
 

 

 

Schriftelijke vragen (art. 34 RvO) 

 

Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet 

 

Datum  : 13 juni 2020  

Van  : Koos Meijer, fractievoorzitter 

Onderwerp : Voortgang realisatie Klimbos 

 

Geacht college, 

De realisatie van het geplande Klimbos bij het Outdoorcentrum Nunspeet kende on-

langs haar 2de lustrum in de aanvraagprocedure.  In die procedure moeten meer-

dere partijen een (deel)beslissing nemen. Naast de initiatiefnemer en aanvragende 

partij Outdoorcentrum Nunspeet bij monde van de heer HJ Borsboom zijn dat 

Staatsbosbeheer, de gemeente Nunspeet en de provincie Gelderland. 

Het is bekend dat het beoogde gebied deel uitmaakt van het N2000-gebied en ook 

nog eens van het Gelders Natuur Netwerk. Al met al veel ‘hobbels’ die er genomen 

moeten worden, maar die zijn zeker niet blokkerend. Het voorbeeld daarvan is het 

vergelijkbaar klimbos Garderen. Dat in o.a. de natuurregelgeving vergelijkbaar 

klimbos is inmiddels al jaren succesvol in gebruik. 

 

Binnen het college en de Commissie Ruimte en Wonen is het dossier Klimbos op 

meerdere momenten behandeld, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot een defi-

nitieve vergunning. Ook het vigerende bestemmingsplan van 2004 loopt, om welis-

waar moverende redenen, in tijd ver achter.   

Tenslotte brengt de lange doorloop van het proces met zich mee dat betrokken pro-

jectfunctionarissen van baan of functie veranderen en er van een gedegen dossier-

overdracht maar zeer beperkt sprake is. En dat bevordert uiteraard de behande-

lingssnelheid niet. Ook het ‘verlopen zijn’ van uitgevoerde ecologische onderzoeken 

etc. was en is aanleiding voor tijdsverlies en veel extra kosten. 

 

Recent is vanuit de provincie Gelderland contact met de aanvrager opgenomen 

waarin, wederom, gevraagd wordt naar een actuele berekening depositietoename 

NOx en de mitigerende en compenserende maatregelen. 



 

 

Samenvattend: het gehele aanvraagproces kenmerkt zich tot een constante herha-

ling van zetten zonder dat daarbij nu echt beslissingen worden genomen en op 

grond daarvan de vergunning voor het Klimbos nu wel of niet kan worden verleend. 

 

De fractie van het CDA heeft de volgende vragen: 

 

1. Kunt u aan geven waar in het gemeentelijk proces de aanvraag voor het 

Klimbos nu zit? 

2. Kunt u aangeven of u nog steeds bereid bent om als gemeente er alles aan 

te doen dat het Klimbos als een van de recreatieve ‘Selling Points’ van Nun-

speet gerealiseerd kan gaan worden? 

3. Bent u bereid met meer dan tot nu toe de rol van sturende en coördinerende 

partij binnen de gehele aanvraagprocedure in te gaan invullen? 

 

 

Voor de beantwoording wordt een schriftelijke reactie verlangd. 


