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Vier kansrijke initiatieven voor zonnevelden
Er moet nog veel gebeuren voordat Nederland in 2050 energieneutraal is. De gemeenteraad heeft daarom als 
doel gesteld om in te zetten op duurzame energiebronnen.  Vier initiatiefnemers krijgen nu toestemming om hun 
voorstel voor een zonneveld verder te ontwikkelen. Dit in nauwe samenwerking met omwonenden. De initiatief-
nemers krijgen daar maximaal één jaar de tijd voor. Dan moet er een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
zijn ingediend. De gemeente controleert dan of die aanvraag klopt en voldoet aan het beleid, wetten en regels.

Het besluit vloeit voort uit het 
uitnodigingskader voor zonnevel-
den. Doel is tot 2030 maximaal 100 
hectare netto aan zonnevelden 
mogelijk te maken. De ontwikkeling 
gebeurt in delen. In de eerste 
tranche (waarover nu een besluit is 
genomen) wordt ruimte gegeven 
aan ruim 30 hectare netto. De 
tweede tranche moet ruimte geven 
aan nog eens 30 hectare netto. De 
overige 35 hectare is al ingevuld 
door lopende initiatieven.

Kansrijke initiatieven
De vier initiatieven die samen met 
omwonenden verder kunnen 
worden ontwikkeld zijn Soerense 
Zand Zuid, Zilverbeek, Het Blaar en 
De Voort. 
Vijf andere initiatieven vallen af, ook 
al hadden deze wel meer dan de 
minimale score behaald in de 
beoordeling. De vier genoemde initi

atieven zijn als meest kansrijk 
beoordeeld. Of en in welke vorm de 
initiatieven gerealiseerd gaan 
worden ligt vooral aan het vervolg-
proces van de initiatiefnemers met 
de omwonenden. Het gemeentebe-
stuur geeft aan dat bij de verdere 
uitwerking natuur, landschap en 
inpassing een belangrijke plek 
inneemt. Ook vindt het college het 
belangrijk dat inwoners goed 
kunnen meepraten en dat ze invloed 
hebben op het uiteindelijke plan. 
Bovendien moeten de opbrengsten 
van de zonnevelden ook (financieel) 
voordeel opleveren voor de 
omgeving;  vast te leggen in een 
zogenoemd ‘profijtplan’. Om het 
proces het komende jaar te onder-
steunen, blijft de gemeente experts 
beschikbaar stellen. Ook vraagt het 
college de provincie Gelderland en 
Vereniging Natuurmonumenten om 
mee te doen in het vervolgtraject. 

Bijdrage aan klimaataanpak
Verantwoordelijk wethouder Pouwel 
Inberg constateert dat door dit 
besluit de opwek van schone 
energie door middel van zonnevel-
den toeneemt. “Dit helpt om de 
CO2 uitstoot te verminderen. Het is 
een flinke bijdrage aan de Nationale 
klimaataanpak”, aldus de wethou-
der. Hij verwijst hierbij naar het 
Uitnodigingskader windmolens en 
zonnevelden dat de gemeenteraad 
in november 2021 heeft vastgesteld. 
“We willen zoveel mogelijk groene 
energie opwekken. Dit met respect 
voor ons mooie landschap en 
rekening houdend met onze 
inwoners. Deze vier initiatieven gaan 
een hele mooie bijdrage leveren.” 
Inberg benadrukt dat de gemeente 
gebruikmaakt van de methode van 
een maatschappelijke tender. 
“Omwonenden hebben alle negen 
initiatieven vooraf beoordeeld. 

Gemeentehuis gesloten
Op dinsdagmiddag 13 december is het  gemeentehuis vanaf 16.00 uur 
gesloten vanwege een personeelsbijeenkomst. Het is dan niet mogelijk 
om een afspraak te maken bij burgerzaken of om documenten af te 
halen bij de receptie.       

Geef mening over kerken en woon-/leefomgeving 
In de komende weken kunnen inwoners weer hun mening geven via het 
inwonerspanel Brummen Spreekt. Dit maal over 2 uiteenlopende onder-
werpen. Wat vindt u van de kerkgebouwen in onze gemeente? In veel 
kerken loopt het aantal kerkgangers behoorlijk terug. Wat betekent dit 
voor de toekomst van deze vaak bijzondere gebouwen? Ook willen wij uw 
mening weten over het wonen en (samen)leven in onze gemeente. En hoe 
de gemeente functioneert en inwoners bij onderwerpen betrekt. 

