Besluitenlijst van de collegevergadering gehouden op 6 maart 2018
Aanvang 09.00 uur
Aanwezig:
De voorzitter
De wethouders
De secretaris

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

1.

Besluitenlijst van de vergadering van 20 februari 2018

2.

Vooroverleg uitbreiding horeca-activiteiten Eerste Kruishaarseweg 9

3.

De besluitenlijst wordt vastgesteld.

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent medewerking aan het opnemen van de nadere bestemming ‘Recreatiepark met
horeca-activiteiten’ in de tabel in lid 17.1 in het eerstvolgende veegplan voor het
Bestemmingsplan Buitengebied 2017.
2. Verleent planologische medewerking aan het verzoek tot sloop van de bestaande entree van
8m2 en nieuwbouw van een entreegebouw van 90m2 op het perceel behorende bij Eerste
Kruishaarseweg 9 mits akoestisch onderzoek uiterlijk 31 mei 2018 wordt aangeleverd en
daaruit blijkt dat er geen belemmeringen aan het bouwplan in de weg staan.
3. Stelt de maximale oppervlakte gebouwen en overkappingen in m2 in de tabel in lid 17.1 voor
het perceel Eerste Kruishaarseweg 9 daarbij vast op 997m2 in de tabel in lid 17.1 in het
eerstvolgende veegplan voor het Bestemmingsplan Buitengebied 2017, conform het huidig
vergunde bebouwd oppervlak plus het te realiseren entreegebouw.
4. Stelt de brief aan de heer Meewis vast.

Vooroverleg inpassingsvoorstel nieuwe woningen Landgoed Appel

P: Planvorming
Het college:
1. Verleent planologische medewerking aan het verzoek tot:
- De ontwikkeling en realisering van enkele nieuwe woningen op drie locaties op Landgoed
Appel
- De bouw van een landgoedbeheerschuur aan de Appelsestraat 17
- Het vernieuwen en vergroten van de schaapskooi ten behoeve van een gastenverblijf aan
de Appelsestraat 25 (A’hof).
2. Mits uit de verplichte onderzoeken, zoals weergegeven in de bijlage ‘Overzicht uit te voeren
onderzoeken bouwplannen landgoed Appel’ (8 februari 2018), blijkt dat er aan de
afzonderlijke bouwplannen geen belemmeringen in de weg staan.
3. Verleent medewerking door middel van het toepassen van verschillende procedures voor de
afzonderlijke bouwplannen, blijkens het overzicht in de tabel “procesvoorstellen voor de
afzonderlijke bouwplannen”.
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4. Stelt als voorwaarde aan de medewerking tevens dat een beëdigd rentmeester NVR de
geactualiseerde ‘business-case’ ondertekent, waarin deze verklaart dat:
a. De beëdigd rentmeester NVR verklaart niet in enige dienstbetrekking te staan tot
opdrachtgever
b. De rentmeester verklaart de business-case onbevooroordeeld en objectief te hebben
beoordeeld
c. De rentmeester verklaart de business-case op basis van zijn opleiding en ervaring en de
daarmee opgebouwde marktkennis competent te zijn om de business-case te beoordelen
d. De rentmeester verklaart de betrokken objecten niet eerder te hebben getaxeerd
e. De rentmeester verklaart dat de business-case reëel en waarheidsgetrouw is.
5. Stelt de brief aan mevrouw L. Haver Droeze vast met een afschrift aan Landgoed Anderstein
NV, ter attentie van de heer H. van Beuningen.
Nr.: 1189568

4.

Voortgang activiteiten schuldpreventieplan

P: Zelfredzaamheid Arbeidsmarkt
Het college:
1. Neemt kennis van de voortgang van de activiteiten uit het schuldpreventieplan.
2. Informeert de raad middels een raadsinformatiebrief.
Nr.: 1215791

Aldus vastgesteld op 13 maart 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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