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1- Van de redactie. 

 

We hebben ons best gedaan u via dit infobulletin weer op de hoogte te stellen van de activiteiten van de 

fractie en van het bestuur.  

 

Centraal in dit infobulletin staat de informatie die gaat over een gedachtewisseling over het onderwerp “De 

energietransitie ,acceptatie van zonneparken en windparken. Zo ja, waar dan? .  

 

Maar we gaan eerst de huishoudelijke zaken bespreken op de algemene ledenvergadering. Dat is op 20 

November om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur met koffie en thee in Plein 5, Limburg van Stirumplein in 

Brummen.  

 

Daarna bespreken we aan de hand van enige notities uit dit bulletin, de problematiek van de Energietransitie. 

Daarbij schenken we ondermeer aandacht aan het proces dat bij de gemeente doorlopen moet worden door 

een initiatiefnemer van een zonnepark om een zogenoemde Omgevingsvergunning te verkrijgen om te mogen 

bouwen. Daarna gaan we eens kijken of het nodig is dat de gemeente daar bovenop ook zelf beleid  moet 

gaan voeren. Immers de doorlopen procedure van de initiatiefnemer zit vol met wetgeving, verordeningen en 

regelgeving die de neerslag zijn van beleid op verschillend gebied. Hoe dat zit staat ook in het bulletin 

beschreven , op de verschillende terreinen, en beperkt tot het meest essentiële.  

Daarna volgt een pauze. 

 

Na de pauze, zo is nu het plan, gaan we aan de hand van een beheertypenkaart van de gemeente Brummen, 

samen bezien waar we eventueel zonneparken en windturbines zouden kunnen toestaan. 

Dat moet er dan toe leiden dat we wellicht aan de fractie onze gezamenlijke ideeën daaromtrent zouden 

kunnen  meegeven. 

Zoals gezegd, In dit infobulletin leest u er meer over. 

Over het huishoudelijk/bestuurlijk deel kunnen we kort zijn. We doen verslag van werkzaamheden. We 

hebben een schrijnend tekort aan mensen die ons willen helpen om de bestuurlijke aangelegenheden steeds 

weer rond te krijgen. Het begint echt nijpend te worden. Laat ons a.u.b. niet in de steek.!  

 

De nieuwe fractie vertelt in een mooi stukje proza, hoe het hun het eerste halfjaar is vergaan. 

 

Alle leden worden de laatste jaren via de CDA-NIEUWSBRIEF van actuele locale politieke gebeurtenissen op 

de hoogte gehouden. Als u vrienden of kennissen weet die wellicht ook belangstelling hebben voor de 

nieuwsbrief, laat u dat dan even weten. 

 

Jaap Ypma 

 

 

 

2- Uitnodiging en agenda. 

 

 

Geachte leden , 

Hierbij nodig ik u, in overleg met de voorzitter, uit voor een ledenvergadering, tevens 

discussieavond  

 

De bijeenkomst zal worden gehouden op dinsdag 20 november 2018, in één van de zalen van SWB, 

plein 5, Graaf van Limburg Stirum Plein, Brummen. Inloop 19.30 uur. 

 

De agenda is als volgt: 

1. Vaststelling agenda. 

2. Vaststelling verslag van de ledenvergadering van 6 juni j.l. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen van het bestuur. 

4. Mededelingen fractie; Actuele onderwerpen. 

5. Bespreking onderwerp “De energietransitie, acceptatie van zonneparken en windparken. Zo ja, waar 

dan?  

 

Pauze. 

 

6. We gaan aan de hand van een beheertypenkaart van de gemeente Brummen, samen bezien waar we 
eventueel zonneparken en windturbines zouden kunnen toestaan. 

7. Het vormen van beleid voor grootschalige projecten. Wat stellen we voor? 
8. Mededelingen komende verkiezingen: Prov. Staten / Waterschap en Europese verkiezingen. 

De campagne daarvoor. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting. 

 

Wij rekenen op uw komst . 

Namens het bestuur  

 

Jaap Ypma 

Antoon Menkveld ,secretaris  

 

 

3- Verslag van de ledenvergadering van het CDA afdeling Brummen van 6 juni 2018, in één van de 

zalen van het Tjark Rikscentrum in Eerbeek.  

Aanwezig: Jolanda Pierik-van der Snel(wethouder ) Jaap Ypma voorzitter; Antoon Menkveld secretaris; Cor 

ten Klooster penningmeester (wat later ); Ko Kolk, alg. adjunct; Siemen van Asperen  bestuurslid; Dity 

Zuidwijk raadslid; de leden: B. Vrijhof, W. Blom, G. Wentink, J. Haijtink en mw. G. Ypma. 

