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Opinieronde maandag 17 oktober 2022 in De Breehoek
De commissieleden vergaderen op maandag 17 oktober in 
Kulturhus de Breehoek. 

Op de agenda staat: 

• Verordening duurzaamheidslening 
maatschappelijke organisaties

 Deze verordening geeft een kader 
voor het verstrekken van duurzaam-
heidsleningen aan maatschappelijke 
organisaties.

• Verordening voorzieningen  
huisvesting onderwijs  
Scherpenzeel 2022

 In deze verordening staan de regels 
die van toepassing zijn op de huis-
vesting van de lokale scholen: welke 
procedures gelden voor de aanvra-
gen door schoolbesturen en voor 
de besluitvorming hierover door de 
gemeente. 

• Contourennotitie Regionaal Per-
spectief Landelijk Gebied (RPLG)

 De Contourennotitie Regionaal Per-
spectief Landelijke Gebied (RPLG) be-
schrijft de opgaven voor het regionaal 
landelijk gebied, wat de uitgangspun-
ten zijn voor de uitwerking en hoe dat 

op hoofdlijnen kan doorwerken om te 
komen tot een toekomstbestendige en 
samenhangende regio.

• Verstedelijkingsstrategie Arnhem 
Nijmegen Foodvalley Gebiedsuit-
werking

 De Verstedelijkingsstrategie Arnhem 
Nijmegen Foodvalley beschrijft welke 
voorwaarden en principes nodig zijn 
om de groei te accommoderen in onze 
regio en tegelijkertijd de groene leef-
kwaliteit te versterken.

• Omgevingswet Adviesrecht
 Dit raadsvoorstel heeft betrekking op 

het adviesrecht dat de bevoegdheids-
verdeling tussen de gemeenteraad en 
het college van B&W bij ruimtelijke 
initiatieven regelt.

• Omgevingswet Verordening  
uitvoering en handhaving

 Door het vaststellen van de veror-
dening uitvoering en handhaving 
omgevingsrecht Scherpenzeel 2022 
blijft, met de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet, een goede kwaliteit 
in de uitvoering en handhaving van 
VTH-taken gewaarborgd.

• Commissariaat voor de Media
 Met dit advies aan het Commissariaat 

voor de Media inzake het toewijzen 
van een zendmachtiging voor een 
lokale omroep wordt voorzien in de 
informatievoorziening ten behoeve 
van de inwoners van Scherpenzeel.

• Verklaring van geen bedenkingen 
Wittenberg 76

 Het afgeven van een ontwerp-
 Verklaring van geen bezwaar zodat 

het plan conform de uitgebreide  
procedure ter inzage gelegd kan  
worden.

Inspreken tijdens de 
vergadering? 
Tijdens de Opinieronde kan het woord 
worden gevoerd over onderwerpen die 
op de agenda staan. 

Als u gebruik wenst te maken van het 
spreekrecht, wordt u verzocht dit bij 
voorkeur 24 uur voor aanvang van de 
vergadering kenbaar te maken bij de 

griffie. U kunt dit doen door uw naam, 
adres, telefoonnummer en het onder-
werp waarover u het woord wilt voeren 
via e-mail door te geven aan  
griffie@scherpenzeel.nl 
Informatie over het spreekrecht vindt u 
op de website. 
Heeft u daarnaast nog vragen bel dan 
met de griffier, Brigitte van Ginkel, tele-
fonisch bereikbaar via 06 22 15 23 51.

Vergadering volgen
De vergadering is live te volgen in  
kulturhus De Breehoek, Marktstraat 
59 te Scherpenzeel of digitaal via de 
website van de gemeente Scherpenzeel 
(www.scherpenzeel.nl). Via de ver-
gaderkalender kunt u in de kalender 
kiezen voor de juiste vergadering. U 
kunt hier de vergadering starten en de 
stukken raadplegen.
Terugkijken van de vergadering kan via 
‘vergadering terugkijken’.

Voor de volledige agenda’s met bijbe-
horende stukken verwijzen wij u naar 
onze website: www.scherpenzeel.nl/
bestuur. Aanvang van deze vergadering 
is 20.00 uur. De genoemde tijden voor 
de onderwerpen zijn indicatief.

Welkom bij de Scherpenzeelse Bespaarweek
Deze week is de Scherpenzeelse Bespaarweek. Iedereen is wel-
kom om gebruik te maken van ons programma. En we hopen veel 
bezoekers welkom te heten tijdens de Bespaarbeurs aanstaande 
vrijdag in De Breehoek. De eerste vijftig bezoekers krijgen een 
mooie en handige attentie. 

