27 mei 2022

Natuurontwikkeling binnenkort eenvoudiger in het buitengebied

Bestemmingsplan Buitengebied wordt gedeeltelijk aangepast
Het college heeft besloten het bestemmingsplan Buitengebied voor een deel aan te passen. Bij
sommige projecten zijn er lange procedures nodig, voordat er over kan worden gegaan op uitvoering. Bijvoorbeeld het project WaardeVOL Brummen of de Empese en Tondense Heide. Dit heeft te
maken met het huidige bestemmingsplan Buitengebied. Deze sluit onvoldoende aan op de inzichten
over herstel en ontwikkeling van de natuur. Door het bestemmingsplan aan te passen wordt het
mogelijk voor het college om in de toekomst sneller vergunningen voor natuurontwikkeling te
kunnen verlenen.
Denk aan vergunningen voor werkzaamheden in
de natuur- en bosgebieden. Een aantal belangrijke
werkzaamheden die nodig zijn voor natuurontwikkeling, zoals het afplaggen van voedselrijke
grond, kan op dit moment niet vergund worden
met het bestemmingsplan. Daarom is het
bestemmingsplan op dit punt aangepast. Het
vergunningenstelsel voor werkzaamheden is meer
ontwikkelingsgericht gemaakt. Daarbij geldt nog
steeds een toetsingskader om de belangen van
aanwonenden te beschermen. Denk daarbij aan
een toets op het voorkomen van wateroverlast op

aangrenzende percelen. Wethouder Pouwel
Inberg: “Intensieve gesprekken zijn gevoerd met
bewoners, boeren en natuurorganisaties over
WaardeVOL Brummen. Met dit bestemmingsplan
zetten we een belangrijke stap om in de natuurgebieden aan de slag te kunnen gaan. Een
belangrijke stap om de natuur en biodiversiteit te
versterken. En uiteraard om ons landschap nog
mooier te maken.”
Gronden met natuur- of bosbestemming
De nieuwe regeling is bedoeld voor alle gronden

die nu een natuur- of bosbestemming hebben of
zijn aangewezen als een waterloop met hoge ecologische waarden. Daarmee gelden de nieuwe
regels straks voor alle eigenaren van natuurpercelen, van grote terreinbeherende instanties zoals
Natuurmonumenten tot een particuliere eigenaar
van een klein natuurgebied. De nieuwe regeling
geldt dus niet voor percelen die een agrarische
bestemming hebben. Hier is natuurontwikkeling
pas mogelijk als eerst de bestemming wordt
omgezet naar een natuurbestemming. Voor dit
soort ontwikkelingen is eerst een herziening van
het bestemmingsplan nodig. Dit bestemmingsplan
maakt dat niet mogelijk.
Meer informatie
Het aangepaste bestemmingsplan ligt vanaf vanaf
31 mei 2022 ter inzage. Meer informatie over het
bekijken van dit bestemmingsplan vindt u op
www.brummen.nl.

Maandag: benoeming wethouders

Forum 2 juni: bespreking Perspectiefnota

Vorige week presenteerden 4 partijen een collegeakkoord met het motto
‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. In aanvulling daarop hebben deze
partijen (Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66) een initiatiefvoorstel
ingediend met daarbij het verzoek aan de gemeenteraad om vier wethouders voor de komende bestuursperiode 2022-2026 te benoemen. Het gaat
om de heren Van de Graaf (Lokaal Belang), Inberg (GroenLinks) en de
dames Van Klinken (PvdA) en Timmer (D66). Dit voorstel wordt behandeld tijdens een extra raadsvergadering op maandag 30 mei om 20.00 uur
in de raadzaal.

Traditiegetrouw bespreekt de gemeenteraad in de maand juni de gemeentelijke
financiën. Naast het jaarverslag over het afgelopen jaar en de eerste bevindingen
in het lopende begrotingsjaar (de bestuursrapportage) speelt de perspectiefnota
daarbij altijd een belangrijke rol. Het huidige demissionaire college heeft recent
deze documenten vastgesteld en doorgestuurd naar de nieuwe raad. De raad behandelt de perspectiefnota op 2 en 16
juni. De uitkomst hiervan vormt de start van het opstellen van de nieuwe begroting voor 2023. De concept-perspectiefnota en meer informatie over de bespreking ervan is te lezen op www.brummen.nl/perspectiefnota.

