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Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 8 november 2022 
Aanvang 09.00 uur 
 
Aanwezig: 
De voorzitter : G.D. Renkema, burgemeester 
De wethouders : A.M.W. Rohen, E. Heutink-Wenderich, C.J. Windhouwer 
De secretaris : D.J. van Huizen 
 
Afwezig: 
De wethouder : M. Broekman 
 
 
1. Collegevoorstel Verstedelijkingsakkoord Arnhem-Nijmegen-Foodvalley 

P: Proces- en projectbegeleiding 
Het college: 

1. stelt het concept van het Verstedelijkingsakkoord Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley (hierna: ‘akkoord’ en ‘verstedelijkingsstrategie’) vast met inachtneming van de 
volgende (rand)voorwaarden: 
a) de verstedelijkingsstrategie en het Regionaal Perspectief Landelijk gebied zijn 

nevengeschikt; 
b) bij de nadere uitwerking van het verstedelijkingsakkoord zal de gemeente Nijkerk haar  

omgevingsbeleid als kader hanteren 
2. mandateert de bestuurlijke vertegenwoordigers van Regio Foodvalley (wethouder L. Meijer, 

Ede en wethouder E. Stroobosscher, Veenendaal) in het Bestuurlijk Overleg 
Verstedelijkingsstrategie op 20 oktober 2022 om tijdens dit BO Verstedelijkingsstrategie 
namens de regiogemeenten van Regio Foodvalley tot een akkoordtekst te komen; 

3. machtigt de voorzitter van de verstedelijkingsstrategie (burgemeester C.F. van Eert van 
Rheden) om namens de regio op 10 november 2022 het akkoord te sluiten; 

4. op grond van artikel 55, eerste lid, van de Gemeentewet juncto artikel 5.1., eerste lid, onder c 
en tweede lid, onder b, van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen op bijlage 
Concept Verstedelijkingsakkoord voor de Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley (met daarin als bijlage het Verstedelijkingsprogramma 2023) bij dit voorstel. 

5. de ingevolge beslispunt 4 opgelegde geheimhouding op te heffen op 15 november 2022. 
Zaaknummer: 1345245 
(besluit college 18 oktober 2022) 

 
2. Collegevoorstel Daadwerkelijk autobezit nieuwbouwwijken 

P: Vakspecialisten 
Het college stelt de brief aan de raad vast. 
Zaaknummer: 1307603 
(besluit college 1 november 2022) 

 
3. Collegevoorstel Kostendekkendheid leges en standpuntbepaling ten aanzien van "groene 

leges" 
P: Financiën 
Het college stelt de raad voor: 

1. het uitgangspunt voor de legesheffing vast te stellen op "100% kostendekkend tenzij dit door 
de raad anders wordt besloten"; 

2. om het fiscale instrument “groene leges” nu niet toe te passen als 
duurzaamheidstimuleringsmiddel. 

Zaaknummer: 1305027 
(besluit college 1 november 2022) 
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4. Collegevoorstel Jaarlijkse Wijziging APV Nijkerk 2021 
P: Juridische zaken 
Het college stelt de raad voor de APV Nijkerk 2021 te wijzigen conform bijgaand raadsvoorstel- 
en –besluit. 
Zaaknummer: 1316353 

 
5. Collegevoorstel Benoeming leden gemeentelijk stembureau 

P: Kwaliteit Dienstverlening 
Het college: 

1. benoemt de heer mr. drs. G.D. Renkema (voorzitter), de heer C.D.H. van Hoeve (vice-
voorzitter), mevrouw J.M. Smit, mevrouw M.A.M.C. ten Boden-van der Borgh, de heer E.C.R. 
Folmer, de heer P.D. Kunenborg en mevrouw C.L.J.C. Kerstens tot lid van het gemeentelijk 
stembureau; 

2. besluit tot de centrale stemopneming van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 
Waterschappen van 15 maart 2023. 

