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De Omgevingswet heeft volop aandacht 
in de gemeente Brummen. “Zoals het er 
nu naar uit ziet geldt deze nieuwe wet 
vanaf 2021” licht wethouder Wartena 
toe. Binnen het college is zij verant-
woordelijk voor een zorgvuldige 
invoering van deze nieuwe wetgeving. 
“We bereiden ons voor en doen dat 
stapsgewijs. De impact van deze nieuwe 
wet is fors. Het is echt een nieuwe 
manier van werken, die moet leiden tot 
een omgevingsvisie, omgevingsplannen 
en nieuwe procedures en werkwijzen. 
Dit moet uiterlijk in 2026 gereed zijn.” 
Wartena benadrukt dat een gedegen 
invoering van deze wet een belangrijke 
opgave is van het gemeentebestuur en 
de samenleving in de huidige bestuur-
speriode. 

Het gemeentebestuur heeft vorig jaar 
besluiten genomen over het stappenplan 
om de nieuwe wet in te voeren. “In het 
bestuursprogramma heeft het een 
belangrijke plek gekregen. Maar 
tegelijkertijd hebben we met elkaar 
geconstateerd dat we als gemeente 
duidelijke keuzes moeten maken. Daarbij 
is besloten om vijf speerpunten centraal 
te stellen: het programma Ruimte voor 
Eerbeek, het actualiseren van het 
dorpsplan voor Brummen, het sociale 
domein, duurzaamheid en het op orde 
krijgen van onze gemeentelijke financi-
en.“ Deze bestuurlijke keuze betekent 
volgens de wethouder niet dat de 
omgevingswet niet in beeld is. “Integen-
deel. Maar we hebben er wel voor 
gekozen om als kleinere gemeente niet 
voorop te lopen met experimenten, maar 
stap voor stap toe te groeien naar de 
nieuwe situatie. Juist omdat de nieuwe 
wet grote impact heeft en een andere 
manier van werken vraagt, is het 
belangrijk om ervoor te zorgen dat de 
basis op orde is.” Wartena vervolgt: 
“Ook moet er duidelijkheid zijn over 
rollen en verantwoordelijkheden, voordat 
je een vervolgstap zet. Eén van die 
vervolgstappen is om in samenspraak 
met de samenleving de omgevingsvisie 

te vormen.” Het stappenplan is novem-
ber vorig jaar (tijdens de behandeling van 
de begroting 2019) door de gemeente-
raad bekrachtigd. Een motie om dit 
proces te versnellen kreeg geen meerder-
heid in de raad. 

Voorbereidingen
Gelet op de afweging van ambities, 
prioriteiten en ook capaciteit en financiële 
mogelijkheden kiest het gemeentebe-
stuur voor een gefaseerde en efficiënte 
invoering van de nieuwe wet. “Er is 
sprake van werk in uitvoering”, laat 
Wartena weten. “De wetgeving geeft 
aan dat we het als gemeente op een 
andere manier naar de omgeving moeten 
kijken. Dit in het belang van onze 
samenleving. Om dat ook goed waar te 
kunnen maken is het noodzakelijk dat we 
ons goed voorbereiden. Zo staat dit 
voorjaar in het teken van bewustwording 
en trainingen van zowel de gemeentelijke 
medewerkers als ook college- en 
raadsleden. Hierbij wordt ook ingegaan 
wie welke rol kan en wil oppakken in dit 
belangrijke proces. Een kernteam uit onze 
ambtelijke organisatie gaat de invoering 
van de omgevingswet begeleiden.” 

Voorwaarde
Een ander voorbeeld van de lopende 
voorbereidingen op de nieuwe wet is 
volgens Wartena de geografische 
informatie. “Als we met elkaar een 
goed gesprek willen hebben over onze 
leefomgeving, dan moeten we 
allemaal in één oogopslag die omge-
ving ook goed in beeld hebben. 
Daarbij is een goede digitale registratie 
cruciaal. Hier werken we op dit 
moment hard aan, zodat we straks 
klaar zijn voor het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet. Dit stelsel is echt 
belangrijk, omdat we straks allerlei 
verschillende onderwerpen, perspec-
tieven en belangen bijeen brengen om 
vervolgens in samenhang een goede 
afweging te maken.” 

