
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 24 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: Vaststellen van het bestemmingsplan "Parapluplan Bed en Breakfast". 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4397  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In verband met aangepaste beleidsregels voor het toestaan van een bed en breakfast, volgens de d.d. 22 juni 
2021 vastgestelde "Beleidsregel Bed & Breakfast gemeente Nunspeet 2021", dienen de regels van de bestem-
mingsplannen in zowel de bebouwde kom als in het buitengebied te worden aangepast. Daartoe is er het be-
stemmingsplan "Parapluplan Bed en Breakfast" opgesteld. Dit bestemmingsplan "Parapluplan Bed en Break-
fast" heeft als ontwerp in de periode van 20 oktober 2021 tot en met 30 november 2021 ter inzage gelegen. Het 
bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld. 
 
Advies team 
Uw college wordt geadviseerd om aan de gemeenteraad voor te stellen om het volgende te besluiten: 
1. het bestemmingsplan "Parapluplan Bed en Breakfast" (met identificatiecode NL.IMRO.0302.BP01189-

vg02, gewijzigd, vast te stellen op grond van artikel 3.8, lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
2. het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan volgens de 

Nota Ambtshalve Wijzigingen d.d. 13 mei 2022. 
3. de ingediende zienswijzen te beantwoorden volgens de Zienswijzennota d.d. 13 mei 2022.   
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

2. ONDERWERP: Vestiging voorkeursrecht Centrumlocatie Feithenhof. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35451  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 5 april jl. heeft uw college op grond van artikel 6 Wvg besloten de gronden in het gebied Centrumlocatie 
Feitenhof voorlopig aan te wijzen voor de duur van maximaal 3 maanden als gronden waarop de artikelen 10 
tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn. Op 30 juni a.s. dient de gemeenteraad de Wvg te be-
stendigen overeenkomstig artikel 5 Wvg. In het collegebesluit van 5 april heeft u besloten om dit aan de raad 
voor te leggen. 
Op de voorlopige vestiging hebben twee eigenaren zienswijzen ingediend.  
Deze zienswijzen zijn met een beantwoording en advies van uw college  aangevuld in het raadsvoorstel beho-
rende bij uw besluit van 5 april jl. 
 
Advies team 
1. In te stemmen met de aanvulling van het raadsvoorstel met de nota van beantwoording ten aanzien van de 

ingebrachte zienswijzen door de rechthebbenden. 
2. De gemeenteraad voor te stellen dat de zienswijzen geen aanleiding vormen om het voorstel om het voor-

keursrecht op grond van artikel 5 Wvg integraal te bestendigen te wijzigen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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3. ONDERWERP: Notitie wonen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35595  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
In de commissie Ruimte en wonen is toegezegd dat er een notitie wordt aangeboden voor de commissie van 
juni. In de notitie wordt impliciet ook ingegaan op eerder gestelde raadsvragen over tijdelijke woningen. En bij 
het opstellen van de notitie is gebruik gemaakt van informatie is aangereikt vanuit de commissie. 
 
Advies team 
De notitie Wonen inclusief voorgestelde maatregelen voorleggen aan de commissie. 
 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Groothuis het mandaat heeft de notitie Wonen - in lijn met 
de bespreking van de notitie in het college - op enkele onderdelen aan te passen en aan te vullen. 
 

4. ONDERWERP: Jaarrekening 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14084  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Hierbij bieden wij u de concept jaarstukken 2021 aan. 
 
De accountant Baker Tilly Accountants is op dit moment nog bezig met de afronding en de review van de con-
trole op de programmarekening 2021. 
Vanwege de voortgang in het bestuurlijk proces wordt voorgesteld de jaarstukken 2021 aan te bieden aan de 
commissie maatschappij en middelen en de gemeenteraad inclusief een aantal voorstellen voor de bestem-
ming van het rekeningresultaat. 
 
Advies team 

1. Instemmen met voorliggende concept jaarstukken 2021; 
2. Instemmen met bijgevoegd raadsvoorstel jaarstukken 2021; 
3. De jaarstukken 2021 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Van der Maas het mandaat heeft het raadsvoorstel op een 
enkel onderdeel aan te passen. 
 

