Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 16 januari 2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De loco-secretaris
Afwezig

: G.D. Renkema, burgemeester
: M.L.C. Klein, W. van Veelen en N. Aboyaakoub, P.M.C. van Loozen
: E. Donga
: G. van Beek

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 9 januari 2018

2.

Ontwerp Bestemmingsplan Doornsteeg fase 2, Nijkerk

3.

4.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planvorming
Het college:
1. Stemt in met het ontwerpbestemmingsplan Doornsteeg fase 2, Nijkerk.
2. Stemt in met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Doornsteeg fase 2.
3. Legt het ontwerpbestemmingsplan, samen met het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Doornsteeg
fase 2, Nijkerk ter inzage.
4. Stelt de raadsinformatiebrief inzake de terinzagelegging vast.
Nr.: 1187552

Verzoek vergoeding planschade inzake Vrouwenweg 21, 21A, 23 te Nijkerkerveen

P: Planvorming
Het college:
1. Wijst aan de heer J.J. Schouten en mevrouw W.M.M. Pronk, wonende aan de Vrouwenweg 21
te Nijkerkerveen, een tegemoetkoming in geleden planschade toe van € 13.560, te
vermeerderen met wettelijke rente vanaf 26 juni 2017.
2. Wijst aan de heer P.C.A.M. Peters en mevrouw A. Peters-van der Beek, wonende aan de
Vrouwenweg 21A te Nijkerkerveen, een tegemoetkoming in geleden planschade toe van
€ 18.050, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 26 juni 2017.
3. Wijst aan de heer H.H.W. Sprunken en mevrouw Y.E.E. Sprunken-Versteegh, wonende aan de
Vrouwenweg 23 te Nijkerkerveen, een tegemoetkoming in geleden planschade toe van
€ 25.950, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 26 juni 2047.
4. Stelt de brieven aan de eigenaren van de Vrouwenweg 21, 21A en 23 te Nijkererveen vast.
Nr.: 1160399

Kaderbrief 2019 VGGM

P: Veiligheid
Het college:
1. Neemt kennis van de Kaderbrief Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 2019.
2. Houdt bij de begroting 2019 rekening met de aanpassingen uit de Kaderbrief.
3. Stuurt de Kaderbrief ter kennisgeving aan de gemeenteraad met het advies om naar
aanleiding van de Kaderbrief geen opmerkingen te maken.
Nr.: 1194048
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5.

Afhandeling motie Grip en inzicht budgetcyclus en –systematiek

6.

Beleidsregel antenne-installaties

7.

P: Financiën
Het college stelt de raadsinformatiebrief inzake de motie Grip en inzicht budgetcyclus en
systematiek vast.
Nr.: 1193267
P: Planvorming
Het college:
1. Neemt kennis van het ontwerp van de ‘Beleidsregel antenne-installaties’.
2. Legt de ontwerpbeleidsregel voor consultatie voor aan de gemeenteraad.
3. Geeft het ontwerp, na deze consultatieronde, vrij voor inspraak gedurende zes weken.
Nr.: 1187636

Kaderstelling herontwikkeling Koninginneweg 1, Hoevelaken

P: Proces- en projectbegeleiding
Het college stelt de raad voor:
1. Uit te spreken een herontwikkeling van het perceel Koninginneweg 1 in Hoevelaken mogelijk
te maken conform de uitgangspunten zoals verwoord in het visiedocument Schetsontwerp
Koninginneweg 1, Hoevelaken.
2. Het college te verzoeken hiertoe een planproces op te starten waarbij in ieder geval de
volgende kaders zullen worden opgevolgd:
- Het perceel Koninginneweg 1 herontwikkeling zich primair tot een werk- en
woningbouwlocatie in de overgangszone tussen Station Hoevelaken, Rijksweg A1 en de
kern Hoevelaken op basis van een onderscheidende stedenbouwkundige opzet.
- Binnen deze stedenbouwkundige opzet wordt voorzien in de realisatie van een werklocatie
die is georiënteerd op de A1 en die in dat kader een fysieke buffer vormt tussen de A1 en
de (woon)kern Hoevelaken.
- In de oksel van de Koninginneweg en de Stoutenburgerlaan wordt, ten noorden van de
toekomstige werklocatie, een woningbouwplan ontwikkeld dat voorziet in de realisatie van
circa 160 woningen.
- Bij de planuitwerking wordt in samenspraak met Rijkswaterstaat en ProRail bezien in
hoeverre de herontwikkeling van het plangebied kan worden afgestemd op de
uitgangspunten voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en de ambitie om de
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het Station Hoevelaken te verbeteren.
- Nadere kwalitatieve en kwantitatieve inhoudelijke planuitgangspunten worden in
samenspraak tussen initiatiefnemer en gemeente de komende periode verkend en voordat
wordt overgegaan tot het opstellen van een bestemmingsplan ter besluitvorming aan de
gemeenteraad aangeboden.
- Als vervolgstap in het planproces wordt met belanghebbenden (waaronder omwonenden
en omliggende bedrijven) in gesprek getreden over de uitgangspunten van de
herontwikkeling en de impact op omgeving van het plangebied.
Nr.: 1192753
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8.

