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Overzicht amendementen en moties 
 

Nr. Onderwerp Fractie(s) Pagina 

A-1 Paraplu bestemmingsplan 
buitengebied 

GroenLinks 2 

A-2 Cofinanciering natuur GroenLinks 4 

A-3 Sportkompas PvdA / D66 6 

A-4 Accountmanager industrie D66 / GroenLinks 8 
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GEMEENTERAAD van BRUMMEN 

AMENDEMENT A-1 

Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019 nr.  

Onderwerp: Programmabegroting 2020 - 2023 

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 31 oktober 2019 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

a. In de tabel op p. 27 van de begroting toe te voegen: 

 Wat willen we bereiken? Wat gaan we doen? Wanneer zijn we 

tevreden? 

3 Toename van 

landschapselementen op 

agrarische grond met 

landschapswaarden 

De aanleg van 

landschapselementen 

planologisch toestaan via 

een parapluplan-

bestemmingsplanwijziging. 

Als we geen 

planologische drempel 

meer hebben voor de 

aanleg van 

landschapselementen. 

 

b. de eenmalige kosten voor het doorlopen van deze bestemmingsplanprocedure  (€ 3000,-) te 

bekostigen uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen. 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Toelichting:  

 Op dit moment is de mogelijkheid voor het aanleggen van een landschapselement (bomenrij, 
houtwal, meidoornhaag) op agrarisch grond met landschapswaarden niet geregeld in het 
bestemmingsplan buitengebied. 

 Dit betekent dat iedere initiatiefnemer voor het aanleggen van een landschapselement om een 
vergunning moet vragen of zelfs een bestemmingsplan wijziging moet doorlopen.   

 Dit zorgt voor hogere kosten en onnodige lange doorlooptijd (tot >1 jr.). De  
kosten van een procedure staan niet in verhouding tot de aanlegkosten van het 
landschapselement. 

 Dit is een obstakel voor particulieren en agrariërs die meer groene elementen willen  
aanleggen vanuit het natuurinclusieve gedachtengoed.  

 Ook gemeentelijke subsidie voor het aanleggen van groen in het buitengebied wordt hierdoor 
onnodig belemmerd.  

 Aanpassing van dit plan is wenselijk om de groene ontwikkeling van het Brummens 
landschap te bespoedigen 

 Door een paraplubestemmingsplan wijziging te doorlopen kan dit worden aangepast.  
De aanleg van landschapselementen op de bestemming “agrarisch met landschapswaarden” 
kan dan mogelijk gemaakt worden.  

 Dit plan creëert de randvoorwaarde om bij te dragen aan de doelstelling meer biodiversiteit in 
het landschap (pag. 21 Duurzaam landschap en biodiversiteit)  

 Een parapluplan heeft geen gevolgen voor het huidige of toekomstige gebruik, het biedt alleen 
de mogelijkheid tot aanleg. 

Ondertekening en naam: 

 

GroenLinks 

Hennie Beelen 
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Besluitvorming tijdens raadsvergadering 31 oktober 2019: 

 

Reactie college op amendement A-1: 

Met het aanleggen van landschapselementen worden meerdere doelen bediend, waaronder ook 

natuurinclusieve landbouw. Het geldende bestemmingsplan hanteert voor agrarisch grondgebruik de 

traditionele begripsbepaling dat de activiteiten gericht moeten zijn op het bedrijfsmatig voortbrengen 

van producten. Met een paraplubestemmingsplan kan de definitie agrarisch grondgebruik worden 

aangepast (verbrede definitie om ook natuurinclusieve landbouw en daarmee ook kleinschalige 

landschapselement, mogelijk te maken) en daarmee kan een juridische discussie veelal worden 

voorkomen. Ook natuurontwikkeling (nu mogelijk gemaakt met een zwaardere wijzigingsgeboegdheid) 

kan worden meegenomen in zo’n parapluplan. 

De kosten voor een relatief eenvoudig parapluplan worden geraamd op ca. € 7.500 (plankosten en 

ambtelijke ureninzet).  