5. ONDERWERP: Nota Reserves en Voorzieningen herijking 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37806  Fin   Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Hierbij ontvangt u het boekwerk van de jaarlijkse herijking van de nota 'Reserves en voorzieningen'. in overeen-
stemming met het gestelde in artikel 12 van de 'Financiële verordening gemeente Nunspeet (artikel 212 van de 
Gemeentewet) zal de nota jaarlijks na het vaststellen van de jaarrekening worden geactualiseerd en herijkt. 
 
Advies team 

 De nota reserves en voorzieningen herijking 2022 via de commissie Maatschappij en Middelen ter vaststel-
ling aanbieden aan de gemeenteraad;  



- 3 - 

 De gemeenteraad voorstellen de reserve IRTV op te heffen en het saldo en de beslagen toe te voegen aan 
de Algemene reserve; 

 De gemeenteraad (via vaststelling jaarstukken 2021) voorstellen een nieuwe reserve Onderwijshuisvesting 
in te stellen ter dekking van de toekomstige kapitaallasten vanuit de huisvestingsprojecten SHP. 

 
Beslissing college 
Conform advies, met de kanttekening dat wethouder Van der Maas het mandaat heeft eventuele (cijfermatige) 
aanpassingen in de nota reserves en voorzieningen door te voeren als dit naar aanleiding van de vaststelling 
van de jaarrekening 2021 nodig is.  
 

6. ONDERWERP: Concept Accountantsverslag 2021 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

14084  POC    Weth. Van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Voor het boekjaar 2021 heeft onze accountant Baker Tilly de opgestelde jaarrekening gecontroleerd. De con-
trolewerkzaamheden zijn nu na de coronamaatregelen deels weer op locatie uitgevoerd. De accountant heeft 
haar werkzaamheden nagenoeg afgerond. De kwaliteitsreviews vinden nu nog plaats. De verwachting is dat de 
strekking van de controleverklaring positief is. 
 
Advies team 
Kennis nemen van het concept accountantsverslag 2021 met de belangrijkste controle bevindingen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

7. ONDERWERP: Benoemen nieuwe leden en verlengen zittingsduur voorzitter en huidige leden KAC. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

13760 SL    Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
De Kunstadviescommissie (KAC) bestaat op basis van het reglement uit vijf leden, zijnde drie deskundige leden 
en twee burgerleden. Op 5 oktober 2021 hebt u besloten dat de vacatures voor de twee vacante lidmaatschappen 
(twee deskundige leden) mogen worden ingevuld. Hierbij wordt u geadviseerd over het benoemen van twee door 
de KAC voorgedragen kandidaten tot deskundige leden. Daarnaast wordt u geadviseerd over het verlengen van 
de zittingsduur van de voorzitter en twee huidige burgerleden. Hierbij wordt u ook verzocht akkoord te gaan met 
het opstarten van de sollicitatieprocedure voor twee vacatures, waarvan er één al is ontstaan en de andere in 
2022 ontstaat. Bij de benoemingen en werving wordt in aansluiting op uw besluit van 5 oktober 2021 gemeld aan 
nieuwe leden en kandidaat-leden dat de rol en taken van de KAC, afhankelijk van het nieuw vast te stellen kunst- 
en cultuurbeleid, in de nabije toekomst kunnen veranderen en dat dit gevolgen kan hebben voor (de duur van) 
het lidmaatschap in de huidige vorm van de KAC. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Mevrouw M. Alting Brooijmans (kunstenaar uit Biddinghuizen) met ingang van 1 juni 2022 voor een periode 

van 4 jaar benoemen tot deskundig lid van de KAC (onder voorbehoud van wat is beschreven bij punt 9).  
2. Mevrouw E. Kabos (kunstenaar uit Almere) met ingang van 1 juni 2022 voor een periode van 4 jaar benoe-

men tot deskundig lid van de KAC (onder voorbehoud van wat  is beschreven bij punt 9). 
3. De overige drie sollicitanten afwijzen.  
4. De zittingsperiode van de heer A. Kuijper als voorzitter voor onbepaalde tijd te verlengen totdat op basis van 

het nieuw vast te stellen kunst- en cultuurbeleid is besloten over de toekomstige rol en taken van de KAC.  
5. De zittingsperiode van heer H. Bosman te verlengen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 mei 