De vijf kerkbesturen binnen de 
gemeente denken met elkaar na 
over de toekomst van hun kerkge-
bouwen. Dit gaan ze vervolgens 
samen beschrijven in een zoge-
naamde kerkenvisie. Dit is een 
strategische visie op de toekomst 
van kerkgebouwen. Het gemeente-
bestuur stimuleert dat de kerkbestu-
ren zo’n visiedocument opstellen. 
Immers, de overheid in Nederland 
ziet kerken als religieus erfgoed. Het 
wil daarom graag weten hoe 
geloofsgemeenschappen en de 
burgerlijke gemeente denken over 
de toekomst van hun kerkgebou-
wen. Blijven kerken als kerk 
fungeren? Worden kerkgebouwen 

geschikt gemaakt voor multifunctio-
neel of voor nevengebruik? Worden 
er misschien kerkgebouwen gesloten 
voor de eredienst en krijgen de 
gebouwen een andere functie? En 
op welke maatschappelijke behoeftes 
kunnen we inspelen met de dreigen-
de leegstand van kerkgebouwen?
In de gemeente Brummen zijn er op 
dit moment 5 kerken: de Kruiskerk 
en de Moluks Evangelische kerk Silo 
in Eerbeek, de Ludgeruskerk in Hall, 
de Vrijzinnigen IJsselstreek en de 
Pancratiuskerk in Brummen. De 
kerkbesturen denken na over een 
duurzaam toekomstperspectief voor 
hun kerkgebouwen en welke 
functies, naast die van de kerkdienst, 
goed zouden aansluiten op de 
behoeften van hun gemeenschap en 
de inwoners van Brummen. Zij 
stellen ook graag hun kerken (nog 
meer) open voor gebruik door 
andere organisaties of verenigingen. 
Daarvoor willen de kerkbesturen 
heel graag uw mening horen!

Samen met experts die elk hun 
vakkennis hebben ingebracht bij 
de beoordeling. Het is dus een zeer 
zorgvuldig doorlopen procedure.” 
Uit de analyse van de tender aan 
het eind van de beoordelingsfase 
blijkt dat er bij omwonenden en 
andere belanghebbenden nog 
vragen en zorgen zijn. “Deze 
vragen en signalen nemen we erg 
serieus”, geeft de wethouder aan. 
“We nemen deze dan ook mee 
naar de vervolgfase als belangrijke 

aandachtspunten.” Ook gaat de 
gemeente direct in het nieuwe jaar 
de eerste tranche evalueren, 
voordat een tweede tranche wordt 
gestart.

Meer informatie
Op de website www.brummen.nl/
tenderzon leest u alles over de 
tender. Daarnaast mag u met 
vragen altijd contact met ons opne-
men via 0575-568 233 of via 
gemeente@brummen.nl.

SILO kerk Eerbeek

Kruiskerk EerbeekPancratius kerk Brummenkerk Hall

Vrijzinnigen IJsselstreek

Wonen, leven en dienstverlening
Het tweede deel van de vragenlijst 
bevat uiteenlopende vragen over de 
eigen woon- en leefomgeving. Het 
gaat daarbij om hele concrete zaken 
zoals openbaar groen en verkeer, 
maar ook over zorg en welzijn. 
Maar ook hoe inwoners aankijken 
tegen de gemeentelijke dienstverle-
ning en de wijze waarop inwoners 
bij gemeentelijke zaken worden 
betrokken en hoe de gemeente 
communiceert. 

De antwoorden op deze vragen 
worden vergeleken met de ant-
woorden die de panelleden in 2018 
hebben gegeven. Toen zijn dezelfde 
vragen gesteld. Wij gebruiken de 
uitkomsten om de dienstverlening 
verder te verbeteren. Ook maken 
de antwoorden deel uit van de 
landelijke website waarstaatjege-
meente.nl. Zowel de gemeente als 

inwoners kunnen dan zien hoe de 
gemeente het op uiteenlopende 
terreinen doet in vergelijking met 
andere gemeenten. 