Niet alleen worden de nieuwe
wethouders benoemd, ook worden
aansluitend twee nieuwe raadsleden
geïnstalleerd. Immers, de heer
Inberg en mevrouw Van Klinken zijn
in maart benoemd tot raadslid.
Zodra zij benoemd zijn als wethouder, verlaten zij de gemeenteraad en
wordt de vrijgevallen plek ingenomen door een andere vertegenwoordiger van de betreffende partij.

De verwachting is dat de heer
Inberg als raadslid wordt opgevolgd
door de heer Vondeling. De
raadszetel van mevrouw Van
Klinken wordt ingenomen door
mevrouw Cox.
Iedereen is van harte welkom deze
openbare raadsvergadering bij te
wonen. Kijk voor meer informatie
op www.brummen.nl.

Veteranendag in teken van ontmoeten
Zaterdag 21 mei was de jaarlijkse lokale viering van Veteranendag.
Veteranen, variërend in leeftijd van 30 tot bijna 100 jaar kwamen naar het
gemeentehuis. De bijeenkomst stond vooral in het teken van elkaar
ontmoeten en om lief en leed te delen.
Het was een mooie bijeenkomst, die
door ongeveer honderd personen
werd bezocht. Iedereen vond het
fijn om elkaar na corona weer te
zien en te spreken. Veteranen die
eerder in een grotere stad hebben
gewoond en nu in de gemeente
Brummen waren komen wonen,
waardeerden vooral de kleinschaligheid met de persoonlijke aandacht
en gesprekken. Ko Sent, predikant
in dienst bij de Diensten Geestelijke
Verzorging van Defensie bood een
luisterend oor voor de veteranen. Er
stonden 4 historische militaire
voertuigen van De Groene Soos
buiten. De middag werd muzikaal
opgeluisterd door Klein Orkest
Eendracht. Als afsluiting was er

natuurlijk de traditionele ‘blauwe
hap’ (Indonesisch buffet).
Burgemeester Van Hedel noemde in
zijn toespraak het belang van de
mensen die zich inzetten voor
vrede, vrijheid en democratie. Hij
bedankte de veteranen voor hun
inzet daarvoor over de hele wereld.
Verder prees hij alle voorbereidingen
van de vrijwilligerswerkgroep (ook
veteranen) die deze lokale viering
heeft georganiseerd. Zelfs in
coronatijd, waarin de Veteranendag
niet kon doorgaan, hebben zij
aandacht besteed aan de veteranen
in onze gemeente door hen thuis
een kleine attentie te brengen.

Wethouder Financiën Ine van
Burgsteden laat weten dat de
gemeenteraad dit jaar weer voor
belangrijke keuzes staat. “Er is met
het herstelplan afgelopen jaar een
stevig fundament gelegd om de
financiële positie van de gemeente
robuuster te maken. Maar er is veel
gaande, niet alleen in Brummen,
maar ook nationaal en internationaal. Dat vraagt ook in de komende
tijd van het gemeentebestuur
weloverwogen keuzes.” Omdat de
coalitievorming de afgelopen weken
nog volop gaande was, presenteert
het demissionaire college een
perspectiefnota 2023-2026 die
beperkt van omvang is. “Passend bij
onze demissionaire status schetsen
we de financiële uitgangssituatie
zonder hierin voor te sorteren op
politieke keuzes,” aldus Van
Burgsteden. Dat het meerjarenperspectief een negatief beeld geeft is

volgens haar daarom logisch. “We
houden bijvoorbeeld al wel rekening
met alle lasten van de bestuurskrachtontwikkeling en met de lagere
gemeentefondsuitkering van het
rijk. Maar we doen dus nog geen
inhoudelijke voorstellen hoe we hier
mee om kunnen gaan.”
Financiële opgave
Wethouder Van Burgsteden laat
weten dat de jaarstukken 2021 een
financieel overschot van ongeveer
€ 5,7 miljoen laat zien. “Dat
overschot geeft ruimte om het
weerstandsniveau versneld te
versterken. Daardoor kan financiële
ruimte ontstaan.” Van Burgsteden
constateert ook dat met de huidige
inzichten en rijksbijdragen, er zorgen
zijn voor met name het laatste jaar
van de meerjarige begrotingsperiode
2026. “We hopen in juni meer
duidelijkheid te krijgen van het rijk

over de bijdrage die gemeenten in
dat jaar mogen ontvangen. Dan
wordt ook duidelijker hoe groot een
eventuele financiële opgave voor de
gemeente Brummen is.”