2021 tot 1 mei 2025 als burgerlid van de KAC (onder voorbehoud van wat is beschreven bij punt 9).  
6. De zittingsperiode van mevrouw W. Mulder te verlengen met terugwerkende kracht voor de periode van 1 

april 2020 tot 1 april 2024 als burgerlid van de KAC óf totdat zij vervangen wordt door een benoembare 
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kandidaat (onder voorbehoud van wat is beschreven bij punt 9).  
7. Instemmen met het verzenden van de bijgevoegde conceptbrieven.   
8. Akkoord geven om de werving te starten voor twee vacatures om mevrouw  

A.M. Ravenshorst en mevrouw W. Klaassen te vervangen.  
9. Nieuwe leden en kandidaat-leden informeren dat rol en taken van de KAC, afhankelijk van het nieuw vast te 

stellen kunst- en cultuurbeleid, in de nabije toekomst kunnen veranderen en dat dit gevolgen kan hebben 
voor (de duur van) het lidmaatschap in de huidige vorm van de KAC.  

 

8. ONDERWERP: Vaststellen wijzigingsplan “Kempersweg 49”. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4676  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 9 december 2020 is door het college van Burgemeester en Wethouders besloten om medewerking ter verle-
nen aan het in procedure brengen van een wijziging van het vigerende bestemmingsplan voor het perceel Kem-
persweg 49, te Elspeet. Op dit perceel bevindt zich een bedrijfswoning. De initiatiefnemer wil de bedrijfswoning 
omzetten naar een plattelandswoning, omdat er geen binding is met het naastgelegen agrarische bedrijf maar 
wel woonachtig is in de bedrijfswoning. Aan de hand van de wijzigingsbevoegdheid ‘Wijziging aanbrengen aan-
duiding plattelandswoning’ uit het vigerende bestemmingsplan is het mogelijk om, onder voorwaarden, de be-
drijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. Het ontwerp van het wijzigingsplan “Kempersweg 49” heeft 
gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen.  
Binnen deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd vastgesteld wor-
den. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Het wijzigingsplan “Kempersweg 49” ongewijzigd vaststellen. 
 

9. ONDERWERP: Leegstand Centrum. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

37275  ROV   Weth. Storteboom  Ja  

 
Samenvatting 
Gemeente heeft eind 2021 aan  eigenaren en ondernemersvereniging Nunspeet gevraagd om zich in te zetten 
voor een aantrekkelijk ogend commercieel centrum gezien de hard oplopende leegstand in toonaangevende 
centraal gelegen panden door corona en de economische gevolgen er van. Voor specifiek de leegstaande win-
kelpanden in de Dorpsstraat, hoek Laan/Dorpsstraat en bij de entree van de Sterrenhof heeft de gemeente ge-
vraagd om etalages van leegstaande winkels aantrekkelijk in te richten. Hier is in een aantal gevallen gehoor aan 
gegeven en zijn etalages en ruimten ingericht met groen en met kunst.  
De betrokkenen hebben hier kosten voor gemaakt. Gezien de onzekere tijden en wankele financiële posities van 
veel ondernemers en organisaties uit de kunstsector wordt voorgesteld hen tegemoet te komen in de gemaakte 
kosten. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Voorgesteld word om deze specifieke gebruikers een eenmalige financiële vergoeding te geven voor kosten van 
het aantrekkelijk houden van een etalage en/of leegstaand pand en de geraamde kosten van € 2.000 te dekken 
uit het coronabudget.     
 

10. ONDERWERP: Beslissing op bezwaarschrift Gerard Vethlaan 9a te Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

10922  Vth   Burgemeester  Ja  
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Samenvatting 
De eigenaren van het object Gerard Vethlaan 9a te Nunspeet hebben bezwaar aangetekend tegen de aan hen 
opgelegde last onder dwangsom om een einde te maken aan de onrechtmatige bewoning van het object door 
twee van hun kinderen. Het advies van de Commissie Bezwaarschriften is overgenomen inhoudende om het 
bezwaar ontvankelijk en vervolgens ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Onder integrale overname van het advies van de Commissie Bezwaarschriften het bezwaarschrift ontvankelijk 
en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. 
 

