlening van de benodigde omgevingsvergunningen voor het gewijzigde gebruik en voor 
de activiteit bouwen voor het Klimbos en voor de verbouwing van het Buitencentrum Veluwe-
Noord, voor de in het bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord" genoemde activiteiten, 
kan worden afgeweken van de parkeerregels volgens artikel 10.1 "Parkeerregels" van het on-
derhavige vast te stellen bestemmingsplan, en van de Parkeernota 2014 van de gemeente.  

c. een ondergeschikte horecavoorziening van 120 m2 (met een bijbehorend terras van 120 m2) 
toegestaan wordt in het Buitencentrum Veluwe-Noord overeenkomstig de Regels van het be-
stemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord". 

2. het bestemmingsplan "Buitencentrum Veluwe-Noord" gewijzigd vast te stellen op grond van artikel 3.8, 
lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), en overeenkomstig de bijgevoegde Nota van Wijzigingen 
d.d. 12 september 2022.    

 
Beslissing college 
Conform advies. 
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4. ONDERWERP: Verordening Nadeelcompensatie 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

49698  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Wanneer de Omgevingswet en nadeelcompensatieregeling Titel 4.5. van de Algemene wet bestuursrecht in wer-
king treden, gaat de huidige planschaderegeling uit de Wet ruimtelijk ordening hier in op en verandert het na-
deelcompensatierecht. De wettelijke regels zijn grotendeels uitputtend. Slechts over enkele onderwerpen is het 
tot op zekere hoogte mogelijk om aanvullende regels op te nemen in een gemeentelijke verordening. Die onder-
werpen zijn uitgewerkt in een Model Verordening Nadeelcompensatie, die als basis genomen is voor de Nun-
speetse verordening. Voor Nunspeet is het wenselijk om o.a. het te heffen recht, de grondslag voor de advi-
seur/adviescommissie en niet wettelijk geregelde drempelwaardes voor bepaalde schadevormen vast te leggen 
in een dergelijke verordening.  
 
Advies team 
1. Akkoord geven op de bijgevoegde  conceptverordening Nadeelcompensatie inclusief toelichting, waarbij de 

verordening in werking treedt vanaf de datum dat de Omgevingswet en Titel 4.5. Algemene wet bestuursrecht 
in werking treden. 

2. Akkoord gaan met doorgeleiding van de conceptverordening en toelichting naar de gemeenteraad via de 
commissie Ruimte & Wonen d.m.v. bijgevoegde voorstellen. 

 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

5. ONDERWERP: Vaststellen Beleidsnotitie Kleinschalige windmolens bebouwde kom (2022) 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32466  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Om initiatieven voor kleinschalige windmolens in de bebouwde kom te stimuleren is een beleidsnotitie met afwe-
gingskader opgesteld. Op 20 mei 2022 heeft uw college ingestemd met de concept-beleidsnotitie Kleinschalige 
windmolens in de bebouwde kom. De concept-beleidsnotitie heeft voor de inspraak ter inzage gelegen. Er zijn 
geen inspraakreacties ingediend. De beleidsnotitie kan vastgesteld worden. 
 
Advies team 
Instemmen met de beleidsnotitie Kleinschalige windmolens in de bebouwde kom en voor instemming via de 
commissie Ruimte en Wonen voorleggen aan de gemeenteraad. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 
 

6. ONDERWERP: Sociaal Jaarverslag 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

55773  P&O   Weth. Stoffer  Ja  

 
Samenvatting 
Het sociaal jaarverslag bevat een korte weergave van de ontwikkelingen van het afgelopen jaar en een selectie 
van de statistische gegevens. Bijgaand is het sociaal jaarverslag 2021 gevoegd.  
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Advies team 

 Het sociaal jaarverslag 2021 voor kennisgeving aannemen. 

 Het sociaal jaarverslag aanbieden aan de ondernemingsraad.   
 
Beslissing college 
Conform advies 
 
 

7. ONDERWERP: Vragen m.b.t. bouw Hotel Heppie op grond 't Frusselt, Vierhouten 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

55001  VTH   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Door de fractie van Gemeentebelang zijn schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de bouw van Hotel 
Heppie in Vierhouten. Wij stellen u voor om deze vragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde concept-
brief. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De vragen van de raadsfractie van Gemeentebelang beantwoorden door middel van bijgevoegde conceptbrief. 
 

8. ONDERWERP: Bestemmingsplan Parapluplan Bed & Breakfast onherroepelijk 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4397  `ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Het op 30 juni 2022 vastgestelde  bestemmingsplan Parapluplan Bed &  Breakfast (NL.IMRO.0302.BP01189-
vg02) heeft van 13 juli tot en met 23 augustus 2022 ter inzage gelegen. Tegen dit vastgestelde plan is geen 
beroep ingesteld. Dit betekent dat het bestemmingsplan Parapluplan Bed & Breakfast onherroepelijk is gewor-
den.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
De mededeling dat het bestemmingsplan Parapluplan Bed & Breakfast onherroepelijk is geworden voor kennis-
geving aannemen.   
 

9. ONDERWERP: Brinkersweg/Dorpsstraat, VVGB en zienswijze. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26406 ROV/RO  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Op 31 maart 2020 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van een pand met 3 
appartementen en winkelruimte aan de Brinkersweg 2 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. De ontwerp-omgevingsvergunning en overige stuk-
ken hebben gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze termijn is er een zienswijze ingediend. Deze 
zienswijze geeft geen aanleiding om de vergunning en benodigde verklaring van geen bedenkingen niet te ver-
lenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. De gemeenteraad vragen om: 
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a. Kennis te nemen van de ingediende zienswijze en in te stemmen met de voorgestelde de beant-
woording hiervan conform de bijgevoegde zienswijzennota; 

b. een verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van het geldende bestemmings-
plan voor de realisatie van een pand met 3 appartementen en winkelruimte aan de Brinkersweg 2 
te Nunspeet. 

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

gevraagde omgevingsvergunning. 

 
 