1. Opening .De voorzitter opent om 20.05 uur de ledenvergadering en heet een ieder welkom. In zijn 

inleiding geeft de  voorzitter aan dat dit een leden vergadering is waarin we evalueren en  

terugblikken op het afgelopen jaar en de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 maart 2018. Hij 

geeft aan dat de pers op dit moment  de mond vol heeft van populisme en de opstelling van hun 

leiders. Maar dat ons bestuur in navolging van de vicevoorzitter van de Raad van State, de heer H.J. 

Donner, wil dat CDA -Brummen staat voor een christelijke volkspartij en dit wil blijven. Een partij die 

zich inzet voor het welzijn van de bevolking. In deze regio, toegespitst op de gemeente Brummen en 

hierbij rekening  houdt met de gehele samenleving. Hierbij wordt vanzelfsprekend rekening gehouden 

met de zwakkeren in onze maatschappij en gedraagt zich als goede rentmeesters van ons erfgoed . 

Wij willen ons niet als populist gedragen. 

2. Het verslag van de vergadering van 16 januari 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld . 

Naar aanleiding van dit verslag merkt de heer Wentink op dat hij de naam van de heer den Dekker op 
de lijst van aanwezigen mist. De secretaris geeft in de pauze aan dat volgens de presentielijst van 16 
januari 2018 de heer den Dekker op deze vergadering niet aanwezig was; c.q. de presentielijst niet 
heeft getekend. 
Tevens wordt nog meegedeeld dat het proces-verbaal van de kandidaatstelling op 16 januari 2018, 
als apart stuk ter vergadering ter inzage is gelegd. Hierover zijn geen opmerkingen gemaakt en wordt 
derhalve als aanhangsel van dit verslag eveneens vastgesteld. Deze werkwijze is gekozen om aan de 
voorschriften in het kader van de nieuwe privacy wet te kunnen voldoen. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 

• Berichten van verhindering zijn ontvangen van :Erwin te Bokkel, Gerrit te Bokkel, Ronald 

Boerefijn, Joep van Aggelen, Arjan van der Leest, Jan Loonstra en Willem Arentsen. 

• Een bedankkaartje van de familie Zuidwijk  in verband met de getoonde belangstelling bij  het 

overlijden van mevrouw M.H. van Lenthe-Lebbink. 
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• Een felicitatie ontvangen van mevrouw Peetoom namens het CDA voor de getoonde inzet tot 

dit resultaat bij goede deze raadsverkiezingen. 

4. Jaarverslagen. 

• Het jaarverslag van het bestuur over 2017, zoals gepubliceerd in ons ledenbulletin, wordt 

ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samensteller. 

• Het jaarverslag van de fractie  over 2017, eveneens gepubliceerd in ons bulletin, wordt 

ongewijzigd vastgesteld met dank aan de samenstellers.  

 
5. Financieel jaarverslag over 2017 . 

• Dit verslag is opgenomen in het midden blad van ons bulletin. De penningmeester geeft nog 

enige toelichting op de genoemde bedragen. In 2017 is een bedrag van € 302,25 als uitgave  

voor de verkiezingen in 2018 opgenomen. De overige uitgaven worden in 2018 verantwoord.  Het 

boekjaar 2017 wordt afgesloten met een overschot van  € 2.486,97.  Dit bedrag wordt toegevoegd 

aan de algemene reserve. Er wordt nog meegedeeld dat door de lage rentestand er nagenoeg 

geen vergoeding wordt verkregen voor ons gespaarde kapitaal terwijl er wel een flink bedrag aan 

bankkosten in rekening wordt gebracht. Het hoofdbureau van het CDA heeft aangegeven hiervoor 

aandacht te hebben en is nog in overleg met de Rabobank om hier wat aan te doen. De 

afwikkeling van het opgezette verkiezingsfonds  wordt in het financieel jaarverslag in 2018 

meegenomen. 

• Het verslag van de kascommissie  wordt na het aanbrengen van een administratieve 

onjuistheid ( 2016 wordt gewijzigd in 2017 ) door de vergadering  overgenomen. 

• De vergadering besluit het advies van de kascommissie om de penningmeester decharge te 

verlenen voor het gevoerde financiële  beleid in 2017 over te nemen. Hiermee wordt 

automatisch ook het gehele bestuur decharge over 2017 verleend. 

• De ledenvergadering besluit om de heer den Dekker te bedanken voor zijn werkzaamheden 

in de kascommissie. In zijn plaats wordt benoemd de heer Johan Haytink; samen met de 

heer Wedemeyer zal hij de financiële stukken over 2018 controleren.     

