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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 22 februari 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : N. Aboyaakoub, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk, M. Broekman 
De secretaris : C.D.H. van Hoeve, loco-secretaris 
 
Afwezig : D.J. van Huizen, secretaris 
  M. Broekman, wethouder 
 
 
1. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststelling Verordening op de Adviescommissie 

omgevingskwaliteit Gemeente Nijkerk 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. de Verordening op de Adviescommissie omgevingskwaliteit Gemeente Nijkerk vast te stellen 
conform ontwerpbesluit 2022-004; 

2. in te stemmen met € 30.000,- extra jaarlijks budget ten behoeve van de adviescommissie en 
dit voor 2022 mee te nemen in de 1e Bestuursrapportage 2022 en de structurele dekking voor 
de jaren vanaf 2023 in de kaderstelling voor begroting 2023 te voorzien. 

Zaaknummer: 1112812 
(aangepast besluit college besluitenlijst 18 januari 2022) 

 
2. Collegevoorstel Raadsvoorstel vaststellen nota Adviesrecht gemeenteraad onder de 

Omgevingswet 
P: Planvorming 
Het college stelt de gemeenteraad voor de nota ‘Adviesrecht gemeenteraad onder de 
Omgevingswet’ vast te stellen. 
Zaaknummer: 1145091 
(aangepast besluit college besluitenlijst 18 januari 2022) 

 
3. Collegevoorstel Planologische medewerking bijgebouwen Westerdorpsstraat 68 te 

Hoevelaken 
P: Planvorming  
Het college: 

1. heeft het voornemen planologisch medewerking te verlenen aan het verzoek tot:  
a. de bouw van een garage/berging;  
b. de bouw van een tuinpaviljoen, uitgezonderd een tuinmuur met pergola aan de oostzijde 

van het paviljoen;  
c. de bouw van een tuinkas op de plaats waar in het verleden vergunning is verleend voor 

het aanleggen van een zwembad met bijgebouw;  
mits voldaan is aan de bijhorende voorwaarden bij voornoemde drie bouwwerken.  

2. verleent medewerking door middel van het toepassen van de uitgebreide 
omgevingsprocedure (artikel 2.12, lid 1 onder a onder 3o en in samenhang hiermee artikel 
3.10, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht); 

3. stelt de bijgevoegde brief aan initiatiefnemer vast. 
Zaaknummer: 1227530 
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4. Collegevoorstel Vaststelling bestemmingsplan Herziening Van Dijkhuizenstraat 50 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de raad voor het bestemmingsplan ‘Herziening Van Dijkhuizenstraat 50’, met 
identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0184-0002, ongewijzigd vast te stellen;  

2. stelt de raad voor af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;  
3. stelt de raad voor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend te maken in De 

Stad Nijkerk en het Gemeenteblad;  
4. besluit de initiatiefnemer per brief te informeren over het vaststellingsbesluit. 
Zaaknummer: 1253977 

 
5. Collegevoorstel Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Nijkerk 2017, herziening 

Nieuwe Kerkstraat 14 Nijkerkerveen 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. het bestemmingsplan 'Buitengebied Nijkerk 2017, herziening Nieuwe Kerkstraat 14 
Nijkerkerveen’ vast te stellen;  

2. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;  
3. het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bekend te maken in De Stad Nijkerk en 

het gemeenteblad;  
4. de initiatiefnemer per brief te informeren over uw besluit. 
Zaaknummer: 1163759 

 
6. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Evaluatie beleidsnotitie Woningsplitsing en 

Kamerbewoning 
P: Planvorming 
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de evaluatie van de Beleidsnota woningsplitsing 
en kamerbewoning vast. 
Zaaknummer: 1231778 

 
7. Collegevoorstel Plan van aanpak Nijkerk zet groen op de kaart 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt het plan van aanpak “Nijkerk zet groen op de kaart” (versie 18-02-2022) vast. 
Zaaknummer: 1117221 
 

8. Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake Reconstructie Oranjelaan en Willem 
Alexanderplein 
P: Proces-en Projectbegeleiding 
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen, ex artikel 33 van het Reglement 
van Orde, van de fractie van het CDA, inzake de Reconstructie Oranjelaan en Willem 
Alexanderplein, vast. 
Zaaknummer: 1245734 

 
 
Aldus vastgesteld op 8 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de loco-secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
de heer C.D.H. van Hoeve  de heer mr. drs. G.D. Renkema 
 
 


