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De gemeente Brummen gaat de verduur-
zaming en het groot onderhoud van 10 
gemeentelijke gebouwen uitbesteden 
aan een Energy Service Company 
(ESCo). Dit om het eigen energiever-
bruik te verlagen. Hiermee vervult de 
gemeente een voorbeeldrol als het gaat 
om duurzaamheid en werken we aan 
onze doelstelling van energieneutraal in 
2030. Er volgt een aanbesteding om 
zo’n ESCo te selecteren.

Een groot deel van het energieverbruik 
van de gemeente Brummen bestaat uit 
het verbruik van het gemeentelijk 
vastgoed. Om het energieverbruik van 
gebouwen te verlagen, is veel kennis, 
capaciteit en investeringskapitaal nodig. 
De gemeente heeft dit niet zelf in huis. 
Daarom wil het college dit uitbesteden 
aan een zogenaamde Energy Service 
Company (ESCo).

Wat is een ESCo?
Een ESCo is een bedrijf dat het 
energiebeheer van gebouwen voor 
langere periode overneemt, investeert 
in energiebesparende maatregelen en 

zorgt voor groot onderhoud. We 
sluiten hiervoor een energieprestatie-
contract af met een looptijd van 15 
jaar. Hierin leggen we o.a. vast dat de 
ESCo verantwoordelijk is voor het 
behalen van de energiebesparing, 
waarbij het comfort voor gebruikers 
van de gebouwen gelijk blijft of 
verbetert. De investeringskosten van de 
besparingsmaatregelen verdienen zich 
terug door de uitgespaarde energiekos-
ten. De gemeente betaalt aan de ESCo 
alleen de maandelijkse kosten voor 
groot onderhoud en energie. De ESCo 
zorgt zelf voor financiering van de 
energiebesparende maatregelen.

Europese aanbesteding
De gemeente wil 10 gemeentelijke 
gebouwen voor verduurzaming en 
groot onderhoud onderbrengen bij een 
ESCo. We doen dit via een Europese 
aanbesteding. Het gaat om het 
gemeentehuis, de brandweerkazernes in 
Brummen en Eerbeek, de wagenloods, 
de gemeentewerf, het koetshuis, 
Rhienderoord, Werkfit Brummen, De 
Bhoele en een kinderdagverblijf. In de 

aanbesteding geven we duidelijk aan 
dat voor sommige panden een andere 
looptijd kan gelden dan 15 jaar. Denk 
aan de Bhoele. In Eerbeek wordt immers 
onderzocht of een Multifunctioneel 
Centrum (MFC) haalbaar is. Afhankelijk 
van de resultaten van dit haalbaarheids-
onderzoek (verwacht in juni) kan de 
Bhoele buiten de ESCo worden gehou-
den of een kortere looptijd krijgen.

Kosten
Adviesbureaus Adjust en 2Live4 
begeleiden en ondersteunen bij de 
aanbesteding. Het college vraagt de 
raad om voor de uitvoering en begelei-
ding van de aanbesteding € 63.450 
beschikbaar te stellen uit de reserve 
Duurzaamheid/Ligt op Groen. Voor de 
verduurzaming van het gemeentelijk 
vastgoed is al eerder € 297.000 
gereserveerd. Dit bedrag wordt 
geïnvesteerd in de ESCo die als beste 
uit de bus komt bij de aanbesteding.

Veelbelovend concept
De gemeente Brummen is één van de 
eerste gemeenten in Nederland die 
haar gebouwen via een ESCo gaat 
verduurzamen. We trekken hierin 
samen op met de gemeenten Gooise 
Meren en Hollands Kroon. Ook werken 
we samen met de Bank Nederlandse 
Gemeenten en het Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting. Zij zien het verduur-
zamen van gebouwen via een ESCo als 
een concept dat een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het behalen 
van de klimaatdoelen.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen via Energy Service Company

Deelnemers Energietafel Buitengebied slaan handen ineen

Zicht op ‘duistere’ praktijken in buitengebied 

Uitbreiding bedrijf Sintelweg Empe

Beëindiging Stoppersregeling  
voor pluimvee- en varkenshouderijen

Er was afgelopen maandag veel animo 
voor de Buitengebied Alert Avond in ‘t 
Buurthuis in Leuvenheim. Burgemeester 
Alex van Hedel was uiteraard aanwezig 
en opende avond. Er waren inhoudelij-
ke presentaties van Anton Jansen 
(manager van Platform Veilig Onderne-
men Oost-Nederland) en Paul van der 
Weiden (adviseur van het Centrum 
voor Criminaliteitsbestrijding en 