Zaaknummer: 1350672 
 
6. Collegevoorstel Beleidsregel handhaving kwaliteit Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015 
P: Adviseurs Dagelijks Leven 
Het college stelt de Beleidsregel handhaving kwaliteit Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 
vast. 
Zaaknummer: 1275186 

 
7. Collegevoorstel Analyse binnensportaccommodaties Gemeente Nijkerk 

P: Adviseurs Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt 
Het college: 

1. neemt kennis van het conceptrapport Analyse Binnensportaccommodaties Gemeente Nijkerk 
(kenmerk 002069/R201156.03/DL) d.d. 20 oktober 2022;  

2. geeft dit conceptrapport vrij voor consultatie van sportverenigingen en onderwijsinstellingen. 
Zaaknummer: 1134529 

 
8. Collegevoorstel Raadsinformatiebrief Voorontwerp-bestemmingsplan ‘Herziening Veenwal 

6, Sparrendam’ 
P: Planvorming 
Het college stemt in met bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 1) over voorontwerp-
bestemmingsplan ‘Herziening Veenwal 6, Sparrendam’ (bijlage 2). 
Zaaknummer: 1349624 

 
9. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Huisvestingswet - toewijzen 

huizen aan eigen inwoners 
P: Vakspecialisten 
Het college stelt de brief aan de heer Rakhorst aangaande de verruimde mogelijkheden voor het 
toewijzen van huizen aan eigen inwoners vast. 
Zaaknummer: 1342081 

 
10. Collegevoorstel Ontwerpbestemmingsplan woningbouw Nijkerkerveen, deelplan 3 ten 

behoeve van de bouw van 350 woningen en appartementen 
P: Planvorming 
Het college: 

1. stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan 3 van de gemeente Nijkerk 
ten behoeve van de bouw van 350 woningen en appartementen, bijlage 1; 

2. stemt in met het ontwerpBeeldkwaliteitplan Nijkerkerveen, deelplan 3 van de gemeente 
Nijkerk, bijlage 2; 

3. stemt in met de conclusie uit de ‘Aanmeldnotitie Vormvrije m.e.r.-beoordeling Deelplan 3 
Nijkerkerveen’ waarin gemotiveerd is dat er geen noodzaak bestaat tot het uitvoeren van een 
m.e.r-beoordeling, bijlage 3; 
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4. legt het ontwerp bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan 3 van de gemeente Nijkerk ter 
inzage als papieren versie alsook in elektronische vorm, vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0267.BP0188-0001; 

5. legt tevens het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage; 
6. besluit het voornemen uit te spreken om op grond van de Wet geluidhinder een hogere 

toelaatbare geluidsbelasting toe te staan van maximaal 54 dB in stedelijk gebied op de gevels 
van een viertal nieuw te bouwen woningen in het plangebied als gevolg van 
wegverkeerslawaai; 

7. legt het bijbehorend ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van 
de Wet geluidhinder ter inzage, bijlage 4; 

8. stelt het ontwerpbesluit voor het verlenen van hogere waarden in het kader van de Wet 
geluidhinder vast indien er tijdens de ter inzage legging geen zienswijzen tegen dit 
ontwerpbesluit worden ingediend; 

9. stelt de brief aan omwonenden/betrokkenen inzake de terinzagelegging vast, bijlagen 5; 
10. stelt de raadsinformatiebrief inzake de terinzagelegging vast, bijlage 6; 
11. stemt in met het persbericht over het woningbouwplan, bijlage 7. 
Zaaknummer: 1346377 

 
11. Collegevoorstel Beantwoording schriftelijke vragen + raadsinformatiebrief Skaeve Huse 

P: Planvorming 
Het college: 

1. stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het Reglement van Orde, van mevrouw 
Cathy van Manen (van de Lokale Partij) vast;  

2. stelt de raadsinformatiebrief inzake het Amersfoortse project Skaeve Huse vast. 
Zaaknummer: 1351052 

 
12. Collegevoorstel Bestemmingsplan ‘Herziening, Woonzorghoeve, Klaarwater 2, Hoevelaken’ 

en beeldkwaliteitsplan ‘Klaarwater 2 Hoevelaken’; besluit hogere grenswaarden 
P: Planvorming 
Het college stelt de raad voor: 

1. in te stemmen met de zienswijzennota over het bestemmingsplan (bijlage 1 bij dit voorstel); 
2. het bestemmingsplan ‘Herziening Woonzorghoeve, Klaarwater 2, Hoevelaken’, met 

identificatienummer NL.IMRO.0267.BP0189-0003 (bijlage 2 bij dit voorstel), gewijzigd vast te 
stellen, met inachtneming van de in de zienswijzennota opgenomen ‘Planaanpassingen 
bestemmingsplan’; 