Groot onderhoud N786
Apeldoorn-Dieren
In 2021 en 2022 voert provincie
Gelderland groot onderhoud uit aan
de N786 Apeldoorn – Dieren. De
planning van de werkzaamheden is
vanwege vertraging bijgesteld. Het
groot onderhoud aan de N786
Apeldoorn - Dieren is bijna klaar.
Voor 2022 staan er werkzaamheden
gepland in Loenen van 30 mei t/m
10 juni. In Eerbeek wordt vanaf 13
juni t/m 8 juli de rotonde bij de
Coldenhovenseweg vervangen. Kijk
voor meer informatie, omleidingsroutes en wegafsluitingen op
www.gelderland.nl.

Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld
Gedeputeerde Staten heeft het Recreatiezoneringsplan Veluwe vastgesteld.
Tot en met 31 maart 2022 kon iedereen een zienswijze indienen over het
ontwerp Recreatiezoneringsplan. Daarvan maakte 116 mensen en organisaties gebruik. De zienswijzen zijn van een reactie voorzien, ruim 40 zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan. Het vastgestelde plan en de
reactienota zijn te vinden op www.recreatiezoneringopdeveluwe.nl
Natuur beschermen én beleven
De Veluwe is een van de grootste
natuurgebieden van Nederland en
onderdeel van het Europese netwerk
van beschermde natuurgebieden:
Natura 2000. Het gaat helaas niet
goed met deze prachtige Gelderse
natuur. Door verdroging, verzuring,
vermesting en verstoring gaan bomen
dood en verdwijnen planten en
dieren. Daarom werken heel veel
partijen samen om de Veluwse natuur
weer sterk te maken. Er worden

herstelprogramma’s gemaakt voor
bossen, vennen en venen, heide en
stuifzanden en beken.
Daarnaast is door de provincie, in
samenwerking met terreineigenaren
en gemeenten, een Recreatiezoneringsplan gemaakt waarin de balans
is gezocht tussen natuur en recreatie. Met de constructieve input van
tal van bewoners, gebruikers en
ondernemers op de Veluwe ligt er
een plan waarin beschermen én
beleven hand in hand gaan.

Wat houdt het plan in?
Op de meest kwetsbare plekken,
bijvoorbeeld de stuifzanden,
worden planten en dieren beschermd door ze meer rust te
bieden. Waar nodig worden paden
en routes verlegd. Op andere
plekken worden de recreatiemogelijkheden juist verbeterd en extra
voorzieningen aangelegd. Het
Recreatiezoneringsplan is een
eerste, maar belangrijke, stap om de
komende jaren richting te geven
aan het recreatief gebruik van de
Veluwe. Het huidige Recreatiezoneringsplan is niet het absolute
eindbeeld voor de Veluwe. De
komende jaren worden ongetwijfeld
nieuwe inzichten opgedaan die tot
aanpassingen leiden.
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Bekendmakingen op overheid.nl
Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
bouwen van een bijgebouw,
Knoevenoordstraat 63, Brummen
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
vervangen van de kozijnen op de
begane grond, Loenenseweg 53,
Eerbeek
• Ingediende aanvraag reguliere
omgevingsvergunning, het
aanleggen van een uitweg, ’t
Zaaibroek in Hall, kad. Brummen,
sectie Q, nummer 438
• Verleende reguliere omgevingsvergunning, het realiseren van een
dakkapel op de locatie Hazelworm
1, Eerbeek
• Verleende reguliere omgevings-

