
Openbare Notulen van de vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Apeldoorn 
van 11 januari 2022 
 
Aanwezig 
A.J.M. Heerts, burgemeester 
J. Joon, wethouder 
W. Willems, wethouder 
N.T. Stukker, wethouder 
D.H. Cziesso, wethouder 
T.J.H.M. Berben, gemeentesecretaris 
W. Waelen, bestuursadviseur, notulist 
 
Afwezig 
 
 
1. Vaststellen notulen van 23 december 2021 
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld. 
 

BESPREEKSTUKKEN 
 
2. Raadsvoorstel en concept-raadsbesluit vaststellen Omgevingsvisie 'Woest aantrekkelijk 

Apeldoorn'. 
Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement: 
1. instemmen met: 

• de Omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’ (ter vaststelling), waarin de   
 wijzigingen uit de Reactienota zijn verwerkt.  

• de Reactienota, waarin wordt voorgesteld deels tegemoet te komen aan de ingediende  
 zienswijzen, de reacties van andere overlegpartners, het advies van de Commissie voor  
 de milieueffectrapportage en voor het overige hieraan niet tegemoet te komen. In de  
 Reactienota wordt een overzicht gegeven van alle wijzigingen in de Omgevingsvisie ten  
 gevolge van (een deel van) de zienswijzen, de Aanvulling Omgevingseffectrapport en  
 redactionele wijzigingen.  

• de Aanvulling Omgevingseffectrapport, waarin het Omgevingseffectrapport op basis van  
 het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is aangevuld en  
 aanscherpt.  

2. vaststellen van: 
het raadsvoorstel en concept-raadsbesluit inzake vaststellen van de Omgevingsvisie 'Woest 
aantrekkelijk Apeldoorn', waar tevens onderdeel van is het intrekken van de vigerende 
structuurvisie ‘Apeldoorn biedt ruimte’, zoals vastgesteld op 30 mei 2013, en het huidige 
vigerende kader Regieplan Binnenstad. 

3. het presidium verzoeken: 
de Omgevingsvisie ‘Woest aantrekkelijk Apeldoorn’ ter vaststelling aan de gemeenteraad aan 
te bieden inclusief de Reactienota, het Omgevingseffectrapport en de Aanvulling 
Omgevingseffectrapport (raadsvoorstel en concept-raadsbesluit bijgevoegd). 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel met dien verstande dat redactionele 
wijzigingen worden aangebracht. 
 
3. Stadmaken op de Veluwe: deel 1 uitvoeringsagenda BSK 

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid en Concernzaken: 
1. Instemmen met de uitvoeringsagenda Binnenstad-Spoorzone-Kanaalzone (BSK-gebied), als 

leidraad voor de transformatieopgave van dit gebied tot een levendig stadsmilieu; 
2. Deze agenda jaarlijks te actualiseren, zodat een rollende uitvoeringsagenda ontstaat voor 

telkens een periode van vier jaar; 
3. Het presidium verzoeken de uitvoeringsagenda voor consultatie aan de gemeenteraad aan te 

bieden 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel, met dien verstande dat redactionele 
wijzigingen worden aangebracht. 
 
 
 



4. Vaststelling bestemmingsplan Marktplein 
Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen:  
1. Het presidium verzoeken het bestemmingsplan Marktplein ter gewijzigde vaststelling aan de 

gemeenteraad aan te bieden, waarbij in de bijbehorende Zienswijzennota wordt voorgesteld 
deels tegemoet te komen aan de ingediende zienswijzen omtrent het bestemmingsplan 
(raadsvoorstel, concept-raadsbesluit en Zienswijzennota bijgevoegd), en waarbij wordt 
besloten geen exploitatieplan vast te stellen. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel, waarbij het woord ‘openbare’ in de financiële 
paragraaf wordt geschrapt. 
 