College staat positief tegenover dit amendement. 
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GEMEENTERAAD van BRUMMEN 

AMENDEMENT A-2 

Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019 nr.  

Onderwerp: Programmabegroting 2020 - 2023 

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 31 oktober 2019 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

 Een incidenteel bedrag van € 30.000 te reserveren als cofinanciering voor een toekomstige 
Provinciale subsidie in het kader van mogelijk maken van natuurinclusiviteit /  
kringlooplandbouw 

 Deze cofinanciering te reserveren uit de reserve Duurzaamheid 
 

Toelichting: 

 De Provincie heeft natuurinclusiviteit in het coalitieakkoord staan en beschouwt het Brummens 
buitengebied als prioritair en kansrijk voor deze ontwikkeling. 

 Er liggen kansen om samen met agrariërs, maatschappelijke partners en de Provincie te 
onderzoeken en plannen te maken hoe deze ontwikkeling vorm te geven. 

 Dit najaar de gemeente in gesprek gaat met agrariërs om een voorverkenning te doen naar de 
wensen en mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw en bedrijfsopvolging. 

 Het daaruit volgend advies in het voorjaar 2020 aan de Raad wordt voorgelegd inclusief  
financiële onderbouwing 

 De Provincie bezig is met het opstellen van nieuw beleid/subsidies rondom natuurinclusieve 
landbouw.  

 Dat , wanneer er een subsidie aanvraag gedaan wordt  bij de provincie er ook cofinanciering 
gevraagd wordt van de deelnemende partijen en gemeente. 

 Het reserveren van een bedrag hiervoor de slagkracht biedt om in 2020 met de doelstelling 
duurzaam landschap aan de gang te gaan. 

 De komende jaren staan agrariërs voor een immense opgave om stikstof uitstoot te 
verminderen 

 Ons buitengebied is de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig is door o.a. 
stikstof en klimaatverandering. 

 Het is van belang om toekomstbestendige ontwikkelingen in de agrarische sector te 
stimuleren en te ondersteunen 

 Het is van belang om preventief te investeren in een gunstig vestigingsklimaat voor jonge 
agrariërs die toekomstbestendig willen boeren 

 De huidige agrariërs een mogelijke bedrijfsovername meer perspectief geeft om te investeren 
en/of bedrijfsvoering aan te passen. 

  

Ondertekening en naam: 

 

GroenLinks 

Hennie Beelen 

Besluitvorming tijdens raadsvergadering 31 oktober 2019: 
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Reactie college op amendement A-2: 

Op dit moment start de de gemeente een voorverkenning naar kansen en behoeften rondom 

natuurinclusieve landbouw bij de Brummense agrariers. Dit amendement maakt dat een spoedig 

vervolg, in de vorm van een provinciale subsidie, mogelijk is. Naar verwachting heeft de provincie in 

de loop van 2020 een subsidie hiervoor beschikbaar.  

College staat positief tegenover de strekking van dit amendement maar adviseert de raad te 

wachten totdat de randvooraarden van de provinciale subsidie bekend en definitief zijn en op 

dat moment ook de afweging te maken ten aanzien van andere uitgaven van het fonds Ligt op 

Groen.  
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GEMEENTERAAD van BRUMMEN 

 

AMENDEMENT A-3 

Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019 nr.  

Onderwerp: Programmabegroting 2020 – 2023 

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 31 oktober 2019 

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: 

c. de budgetsubsidie aan de Stichting Sportkompas structureel te verhogen met k€ 50  

d. de tabellen “het financieel verloop van de werkgebieden”en  “overzicht van de geraamde 

incidentele lasten” op blz. 39 van de begroting overeenkomstig aan te passen 

e. deze structurele verhoging te bekostigen uit de algemene reserve. 

En gaat over tot de orde van de dag 

Toelichting: 

 In het raadsvoorstel van 14 mei 2019, nr. Z033745/D304148 werd onder punt F de raad 
voorgesteld de budgetsubsidie aan de Stichting Sportkompas met ingang van 2019 structureel 
met k€ 50 te verhogen. 
 