•

•

•

•

vergunning, het tijdelijk plaatsen
van een kleine windmolen
(boerderijmolen) op de locatie
Hoevesteeg 2, Tonden
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het plaatsen van een
erfafscheiding op de locatie
Hooimate 13, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, het veranderen van
een uitweg van de Oude Eerbeekseweg 6-6A naar de Oude
Eerbeekseweg, Brummen
Verleende reguliere omgevingsvergunning, de casco-restauratie
van de tuinmanswoning-oranjerie
op het landgoed “Reuversweerd”
gelegen op de locatie Piepenbeltweg 3, Brummen
Verleende reguliere omgevings-

vergunning, de casco-restauratie
van de tuinsokkels op het
landgoed “Reuversweerd”
gelegen op de locatie Piepenbeltweg 3, Brummen
• Rectificatie van de ingediende
aanvraag voor het verbouwen en
uitbreiden van de supermarkt
gelegen aan de Stuijvenburchstraat 107A in Eerbeek
wordt nu een omgevingsvergunning met een uitgebreide
procedure
Overige overheidsinformatie
• Gezamenlijk FORUM op donderdag 2 juni 2022
• Openbaar FORUM Perspectiefnota op donderdag 2 juni 2022

Dit is een beknopt overzicht van de bekendmakingen op overheid.nl van afgelopen week. Kijk voor de
volledige en officiële bekendmakingen op www.overheid.nl.

Veel eensgezindheid tijdens raadsvergadering
Donderdagavond 19 mei heeft de raad een besluitvormende vergadering
gehad. Op de agenda stonden 5 hamerstukken en 3 bespreekstukken. Ook
werd een motie vreemd aan de orde van de dag behandeld over de
vluchtelingencrisis. De avond verliep vlot, de raad was het vaak unaniem
eens met de ingediende voorstellen.

teraad geen zienswijze ingediend op
de begrotingswijziging van de
Omgevingsdienst Veluwe IJssel
(OVIJ) en ook niet ten aanzien van de
ontwerpprogrammabegroting 2023.

anderszins verzekerd is. De raad
heeft met hamerslag een coördinatiebesluit genomen voor de Kampweg 46 Brummen. Dit houdt in dat
via de coördinatieregeling het
bestemmingsplan en omgevingsvergunning in één voorstel in behandeling genomen kunnen worden.

Vluchtelingencrisis
De gemeenteraad besprak uitgebreid over een motie ‘vreemd aan de
orde van de dag’ dat werd ingediend door PvdA, GroenLinks, D66
en CDA. In deze motie roept de
raad het college op onmiddellijk een
of meerdere locaties aan te wijzen
(bijvoorbeeld een leegstaand pand)
waar 25 tot 50 vluchtelingen,
ongeacht hun afkomst, tijdelijk
opgevangen kunnen worden. Ze
vragen het college om aandacht te
hebben voor een zo groot mogelijk
draagvlak onder de inwoners. En de
raad op de hoogte te brengen van
de mogelijkheden/scenario’s om nog
dit jaar in de gemeente, bijvoorbeeld
door tijdelijke bebouwing, extra
woningen te realiseren. De motie is
raadsbreed uiteindelijk ingediend en
unaniem aangenomen.

Aan het begin van de vergadering
werden de heren Vondeling en
Holtslag als steunfractielid beëdigd.
Vervolgens is de agenda gewijzigd
vastgesteld, agendapunt 10 is
verwijderd van de agenda en wordt
in een volgende vergadering
behandeld. Agendapunt 8 wordt
aangepast naar een hamerstuk. Ook
benoemde de raad de vier leden van
de Auditcommissie: de dames
Voskamp, Hagman, Zuidwijk-van
Lenthe en de heer Teunissen.
Lendeweg en Kampweg
De raad besloot unaniem om het
bestemmingsplan Lendeweg 8b vast
te stellen en in te stemmen met de
beantwoording van zienswijzen
zoals verwoord in reactienota.
Daarbij wordt geen exploitatieplan
opgesteld, omdat het kostenverhaal

Zienswijzen
De gemeenteraad besloot ook om
een zienswijze in te dienen op de
programmabegroting 2023 van de
regionale GGD. De zienswijze kunt u
vinden op www.brummen.nl. Daarin
vraagt de Brummense raad vooral
aandacht voor de financiële positie
van onze gemeente. De raad nam
unaniem een amendement aan bij het
voorstel om een zienswijze in te
dienen voor de conceptbegroting Plus
OV 2023. Er werd door de gemeen-

Gemeentehuis gesloten
Het gemeentehuis is gesloten op maandag
6 juni (Tweede Pinksterdag).
Het Servicepunt in Eerbeek is op deze dag
ook dicht. Natuurlijk kunt u wel terecht op
www.brummen.nl voor informatie over de
gemeentelijke producten en diensten, onze
openingstijden of om een afspraak te
maken.