5. Verordening Participatie gemeente Apeldoorn 2022 

Voorstel van de afdeling Juridische Zaken en Vitaal en Ondernemend Apeldoorn: 
1. Kennisnemen van bijgaande zienswijzennota en instemmen met de voorgestelde wijze van 

omgang met de ingebrachte zienswijzen; 
2. Instemmen met bijgaande concept-Verordening Participatie gemeente Apeldoorn 2022; 
3. Instemmen met het ter vaststelling aanbieden van deze concept-verordening aan de 

gemeenteraad, onder gelijktijdige intrekking van de Inspraakverordening 2006 (versie 3). 
4. Kennisnemen van het voorstel tot invulling van de volgende tranche van deze verordening 

met de onderwerpen ‘omgang met initiatieven’, ‘participatie onder de Omgevingswet’ en 
‘Referendum’. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 

 

HAMERSTUKKEN 
 
6. Raadsbrief stand van zaken kansspelbeleid 

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen: 
1. Kennisnemen van het onderzoeksrapport van bureau Van Spronsen over het aanbod van 

speelautomatenhallen in Apeldoorn; 
2. Kennisnemen van de agenda van het informele deel van het college van 7 december jl. 
3. Instemmen met het informeren van de Raad middels een brief, waarvan de kernpunten zijn: 

- Hoofdconclusies uit het onderzoeksrapport van Van Spronsen; 
- Vanwege de uitspraak van de rechtbank het aanhouden van de Kadernota kansspelbeleid,  
   totdat een onafhankelijk bureau een onderbouwde overgangs-en vergunningstermijn heeft  
   berekend; 

4. De gemeenteraad hiervan schriftelijk op de hoogte brengen (raadsbrief en rapport). 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 

 
7. Vaststelling bestemmingsplan Hoofdweg 18 Loenen 

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen: 
1. Het presidium verzoeken om het bestemmingsplan Hoofdweg 18 Loenen, overeenkomstig 

het bijgevoegde raadsvoorstel en concept raadsbesluit en zienswijzennota, ter vaststelling 
aan de gemeenteraad aan te bieden.  

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 



 
8. Verlenging tijdelijke aanwijzing delen Beekbergen op grond van artikel 2:48 lid 1 van de 

Algemene plaatselijke verordening 
Voorstel van de afdeling Vitaal Ondernemend Apeldoorn: 
1. Het besluit, gebaseerd op art. 2:48 lid 1, van de APV, waarbij de bebouwde kom van 

Beekbergen is aangewezen als gebied waar alcoholgebruik in de openbare ruimte verboden 
is, met één jaar te verlengen. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
9. Vaststelling subsidieplafond 2022 voor de Regeling afkoppelen hemelwater en aanleg 

groene daken 
Voorstel van de afdeling Ruimtelijke Leefomgeving: 
1. Het subsidieplafond voor de Regeling 'Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken' 

(hierna: de regeling) voor 2022 vaststellen op € 150.000,-  
2. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
10. Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn 

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement:  
1. In te stemmen met het uitvoeren van een subsidieregeling Warmtetransitie gemeente 

Apeldoorn; 
2. De ‘Subsidieregeling Warmtetransitie gemeente Apeldoorn’ vast te stellen; 
3. Het subsidieplafond vast te stellen op € 200.000,00, waarvan € 150.000,00 vanuit het 

programma Energietransitie en € 50.000,00 vanuit het programma Sociaal vangnet. 
4. Dit besluit ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
11. Tussenrapportage Beheersplan 01/22 

Voorstel van de afdeling Projecten, Programma’s en Interimmanagement: 
1. Vaststellen van de bijgevoegde tussenrapportage over de uitvoering van het Beheersplan 

Interne Beheersing & Beleidscyclus  
2. Het presidium te verzoeken de bespreking van deze rapportage te agenderen in het Audit 

Comité van 3 februari 2022 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
12. Aanwijzen toezichthouders PTH 

Voorstel van de afdeling Ruimtelijke Leefomgeving: 
1. Alle toezichthouders van de afdeling Preventie, Toezicht en Handhaving per categorie aan te 

wijzen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van wettelijke 
voorschriften, daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten, nadere regelgeving en verleende 
vergunningen en ontheffingen en andere eisen. 

2. Alle individuele aanwijzingsbesluiten van toezichthouders van de afdeling Preventie, Toezicht 
en Handhaving in te trekken. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
13. Vaststelling wijzingsplan Beemterweg 73A 

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen: 
1. Voor dit wijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 

2. Het wijzigingsplan Beemterweg 73A als vervat in de planbestanden met planidentificatie 

NL.IMRO.0200.wp1025-vas1, langs elektronische weg en in analoge vorm vast te stellen.  

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
14. Verkoop bouwgrond in Zuidbroek aan Nikkels Projecten B.V. 