Afhechting bestemmingsplan en financiële uitgangspunten Voorzieningencluster
Nijkerkerveen

P: Project- en procesbegeleiding
Het college stelt de raad voor:
1. Het ontwerpbestemmingsplan Voorzieningencluster Nijkerkerveen vast te stellen.
2. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan.
3. Een krediet van € 133.000,- inclusief BTW ter beschikking te stellen ten behoeve van de
nieuwbouw van een bibliotheekfunctie als onderdeel van het Voorzieningencluster
Nijkerkerveen. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten van € 5.500,- te dekken uit de stelpost
van € 50.000,- die in de begroting is opgenomen voor de voorzieningen Nijkerkerveen.
4. Een krediet van € 226.270,- inclusief BTW ter beschikking te stellen ten behoeve van de
nieuwbouw van het Dorpshuis Nijkerkerveen als onderdeel van het Voorzieningencluster
Nijkerkerveen en dit bedrag te dekken vanuit de reserve Maatschappelijke Voorzieningen
Nijkerkerveen.
5. Een aanvullend krediet van € 33.000,- inclusief BTW ter beschikking te stellen ten behoeve
van de realisatie van extra bergruimte voor Muziekvereniging Concordia in het gebouwdeel
van het Dorpshuis Nijkerkerveen in het Voorzieningencluster Nijkerkerveen en dit bedrag te
dekken vanuit de reserve Maatschappelijke Voorzieningen Nijkerkerveen.
6. De kredieten voor de nieuwbouw van de Calvijnschool en de Van Rootselaarschool als
onderdeel van het voorzieningencluster ter beschikking te blijven stellen conform de
oorspronkelijke financiële uitgangspunten, ondanks dat de Van Rootselaarschool en de
Calvijnschool naar verwachting gaan fuseren.
Nr.: 1192809

9.

Vaststellen Uitvoeringsprogramma Wabo 2018 Omgevingsdienst De Vallei

P: Ondersteuning Strategie en Ontwikkeling
Het college:
1. Stelt het uitvoeringsprogramma Wabo 2018 vast en zendt het ter kennisneming toe aan de
raad.
2. Stelt de provincie in kennis van het vastgestelde uitvoeringsprogramma Wabo 2018.
3. Bericht de OddV conform de conceptbrief.
Nr.: 1176958

10. Gebiedsopgave West – samenwerkingsovereenkomst inzake Governance van de
Gebiedsopgave Veluwe-op-1

P: Vakspecialisten
Het college:
1. Neemt kennis van de ‘Koepel-samenwerkingsovereenkomst op grond van
netwerkpartnerschap inzake Governance van de Gebiedsopgave Veluwe’ en besluit de
overeenkomst aan te gaan.
2. Besluit de kosten van de governance ter grootte van € 5.382,- per jaar voor de periode 20182020 zoals weergegeven in artikel 6 van deze overeenkomst volgens de aangegeven
verdelingssystematiek voor rekening van de gemeente Nijkerk te laten komen, voor 2018 op
basis van post 34436 Openluchtrecreatie en voor de jaren 2019 en 2020 als apart op te
nemen begrotingspost.
Nr.: 1193589

11. Verzoek vergoeding planschade inzake Reigerlaan 34 te Hoevelaken

P: Planvorming
Het college:
1. Wijst aan de heer W.R. van Valkengoed en mevrouw A.R. Muresan, wonende aan de
Reigerlaan 34 te Hoevelaken, een tegemoetkoming in geleden planschade toe van € 5.000, te
vermeerderen met wettelijke rente vanaf 23 juni 2017.
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2. Stelt de brief aan de heer W.R. van Valkengoed en mevrouw A.R. Muresan vast.
Nr.: 1132608

12. Verzoek vergoeding planschade inzake Sportweg 6, Hoevelaken

P: Planvorming
Het college:
1. Wijst aan de heer H.J.J. Kapp, wonende aan de Sportweg 6 te Hoevelaken, een
tegemoetkoming in geleden planschade toe van € 3.700, te vermeerderen met wettelijke
rente vanaf 17 augustus 2017.
2. Stelt de brief aan de heer H.J.J. Kapp vast.
Nr.: 1138541

Aldus vastgesteld op 23 januari 2018
Burgemeester en wethouders van Nijkerk,
de secretaris,
de burgemeester,
de heer G. van Beek

de heer mr. drs. G.D. Renkema
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