Kort nieuws
Ambachtstraat 43-45

B&W heeft besloten om geen mer-procedure op te starten en in te
stemmen met het ontwerpbestemmingsplan voor locatie Ambachtstraat
43-45. Daarnaast zijn zij met de initiatiefnemer een anterieure- en
planschade-overeenkomst aangegaan. Het doel is om een appartementengebouw met daarin maximaal 24 studio’s te bouwen.

Jonge mantelzorgers

Van 1 tot en met 7 juni is het de ‘Week van de Jonge Mantelzorger’. Alle bij
het Knooppunt Mantelzorg bekende jonge mantelzorgers krijgen dan een
cadeaubon van 20 euro toegestuurd. Dit als blijk van waardering van zowel
het gemeentebestuur als Knooppunt Mantelzorg. Het gaat om jongeren tot
en met 24 jaar die meer dan gemiddeld de zorg voor iemand in hun familie
hebben. Jonge mantelzorgers die nog niet in beeld zijn kunnen een mail
sturen naar Karin van Aalst van het Knooppunt Mantelzorg: k.vanaalst@
welzijnbrummen.nl. Geef daarin naam, geboortedatum en adres door.

LCE achter bedrijventerrein Kollergang
Na een zorgvuldige afweging kiest het dagelijks bestuur van de provincie
(Gedeputeerde Staten) voor een nieuw Logistiek Centrum Eerbeek (LCE)
achter bedrijventerrein Kollergang. De andere mogelijke locatie op het
terrein van een camping valt daarmee af. Het nieuwe LCE moet zorgen
voor efficiëntere opslag voor de papierfabrieken en zo de overlast in het
dorp beperken. De provincie kiest hiermee voor de locatie die het best
aansluit bij de wens van inwoners en bedrijven.
Om hun toekomst in Eerbeek veilig
te stellen willen de drie papierfabrieken DJP De Hoop, DS Smith
Packaging en Folding Boxboard
Eerbeek beter concurreren op de
markt. Daarom gaan ze binnen hun
bestaande vergunning de productie
verhogen. Een gezamenlijk Logistiek
Centrum zorgt ervoor dat het aantal
vrachtbewegingen in de kern hierbij
minder toeneemt. De drie fabrieken
hebben momenteel verschillende
opslaglocaties in en om Eerbeek
heen. Daar rijden diesel vrachtwagens af en aan om producten op te
slaan. Door de opslag van de
fabrieken samen te voegen in één
logistiek centrum wordt het pendeltransport efficiënter. Daarbij heeft de
provincie de voorwaarde gesteld dat
het pendelverkeer van en naar het

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

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

Servicepunt Eerbeek
Stuijvenburchstraat 66
6961 CW Eerbeek

Meer informatie
Via de website eerbeekloenen2030.nl
en de bijhorende nieuwsbrief geeft
de provincie uitleg over deze zorgvuldige en brede afweging. Ook op
de gemeentelijke website is een
nieuwsbericht over dit provinciaal
besluit te vinden.

Aanpak gericht op opvoeden en
opgroeien kinderen
Afgelopen vrijdag bezocht jeugdwethouder Ingrid Timmer een
kind-oudergroep bij Maakplaats The
Villa in Brummen. Ze gaf hiermee
het startschot van de aanpak
#opladers. Een initiatief dat ouders
met elkaar verbindt. #Opladers
stimuleert het gesprek over
opvoeden en het opgroeien van de
kin-deren en zorgt dat we als
ouders elkaar een handje helpen.
Het gemeentebestuur ondersteunt
dit initiatief, waarvan Fiona Vloet de
centrale contactpersoon en aanjager

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

nieuwe LCE elektrisch moet worden.
Dit zorgt in de kern van Eerbeek voor
minder lawaai en fijnstof van
vrachtwagens. Het elektrisch vervoer
is onderdeel van de plannen van de
industrie om te verduurzamen. De
papierindustrie is een grootverbruiker
van gas en wil zoveel mogelijk
overstappen op elektriciteit. Zo willen
ze de stikstof en CO2 uitstoot
verminderen. De provincie ondersteunt de industrie bij deze plannen.

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

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

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

Vanwege corona vervallen de
inloopspreekuren bij Plein Vijf en
Gezondheidscentrum De Toren.

is. Meer weten? Lees dan het
nieuwsbericht op onze website.