3. af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan; 
4. in te stemmen met de zienswijzennota over het beeldkwaliteitsplan (bijlage 3 bij dit voorstel); 
5. het beeldkwaliteitsplan ‘Klaarwater 2 Hoevelaken’ (bijlage 1 bij de plantoelichting) gewijzigd 

vast te stellen als welstandsnota in de zin van de Woningwet, met inachtneming van de in de 
zienswijzennota opgenomen ‘Planaanpassingen beeldkwaliteitsplan’; 

6. het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bekend te 
maken in De Stad Nijkerk en het Gemeenteblad. 

Het college: 
7. stelt het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (bijlage 4 bij dit voorstel) vast; 
8. maakt het besluit hogere grenswaarden bekend in De Stad Nijkerk en het Gemeenteblad. 
Zaaknummer: 1350154 

 
13. Collegevoorstel Vaststelling bestemmingsplan Stadshaven fase 1a, Nijkerk 

P: Proces- en projectbegeleiding / Planvorming 
Het college: 

1. Stelt de raad voor: 
- kennis te nemen van de notitie ‘Cumulatie milieueffecten Stadshaven’ van 11 oktober 

2022 en op basis van deze notitie te besluiten, overeenkomstig artikel 7.1 lid 4 Wet 
milieubeheer, dat ten behoeve van het bestemmingsplan er geen project-m.e.r.-
(beoordelings)procedure behoeft te worden doorlopen en dat volstaan kan worden met de 
vormvrije m.e.r.-beoordeling; 
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- in te stemmen met de beoordeling en beantwoording van de zienswijzen en de 
voorgestelde wijzigingen, zoals opgenomen in de ‘Nota beoordeling zienswijzen 
bestemmingsplan Stadshaven Nijkerk, fase 1a’, zie bijlage 1; 

- het ‘bestemmingsplan Stadshaven fase 1a, Nijkerk’ gewijzigd vast te stellen met 
inachtneming van de voorstellen tot aanpassing van het bestemmingsplan genoemd 
onder punt 2, als papieren versie als ook in elektronische vorm, te vervatten in het GML-
bestand NL.IMRO.0267.BP0161-0001, zie bijlage 2; 

- het besluit tot vaststelling van het ‘bestemmingsplan Stadshaven fase 1a, Nijkerk’ 
elektronisch bekend te maken op de website officiëlebekendmakingen.nl (Staatscourant), 
in de Stad Nijkerk en op de gemeentelijke website; 

- reclamanten per brief informeren over uw besluit, zie bijlage 4; 
2. stelt de brief aan reclamanten vast waarin zij worden geïnformeerd over uw voorstel aan de 

gemeenteraad betreffende de beantwoording van hun zienswijze, zie bijlage 5. 
Zaaknummer: 1239606 

 
14. Collegevoorstel Uitvoeringsplangladheidbestrijding 2022-2023 

P: Operationeel beheer 
Het college stelt het uitvoeringsplan gladheidbestrijding 2022-2023 vast. 
Zaaknummer: 1345728 

 
15. Collegevoorstel Ontwikkelingen Regio de Vallei 

P: Vakspecialisten 
Het college: 

1. neemt kennis van de brief over de ontwikkelingen omtrent Regio De Vallei;  
2. informeert de gemeenteraad over deze ontwikkelingen door middel van bijgevoegde 

raadsinformatiebrief en de brief van Regio De Vallei. 
Zaaknummer: 1349633 

 
16. Collegevoorstel Herroepen besluit op bezwaar/last onder dwangsom kavelpad 

Bunschoterweg 
P: Juridische zaken 
Het college: 

1. herroept wegens gewijzigde omstandigheden het besluit op bezwaar en de last onder 
dwangsom ter verwijdering van een kavelpad aan de Bunschoterweg te Nijkerk; 

2. zendt het besluit aan de Rechtbank. 
Zaaknummer: 1311476 

 
 
Aldus vastgesteld op 15 november 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 
de secretaris,          de burgemeester, 
 
 
 
de heer D.J. van Huizen    de heer mr. drs. G.D. Renkema 