Vervolgtraject
Nadat een aantal voorbereidende 
stappen dit voorjaar zijn afgerond, 
volgt na de zomer het vervolgtraject. 
Denk daarbij aan het opstellen van het 
plan van aanpak om te komen tot een 
omgevingsvisie. “We bereiken dan de 
fase waarin we met de samenleving in 
een open gesprek willen onderzoeken 
welke doelen we met de omgevingsvi-
sie willen bereiken”, aldus de wethou-
der. Overigens ziet het college diverse 
positieve ontwikkelingen als het gaat 
om de omgevingswet. “Een voorbeeld 
is de wijze waarop een burgerinitiatief 
in het dorp Hall invulling geeft aan 
hun plannen voor het behoud van een 
leefbare dorpskern. En ook drie 
politieke partijen uit de raad hebben 
veel mensen op de been gekregen 
tijdens een inspiratiebijeenkomst in 
Eerbeek eerder deze week. Mooie 
ervaringen die we met elkaar moeten 
delen, om zo eensgezind en zorgvuldig 
stappen te zetten naar een goede 
invoering van de nieuwe wet.” 

Het college heeft dinsdag een positief 
oordeel uitgesproken over het voorstel om 
het huidige tankstation aan de G.K. van 
Hogendorpstraat in Brummen te verplaat-
sen naar een plek nabij de rotonde N348 
bij de Kwazenboschweg. Het gaat om een 
principe-instemming, waarmee initiatief-

nemer vervolgstappen kan zetten als het 
gaat om noodzakelijk bestemmingsplan-
wijzigingen. Het tankstation wil naast 
(vooral duurzame) brandstoffen ook een 
plek bieden aan verkoop van streekpro-
ducten en inzet van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.

De verplaatsing van het tankstations 
speelt al een aantal jaren. Het plan 
waar het nu om gaat heeft betrekking 
op een bemand tankstation nabij de 
N348. In het bestemmingsplan wordt 
een landschapsplan opgenomen dat 
moet zorgen voor een goede land-
schappelijke inpassing van het tanksta-

tion. Daarnaast krijgt de initiatiefnemer 
de taak om een beeldkwaliteitsplan op 
te stellen. Dit laatste geldt ook voor het 
terrein waar het tankstation verdwijnt. 
Het college heeft in het principebesluit 
opgenomen dat op deze locatie, 
gelegen nabij park ’t Goor, woning-
bouw mogelijk moet worden. Hierbij 

wordt gedacht aan 13 of 14 apparte-
menten. De helft hiervan in het midden 
dure huursegment. Ook voor de 
verdere procedure hecht het college er 
aan dat initiatiefnemer over de 
concrete invulling van de plannen in 
overleg blijft met de omwonenden van 
beide locaties. 

Wethouder Wartena: “Omgevingswet? Werk in uitvoering!” Uitrit of inrit 
aanvragen of 
aanpassen
Wilt u een ingang of uitgang voor 
voertuigen van of naar de openbare 
weg, voor bijvoorbeeld de toegang 
naar een garage? Dan heeft u daar 
een vergunning voor nodig. De 
afspraken daarover staan in de APV. 

Voor het aanleggen of veranderen van een inrit of uitrit heeft u een vergunning 
nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U krijgt de vergunning als uw 
aanvraag voldoet aan de Wegenwet, de Wet algemene bepalingen omgevings-
wet (Wabo) en de Algemene plaatselijke verordening (APV).