11. ONDERWERP: Beleidsnotitie kleinschalige windmolens in de bebouwde kom van Nunspeet. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

32466  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Er is een verzoek binnengekomen voor plaatsing van een kleine windmolen in de bebouwde kom. De eerder 
vastgestelde beleidsnotitie ziet alleen op het buitengebied. Aanvullend hieraan is een beleidsnotitie voor de be-
bouwde kom opgesteld.  
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Op particuliere en zakelijke initiatieven voor opwek van windenergie in de bebouwde kom te reageren met 

Ja, mits.  
2. De criteria in tabel 1,2,3,4 te hanteren als criteria. 
3. De beleidsnotitie voor windmolens in de bebouwde kom na collegebehandeling twee weken ter inzage te 

leggen.  
4. De  beleidsregels voor windmolens in de bebouwde kom na inspraak voor advies voor te leggen aan de 

commissie Ruimte en Wonen en vervolgens aan de Raad. 
5. Deze beleidsnotitie na besluitvorming door de Raad samen te voegen met de beleidsnotitie kleinschalige 

windmolens voor het landelijk gebied.  
 

12. ONDERWERP: Aanpassing mandaatbesluit Wet open overheid (Woo). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

35164  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
Het collegevoorstel "inwerkingtreding Wet open overheid" met zaaknummer 35164 is tijdens de vergadering op 
26-4-2022 aan het college voorgelegd. Door inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022 zijn bestuursorganen 
verplicht om onder andere een contactpersoon aan te wijzen, de elektronische weg te openen en het bevoegd-
hedenregister en de bijbehorende mandaatregeling aan te passen. Het collegebesluit van 26-4-2022 is als bijlage 
toegevoegd aan dit voorstel. 
De beslissing van het college is conform het advies, echter heeft de burgemeester het mandaat gekregen om in 
overleg het mandaatbesluit wat betreft de specifieke bevoegdheden zoals beschreven in artikel 4 en 5 van de 
Woo voor de passieve openbaarmaking omtrent Woo-verzoeken verder af te bakenen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Mandaat te verlenen aan teammanagers voor de specifieke bevoegdheden zoals beschreven in artikel 4 en 

artikel 5 van de Woo voor de passieve openbaarmaking omtrent Woo-verzoeken. 
2. Teammanagers de bevoegdheid geven om dit mandaat door te mandateren aan medewerkers. 
3. Het verleende mandaat op te nemen in het bevoegdhedenregister. 
 

13. ONDERWERP: Subsidieaanvraag 2021 Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe (bibliotheekwerk). 
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Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4819  SL   Weth. Storteboom Ja  

 
Samenvatting 
Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe (hierna: BNWV) heeft een subsidieaanvraag voor 2022 ingediend en 
een aanvraag voor een aanvullende subsidie voor 2022. Het gaat om een subsidieaanvraag op basis van de 
opdracht voor het bibliotheekwerk 2020-2023 en is gericht op de instandhouding van de huidige mate van dienst-
verlening van de bibliotheeklocaties in Nunspeet en Elspeet. Dit voorstel bevat een advies over de toekenning 
voor 2022, en een advies hoe de bibliotheek in 2022 incidenteel van extra financiële middelen kan worden voor-
zien. Ten slotte wordt in beeld gebracht welke toekomstscenario’s er zijn voor de dienstverlening van de biblio-
theken in de gemeente Nunspeet vanaf 2023 met bijbehorende financiële consequenties, waarover nadere ad-
visering volgt en een bestuurlijke afweging moet worden gemaakt bij de behandeling van de meerjarenbegroting 
2023-2026. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

1. BNWV voor 2022 een subsidie te verlenen op grond van hoofdstuk 5 van de Deelverordening subsidie 
cultuur Nunspeet 2014 van:  

  € 110.000,-- voor de huur van de ruimten voor de bibliotheken in het dorpshuis in Elspeet en 
Veluvine in Nunspeet;  

  € 59.000,-- voor de servicekosten die door Stichting Veluvine Beheer en Stichting Dorpshuis 
Elspeet in rekening worden gebracht; 

 € 436.000,-- voor overige kosten (o.a. personeelskosten, collectie en activiteitenkosten.  
2.     BNWV voor 2022 een incidentele aanvullende subsidie te verlenen van max. 50.000,-- op grond van artikel 
4.23, lid 3, sub d van de Algemene wet bestuursrecht om de huidige mate van dienstverlening (met name wat 
betreft de bibliotheek in Elspeet) te kunnen handhaven.  