6. Verkiezingen Gemeenteraad 2018. 

• Het staatje op blz. 12 van ons bulletin wordt aangevuld met de uitslagen uit 2010 omdat deze in 

zwart zijn afgedrukt en derhalve niet leesbaar zijn. Naar aanleiding van dit overzicht worden de 

volgende conclusies getrokken: 

A. Het CDA is in 2010, in 2014 en opnieuw in 2018 zowel qua aantal stemmen, als in 

percentage, redelijk stabiel gebleken. Wij kunnen ons derhalve verheugen in een vaste 

achterban. Wij hebben in al deze jaren 3 zetels behaald.  

B. De Partij van de Arbeid, het IPV/Groen Links zijn in aantal zetels fors gedaald. 

C. Lokaal Belang en D66 hebben sinds 2010 een forse groei te zien gegeven, terwijl de VVD 4 

zetels heeft weten te behouden. 

D. Het is van belang op de kandidaten lijst namen te blijven noemen die als lijstduwer in het 

maatschappelijk gebeuren hun sporen hebben verdiend.   

E. Het is duidelijk dat bij de verkiezingsuitslag 6 partijen in de raad komen met respectievelijk 

twee (1x), drie (3x) en vier (2x) zetels. Lokaal Belang is de grootste in aantal stemmen 

gevolgd door de VVD. 
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• De voorzitter van ons bestuur, Jaap Ypma, en Dity van Zuidwijk (lijsttrekker) waren onze 

onderhandelaars. Zij geven een toelichting op de gevoerde coalitieoverleg zoals beschreven op 

blz. 13 en 14. 

• Bestuur en fractie zijn er bij de start van de onderhandelingen van uitgegaan dat er gestreefd 

moet worden naar een stabiele coalitie die op een zo breed mogelijk steun van de Raad kan 

rekenen. Na een eerste verkennende ronde bleek dat de PvdA, CDA  en VVD samen met Lokaal 

Belang hiervoor mogelijkheden zagen. 

• Binnen het bestuur en fractie van Lokaal Belang is er onenigheid ontstaan over het 

vervolgtraject. Met als gevolg dat de heer Douma zich van Lokaal Belang afsplitste en derhalve 

Lokaal Belang niet de voortrekkers rol meer kon vervullen. De VVD heeft deze functie 

overgenomen. Hierna is er een coalitieakkoord in hoofdlijnen geschreven en een afspraak 

gemaakt dat iedere partij een wethouder levert met een inhoud van 0,75 FTE. 

• Inmiddels zijn Peter Paul Steinweg (VVD), Margriet Wartena ( Lokaal Belang) Jolanda Pierik 

(CDA) en Eef van Ooijen (PvdA ) als wethouder beëdigd. Over de precieze inhoud van elke 

portefeuille wordt nog van gedachten gewisseld. Uiteindelijk zal alles in een uitgewerkt 

bestuursakkoord worden verwerkt dat na de vakantie ter goedkeuring naar de raad zal worden 

gezonden. De vergadering spreekt de wens uit dat dit college in de komende 4 jaar hiermee kan 

en wil werken.  

  

7 .Eindverslag  campagne commissie. Dit verslag, zoals in ons bulletin op blz. 16 en volgende gepubliceerd, 

wordt ongewijzigd overgenomen. De campagnecommissie wordt bedankt voor hun inzet. De aangegeven 

adviezen worden overgenomen en zullen in een door het bestuur samen te stellen draaiboek voor de 

volgende verkiezingen in 2022 worden verwerkt.  

8 Mededelingen fractie. 

• Er wordt gemeld dat Jolanda Pierik met volledige instemming van bestuur en fractie als wethouder 

namens het CDA verder gaat. Hierbij behoud zij in grote lijnen haar portefeuille bevattende het 

sociaal domein welke zij reeds na het plotseling overlijden van onze Koos Paauw had ingenomen. 

Gezien haar gezinsomstandigheden blijft zij in Wapenveld wonen. Hiervoor heeft inmiddels de 

gemeenteraad in meerderheid ingestemd met een ontheffing van haar verhuisplicht. Voorlopig geldt 

deze voor 1 jaar, maar dit kan worden verlengd.   

• De drie nieuw gekozen fractie leden, te weten Dity Zuidwijk, Erwin te Bokkel en Arjan van de Leest  

hebben inmiddels de taken verdeeld. Zo zal Erwin te Bokkel als fractievoorzitter ons CDA naar buiten 

vertegenwoordigen en in het presidium plaats nemen. Dity blijft voorlopig fractiesecretaris en zal 

deelnemen aan de vergaderingen van de auditcommissie. Arjan van der Leest zal de 

personeelsaangelegenheden en het functioneren van het ambtelijk apparaat  voor zijn rekening 

nemen. 

• Gerrit te Bokkel en Gerry Ypma blijven tot nader order steunfractielid.  