U krijgt de vergunning volgens de APV als:
- er genoeg ruimte naast de woning is. Parkeren in de voortuin mag niet;
-  de beoogde in- of uitrit bij de woning maximaal 3 meter breed is. Voor 

bedrijven is dat maximaal 8 meter breed;
- de in- of uitrit geen gevaar is voor het verkeer op de openbare weg;
- er door de aanleg van de in- of uitrit geen openbare parkeerplaats verdwijnt;
-  het openbaar groen geen schade oploopt in de zin van dat er door wortels van 

bomen of struiken moet worden gegraven of deze moeten worden gekapt. Het 
‘groen’ is immers van belang voor de uitstraling van de hele straat of de wijk;

- U nog geen andere in- of uitrit heeft. 

Twee jaar de tijd
Na het verlenen van de vergunning heeft u twee jaar de tijd om de in- of uitrit te 
(laten) maken. Bui-ten de bebouwde kom mag u dat zelf doen. In de bebouwde 
kom doet de gemeente dat voor u. In beide gevallen zijn de kosten voor het 
maken van de uitweg voor u zelf. Lukt het niet om binnen de in- of uitrit binnen 
twee jaar te realiseren? Dan kunt u schriftelijk verlenging van de periode vragen. 
Geef daarbij de reden van verlenging aan. De verlening wordt alleen in bijzonde-
re gevallen verleend. 

De Omgevingswet bundelt en 
moderniseert in één wet alle wetten 
voor de leefomgeving. Het gaat hierbij 
om de wetgeving en de regels voor 
ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, 
natuur en water. Daarmee vormt de 
wet de basis voor de samenhangende 
benadering van de fysieke leefomge-
ving. Het gaat om de balans tussen 
beschermen en benutten van de 
fysieke leefomgeving met het oog op 
een duurzame ontwikkeling. Doordat 
er minder regels zijn, maar wel 
overzichtelijker, is het wettelijke kader 
beter te begrijpen voor inwoners, 
ondernemers en overheden. Ook 
maakt de wet het beheer van en de 
ontwikkelingen in de fysieke leefomge-
ving eenvoudiger. 

De Omgevingswet stelt de gebruikers 
centraal. Er is meer ruimte om te 
ondernemen en de procedures zijn 
korter. Het vraagt een integrale manier 
van werken, in samenhang én 
afstemming. Flexibiliteit met oog voor 
wat kan en mag. Een andere manier 
van werken die wensen uit de samen-
leving begeleidt en uitgaat van 
samenwerking met alle betrokken 
partijen. Het maken van plannen en 
beleid, maar ook het uitvoeren en 
evalueren ervan doet de gemeente in 
samenwerking met de samenleving. 
Een kwalitatief goede en met de 
samenleving tot stand gebrachte 
omgevingsvisie is hierbij noodzakelijk 
om (bestuurlijke) afwegingen te 
maken.

Omgevingswet in een notendop

WerkFit Brummen opent deuren voor ondernemers

College positief over verplaatsing Brummens tankstation

Maandagmiddag 
opent WerkFit 
Brummen de deuren 
voor alle onderne-
mers en vertegen-
woordigers van 
verenigingen en 
organisaties uit onze 
gemeente. Van 
17.00 tot 18.30 uur 
kunnen zij kennis-
maken met de 
medewerkers van 
WerkFit Brummen 
en horen wat deze organisatie voor hen 
kan betekenen. Komt u ook? Wilt u 
zich dan nu aanmelden via mailadres 
ondernemen@brummen.nl?  

Op 2 januari dit jaar is WerkFit Brum-
men gestart. De plek waar de gemeente 
Brummen mensen (weer) werkfit maakt 
door te werken en te leren. Wanneer zij 
klaar zijn bij WerkFit Brummen zijn zij 
ook gereed voor de arbeidsmarkt! 

Lokale en regionale ondernemers 
kunnen daarmee beschikken over 
enthousiaste en werkfitte medewerkers 
uit onze gemeente. Ook biedt WerkFit 
Brummen een beschutte werkplek voor 
mensen met een Wsw-indicatie. 
Dit zijn tijdelijke werkplekken voor 
mensen die even geen detacheringsop-
dracht hebben bij een reguliere 
werkgever. 

Meedoen. Inwoners aan het werk. Lees het bericht over  
een geslaagde speeddate op onze website.