Veiligheid). Maar ook was er een 
bijdrage van Mitchell van de Velde (van 
Meld Misdaad Anoniem). Ellen 
Schleedoorn en Tilde Sieben van Tactus 
Verslavingszorg gaven een inkijk over 
hoe recidivisme te lijf wordt gegaan en 
mensen terzijde kunnen worden 
gestaan. Uiteenlopende onderwerpen 
dus. Een uitgebreider verslag van deze 
avond leest u op onze website. 

Op de plek van een voormalige timmer-
fabriek aan de Sintelweg in Empe zit 
Campsolutions: een bedrijf dat tenten 
ontwerpt en verhuurt voor festivals. 
Campsolutions wil graag uitbreiden en 
heeft hiervoor een schetsontwerp 
gemaakt. Het bedrijf wil onder meer 
ruimte om showmodellen te laten zien 
en wil een bestaand hoog gebouw 
inrichten als uitkijktoren en ontmoe-
tingsruimte. Het college wil in principe 
medewerking te verlenen aan de 
uitbreiding. 

Voorwaarden
Burgemeester en wethouders stellen wel 
een aantal voorwaarden. Zo staan ze 

maximaal 250 m² extra toe aan 
gebouwen, waar het bestaande 
bestemmingsplan al ruimte biedt aan 
circa 600 m² nieuwbouw. Campsoluti-
ons moet een beeldkwaliteitsplan 
opstellen voor een betere uitstraling van 
de gebouwen en zorgen voor een goede 
inpassing in het natuurlijke landschap. 
De ontmoetingsruimte met horeca mag 
alleen in de hoge uitkijktoren komen. 
Verder moet Campsolutions de plannen 
overleggen met omwonenden.

Uiteindelijk is een nieuw bestemmings-
plan nodig voor deze ontwikkeling. De 
initiatiefnemer is nu aan zet om de 
plannen verder uit te werken. 

Op 1 januari 2020 loopt de termijn af 
van de Stoppersregeling. Dit is het 
landelijk gedoogbeleid van het 
Actieplan ammoniak voor stoppende 
pluimvee- en varkenshouderijen.

Laatst heeft de Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel dat per brief laten weten 
aan de veehouderijen in Apeldoorn, 
Epe, Voorst en Brummen die gebruik 
maken van de Stoppersregeling.

Einde gedoogbeleid
De Stoppersregeling is bedoeld voor 
kleine en middelgrote pluimvee- en 
varkenshouderijen om onder voor-
waarden de stallen niet te hoeven 

aanpassen. De nog enig geldende 
voorwaarde is om te stoppen met de 
pluimvee- of varkenstak voor 1 januari 
2020. Veehouderijen die geen gebruik 
maken van de Stoppersregeling 
moeten voldoen aan de maximale 
ammoniakemissie-waarden van het 
Besluit emissiearme huisvesting.

Informatie
Wilt u meer informatie over de 
Stoppersregeling of het Besluit 
emissiearme huisvesting? Neem 
contact op met Omgevingsdienst 
Veluwe IJssel, bereikbaar via (055) 580 
17 05 of via het e-mailadres  
info@ovij.nl.

Gemeentehuis gesloten rond Pasen
Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (2e Paasdag) zijn het 
gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek gesloten. 

Op deze dagen is het gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch Op deze 
dagen is het gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch bereikbaar via 
ons nummer 0575-568 233. Natuurlijk kunt u wel terecht op www.brummen.nl 
voor informatie over de gemeentelijke producten en diensten of om een afspraak 
te maken. Ook Team Voor Elkaar en WerkFit Brummen zijn op 19 en 22 april 
niet bereikbaar. 

Dinsdag 23 april zijn het gemeentehuis en het Servicepunt vanaf 8.30 uur weer 
open. Ook kunt u dan weer contact opnemen met Team Voor Elkaar en WerkFit 
Brummen.