Inwonerspanel
Het inwonerspanel Brummen 
Spreekt telt ruim 1200 panelleden. 
Iedere inwoner vanaf 16 jaar kan 
zich hiervoor aanmelden. Bent u 
nog geen lid van het inwoner-
spanel? Schrijf u dan nu in via de 
website www.brummenspreekt.nl. 
Enkele dagen na uw aanmelding 
krijgt u de vragen automatisch 
toegestuurd. Ook is de mogelijkheid 
om via een open link (dus buiten 
het panel om) deel te nemen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd 
door het gespecialiseerde en 
onafhankelijke onderzoek- & 
adviesbureau Moventem uit 
Zutphen. 



9 december 2022

Omgevingsvergunning
• Ingediende aanvraag Reguliere 

omgevingsvergunning, wijzigen 
bestemming ten behoeve van 
aanleggen van ruim 3 ha bos, 
tussen de Brummenseweg en 
Dierenseweg, kadastraal Hall, 
sectie C, nummer 2647, 2648, 
2649, 2671, 2673, 2674, 3408 
ged.

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, aangepas-
te dunning van 2 ha. bos (maxi-
maal 300 bomen) Coldenhoven-
seweg 89, Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, construc-
tief wijzigen van de woning, 
Gasfabriekstraat 34, Brummen

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, wijzigen 
van de gevel, Kollergang 1A, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, het 
realiseren van een puntdak op de 
carport, Offenbachstraat 68, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, plaatsen 

van een poort, Prof. Weberlaan 4, 
Eerbeek

• Ingediende aanvraag Reguliere 
omgevingsvergunning, verbou-
wen van de woning, Voorsterweg 
161A, Empe

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, aanbrengen van 
gevelbelettering, Ambachtstraat 
3, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, kappen van 2 fijnspar-
ren, 2 grove dennen en 1 berk 
verleend met herplant, Anna van 
Saksenlaan 4, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, aanbrengen nieuwe 
kozijnen en herindeling winke-
lunits, hoek Coldenhovenseweg, 
Stuijvenburchstraat, Hall, sectie E, 
nummer 6074

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, kappen van een berk 
verleend met herplant, Gravin van 
Burenlaan 22, Eerbeek

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, kappen van 20 beuken 
verleend met herplant, Gelders 
Hoofd 6, Empe

• Verleend reguliere omgevingsver-

gunning, plaatsen verlicht logo/
reclame op de gevel, Stuijven-
burchstraat 34L, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, plaatsen van zonnepa-
nelen, Voorsterweg 86, Brummen

• Verleend reguliere omgevingsver-
gunning, kappen van een beuk 
verleend met herplant, Zutphen-
sestraat 175, Brummen

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, geven van personal 
training en groepslessen, Colden-
hovenseweg 6B, Eerbeek

• Intrekking aanvraag omgevings-
vergunning, plaatsen van een 
tuinhuis, Gravin van Burenlaan 7, 
Eerbeek

Overige overheidsinformatie
• Besluitvormende raadsvergadering 

op donderdag 15 december 2022

Verkeersbesluit of -mededeling
• Verkeersbesluit opheffen gereser-

veerde gehandicaptenparkeer-
plaats De Wimme 6 en aanwijzen 
gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats De Wimme 8 te 
Brummen

Bekendmakingen op overheid.nl

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.

Kort nieuws

De Kwekerij
B&W hebben besloten in te stemmen met het bestemmingsplan ´De 
Kwekerij, Laag Soeren´. Hiermee wordt het mogelijk om 24 woningen te 
bouwen op het terrein van het voormalig tuincentrum. Op het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn in totaal 3 zienswijze ingediend. 

Toekomstbestendig Wonen
B&W hebben besloten de raad voor te stellen om de Verordening Toe-
komstbestendig Wonen VvE´s vast te stellen. Hiermee wordt het toegan-
kelijker om een maatwerklening te nemen. Daarnaast wordt hiermee het 
plaatsen van laadpalen als verduurzamingsmaatregel gestimuleerd.

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)

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

Colofon

Volgende week: laatste raadsbesluiten dit jaar 
Vijf bespreekstukken en twee voorstellen die vermoedelijk zonder debat worden besloten. Dat is de inhoud van 
de agenda van de laatste besluitvormende vergadering van de Brummense gemeenteraad dit jaar. Deze vindt 
volgende week dinsdag plaats. De agenda en bijhorende stukken vindt u op onze website. De vergadering 
begint om 20.00 uur en is zoals gebruikelijk voor belangstellenden bij te wonen in de raadszaal. Ook kunt u de 
vergadering thuis volgen via het televisiekanaal van de lokale omroep.
 