Voorstel van de afdeling Projecten, Vastgoed en Grond: 
1. Instemmen met het aangaan van de overeenkomst betreffende de verkoop aan Nikkels 

Projecten B.V. van bouwgrond gelegen aan de Van Isendoornlaan en Van Haersolteweg in 
Zuidbroek voor de bouw van 26 woningen. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
 



15. Addendum Samenwerking Ontvlechten Waterstromen Afvalwaterketen Vallei en Veluwe 
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid: 
1. Instemmen met het addendum op Samenwerkingsovereenkomst “Ontvlechten Waterstromen 

Afvalwaterketen” Vallei en Veluwe, waarmee Apeldoorn instemt met het wijzigen van de 
eenheidsprijzen voor de bijdrageregeling “Ontvlechten Waterstromen” 

2. Burgemeester: Portefeuillehouder Wim Willems volmacht te verlenen om namens de 
gemeente Apeldoorn de overeenkomst te ondertekenen 

3. Dit besluit ter kennis te brengen van de gemeenteraad 
Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
16. Extra huisvestingskosten herstart fysiek onderwijs VO 

Voorstel van de afdeling Beleid Maatschappelijke ontwikkeling:  
1. Een bijdrage van in totaal € 44.005,- beschikbaar stellen aan de Veluwse Onderwijsgroep 

(VOG) en de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap als compensatie voor extra huurlasten 
in verband met het organiseren van lessen en de examens op anderhalve meter afstand 
tijdens de coronapandemie; 

2. Dit bedrag dekken vanuit de in 2020 ontvangen eenmalige Rijkscompensatie ‘noodopvang 
kinderen ouders met cruciaal beroep’. Waarop tot op heden geen aanvragen zijn ingediend. 
Dit bedrag is in 2020 en 2021 gestort in het budget Lokaal Onderwijsbeleid. Een 
verantwoording conform SiSa is voor deze Rijkscompensatie niet van toepassing. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
17. Vaststelling bestemmingsplan Herbestemmen gronden onder hoogspanningsverbinding 

Voorstel van de afdeling Omgevingsrecht en Vergunningen: 
1. Het presidium verzoeken het bestemmingsplan ‘Herbestemmen gronden onder 

hoogspanningsverbinding’ ter gewijzigde vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, 
waarbij in de bijbehorende Zienswijzennota wordt voorgesteld deels tegemoet te komen aan 
de ingediende zienswijzen omtrent het bestemmingsplan (raadsvoorstel, concept-
raadsbesluit en Zienswijzennota bijgevoegd), en waarbij wordt besloten geen exploitatieplan 
vast te stellen. 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 
 
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
18. Beantwoording schriftelijke vragen biodiversiteit versterken doen we samen 

Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid: 
1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd 

document. 
2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel 
 

19. Beantwoording schriftelijke vragen over jacht 
Voorstel van de afdeling Omgevingsbeleid: 
1. Instemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen zoals verwoord in bijgevoegd 

document. 

2. Dit besluit ter kennis brengen van de gemeenteraad 

Besluit: Het college besluit conform het voorstel. 

 
 
Ex Agenda/ Rondvraag 
 
• Het college neemt kennis van de agenda Politieke Markt 20-01-2022. 

 

• Het college neemt kennis van de vergaderstukken ALV VNG 13 januari 2022 en stemt in met de 
annotatie en het ambtelijk stemadvies. De Apeldoornse vertegenwoordiger is wethouder Cziesso. 

 



• Het college neemt kennis van het programma voor het gesprek met raadsleden op 16 februari 
2022. Indien de bijeenkomst vanwege corona niet fysiek mogelijk is, wordt deze uitgesteld. Er 
volgt nog een voorstel over de verdeling van de vier thema’s. 

 

• Het college neemt kennis van het persbericht over het voordragen van mw. Janny Knol voor 
benoeming tot politiechef van de eenheid Oost-Nederland. 

 

• Het college neemt kennis van het besluit genomen tijdens het Kerstreces (betreft Leerplein). 
 

• Het college neemt kennis van het Blauw Omgevingsprogramma 2022-2027 (BOP) van het 
Waterschap Vallei en Veluwe. 

 

• Het college neemt kennis van de VNG-nieuwsledenbrief coronacrisis nr. 38. 
 

• De burgemeester praat het college bij over de coronapandemie.  
Het college neemt hier kennis van 
 
 
Vastgesteld op 18 januari 2022 
 
 
 
de secretaris,  
T.J.H.M. Berben 
 
 
 
 
 
 
 
de burgemeester, 
A.J.M. Heerts 
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