Er zaten ongeveer 40 mensen aan de 
Energietafel Buitengebied van 3 april. 
De deelnemers hebben bijna allemaal 
concrete plannen om energiebesparen-
de maatregelen te treffen in hun 
woning of agrarisch bedrijf of om zelf 
duurzame energie op te wekken. Aan 
de gesprekstafel werden die plannen en 
wensen geïnventariseerd. De deelne-
mers gaven aan samen op te willen 
trekken in een collectief om zo bijvoor-
beeld inkoopvoordelen te realiseren. 
Voor de agrariërs geldt dat er ook 
gekeken wordt naar de mogelijkheden 
en voordelen om gezamenlijk de 

benodigde asbestsaneringen uit te 
besteden. 

BrummenEnergie gaat samen met Bilan 
BV en EMD Monumentenzorg deze 
collectieve aanpakken voor woningen in 
het buitengebied en voor agrarische 
bedrijven verder uitwerken en begelei-
den. De deelnemers horen op korte 
termijn hoe het proces verder vormge-
geven gaat worden. 

Iedereen die een woning of agrarisch 
bedrijf heeft in het buitengebied van de 
gemeente Brummen en ook plannen 

heeft om bijvoorbeeld te isoleren, 
asbest te saneren, zonnepanelen of een 
warmtepomp te plaatsen en mee wil 
doen kan zich melden bij Els Holsappel 
van BrummenEnergie via els.holsappel@
brummenenergie.nl. 

Een Fietsinformatiedag voor senioren. 
Dat organiseert de fietsersbond op 
woensdagmiddag 15 mei in samenwer-
king met de gemeente Brummen en 
stichting Sportkompas. Het is een 
unieke eendaagse cursus voor 65-plus-
sers die met plezier willen blijven 

fietsen. De dag vindt plaats bij 
Rhienderoord aan de L.R. Beijnenlaan 
in Brummen. Deelname kost slechts 5 
euro. Dit is inclusief koffie, thee en een 
lunch. Aanmelden kan telefonisch of 
per mail bij de Fietsersbond. Bel 
hiervoor 030 – 291 81 71 of mail naar 

www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.

Deelnemers zijn vanaf 9.15 uur welkom 
bij Rhienderoord met hun eigen fiets, 
e-bike of driewielfiets. Om 9.30 uur 
start het programma, dat eindigt rond 
15.30 uur. Halverwege is er een lekkere 
lunch. De dag wordt geleid door 
fietsdocenten van de Fietsschool. Er is 

een presentatie over verkeersregels en 
de lokale situatie. Een fietsenmaker 
geeft tips over fietsen en e-bikes. Hij 
kan de fiets ook keuren. Op een 
fietsparcours kunnen deelnemers hun 
behendigheid testen. Een bewegingsdo-
cent doet oefeningen met alle aanwezi-
gen en geeft tips over hoe fit te blijven. 
Na de lunch maken de deelnemers een 
korte fietstocht. Tot slot komt de 
wethouder of medewerker van de 
gemeente voor informatie over het 
lokale verkeersbeleid en het beantwoor-
den van vragen daarover. De ervaring 
leert dat deze cursusdag leerzaam, 
interessant en bovenal gezellig is.

Fietsinformatiedag op 15 mei

Een van de te verduurzamen gebouwen is het kinderdagverblijf bij Kindcentrum Het P@rk



Volgende week donderdag 18 april 
komt de gemeenteraad bijeen om 
besluiten te nemen. Er staan ditmaal 
twee voorstellen op de agenda. De 
raadsvergadering is openbaar en 
begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom. U vindt de vergaderstukken 
op www.brummen.nl/gemeenteraad. 
Wilt u ze liever op papier lezen? Dan 
kunt u de stukken inzien in het 
gemeentehuis in Brummen en bij het 
Eerbeekse Servicepunt. 

Op de agenda staan enkele vaste 
punten, zoals een lijst van ingekomen 
stukken. Eén voorstel staat op de agen-
da als ‘hamerstuk’. Over dit voorstel 
zijn de partijen het tijdens het raadsfo-
rum al eens. Ze gaan er daarom 
waarschijnlijk niet meer over in 
gesprek. Het gaat om twee documen-

ten die te maken hebben met de 
politieorganisatie in Oost-Nederland. 
De politiezorg in onze gemeente valt 
namelijk onder deze regio. Het gaat 
om het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 
2019-2022 en de concept Veiligheids-
strategie 2019-2022 van Politie 
Oost-Nederland. De gemeenteraad 
dient naar verwachting géén zienswijze 
in op beide documenten. 

