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Openbaar / Niet Openbaar 
 
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022. 
                                  (Week 02) 
 
Aanwezig: Renske Helmer-Englebert, burgemeester, 
  Arjen Lagerweij, Hans van der Sleen; Harjo Pinkster, Wim Vrijhoef, wethouders, 
  Lisette Wolbers-Cents, secretaris. 
 

Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

1.  
(o) 

Agenda en akkoordlijsten. 

Openbare akkoordlijst week 02; 5 januari 2022 t/m 11 januari 2022:                                    
geen besluiten. 
 
 

2.  
(o) 

Besluitenlijsten. 

Beslissing: 
Geen wijzigingen. 
 
 

3.  
(o) 

Omgevingsvergunning Veluwsedijk 13, Nijbroek. (Z-21-13406_2021-72730) 

Beslissing: 
1. In ontwerp een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een schuur en lega-

liseren van bijgebouwen op het perceel Veluwsedijk 13 in Nijbroek.  
2. De omgevingsvergunning definitief verlenen als geen zienswijzen worden ingediend tegen 

de ontwerpvergunning. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van B&W heeft besloten in ontwerp een omgevingsvergunning te verlenen voor 
het bouwen van een schuur en legaliseren van bijgebouwen op het perceel Veluwsedijk 13 in 
Nijbroek. Enkele bestaande bijgebouwen worden gesloopt. Het college heeft gelijktijdig beslo-
ten de vergunning definitief te verlenen als tegen het ontwerp geen zienswijzen naar voren 
worden gebracht. 
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Nr. Te behandelen Onderwerp / Beslissing / Toelichting 

4.  
(o) 

Wijzigingsplan De Kar 11B, Klarenbeek. (Z-21-07397_2021-62805) 

Beslissing: 
Ingestemd met het ontwerpwijzigingsplan ´De Kar 11B, Klarenbeek´ en het plan na bekend-
making ter inzage leggen. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het ontwerpwijzigingsplan De Kar 
11B, Klarenbeek. Doel van het wijzigingsplan is de vormverandering van het bestaande 
bouwvlak om een nieuwe varkensstal te realiseren. Ter compensatie wordt het agrarisch per-
ceel fors landschappelijk ingepast. 
 
 

5.  
(o) 

Functieverandering Hoenweg 11, Voorst. (Z-21-13391_2021-72825) 

Beslissing: 
Onder voorwaarden in principe medewerking verleend aan functieverandering naar wonen op 
het perceel Hoenweg 11 in Voorst. 
 
 
Openbare samenvatting: 
Het college heeft in principe besloten onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het 
verzoek om functieverandering naar wonen aan de Hoenweg 11 in Voorst. In ruil voor een 
extra woning worden agrarische opstallen gesloopt, nieuwe natuur gerealiseerd en de monu-
mentale boerderij gerestaureerd. Zo wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het erf en zijn 
omgeving. 
 
 

6.  
(o) 

Herstelde verslaglegging informatiebijeenkomsten WWL-plan 12 en 13 oktober 2021. 
(Z-20-02725_2022-00920) 

Beslissing: 
1. Het herstelde verslag van de bijeenkomsten over het WWL-plan van 12 en 13 oktober 

2021 vastgesteld.  
2. De raad hierover informeren met een gewijzigde raadsmededeling. 
 

 

7.   Nagekomen stukken. 

(o) 
 

 Beantwoording schriftelijke vragen van VVD/Liberaal2000 over het Woon | Werk | Leef  
 plan (WWL-plan). (Z-21-06724_2022-01427) 
 
 Beslissing: 
 De raad informeren met de raadsmededeling. 
 
 

 

 