Uitnodiging voor ondernemers
MAAK KENNIS MET WERKFIT BRUMMEN

Maandagmiddag 11 februari 
van 17.00 tot 18.30 uur

Kollergang 14 in Eerbeek

Graag aanmelden via 
ondernemen@brummen.nl

Maak kennis met 
onze account-
managers Bas 

en Judith

Deel uw 
ervaringen met 
onze jobcoach 

Martin

Wat kan WerkFit 
Brummen voor 
u betekenen!

Bekijk het 
gebouw 

tijdens een 
rondleiding Ontmoet onze 

klantmanagers 
Janine, Joop, Lieke, 

Sandra, Willy, 
Roosmarijn en 

Janneke
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Taalhuis voortgezet  
Het Taalhuis Brummen/Voorst bestaat ruim twee jaar. In die periode is een 
mooie samenwerking tussen verschillende organisaties tot stand gekomen. 
Denk aan de gemeente, de bibliotheek, SWB, Toptaal, ROC Aventus en 
Stichting Lezen en Schrijven. Dit met als doel om inwoners die een taalvraag 
hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen. Een goede onderlinge samenwer-
king is daarvoor nodig en daar werken we hard aan. Per jaar weten honderden 
inwoners via allemaal verschillende manieren de partners van het Taalhuis en 
Taalpunt in de bibliotheek te vinden. Deze goede inzet willen B&W samen met 
de partners graag voortzetten. Daarom heeft de gemeente besloten om het 
uitvoeringsplan Taalhuis Brummen/Voorst tot en met 2020 vast te stellen.

Website met zorgaanbieders 
Heeft u een hulpvraag? Kies de zorgaanbieder die het beste past bij uw 
hulpvraag op het gebied van Wmo en Jeugdhulp. Op onze website vindt u een 
link naar een website met een overzicht welke zorgaanbieders door de 
gemeenten in Midden-IJssel/Oost-Veluwe gecontracteerd zijn. De website 
richt zich op inwoners die vanuit de Jeugdwet of de Wmo zorg en ondersteu-
ning nodig hebben en hiervoor een indicatie of beschikking van de gemeente 
hebben gekregen. U kunt verschillende keuzes maken. Bijvoorbeeld qua type 
hulp of specialisme van de zorgaanbieder. Bij een indicatie of beschikking kunt 
u dan mogelijk uit deze aanbieders een keuze maken, in overleg met de 
gemeente waar u woont. 

Lange Termijn Agenda
Er is weer een actuele versie van de Lange Termijn Agenda. Deze biedt inzicht in 
de voortgang en planning van de grotere onderwerpen waarover de gemeente-
raad zich het komend jaar gaat buigen. De meest actuele versie is van 23 januari 
2019 en lezen op onze website. Voor meer informatie over de agenda kunt u 
contact opnemen met de griffie van de raad. Dit kan via mailadres 
griffie@brummen.nl of telefoonnummer 0575-568 597.

Kort nieuws

GemeenteThuis is een uitgave van de 
gemeente Brummen. Vragen of 
opmerkingen? Geef dit dan door via 
mailadres voorlichting@brummen.nl. 

E-mail: gemeente@brummen.nl
Tel. 0575 - 568 233
Website: www.brummen.nl

Gemeentehuis Brummen
Engelenburgerlaan 31 
6971 BV Brummen
Postbus 5, 6970 AA Brummen

Servicepunt Eerbeek 
Stuijvenburchstraat 66 
6961 CW Eerbeek

Openingstijden
Kijk op www.brummen.nl en  
maak een afspraak. 

