
BESLUITENLIJST VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 5 JULI 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: Voorstel inrichten nieuwe overlegstructuur m.b.t. opvang vluchtelingen.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45296 SL/WMO  Burgemeester Ja 

 
Samenvatting 
Op 14 juni 2022 heeft het Gemeentelijk Beleids Team (verder te noemen GBT) gevraagd om een nieuwe in-
terne werkstructuur te ontwikkelen voor dit overleg. De Rijksoverheid gebruikt voor de aanpak van de opvang 
van ontheemden uit Oekraïne de landelijke crisisstructuur. Dit vanwege de goede ervaring met de aanpak van 
Corona. Voor de lokale aanpak heeft de burgemeester gebruik gemaakt van de crisisstructuur volgens de GBT-
lijn zonder dat er formeel sprake is van een Grip situatie.  
 
Binnen de huidige samenstelling van het GBT overleg zijn er vaak meer dan 20 personen aanwezig en wordt er 
tijdens de vergaderingen tot in detailniveau gesproken over de diverse onderwerpen. Deze manier van verga-
deren is naar de mening van het GBT niet meer passend. Ook is de huidige opvang van vluchtelingen inmid-
dels goed ingericht en is er geen sprake (meer) van een acute crisissituatie. De meeste werkzaamheden kun-
nen afgedaan worden in de lijnorganisatie. Omdat overleg rondom knelpunten en besluiten nodig blijft is het 
voorstel om een taskforce vluchtelingen in te richten. Een taskforce is een eenheid die werkt aan een speci-
fieke taak en als doel heeft om in korte tijd voor een bepaald knelpunt verbeteringen te forceren. Goede be-
mensing, mandaat en een werkbudget zijn nodig om de taskforce goed te kunnen laten werken. De burge-
meester dient als voorzitter dan de taskforce te opereren. Verdere invulling wordt bepaald door de gemeente-
secretaris. 
 
Advies team 
• Instemmen met het instellen van de Taskforce opvang vluchtelingen.  
• De taskforce te mandateren om besluiten te nemen die over opvang van vluchtelingen gaan. 
 
Beslissing college 
Conform advies met de volgende kanttekeningen: 

- “taskforce” moet “stuurgroep” zijn;  
- aan het mandaat van de stuurgroep om besluiten te nemen met financiële gevolgen wordt de voor-

waarde verbonden dat door deze besluiten het voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen beschik-
bare budget niet mag worden overschreden; 

- een overzicht aan het college voorleggen van door het voormalige ‘GBT opvang vluchtelingen’ geno-
men besluiten waarvoor het college verantwoordelijk was/is; 

- een voorstel aan het college voorleggen over de samenstelling van de stuurgroep. 
 

2. ONDERWERP: Vergadering Algemeen Bestuur GGD op 7 juli 2022. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

45678 SL  Weth. Elskamp Ja 

 
Samenvatting 
De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) is de gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. De portefeuil-
lehouder volksgezondheid van deze gemeenten, waaronder de gemeente Nunspeet, is lid van het Algemeen 
Bestuur (AB). Op donderdag 7 juli 2022 vindt een vergadering plaats van het AB. De agenda, onderliggende 
stukken en advisering treft u bijgevoegd aan, nadat deze stukken tijdens het ambtelijk overleg van 28 juni jl. zijn 
besproken. 
 
Advies team 
De agenda voor het Algemeen Bestuur van de GGD Noord- en Oost-Gelderland voor donderdag 7 juli, 
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onderliggende stukken en advisering voor kennisgeving aannemen. 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
 

3. ONDERWERP: Definitief vaststellen Lijst dynamisch programma woningbouw 2022/2023, Woningbouw op 
Maat. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

2118 ROV/RO  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 
2021/2022. In de commissievergadering van 13 juni 2022 is de concept lijst besproken. De commissie heeft het 
college daarbij gevraagd om het plan voor de locatie Kapelweg 12 alsnog toe te kennen. Ook is naar aanleiding 
van de commissievergadering toegezegd dat voor de plannen waarbij geen verslag van de omgevingsdialoog 
bij de aanmelding was gevoegd, na te gaan in hoeverre deze wel is gevoerd en eventueel alsnog af te wijzen. 
De indieners van de betreffende plannen hebben de gelegenheid gekregen om alsnog een schriftelijke omge-
vingsdialoog in te dienen. Deze zijn aan het college voorgelegd ten behoeve van de heroverweging. 
 
Advies team 
De Lijst dynamisch programma woningbouw 2021/2022 gewijzigd vast te stellen, waarbij: - De locatie Kapel-
weg 12 alsnog wordt toegekend. - Uw college voor de locaties Bergakkerweg 22, Ds. Martiniuslaan 6, Eperweg 
5, Harderwijkerweg 38-40, Marktstraat 7 en Jonkvrouw van Eysingahof beoordeelt of de omgevingsdialoog vol-
doende is gevoerd om deze op de lijst te houden. 
 
Beslissing college 
De locatie Kapelweg 12 wordt alsnog toegekend. 
De locatie Jonkvrouw van Eysingahof wordt niet toegekend omdat de omgevingsdialoog voor deze locatie on-
toereikend is en de ruimtelijke meerwaarde onvoldoende is. De omgevingsdialoog voor de locaties Bergakker-
weg 22, Ds. Martiniuslaan 6, Eperweg 5, Harderwijkerweg 38-40 en Marktstraat 7 krijgen het voordeel van de 
twijfel en deze locaties worden toegekend.  
 