2. Instemmen met financiële dekking van de totale subsidie van € 655.000,-- voor 2022 middels:  

 € 601.850,-- vanuit het budget Bibliotheek Nunspeet (Taakveld 7.6);  

 € 33.150,-- vanuit het budget Kunst- en Cultuurbeleid (Taakveld 7.3);  

 € 20.000,-- (eenmalig) vanuit het Wmo-transformatiebudget (Taakveld 1.6).  
3. BNWV de subsidie verstrekken in vier voorschotten van:  

 € 280.000,-- voor 1 juni 2022; en  

 € 125.000,-- respectievelijk voor 1 augustus, 15 september en 1 november 2022.  
4. Instemmen met de bijgevoegde conceptbeschikking met bijbehorende uitvoeringsovereenkomst 2022 

en Opdracht bibliotheekwerk.  
5. De subsidieaanvraag voor het tot 1 januari 2022 via de provincie gefinancierde project Laaggeletterdheid 

voorlopig niet toekennen voor 2022 en via een afzonderlijk aan u voor te leggen voorstel beoordelen.  
6. Kennisnemen van de toekomstscenario’s voor de dienstverlening van de bibliotheken in de gemeente 

Nunspeet vanaf 2023 met bijbehorende financiële consequenties, waarover nadere advisering volgt en 
een bestuurlijke afweging moet worden gemaakt bij de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-
2026.  

 

14. ONDERWERP: Uitvoeringsplan IVP Integraal Veiligheidsplan 2022; jaarcijfers politie 2021. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

41152  POC   Burgemeester  Ja  

 
Samenvatting 
In het uitvoeringsplan IVP 2022 worden de acties voor het jaar 2022, die voortvloeien uit het IVP 2020-2023, 
nader uitgewerkt. Dit plan is in samenwerking met de gemeenten Elburg, Epe, Hat[1]tem, Heerde, Nunspeet en 
Oldebroek, het Openbaar Ministerie en het politieteam Veluwe Noord opgesteld. De politiejaarcijfers 2021 vor-
men hiervoor input. Voor de politie is het jaar 2021 een bijzonder jaar geweest in verband met de coronamaat-
regelen. De politiejaarcijfers cijfers komen overigens overeen met het landelijke beeld. De toename van de fraude 
(High Impact Crime) en jeugdoverlast springen er wat dat betreft uit. Beide zaken zijn speerpunten in het Integraal 
Veiligheidsbeleid (IVP 2019-2023). 
De cijfers geven geen aanleiding tot aanpassing van de in het integraal veiligheidsplan genoemde prioriteiten. 
Het uitvoeringsplan is vastgesteld in de driehoek van het politieteam Veluwe Noord. 
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Advies team (tevens beslissing college) 

 Instemmen met Uitvoeringsplan IVP 2022. 

 Jaarcijfers 2021 politie voor kennisgeving aannemen. 
 

15. ONDERWERP: Kostendekkendheid applicatie. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

39799  Fin   L. van der Maas  Ja  

 
Samenvatting 
Op grond van de geldende regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording; BBV) zijn gemeenten vanaf 2017 
verplicht in hun begroting en jaarrekening inzicht te geven in de kostendekkendheid van hun leges en rechten. 
U moet hierbij denken aan de leges Omgevingsvergunning, leges Publiekzaken (rijbewijs, paspoort, ID bewijs, 
etc.), riool-, afvalstoffenheffing, begraafplaatsen, marktgelden en rioolaansluitrechten. Tot op heden is de kos-
tendekkendheid van een beperkt aantal voorgenoemde onderwerpen in de begroting en jaarrekening opgeno-
men. De afgelopen jaren worden de ingediende bezwaren namens bureaus (zgn. “no cure, no pay” bedrijven) 
steeds breder ingezet. Dit betekent een grotere kans op procedures tegen de gemeente en een kans op onver-
bindende belastingverordeningen. Daarnaast moet naar aanleiding van de Omgevingswet de legesverordening 
ten aanzien van de omgevingsvergunningen herzien worden.  
 