• De fractie zal  beurtelings haar vergadering houden in Eerbeek (steunpunt ) en op het gemeentehuis 

in Brummen. Dit om de inwoners van Eerbeek ook bij het geheel beter te betrekken. 

• Voorts wil de fractie voor specifieke onderwerpen onze “deskundige” leden voor fractie vergaderingen 

uitnodigen om mee te praten, zodat er breed gedragen standpunten kunnen worden ingebracht. 
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• Mevrouw Dity Zuidwijk zal namens de fractie, in overleg met de heer ten Klooster, trachten nieuws 

van de fractie sneller op de website te plaatsen. Ter vergadering bleek dat hiervoor mogelijkheden 

zijn. Cor en Dity zullen hier op korte termijn mee beginnen.   

9. Bestuurssamenstelling.  

De voorzitter geeft in het kort aan hoe betrekkelijk in Bijbels perspectief zittingstermijnen zijn. Zowel de 

voorzitter, als secretaris, als de penningmeester dienen in het kader van de continuïteit  van onze partij te 

worden vervangen. Spreker stelt voor in eerste instantie na te gaan wie de betrokkene kunnen vervangen. Er 

wordt aangegeven dat vervanging voor een aantal bestuursleden urgent is geworden. Meegedeeld wordt dat  

in de bestuursvergadering van 26 juni 2018 het bestuur zal trachten hiervoor een oplossing te vinden. Zo 

nodig zal in overleg met het CDA bureau naar niet gebruikelijke oplossingen worden gezocht.   

 

10. Rondvraag. 

10.1. De heer Blom vraagt aan de fractie welk standpunt zij inneemt in het kader van de plannen voor  het 

aanleggen van een grootschalige zonneweide  door de fam. Jurriens in Hall. Meegedeeld wordt dat aan dit 

plan veel aspecten zitten. Het College van B&W heeft alleen aangegeven dat een en ander in een brede 

context moet worden beoordeeld, alvorens er besluitvorming kan plaats vinden. Onze fractie is het hiermee 

eens en ziet dit gedegen advies graag tegemoet en hoopt dan hierover een standpunt in te nemen. 

10.2.De heer Kolk en anderen kaarten een tweede zaak aan. Dit betreft de discussie over de aanleg van 

glasvezelkabel  in het buitengebied aan. Opgemerkt wordt dat over dit vraagstuk de gemeente Brummen 

geen partij is en derhalve hierover geen mening hoeft te hebben. Twee private partijen zijn in een economisch 

gevecht gewikkeld waarvan het eindresultaat niet is te voorspellen. Beide ondernemingen hebben als 

uitgangspunt dat zij 50% van alle aansluitingen in het buitengebied moeten verzamelen om tot uitvoering over 

te kunnen gaan.  De aanwezigen zijn van mening dat  waar mogelijk het college van Ben W  moet voorkomen  

dat er geen glasvezelkabel in het buiten gebied kan worden aangelegd omdat het spreekwoord op gaat: 

”Waar twee honden vechten om een been …………….”. De vergadering besluit om de fractie c.q. het College 

van B en W te verzoeken waar mogelijk haar invloed aan te wenden  om te voorkomen dat er geen oplossing 

komt voor aansluiting in  het buitengebied. 

10.3.De heer Wentink geeft aan dat er opnieuw onrust is in Eerbeek. Naar nu blijkt komt geen enkele 

wethouder of fractievoorzitter uit de kern Eerbeek. Hierdoor ontstaat de gedachte dat inwoners uit Eerbeek op 

het gemeentehuis niet worden gehoord. De situatie zoals destijds bij de bouw van het gemeentehuis in 

Brummen keert terug. Er zijn geruchten dat er zelfs een nieuwe partij zal worden opgericht “lokaal belang 

Eerbeek “ om o.a. een multi- functioneel centrum Eerbeek  in de steigers te zetten. Vanuit de fractie wordt 

gemeld dat o.a. om deze reden de fractievergaderingen beurtelings in Eerbeek en Brummen worden 

gehouden. De heer Wentink pleit ervoor dat er ook meer raadsvergaderingen in Eerbeek plaats moeten 

vinden en er met de nodige spoed werk gemaakt moet worden van de realisatie van een multifunctioneel 

centrum in welke vorm dan ook. De voorzitter vraagt de aanwezige bestuurders dit geluid serieus mee te 

nemen in hun werk als volksvertegenwoordigers. 
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11. Sluiting. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 22.15 uur de vergadering en dankt allen voor 

hun inbreng.      

Hall, 8 juni 2018.   A. Menkveld, secretaris bestuur CDA.   

 

4- De energietransitie, acceptatie van zonneparken en windparken: zo ja, waar dan? Input. 