Regionale energiestrategie
Tijdens het forum van 4 april bleek dat 
de gemeenteraad met elkaar in debat 
wil over het voorstel om de startnotitie 
voor de Regionale Energie Strategie 
(RES) vast te stellen. De RES is één van 
de instrumenten om de doelen uit het 
Klimaatakkoord te bereiken. De RES 
gaat over ruimtelijke inpassing van 
duurzame energie uit wind, zon, water 

en grond. Ook geeft de RES een 
strategie voor de regionale warmte-
transitie in de bebouwde omgeving. 
Het doel is om samen met lokale en 
decentrale overheden en andere 
maatschappelijke organisaties te 
komen tot een concreet plan. Op die 
manier wil de regio voldoen aan de 
zichzelf opgelegde 55% CO2-reductie 
in 2030. De eerste stap om te komen 
tot een Regionale Energiestrategie 
(RES) is het vaststellen van een 
startnotitie. Het college stelt de raad 
voor géén wensen of bedenkingen 
kenbaar te maken op de con-
cept-startnotitie RES. Daarnaast stelt 
het college de gemeenteraad voor om 
de geraamde gemeentelijke kosten van 
€80.000 voor de ontwikkeling van de 
RES te dekken uit de bestemmingsre-
serve ‘Duurzaamheid’.

Het monument voor het gemeentehuis 
is klaar voor de komende herdenkin-
gen. Leerlingen van groep 8 van 
basisschool het P@rk uit Brummen 
hebben maandag 8 april het monument 
vakkundig schoongemaakt. Het P@rk 
heeft het monument geadopteerd en 
zorgt jaarlijks dat het monument er op 
13 april en op 4 en 5 mei mooi bij ligt.
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Herbenoeming Maatschappelijke Advies Raad
Burgemeester en wethouders hebben mevrouw C. van den Broek uit 
Brummen herbenoemd als lid van de Maatschappelijke Advies Raad (MAR). 
Mevrouw Van den Broek is sinds april 2015 lid van de MAR en wil de 
komende 4 jaar de functie van secretaris blijven vervullen. De MAR adviseert 
het college op het gebied van het sociale domein.

Parkeerterrein Gallery aan Koppelenburg
Als het aan het college ligt, kan Gallery Aaldering een extra parkeerterrein 
maken aan de Koppelenburg. Het bedrijf in klassieke en sportauto’s heeft hier 
grond gekocht om auto’s te stallen en als parkeerplaats voor het eigen 
personeel te gebruiken. Zo is er voor bezoekers meer plek om te parkeren.  
Eind mei neemt de gemeenteraad een besluit over de bestemmingsplanwijzi-
ging, die nodig is om het gebied in te richten als parkeerterrein.  
Op www.brummen.nl vindt u onder het kopje Gemeenteraad de agenda en 
bijbehorende stukken. 

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

Beschikkingen
• Melding Besluit lozen buiten 

inrichtingen, voor de installatie en 
ingebruikname van een gesloten 
bodemenergiesysteem, Narcisstraat 7 
te Brummen (10-04-2019)

• Buiten behandeling gestelde aan-
vraag reguliere omgevingsvergun-
ning, voor het vervangen van de 
kozijn en dakplaten op de locatie 
Weth. Sandersstraat 56 in Eerbeek 
(10-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 30 grove dennen, 
Charlotte van Bourbonlaan 26 in 
Eerbeek (10-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
plaatsen van een erfafscheiding en 
het aanleggen van een uitweg, 
Goudzuring in Brummen (Brummen E 
4217) (10-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanpassen van de bestaande uitweg 
en realiseren van een nieuwe uitweg, 
Kerkpad 11 in Eerbeek (10-04-2019)

• Ingediende aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 

uitbreiden van een kantoor met 
overkapping, Ringlaan 5 in Eerbeek 
(10-04-2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
kappen van 2 beuken op de locatie 
Illinckstraat 2 in Eerbeek (10-04-
2019)

• Ingetrokken aanvraag reguliere 
omgevingsvergunning, voor het 
aanleggen van een inrit, Kerkpad 11 
in Eerbeek  (10-04-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van de asbesthoudende materialen 
uit woningen en garage en de 
voorgenomen dakrenovatie en 
vervanging kozijnen van de wonin-
gen, Domineeskamp 30, 32, 34, 38 
en 40 te Hall (10-04-2019)

• Sloopmelding, voor het verwijderen 
van asbest op de locatie Veldkant-
weg 10a in Eerbeek (10-04-2019) 