Ook is in het Raadsakkoord aangegeven dat het uitgangspunt voor de riool-, afvalstoffenheffing en leges en 
rechten kostendekkendheid is. Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld over te gaan tot de aanschaf van de 
applicatie van Kostendekkendheid.nl. voor een transparante berekening en bewaking van de kostendekkendheid 
van leges en rechten. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 

 Overgaan tot de aanschaf van de applicatie Kostendekkendheid.nl, onder voorbehoud van goedkeuring door 
het PPO, en inzetten voor de berekening en bewaking van de (kostendekkendheid) van leges en rechten. 

 De implementatiekosten (maximaal € 5.000,-) en licentiekosten 2022 ( € 1.750,-) dekken uit de meerinkom-
sten leges 2022. 

 De licentiekosten voor 2023 en verder betrekken bij de berekening van de tarieven van de leges en rechten 
van de komende jaren. 

 

16. ONDERWERP: Principeverzoek buitenplaats Onder de Bos 2 / Schepersweg-Harderwijkerweg. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

11715  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
De gemachtigde heeft namens de eigenaar van de percelen sectie L 1694, 1695, 2169 en 2170 een principever-
zoek ingediend. De percelen hebben thans bestemming Agrarisch en zijn onbebouwd. Het verzoek is er op 
gericht om elders in de gemeente opgekochte sloopmeters te benutten om in het kader van functieverandering 
vier woningen te realiseren op voornoemde percelen. Het verzoek is niet passend binnen het functieverande-
ringsbeleid (o.a. verhouding sloopmeters met terug te bouwen meters, de slooplocatie zelf leent zich voor terug-
bouw en volledige saldering naar andere locaties is in beginsel alleen bedoeld voor slooplocaties ten noorden 
van de Harderwijkerweg/Elburgerweg). In dit voorstel is ook aangegeven dat in uitzonderlijke gevallen de moge-
lijkheid bestaat voor maatwerklocaties. Dit wordt dan van geval tot geval aan de commissie Ruimte en Wonen 
voorgelegd, omdat een maatwerklocatie een afwijking van het reguliere beleid is. Ondanks dat de inzet van 
sloopmeters in dit principeverzoek zeker niet als uitzonderlijk kan worden aangemerkt, is het advies om bij de 
commissie te peilen of de projectlocatie een mogelijke terugbouwlocatie zou kunnen zijn in geval van een toe-
komstige unieke en uitzonderlijke samenvoeging van sloopmeters. De commissie wordt tevens gevraagd ak-
koord te gaan met het toevoegen van een extra paragraaf in het geldende functieveranderingsbeleid, zodat 
eventuele interpretatieverschillen worden voorkomen. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
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1. In principe geen medewerking te verlenen aan het voorliggende principeverzoek voor het slopen van de 
genoemde agrarische schuren elders in de gemeente ten behoeve van het bouwen van vier woningen op de 
genoemde percelen.  

2. Gemachtigde middels bijgevoegde brief informeren over het negatieve besluit van het college en de peiling 
bij de commissie.  

3. Aan de commissie Ruimte en Wonen voor te leggen of dit een mogelijke terugbouwlocatie zou kunnen zijn 
in geval van een toekomstige unieke en uitzonderlijke samenvoeging van sloopmeters.  

4. De commissie te verzoeken akkoord te gaan met het toevoegen van de voorgestelde extra paragraaf in het 
geldende functieveranderingsbeleid. 