Eén van de onderwerpen waarover 
de raad zeker met elkaar in debat 
gaat voordat een besluit wordt 
genomen is het voorstel om in te 
stemmen met het budget om met 
spoed tijdelijke woningen te 

bouwen op een braakliggend 
perceel nabij sportpark De Veldkant 
in Eerbeek. Ook neemt de raad een 
besluit over het gemeentelijke 
programma Water en Riolering en 
worden de belastingtarieven voor 

2023 vastgesteld. Daarnaast staat 
een aanpassing van de Algemeen 
Plaatselijke Verordening (APV) op 
de agenda. 

Een ander belangrijk voorstel heeft 
te maken met de actualisatie van 
het minimabeleid. Essentie van dat 
voorstel is dat meer huishoudens 
voor regelingen in aanmerking 
komen. Voorstel is om de inkomens-
grens voor het minimabeleid te 
verhogen van 110 naar 130 procent 
van de van toepassing zijnde 
bijstandsnorm. Ook voor regelingen 
voor kinderen in gezinnen geldt dan 
een inkomensgrens van 130 
procent. 

Hamerstukken
Tijdens de raadsfora van 1 decem-
ber bleek dat gemeenteraadsleden 
het eens zijn over twee andere 
voorstellen. Deze worden vermoe-

delijke zonder debat unaniem 
besloten. Het gaat om het bestem-
mingsplan voor het perceel Doven-
kampweg 3-5 in Empe en het 
convenant voor regionale samen-
werking is de regio Oost-Veluwe op 
het gebied van Maatschappelijke 
Opvang en Beschermd Wonen. 
Verder neemt de raad een besluit 

over de lijst met ingekomen en te 
verzenden stukken en wordt 
mevrouw Marion Rozema beëdigd 
als steunfractielid van Lokaal Belang. 

Ook de vragenronde prijkt op de 
agenda. Raadsleden kunnen dan 
een korte inhoudelijke vraag stellen 
aan de aanwezige wethouders. 

Dinsdagavond vond een inloopavond plaats over de tijdelijke woningen 
nabij sportpark De Veldkant. Veel aanwonenden lieten zich informeren en 
gaven daarbij hun mening of aandachtspunten.

Feestelijke opening rondweg De Hoven
Na vele jaren van voorbereiding is de rondweg De Hoven klaar.  Op  
zaterdag 17 december 2022 is de feestelijke opening. Iedereen is van 
harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Op donderdag 22 december 
om 17.00 uur gaat de rondweg officieel open voor verkeer.
 
Op zaterdag 17 december om 11.00 
uur verricht gedeputeerde Helga 
Witjes (provincie Gelderland) samen 
met wethouder Pouwel Inberg 
(gemeente Brummen) en wethouder 
Sjoerd Wannet (gemeente Zutphen) 
de openingshandeling. Aansluitend 
zijn er diverse activiteiten op en langs 
de rondweg. En uiteraard heeft 
iedereen gelegenheid om zelf over de 
hele rondweg te fietsen of te 
wandelen. Kijk voor meer info over 
het programma op programma op 
www.gelderland.nl/n345-dehoven

Kom met de fiets
Kom op 17 december zoveel 

mogelijk met de fiets. Fietsen kunt u 
bij de ontvangstlocatie neerzetten 
of er mee de rondweg op.  

Rondweg open 22 december vanaf 
17.00 uur
Op donderdag 22 december gaat 
om 17.00 uur de rondweg 
officieel open voor verkeer en dus 
mogen dan alle auto’s, motoren 
en vrachtwagens erop. Deze 
datum ligt een kleine week na de 
feestelijke opening van de 
rondweg. 
Deze tijd heeft de aannemer nodig 
om de laatste werkzaamheden uit te 
voeren.

De Hoven
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Plattegrond opening rondweg De Hoven

1  - parkeren auto
2 - verzamelplek om 10.30 uur
3 - plek openingshandeling
4 - evenemententerrein
5 - fietsen stallen op de rondweg
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