Programmateam 
Ruimte voor Eerbeek 
ruimtevooreerbeek@brummen.nl
www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek

Team voor Elkaar
info@teamvoorelkaar.nl
Tel. 0575-568 568 (09.00-12.00 uur),
www.samengoedvoorelkaar.nl

Eerbeek: Servicepunt  
Stuijvenburchstraat 66
• Di en do 08.30-12.00 uur

Inloopspreekuur
Brummen: Plein Vijf 
Graaf van Limburg Stirumplein 5
• Ma en wo 09.00-12.00 uur

Colofon

Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning
• voor het constructief aanpassen van 

de woning, De Voortweg 11 in 
Tonden (06-02-2019)

• voor het plaatsen van 2 dakramen, 
Goudzuring 13 in Brummen (06-02-
2019)

• voor het aanleggen van een nieuwe 
inrit, ‘t Haagje 38 in Eerbeek 
(06-02-2019)

• voor het restaureren en isoleren van 
het dak, Bronkhorsterweg 18 in 
Brummen (06-02-2019) 

Verleende reguliere 
omgevingsvergunning
• voor het plaatsen van een schuilstal 

gelegen aan de Prof. Talmaweg (gem 
Rheden). Kadastraal bekend, 
gemeente Brummen, sectie H, 
nummer 2003 (06-02-2019)

• voor het bouwen van 31 woningen in 
het plan Eerbeekse Enk 2e fase, 
kadastraal bekend: Hall, sectie E, 
nummer 2510, 2511 en 7372 
(06-02-2019) 

• voor de uitbreiding van de woning op 
de locatie Knoevenoordstraat 67 in 
Brummen (06-02-2019) 

• voor het bouwen 4 woningen type 
Tweelinck in het plan Lombok Zuid in 
Eerbeek, kadastraal bekend: Hall, 

sectie C, nummer 3734 (06-02-2019) 
• voor het bouwen 4 woningen type 

Hofwachters in het plan Lombok 
Zuid in Eerbeek, kadastraal bekend: 
Hall, sectie C, nummer 3734 
(06-02-2019) 

Sloopmelding
• Verwijderen van asbesthoudend 

dakbeschot op de locatie Dwarsweg 
8 in Brummen (06-02-2019) 

• Verwijderen van asbesthoudend 
materiaal van een kapschuur op de 
locatie Windheuvelstraat 7A in 
Brummen (06-02-2019)

• Verwijderen van asbesthoudend 
materiaal op de locatie Windheuvel-
straat 7A in Brummen (06-02-2019)

• Verwijderen van asbestmateriaal van 
een woning op de locatie Thorbec-
kestraat 50 in Brummen (06-02-
2019)

• Verwijderen van asbesthoudend 
materiaal op de locatie IJsselstraat 7 
in Empe (06-02-2019)

• Verwijderen van diverse asbesthou-
dende toepassingen en sloop van de 
voormalige bedrijfswoning en 
bedrijfsgebouwen, Empermolen 3, 4, 
6, 8 en 10 te Empe (06-02-2019) 

• Verwijderen van asbesthoudende 
golfplaten inclusief toebehoren op 
het dak van een schuur, Horsterdijk 2 

Eerbeek (06-02-2019)
• Verwijderen van asbesthoudend 

materiaal op de locatie Weth. 
Giermanstraat 39 in Brummen 
(06-02-2019)

Melding Ativiteitenbesluit 
milieubeheer
• voor veranderen activiteiten akker-

bouwbedrijf, Dovenkampweg 3 
Empe (06-02-2019) 

Overige overheidsinformatie
• Verkiezing van de leden van provinci-

ale staten van Gelderland in kieskring 
Arnhem (Stemmen met een kiezers-
pas) (04-02-2019) 

• Verkiezing van de leden van het 
bestuur van het waterschap Vallei en 
Veluwe (Stemmen met een kiezers-
pas) (04-02-2019) 

• Verkiezing van de leden van het 
bestuur van het waterschap Vallei en 
Veluwe (Stemmen bij volmacht) 
(04-02-2019) 

• Verkiezing van de leden van provinci-
ale staten van Gelderland in kieskring 
Arnhem (Stemmen bij volmacht) 
(04-02-2019) 

• Verordening kwaliteit vergunningver-
lening, toezicht handhaving omge-
vingsrechte gemeente Brummen 
(01-02-2019)

Publicaties De officiële bekendmakingen vindt u op www.overheid.nl

Buitengebied Alert Avond op 18 februari

Werken aan gasnet in Eerbeek 

Brummen Spreekt heet 1000e panellid welkom Op maandagavond 18 februari organi-
seert de werkgroep Keurmerk Veilig 
Buitengebied een avond over het actuele 
thema ‘Georganiseerde en ondermijnen-
de criminaliteit en algemene veiligheid’. 
De bijeenkomst begint om 20.00 uur. De 
zaal is vanaf 19.30 uur open.