 

ONDERWERP: PO Wonen en Stikstof 7 juli 2022 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

48159  ROV  A. Herskamp  Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Bijgaand ontvangt uw college de stukken voor het portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting en RO/Stikstof 
en aansluitend het overleg met de bestuurders van de woningcorporaties. Tijdens zowel het portefeuillehou-
dersoverleg als het overleg met de bestuurders van de woningcorporaties wordt aan de hand van een presen-
tatie het proces geschetst dat nu gaande is om te komen tot prestatieafspraken en regionale woondeals. Aan-
sluitend wordt de voortgang van de verschillende thema's uit de woonagenda doorgenomen. De stukken voor 
het onderdeel RO/Stikstof bestaan uit een terugkoppeling en een rondje langs de velden. 
 
Advies team 

 De agenda vast te stellen van het portefeuillehouderoverleg Volkshuisvesting & Stikstof. 

 De agenda vast te stellen voor het bestuurlijk overleg corporaties en gemeenten Noord Veluwe 
 
Beslissing college 
Conform advies. 
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4. ONDERWERP: Principeverzoek bestemmingsplanherziening nabij Kolmansweg 8a.  

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

29527 ROV/RO  Weth. Groothuis Ja 

 
Samenvatting 
Op 18 februari 2022 hebben wij een principeverzoek ontvangen voor een herziening van het bestemmingsplan 
ter plaatse van het recreatiepark “De Bijsselse Enk” aan de Kolmansweg 8a, Nunspeet. Hierbij worden o.a. 
nieuwe chalets gerealiseerd op de plaats van bestaande chalets. Daarnaast wordt een naastgelegen stuk agra-
rische grond betrokken bij het recreatieterrein en zal ook als ‘Recreatie’ worden bestemd. Het stuk grond dat 
wordt gewijzigd is kadastraal bekend als perceel -L- nummer: 5522, Nunspeet, en zal niet worden bebouwd met 
chalets, maar uitsluitend dienstdoen als uitbreiding van het park met meer ruimte voor o.a. ‘groen’. Binnen het 
bestaande recreatieterrein zal een deel van de bestaande groenbestemming worden verwijderd, om op die ma-
nier de bestaande illegale situatie van bouwwerken binnen deze bestemming te legaliseren. Het deel van de 
groenbestemming dat komt te vervallen zal worden gecompenseerd binnen het te wijzigen stuk grond. Het advies 
luidt om planologisch medewerking te verlenen aan het herinrichten en uitbreiden van het recreatieterrein “De 
Bijsselse Enk” middels een herziening van het bestemmingsplan. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
U wordt gevraagd het volgende te besluiten: 
1. Planologische medewerking te verlenen aan het herinrichten en uitbreiden van het recreatieterrein “De Bijs-
selse Enk” aan het perceel Kolmansweg 8a te Nunspeet 
2. Verzoeker van dit besluit informeren via bijgevoegde conceptbrief. 
 

5. ONDERWERP: Verkoop grond nabij Belvédèrelaan 24, Nunspeet 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

9969  ROV  Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 12 oktober 2021 heeft het college besloten om in te stemmen met de verkoop van een perceel grond gelegen 
naast de Belvederelaan 24 te Nunspeet.  De koper heeft ingestemd met de voorwaarden zoals opgenomen in 
het  collegebesluit welke is aangehecht als bijlage bij dit voorstel. De levering van het perceel vindt plaats nadat 
de bestemmingswijziging onherroepelijk is geworden en uiterlijk binnen drie jaar na het aangaan van de over-
eenkomst. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
Instemmen met het aangaan van de overeenkomst die als bijlage aan dit voorstel is aangehecht. 
 

6. ONDERWERP: Principeverzoek van VVE Groen Hulshorst voor de bouw van 56 woningen naast Landgoed 
Groeneveld in Hulshorst. 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

40563  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Voor de percelen naast Landgoed Groeneveld in Hulshorst heeft VVE Groen Hulshorst een woningbouwplan 
ontwikkeld, dat de bouw van in totaal 56 woningen omvat. Het gaat om diverse soorten woningen. De gemeente 
is al eerder gevraagd medewerking te verlenen aan woningbouwplannen op deze percelen. Medewerking aan 
woningbouwplannen op deze percelen is steeds geweigerd. 
 
Advies team (tevens beslissing college) 
1. Geadviseerd wordt geen medewerking te verlenen aan de woningbouwplannen op de perceien naast 
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Landgoed Groeneveld in Hulshorst.  
2. In afwijking van de normale procedure, waarbij enkel positieve principebesluiten worden voorgelegd aan de 

commissie Ruimte en Wonen, dit besluit ter kennisname aan commissie Ruimte en Wonen sturen. Dit gezien 
de geschiedenis met betrekking tot dit perceel en de in Hulshorst ontstane reuring rondom de desbetreffende 
woningbouwplannen.  

3. WE Groen Hulshorst informeren van dit besluit via de bijgevoegde conceptbrief. 
 

7. ONDERWERP: VVGB Harderwijkerweg 84abc-86 Nunspeet, woningbouw op maat 

Zaaknr. Team Naam ambtenaar Portefeuillehouder Openbaar 

26198  ROV   Weth. Groothuis  Ja  

 
Samenvatting 
Op 25 februari 2022 is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de realisatie van 12 appartementen 
aan de Harderwijkerweg 84abc-86 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 12 appartementen aan de Harderwijkerweg 84abc-86  
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. 

 