 De raad heeft evenwel in haar vergadering van 27 juni 2019 dit voorstel d.m.v. een 
amendement gewijzigd in een incidentele verhoging voor het jaar 2019 en 2020. 

 

 Naar onze mening draagt het toekennen van een incidentele verhoging van de budgetsubsidie 
niet bij aan de doelstelling om zowel bestuurlijk, organisatorisch als financieel te streven naar 
een stabiele Stichting Sportkompas.  

 

 Het toekennen van een structurele verhoging is volledig in lijn met het Synarchis-rapport om 
tot een structureel sluitende exploitatie te kunnen komen. 

 

 

Ondertekening en naam: 

 

PvdA                       D’66 

Berend Klok            Rolf Schinkel 

Besluitvorming tijdens raadsvergadering 31 oktober 2019: 
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Reactie college op amendement A-3: 

Ons college heeft eerder voorgesteld een structurele verhoging van de budgetsubsidie aan de 

Stichting Sportkompas toe te kennen van € 50.000,- per jaar. Het voorstel in dit amendement komt 

tegemoet aan het eerdere voorstel van het college.  

Het college staat positief tegenover dit amendement. 
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GEMEENTERAAD van BRUMMEN 

AMENDEMENT – A4 

Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2019 nr. 4 

Onderwerp: Programmabegroting 2020-2023 

De raad van de gemeente Brummen in vergadering bijeen d.d. 31 oktober 2019 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

 

Programma 2 pagina 32 onder het kopje ‘Economie, Recreatie en Toerisme’ de investering in een extra 
0,5 fte accountmanager voor de industrie te laten vervallen en de bedragen in de begroting daarop aan 
te passen. 

Toelichting:  
 

● De gemeente heeft de doelstelling om het ambtelijk apparaat lean te laten opereren. 
● Daartoe dienen nieuwe taken en rollen binnen programma’s zo veel mogelijk binnen de 

beschikbare fte-s gerealiseerd worden, door het verleggen van prioriteiten en het verschuiven 
van inzet. 

● Deze aanpak van priorisering van taken en verschuiven van inzet kan bijdragen aan de 
taakstellende besparing op organisatiekosten. 

 

Ondertekening en naam: 

 

D66                          Groen Links 

Rolf Schinkel            Hennie Beelen 

 

 

 

 

 

Reactie college op amendement A-4: 

Het opvoeren van een senior accountmanager voor de grote(re) industrie is geraamd vanaf 2021. 

Deze functie beoogt op directieniveau de contacten met de o.a. papier producerende bedrijven te 

onderhouden. Binnen de staande organisatie is hier geen formatie voor beschikbaar. Maar ook met 

andere bedrijven in Brummen die mondiaal actief zijn. Dit vraagt competenties en vaardigheden die 

niet structureel in onze organisatie aanwezig zijn. Het schrappen van deze investering in de 



9 
 

samenwerking met de grotere bedrijven brengt het risico met zich mee dat we de gemeente en de 

industrie elkaar onvoldoende weten te vinden in de ontwikkelingen die voor zowel de industrie als de 

gemeente wenselijk zijn. De afgelopen tijd is deze functie min of meer ingevuld door een externe 

inhuurkracht binnen het programma Ruimte voor Eerbeek. Vergelijkbare gemeenten van onze omvang 

hebben een dergelijke functie niet nodig. De aanwezigheid van grote industriële bedrijven in onze 

gemeente maakt echter dat Brummen qua bedrijvensamenstelling geen reguliere gemeente is. 

Daarom wordt voorgesteld een accountmanager voor de industrie toe te voegen aan de organisatie.  

College stelt zich op het standpunt dit onderwerp te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 

2021 ev. Er is dan meer duidelijkheid over hoe passend partnerschap met de provincie is 

vormgegeven. Voor de begroting 2020 heeft dit amendement geen effect en het college ontraadt op 

dit moment dan ook dit amendement.  

 