I -  Onderwerp: Energieneutraal in 2030, waar komt dan onze stroom vandaan? 

 

A- Inleiding. 

Deze notitie gaat niet (zozeer) over de gemeente Brummen, meer over Nederland als geheel. Maar we zetten 

onze ideeën op papier die de uitkomst zijn van enige materiekennis en enige speculatie. Het is geen gedegen 

studie. Ik vertel wat hoofdlijnen, en ook nog vrij kort en bondig. 

 

Het is nu bijna 2019, over 11 jaar zou Nederland nagenoeg alle fossiel opgewekte elektriciteit vervangen 

moeten hebben door wind- en zonelektriciteit. Eerst had men het over  70% van alle elektriciteit, nu lees ik al 

80%.Dat  berekent men als de elektrische auto,s echt aanslaan en als de ketels van fabrieken echt allemaal 

elektrisch gestookt gaan worden. Als we dit willen bereiken is een complete ommekeer nodig in de 

elektriciteit- opwek en distributie. Kortom,in de sector moet de koers echt helemaal om. Het betekent dat er 

heel veel windturbines bij moeten komen, heel veel zonneparken moeten worden gebouwd, heel veel 

elektriciteit moet worden bespaard, en we desondanks, als we verder niets doen er vele dagen met 

stroomschaarste zullen zijn, omdat de zon niet altijd schijnt en de wind onvoldoende blaast. Daarbij komt dat 

het stroomnet ingrijpend moet worden aangepast. 

 

B- Waar komt alle stroom vandaan? 

1 We zetten de Noordzee vol windmolens en op het land moeten er ook vele bij. Ik lees drie maal zo 

veel. 

De Noordzee is een prima plek voor windmolens, relatief ondiep, vrij uitgestrekt en het waait er bijna 

altijd. 

2 We zetten natuurlijk eerst in op het zo veel mogelijk bedekken van daken (huizen, bedrijven) met 

zonnepanelen. Die moeten dan wel een gunstige ligging hebben. Dak op het zuiden is de meest 

ideale richting.  Maar ook berekent men dat er vele zonneparken moeten komen. 

3 Geen wind en geen zon, wat dan? 

Het kost veel geld en veel tijd en veel ruimte om dit allemaal te realiseren. Maar wat als er wind noch 

zon is? Dat is en blijft voorlopig noch ongewis. 

Die 80% uit wind en zon moet komen is ongekend. Welke bron je ook neemt, er is geen enkel land, 

laat staan een geïndustrialiseerd land, dat 80% uit wind en zon haalt.50% is al veel. 

Landen als IJsland (aardwarmte), Noorwegen(waterkracht) en Frankrijk( kernenergie) hebben al een 

CO2-arme elektriciteit voorziening. Wat moeten we dan? Komen we echt in de kou en het donker? 

Schatting: 20 of 30% moet hoe dan ook ergens anders gezocht worden. Misschien wel meer. 

 
C- Waar komt die 20 tot 30 % dan vandaan? 
 

1- Uit batterijen. 
Bijvoorbeeld uit de accu’s van elektrische auto’s. Je kunt er elektriciteit in opslaan. Dus bijvoorbeeld 
op heel zonnige dagen de accu’s zo mogelijk daarvoor gebruiken. Ook experimenteert al met hele 
grote ( qua capaciteit) accu’s voor dat doel. Dan moet het ook mogelijk worden om die elektriciteit 
eruit te “trekken”. 
Iets dergelijks zijn de industriële elektrische ketels als reserveketel. Die kan de industrie gebruiken 
naast hun gasketel. De elektrische ketel kunnen ze aanzetten als de stroomprijs laag is. 
2- Uit elektriciteitscentrales.  
Ja , er zullen naar alle waarschijnlijkheid toch een x-aantal centrales blijven bestaan. Nee, geen 
kolencentrales, maar wellicht wel gascentrales. Deze kun je enigermate regelen, dus aanpassen aan 
de behoefte aan elektriciteit.  
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Zachtjes zeggen de experts tegen elkaar dat er ook nog biomassa centrales nodig zijn. Die zijn aan 
discussie onderhevig vanwege de CO2 uitstoot. En onlangs opperde een niet onbelangrijke 
partijleider, dat we ook moeten denken aan atoom centrales. 
Die zouden we moeten bouwen.  Frankrijk heeft ze ook, en dat gaat prima. 
3- Uit waterstof. 
Er zijn ook nogal wat deskundigen die ervan uit gaan dat waterstofgas een mooie oplossing is. 
Waterstof kun je omzetten in waterstofgas. Daar heb je (heel) veel elektriciteit voor nodig. 
Dus bij veel wind en veel zon ga je waterstofgas maken. Dat kun je opslaan of vervoeren door 
leidingen. 
 