 

17. ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan “Elspeet, Oude Hof 25-27”. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

4124  ROV   Weth. Groothuis   Ja  

 
Samenvatting 
In verband met het woningbouwplan op het perceel Oude Hof 25-27 te Elspeet in combinatie met het perceel 
Krommeweg 16 te Nunspeet is het bestemmingsplan “Elspeet, Oude Hof 25-27” opgesteld. Dit bestemmingsplan 
heeft betrekking op het bij de gemeente ingediende plan voor de bouw van vijf zelfstandige burgerwoningen, 
waarbij planologisch en juridisch gezien 4 woning worden toegevoegd, op het perceel Oude Hof 25-27 en daar-
naast het beëindigen van de intensieve veehouderijen op zowel het perceel Oude Hof 25-27 te Elspeet, als op 
het perceel Krommeweg, 16 te Nunspeet. Dit bestemmingsplan heeft in de periode van 2 februari tot en met 16 
maart als ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan kan nu door de gemeenteraad 
worden vastgesteld 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Uw college wordt geadviseerd om aan de gemeenteraad voor te stellen:  
1. Het bestemmingsplan “Elspeet, Oude Hof 25-27”, gewijzigd vast te stellen. 
2. De ingediende zienswijzen te beantwoorden via de Nota Zienswijzen 18 mei 2022. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied Oude Hof 25-27 te Elspeet en Krommeweg 16 te 

Nunspeet. 
 

18. ONDERWERP: (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen, Spoorlaan 12-16 te Nunspeet (Hotel Jagers-
hof). 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40367  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 17 januari 2022 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van hotel Jagershof 
tot een residentie voor senioren. In totaal worden er 21 nieuwe appartementen gerealiseerd, waarvan 17 appar-
tementen nieuw worden gebouwd. De andere 4 appartementen worden in het bestaande monumentale deel 
ingepast. Om dit te realiseren moet een deel van de hotelbebouwing en de bijbehorende bedrijfswoning ruimte 
maken voor nieuwe te bouwen residentiële appartementen, die wat betreft architectuur maximaal aansluiten op 
het gemeentelijk monument villa Veldhorst. 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 beden-
kingen 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 in totaal 21 appartementen aan de Spoorlaan 12-16 
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 
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19. ONDERWERP: Projectuitvoeringsbesluit-Chw voor het project F.A. Molijnlaan 166 en 172 te Nunspeet. Ver-
klaring van geen bedenkingen. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

3056  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Er is op 10 februari 2022 een plan ingediend voor de realisatie van een appartementengebouw voor acht appar-
tementen op het perceel F.A. Molijnlaan 166, en voor de realisatie van vier vrijstaande woningen op het perceel 
F.A. Molijnlaan 172 te Nunspeet. Voor dit project is een verklaring van geen bedenkingen noodzakelijk van de 
gemeenteraad. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Uw college wordt geadviseerd om aan de gemeenteraad voor te stellen om het volgende te besluiten:  
1. het ingediende plan voor de realisatie van een appartementengebouw voor acht appartementen aan de F.A. 

Molijnlaan 166 en voor vier vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 172 vast te doen stellen als een 
Projectuitvoeringsbesluit volgens Afdeling 6, artikelen 2.9 t/m 2.17, van de Crisis- en herstelwet (Chw), en 
ook overigens de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren. 

 
2. voor het gedeelte van het bouwplan voor de realisatie voor de vier vrijstaande woningen aan de F.A. Molijn-

laan 172 het artikel 2.7, lid 1, laatste volzin, Wabo van toepassing te verklaren.  
3. de voor het project benodigde (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen af te geven om af te wijken van 

het geldende bestemmingsplan voor de realisatie van een appartementengebouw voor acht appartementen 
aan de F.A. Molijnlaan 166, en voor de realisatie van vier vrijstaande woningen aan de F.A. Molijnlaan 172, 
dit overeenkomstig de ingediende aanvraag, met de bijbehorende Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 16 mei 
2022.  

4. het ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen volgens punt 3 ter inzage te leggen tezamen met het 
ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor de activiteit "bouwen" voor het appartementengebouw 
voor acht appartementen F.A. Molijnlaan 166 (artikel 2.1, lid 1, letter a Wabo), en voor de activiteit "het 
gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan" (artikel 2.1, lid 1, letter c, Wabo) 
voor het appartementengebouw voor acht appartementen F.A. Molijnlaan 166 en voor de vier vrijstaande 
woningen F.A. Molijnlaan 172.  

5. wanneer er geen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit en de bijbehorende ontwerp-ver-
klaring van geen bedenkingen, en de omgevingsvergunning ongewijzigd kan worden verleend, wordt de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aangemerkt als definitieve verklaring van geen bedenkingen 

 
 