Woensdag 12 oktober 
08.00 – 13.00 uur
Uitdelen van herbruikbare tasjes op de 
markt

15:00 – 16:30 uur
Clean up day kinderen – samen zwerf-
afval prikken, met prijsuitreiking
Meer informatie:  
www.duurzaamscherpenzeel.nl 

19:30-21:00
Lezing: Vrolijk besparen met Marieke 
Henselmans, locatie  
De Achthoek. Toegang gratis. Opgeven 

via www.heerlijkscherpenzeel.nl/ 
bespaarweek  Ook welkom zonder  
aanmelden! 

Donderdag 13 oktober 
15:00-16:00 en 16:15-17:15
Workshop Upcycling voor kinderen, in 
de hal van De Breehoek. 
Toegang gratis Aanmelden:  
www.heerlijkscherpenzeel.nl/ 
bespaarweek 

20:00 
Raadsinformatieronde in De Breehoek, 
voor raadsleden en inwoners. Het 

communicatieplan duurzaamheid en 
energiebesparing wordt toegelicht. 

Vrijdag 14 oktober 
16:00 – 20:30 
Bespaarmarkt in De Breehoek met  
gemeente en lokale ondernemers
Toegang gratis. De eerste 50 be- 
zoekers ontvangen een mooie en  
handige attentie!

16:00 – 18:00
Kofferbakverkoop op parkeerplaats 
De Breehoek
Ook verkopen? Aanmelden via www.
heerlijkscherpenzeel.nl/bespaarweek 

19:30 – 21:00
Lezing Dirk Groot, Zwerfinator 
Breehoek – gratis toegang
Aanmelden niet nodig

Zaterdag 15 oktober
Duurzame huizen route, fietstocht  
langs enkele duurzaam verbouwde  
woningen in Scherpenzeel.  
Om 10.00 en om 13.00 uur verzamelen 
op Plein 1940 met de fiets. Voor deel- 
name, mail naar Teun van Roekel, 
teun@energieloket-scherpenzeel.nl

Informatieronde duurzaamheid en verkeer 
De informatieronde van 13 oktober staat in het teken van de ontwikkelingen 
op het vlak van duurzaamheid, verkeer en het sociaal domein. De raad wordt 
geïnformeerd over o.a. de volgende zaken: 

• Inwonerscommunicatie 
duurzaamheid

De communicatieadviseurs van 
de gemeente praten de raad 
bij over de voortgang van de 
inwonerscommunicatie over 
energiebesparing naar aanlei-
ding van de Regionale Energie 
Strategie (RES). Ze doen dit 
naar aanleiding van een in 
2021 ingediende motie van 
de SGP met vragen over het 
motiveren en enthousiasmeren 
van inwoners met betrekking 
tot energiebesparing.  

• Verkeer
Tijdens de raadsinformatie-
avond op donderdag 13 okto-
ber staan twee verkeersitems 
op de agenda: verkeers- 
onderzoek Zuid en Centrum  
en de kruising Oosteinde/ 
Ringbaan.

Voor het verkeersonderzoek 
Zuid en Centrum is aan bureau 
RoyalHaskoningDHV opdracht 
gegeven meerdere varianten 
in beeld te brengen voor de 
toekomstige verkeersafwik- 
keling. De nieuwe woonwijk 
“De Nieuwe Koepel” en de  
nieuwe supermarkt in het 
centrum zullen extra verkeer 
met zich meebrengen. Maar 
hoeveel is dat en welke ge-
volgen zal dat hebben voor de 
bereikbaarheid, veiligheid en 
leefbaarheid? Welke maatre-
gelen zijn daarvoor wenselijk, 
wat is wel en niet mogelijk en 
wat gaat het kosten?  

Na eerdere gesprekken met 
een klankbordgroep van 
inwoners, ondernemers en 
andere belanghebbenden zijn 
al diverse denkrichtingen op 
tafel gekomen. Deze worden 

nu door het bureau verder 
onderzocht. En daarover wordt 
de raad donderdag 13 oktober 
bijgepraat. 

Kruising 
Het eerdere ontwerp van de 
kruising Oosteinde/Ringbaan is 
opnieuw beoordeeld en onder-
worpen aan een onafhanke- 
lijke verkeersveiligheidsaudit. 
De conclusie daarvan is dat 
voor een echt veilige oplossing 
eerst gekeken moet worden 
naar de functie en inrichting 
van de wegen waar het kruis-
punt zich in bevindt en pas 
daarna het kruispunt daarmee 
in overeenstemming moet  
worden aangepast. Dit is een 
lange termijn oplossing. Daar-
om wordt nu gekeken welke 
maatregelen voor de korte en 
voor de lange termijn nodig 
zijn. 

• Sociaal Domein
De raad wordt geïnformeerd 
over de ontwikkelingen binnen 
het sociaal domein.

Informatieronde volgen
De informatieronde vindt plaats 
in Kulturhus de Breehoek. 
Iedereen is welkom om hier-
bij aanwezig te zijn. Inwoners 
mogen meepraten en vragen 
stellen. De vertegenwoordigers 
van de fracties verzamelen 
informatie die ze nodig hebben 
om nu mening te vormen over 
een voorstel door te luiste-
ren en informatieve vragen te 
stellen.