Het zal duidelijk zijn dat de “energietransitie” van fossiel naar hernieuwbaar, of groen, of duurzaam, je komt 
alle drie benamingen tegen, een geweldige opgave is. 
En dan heb ik het nog niet gehad over andere plannen, als duurzame wijken. Ook warmtenetten is een 
ontwikkeling die gaande is. En wat dacht u van de energiebesparingen die ook bij de studies een rol spelen? 
Ga daar maar aan staan als je een vrijstaand huis hebt. Dan zul je al gauw 30 tot 40.000 euro moeten 
investeren wil je dat bereiken. Maar het belangrijkste vraagstuk zal ongetwijfeld zijn, zoals altijd: WIE ZAL 
DAT BETALEN? 
Dat vraagstuk zal wel allesbepalend worden voor het draagvlak van deze totale energieomwenteling. 
 
Jaap Ypma 
 
II- Wat is nodig voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning? 

 

Inleiding. 

Voor het verkrijgen van een (omgevings)vergunning van de gemeente indien men een windpark of een 

zonnepark wil bouwen is het noodzakelijk een ruimtelijke onderbouwing te (laten) maken. Al of niet met een 

MER, een Milieu Effect Rapportage. Zonder hier nu de precieze procedure te beschrijven, wel begint het 

proces doorgaans met een aanvraag bij de gemeente om een principebesluit af te geven. 

Ik wilde onderstaand deze twee processtappen wat verder toelichten; 

- wat behelst zo,n ruimtelijke onderbouwing eigenlijk? 

- en wat staat er nu zoal in het principe besluit van de gemeente? 

1 Ruimtelijke onderbouwing. 
 
Hierbij dient, voor zover relevant, aandacht te worden besteed aan de volgende aspecten: 
 

• planologische onderbouwing 

 

• resultaten relevante onderzoeken 

 

• impact van het project op de omgeving 

 

• stedenbouwkundige onderbouwing 

 

• landschappelijk onderbouwing/inpassing 

 

• cultuurhistorische aspecten 

 

• archeologische waarden 

 

• flora en fauna 

 

• verkeerskundige aspecten 

 

• sociaal maatschappelijke onderbouwing 

 

• onderbouwing volkshuisvesting 

 

• economische onderbouwing 
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Ik heb de voor een zonnepark doorgaans relevante aspecten onderlijnd. 

Het betekent dus dat indien er een voorstel via het College naar de Gemeenteraad gaat ter 

besluitvorming, er altijd een uitgebreide set van notities mee gaat waarin de bedoelde aspecten 

alle zijn toegelicht. Allemaal gecontroleerd door de betreffende ambtenaren. (op wetten, 

verordeningen en andersoortige regelgeving) 

 

         2    Principe besluit. 

 

Als je de recentelijk aan de gemeenteraad voorgelegde principebesluiten van het College bekijkt, 

dan zie je dat steeds de onderstaande voorwaarden aan de initiatiefnemer zijn opgelegd. Naast 

natuurlijk een motivering waarom ze het besluit voorlegt.  

Ze vraagt: 

1. In principe in te stemmen met het initiatief om een zonnepark te realiseren binnen het 
plangebied “------------------------------”. 
 
     Maar wel onder de voorwaarden: 

2. Het initiatief dient landschappelijk te worden ingepast en het Gelders Genootschap moet een 
positief advies verstrekken aangaande de landschappelijke inpassing; 

3. Initiatiefnemer moet aantonen dat er (constructief) overleg met de omwonenden van het 
plangebied heeft plaatsgevonden; 

 

 

Resumerend stellen we dus vast, dat naast de voorwaarden van de ruimtelijke onderbouwing er OOK aan 

deze twee voorwaarden moet zijn voldaan. 

 

 

Jaap Ypma 

 
 
 
III- Het vormen van beleid voor grootschalige projecten. 
 
Inleiding. 
Als de ontwikkelaar van een zonnepark of windpark aan alle formele wettelijke een andere verplichtingen 
heeft voldaan, dan komt er een moment dat er beslist moet worden of het park er wel of niet mag komen op 
de plek waar dit gepland is. Kortom er komt een voorstel van het College waarover de raad moet beslissen. 
Essentieel is nu de vraag of er al gemeentelijk beleid is, los van de, ik noem het maar, wettelijke eisen. Want 
daar hebben de ambtenaren heel consciëntieus naar gekeken.  
Steeds vaker en luider klinkt de roep om lokaal beleid. 
Als er lokale regels zijn geformuleerd, dan wordt het een kwestie van, wellicht wat kort door de bocht 
geformuleerd, afvinken door de ambtenaren en dan hoeft de gemeenteraad er niet meer naar te kijken. Door 
toeval is ondergetekende betrokken geweest bij de ideevorming voor het formuleren van beleid in deze 1.  
Om acceptatie van de noodzaak en draagvlak voor windenergie en zonneparken te krijgen, werden drie 
kernadviezen geformuleerd bijvoorbeeld voor gemeenten . 