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het verlengen van de 
kap en het plaatsen van een dakka-
pel op de locatie Coldenhovenseweg 
53 in Eerbeek (10-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het realiseren van een 
B&B op de locatie Harderwijkerweg 9 

in Eerbeek (10-04-2019)
• Verleende reguliere omgevingsver-

gunning, voor een periode van 14 
maanden voor het tijdelijk huisvesten 
van maximaal 4 arbeidsmigranten op 
de locatie Mercuriusweg 12a in 
Brummen. (10-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor het kappen van 3 
taxusbomen op de locatie Primu-
lastraat 2 in Brummen (10-04-2019)

• Verleende reguliere omgevingsver-
gunning, voor de bouw van een 
jongveestal op de locatie Oude 
Zutphenseweg 4 in Hall (10-04-
2019)

Overige overheidsinformatie
• Verkiezing van de leden van het 

Europees Parlement (Stemmen met 
een kiezerspas) (09-04-2019)

• Verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement van Gelderland 
in kieskring Arnhem (Adressen 
stemlokalen) (09-04-2019)

• Verkiezing van de leden van het 
Europees Parlement (09-04-2019)

• Besluitvormende raadsvergadering 
op donderdag 18 april 2019 (11-04-
2019)

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

Besluitvormende raadsvergadering op 18 april

Het P@rk onderhoudt monument gemeentehuis

Leerlingen groep 8 onder indruk lezing over oorlog

Rene Broere van het Museum Collectie 
40-45 uit Beekbergen verzorgde 
vrijdagmiddag 5 april een lezing met als 
thema “Het verzet en de Bevrijding”. 
Zo’n 80 leerlingen uit groep 8 van de 
Brummense basisscholen waren zijn 
aandachtige toeschouwers. Ze waren 
onder de indruk van de verhalen die Rene 
vertelde en de attributen die hij liet zien. 
Ook burgemeester Van Hedel was bij 
deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst 
aanwezig. De presentatie vond plaats in 
de gymzaal van Kindcentrum Het P@rk. 

De organisatie was als vanouds in 
handen van het 4 mei comité Brum-

men. Op 15 april 1945 werd het dorp 
Brummen bevrijd van de Duitse 
bezetters. Om dit te herdenken, 
organiseert het Comité 4 mei Brum-
men jaarlijks voor basisschoolleerlingen 
uit groep 8 een presentatie. Dit om 
kinderen uit onze gemeente duidelijk 
te maken dat de vrijheid waarin wij 
leven geen vanzelfsprekendheid is. 

Burgemeester Van Hedel prees het 
initiatief van het comité en werd net 
als de kinderen ook dit jaar weer 
gegrepen door het indrukwekkende 
verhaal over de oorlogsperiode in 
Nederland van zo’n 75 jaar geleden.

Bijeenkomst voor Burgerhulpverleners
In de gemeente Brummen hebben zo’n 
350 mensen zich aangemeld als 
Burgerhulpverlener. Krijgt iemand in de 
buurt een hartstilstand, dan krijgen zij 
een oproep om eerste hulp te verlenen 
(reanimatie en AED-gebruik). Stichting 
Stag wil deze Burgerhulpverleners graag 
leren kennen en bedanken. Daarom 
nodigt Stag hen uit op dinsdag 23 april 
bij de Reuvershoeve in Brummen. U 
bent welkom vanaf 19.30 uur.

Stichting Stag voor AED
Stichting Stag bevordert het gebruik 
van de Automatische Externe Defibrilla-

tor (AED) en stimuleert mensen om 
Burgerhulpverlener te worden. Tijdens 
de bijeenkomst op 23 april wil Stag 
graag in contact komen met de huidige 
Burgerhulpverleners in de gemeente 
Brummen. Om hen te bedanken voor 
hun inzet, te informeren over het 
AED-gebruik en meer te vertellen over 
de toekomstplannen. 
Bent u er ook bij? Meld u dan uiterlijk 
woensdag 17 april aan met een e-mail 
aan: carlaelshof12018@outlook.com. 
Bent u nog geen Burgerhulpverlener 
maar heeft u wel belangstelling? Ook 
dan bent u natuurlijk welkom!

Iedere week op de hoogte 
van het laatste gemeente-
nieuws? Meld je aan voor 
de digitale nieuwsbrief:

 www.brummen.nl/nieuwsbrief