Voor de volledige agenda’s  
met bijbehorende stukken ver-
wijzen wij u naar onze website: 
www.scherpenzeel.nl/bestuur. 
Aanvang van de informatie- 
ronde is 20.00 uur.
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OPENBARE KENNISGEVING
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Dorpsstraat-Vijverlaan
Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel maken bekend, dat het door 
de raad op 29 september 2022 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
Dorpsstraat-Vijverlaan voor een ieder ter inzage ligt.

Dit besluit volgt op de tussen-
uitspraak (bestuurlijk lus) van 
1 juni 2022 van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Deze tussen-
uitspraak gaat over het vast-
gestelde bestemmingsplan 
Dorpsstraat-Vijverlaan van  
25 maart 2021. 

Bestuurlijke lus
De Raad van State heeft via de 
tussenuitspraak de bestuurlijke 
lus toegepast. Dit betekent dat 
de gemeenteraad de opdracht 
heeft gekregen een gebrek 
ten aanzien van het eerder 
genomen raadsbesluit over 

het bestemmingsplan Dorps-
straat-Vijverlaan te herstellen, 
zonder dat de gehele bestem-
mingsplanprocedure opnieuw 
hoeft te worden gevolgd. 

De wijziging ten opzichte  
van het eerder vastgestelde 
bestemmingsplan heeft be- 
trekking op:

• Het aanduiden op de ver- 
beelding en opnemen in de 
regels van het bestemmings-
plan welke gronden uitslui-
tend gebruikt mogen worden 
ten behoeve van een over-
dekte laad- en losruimte;

• Het toevoegen van de ladder 
van duurzame verstedelijking, 
waarin de behoefte van de 
ontwikkeling wordt aange-
toond. 

U KUNT HET PLAN  
INZIEN
Het raadsbesluit, het gewijzigd 
vastgestelde bestemmings-
plan, en de hierbij behorende 
stukken liggen met ingang 
van 12 oktober tot en met 22 
november 2022 gedurende zes 
weken op het gemeentehuis ter 
inzage. 

Het vastgestelde bestemmings-

plan is digitaal te raadplegen 
via:https:// 
www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.0279.
BP2020Dorpsstraat-vg02    

Hoe kunt u reageren 
Gedurende de termijn dat 
het plan ter inzage ligt kun-
nen belanghebbenden tegen 
de aangebrachte wijzigingen 
beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State Postbus 20019, 
2500 EA DEN HAAG.

Degene die eerder beroep heb-
ben ingesteld tegen het besluit 
tot vaststelling van het bestem-
mingsplan Dorpsstraat-Vijver-
laan van 25 maart 2021 hoeven 
dat niet opnieuw te doen voor 

 
zover hun beroep betrekking 
heeft op de ongewijzigd ge- 
bleven planonderdelen.

Het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepster-
mijn afloopt. 
Het instellen van beroep 
schorst de werking van het 
besluit niet. Indien beroep is 
ingesteld, kan gedurende de 
beroepstermijn bij de voorzitter 
van genoemde afdeling van de 
Raad van State een verzoek 
worden gedaan tot het treffen 
van een voorlopige voorziening 
indien onverwijlde spoed, gelet 
op de betrokken belangen, dat 
vereist. Bij het verzoek moet 
een afschrift van het beroep-
schrift worden overgelegd.

Ontwerpbesluit oplaadparkeerplaats aan de Voorposten
Burgemeester en wethouders hebben 
het voornemen om op de Voorposten, 
nabij huisnummer 70, één parkeer-
plaats aan te wijzen voor het opladen 
van elektrische voertuigen.

Wilt u het ontwerpbesluit 
inzien?
Het ontwerpbesluit ligt van 11 oktober 
2022 tot en met 22 november 2022 ter 

inzage. U kunt het besluit op het  
Gemeentehuis inzien.

Wilt u uw mening geven?
Voordat het college van burgemeester 
en wethouders een definitief besluit 
neemt, wordt het ontwerpbesluit ter 
inzage gelegd voor een periode van  
6 weken, dat is tot en met 22 november 
2022.

Het is voor iedereen mogelijk zijn  
mening te geven over dit ontwerp- 
besluit. Dat kan door het indienen van 
een zienswijze tijdens de periode  
waarin het ontwerpbesluit ter inzage 
ligt. Een zienswijze kan schriftelijk,  
per e-mail of mondeling (telefonisch  
of digitaal via Teams) worden inge-
diend. 

Meer informatie 
Wilt u uw zienswijze mondeling  
toelichten, maak dan eerst een  
afspraak bij de gemeente via  
tel. 033 277 23 24. U kunt vragen  
naar mw. J. den Hartog en/of  
dhr. M. van der Linden, afdeling  
Ruimte en Groen.