1 Altijd met procesparticipatie starten 
Geadviseerd werd  om bij concrete projecten, waarbij nut , noodzaak en ruimtelijke mogelijkheden 
al door de gemeenteraad  zijn vastgesteld , de procesparticipatie te starten  door de direct 
betrokkenen ,wonend in de nabij gelegen  omgeving waar het park gepland is, mee te nemen in 
het proces. Het gesprek  met hen kan bijvoorbeeld gaan over aspecten op het gebied van aard en 
omvang, precieze locatiebepaling, inpassing, beperken van hinder, delen in de lusten e.d.  
Door hiervoor helder beleid te maken, kunnen gemeenteraden planologische medewerking 
afhankelijk maken van een goed participatieproces. 

2 Zo mogelijk ook lokaal eigenaarschap bevorderen. Windturbines en zonnevelden leveren naar 
verwachting de komende twintig jaar een grote bijdrage aan de duurzame energieopwekking. 
Voor de maatschappelijke acceptatie is het van belang dat de omgeving zo mogelijk ook kan 
meeprofiteren van de opbrengst  in financiële zin. (financiële participatie)  Er moet dus gezocht 

                                                           
1 Provinciale energietafels Wind en Zon, van de gezamenlijke duurzame energiecoöperaties. 



 

CDA-Brummen Voorjaarsbulletin 10 

 

CDA-bulletin                                                                                                                                                         November 2018 

worden naar  initiatiefnemers die in staat zijn een brede lokale groep van mensen te 
vertegenwoordigen zonder uitsluiting. Dat is de uitdaging.  We spreken van lokaal eigenaarschap. 

3 Moderne windturbines en grote zonneparken hebben doorgaans een landschapveranderende  
impact en kunnen door mensen als landschap verstorend beleefd worden. Zonneparken 
beïnvloeden ook nog het grondgebruik. De ontwikkeling van wind- en zonneparken mag daarom 
niet louter aan de markt worden overgelaten. Het is beter om op gemeentelijk,maar ook  regionaal 
en provinciaal niveau gezamenlijke  visies te ontwikkelen voor de energie- en landschapsopgave. 
Deze visies dienen te worden vertaald in gemeentelijk en provinciaal beleid dat sturing geeft aan 
hoe en waar windenergie en zonneparken (kunnen) worden gerealiseerd. 
In lijn met het landelijk Klimaatakkoord lijkt het erg zinvol, gezien de landschapsveranderende 
impact die nogal eens de gemeentegrenzen overstijgt, om de opgave voor energieneutraliteit uit 
te werken in Regionale Energie Strategieën voor wind en zon. Dat biedt de ook mogelijkheid om 
per gebied tot een best passende combinatie van wind en zon te komen. Daarbij is het ontwerpen 
vanuit tussendoelstellingen voor bijvoorbeeld  2022, 2026 en 2030 sterk aan te bevelen. 

 
 
Jaap Ypma 

 

 

5- De eerste indrukken van een nieuwe fractie. 

 

Verkiezingstijd, zetels verdelen, fractie vormen, coalitie smeden, wethouders vinden, vergaderen, commissies 

vormen, de mores leren, moties, de griffie, amendementen….Het ene moment zit je nog veilig op de publieke 

tribune, het andere moment zit je ineens in het ovaal van de Brummense Raad en wordt je geacht een 

mening te hebben over kwesties waarvan je kort daarvoor nog niet wist dat ze bestonden. Inmiddels zijn Dity, 

Arjan en ondergetekende zo’n acht maanden onderweg, maar het duizelt ons nog regelmatig. 

Gelukkig waren de oude rotten in het vak Gerry Ypma en Gerrit te Bokkel – nu steunfractieleden-  er nog. 

Bovendien konden we in die eerste maanden ook leunen op de ervaring van Jolanda Pierik en Jaap Ypma. 

En dat was nodig ook, want met een haperende griffie en een behoorlijk grote groep nieuwelingen in de Raad 

was het soms letterlijk en figuurlijk zoeken naar de juiste weg.  

Het was ons tevoren voorspeld, maar in de praktijk bleek dat de werkdruk voor Raadsleden echt groot is. Het 

is ons opgevallen dat wil je echt alles goed lezen en voldoende bijeenkomsten in en buiten de gemeente 

bezoeken, je 15-20 uur per week nodig hebt. En dan hebben we het nog niet over partij- of VNOG-

bijeenkomsten op landelijk, regionaal of lokaal niveau. Daar past eigenlijk geen drukke full-time baan bij, zeker 

niet als je nog zoveel moet leren. 