Criminelen maken steeds vaker gebruik 
van de anonimiteit van bedrijven of 
particulieren in het buitengebied als 
dekmantel voor illegale praktijken. 
Goedwillende inwoners en agrariërs 
kunnen hier ook zomaar het slachtoffer 
van worden. Tijdens de bijeenkomst gaan 
we verder in op dit thema. Aan de hand 
van voorbeelden uit de praktijk maken 
we het ‘onzichtbare zichtbaar’.
Deze avond vindt plaats in ’t Buurthuis 
Leuvenheim, Arnhemsestraat 117. De 

bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle 
inwoners van het buitengebied van 
Brummen. Er is beperkt ruimte in de zaal. 
Meld u dus snel aan om er deze avond 
bij te zijn. Dat kan via 
www.brummen.nl/buitengebied.

Werkgroep
De werkgroep Keurmerk Veilig Buitenge-
bied bestaat uit de gemeente Brummen, 
samen met het Platform Veilig Onderne-
men Oost-Nederland, het centrum voor 
criminaliteitspreventie (CCV), politie, 
LTO, bewoners, WBE, waterschap, 
omgevingsdienst en de brandweer. 
Vragen? Neem dan contact op met 
Renee Swarts van de gemeente Brum-
men. Haar telefoonnummer is (0575) 56 
82 33 of stuur een mail naar 
r.swarts@brummen.nl.

Deze week is het bedrijf Visser & Smit 
Hanab begonnen met het uitvoeren van 
werkzaamheden aan het gasnet in 
Eerbeek. Dit in opdracht van NV 
Gasunie. Bewoners aan de Veldkant-
weg, ’t Haagje en de Wethouder 
Sandersstraat zijn door een brief over 

de werkzaamheden en mogelijke 
overlastsituaties op de hoogte gebracht. 
De verwachting is dat klus eind april is 
afgerond. 
De locaties waar werkzaamheden 
plaatsvinden zijn bij het gasontvangst-
station aan de Veldkantweg, op het 

kruispunt van de Veldkantweg en de 
Wethouder Sandersstraat, het kruispunt 
van de Wethouder Sandersstraat en ’t 
Haagje en op het terrein van Mayr 
Melnhof aan de Volmolenweg. Meer 
informatie over deze werkzaamheden 
leest u in een bericht op onze website.

Recent feliciteerde burgemeester Alex 
van Hedel de jeugdige Elena Sluimer uit 
Brummen. Dit omdat zij zich als 

duizendste panellid heeft aangemeld 
voor het inwonerspanel Brummen 
Spreekt. Om dit heugelijke feit te vieren 

trakteerde Van Hedel Elena op een 
heerlijke slagroomtaart. Uiteraard 
voorzien van het Brummen Spreekt-lo-
go. Namens onderzoeksbureau 
Moventem was onderzoeker Luc Oonk 
aanwezig om Elena Sluiter welkom te 
heten als nieuw panellid van Brummen 
Spreekt. 

Tot 19 februari kunnen panelleden 
meedoen aan een onderzoek met 
duurzame energie als centraal onder-
werp. Wilt u uw mening ook laten 
horen over dit onderwerp, maar bent u 
op dit moment nog géén panellid van 
Brummen Spreekt? Dan kunt u zich 
hiervoor eenvoudig gratis aanmelden 
via de website www.brummenspreekt.
nl. U krijgt na uw aanmelding de vragen 
dan automatisch toegestuurd. 