De mailboxen en what’s app-groepen raken iedere dag gevuld en we merken dat ook op andere manieren 

inwoners van onze gemeente ons weten te vinden. In de verkiezingstijd hadden we besloten om ook eens te 

vergaderen in het Service-punt in Eerbeek en dat is zo goed bevallen, dat we tegenwoordig niet alleen ons 

wekelijkse fractie-overleg in het gemeentehuis organiseren, maar ook één keer per maand in Eerbeek bij 

elkaar komen. 

Daarnaast vinden we geleidelijk aan ook onze kracht als team en ontdekken we waar we elkaar goed kunnen 

aanvullen. Gaat het over de cijfers, dan is Dity onze vrouw in de auditcommissie of in begrotingstijd. Arjan 

heeft inmiddels al zijn steen bijgedragen in de werkgeverscommissie en de zoektocht naar een nieuwe griffier 

met succes afgerond. En Erwin zit in het presidium en verbindt en bewaakt onze belangen in de coalitie. 

De eerste acht maanden waren op alle fronten een roerige tijd, maar wat ons allemaal op de been houd is de 

passie om een goede en betrouwbare vertegenwoordiger te zijn voor onze achterban. Met aandacht en 

respect voor andere meningen én het algemeen belang van de inwoners van onze mooie gemeente. 

Dity Zuidwijk, Arjan van der Leest en Erwin te Bokkel 
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Namen en adressen fractie en bestuur 

 

Wethouder CDA-afdeling Brummen 

 

 

Wethouder:  Jolanda Pierik-van der Snel (waarnemend) 

    Hullenweg 12 

    8191 LB Wapenveld 

   Telefoon: 06-42523344 

E-mail: jolanda.pierik@gmail.com 

 

 

 

Fractie CDA-afdeling Brummen 

 

 

Fractievoorzitter: Erwin te Bokkel 

Gasfabriekstraat 16/A 

6971 ZL Eerbeek 

Telefoon: 0575-566142 

E-mail: E.tebokkel@brummen.nl 

 

 

Fractielid:  Dity Zuidwijk van Lenthe 

    Sleutelbloem 5 

    6971 MD Brummen 

   Telefoon: 0575-564564 

   E-mail: d.zuidwijk@brummen.nl 

 

 

Fractielid:  Arjan van der Leest 

Wolverlei 6 

6961 PR Eerbeek 

Telefoon: 0313-437781 

E-mail: a.vanderleest@brummen.nl 

 

 

Fr.ondersteuning: 1- Gerrit te Bokkel (waarnemend) 

Soerense Zand Zuid 5 

6961 RA Eerbeek 

Telefoon: 0313-619488 

E-mail: info@gswteb.eu 

 

 

2- Gerry Ypma-Liefers (waarnemend) 

Narcisstraat 2 

6971 AW Brmmen 

Telefoon: 0575-562012 

E-mail: gerrypma-liefers@lijbrandt.nl 

 

 

 

 

mailto:jolanda.pierik@gmail.com
mailto:E.tebokkel@brummen.nl
mailto:d.zuidwijk@brummen.nl
mailto:a.vanderleest@brummen.nl
mailto:info@gswteb.eu
mailto:gerrypma-liefers@lijbrandt.nl
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Bestuur CDA-afdeling Brummen 

 

Voorzitter:  Jaap Ypma 

    Narcisstraat 2 

    6971 AW Brummen 

   Telefoon: 0575-562012 

   E-mail: j.ypma@lijbrandt.nl 

 

 

Secretaris:  Antoon Menkveld 

    Dorpsstraat 46 

    6964 AC Hall 

   Telefoon: 0313-651761 

   E-mail: antoonmenkveld@live.nl 

 

 

Penningmeester: Cor ten Klooster 

    Veldkantweg 9 

    6961 HE Eerbeek 

   Telefoon: 0313-654594 

   E-mail: c.klooster1947@kpnmail.nl 

 

 

Lid:  Ko Kolk 

Oude Zutphenseweg 10 

6964 CG Hall 

Telefoon: 0313-619212 

E-mail:  jjhkolk@kpnplanet.nl 

 

 

Lid:  Siemen van Asperen 

Dwarsweg 6 

6971 JD, Brummen 

Telefoon: 0575-565319 

E-mail: si-asperen@wxs.nl 

mailto:j.ypma@lijbrandt.nl
mailto:antoonmenkveld@live.nl
mailto:c.klooster1947@kpnmail.nl
mailto:jjhkolk@kpnplanet.nl
mailto:si-asperen@wxs.nl

