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Gemeentelijke informatie

gemeenteraad 
Besluitenlijst raadsvergadering 12 juli

Besluiten
 De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan Zeedijk 23, Nijbroek ongewijzigd 

vastgesteld en geen exploitatieplan vastgesteld. Daarbij heeft de gemeenteraad 
het functieveranderingsplan Zeedijk 23, Nijbroek ongewijzigd als beeldkwali-
teitsplan vastgesteld. Alle 19 raadsleden hebben voor gestemd. 

 De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan IJsbaanweg, Twello vastgesteld. 
Het beeldkwaliteitsplan ‘inrichtingsplan en beeldkwaliteitsplan IJsbaanweg, 
Twello’ is door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad 
heeft geen exploitatieplan vastgesteld. De 19 raadsleden hebben allemaal voor 
gestemd. 

 De gemeenteraad heeft met algemene stemmen het controleprotocol voor de 
accountantscontrole van de jaarrekening 2021 vastgesteld inclusief het nor-
menkader. Alle raadsleden hebben voor gestemd.

 De gemeenteraad heeft de eerste wijzing van de Legesverordening Voorst 2021, 
onderdeel Tarieventabel, vastgesteld. Alle raadsleden hebben voor deze wijzi-
ging gestemd.

 Een meerderheid van de raadsleden heeft de Jaarstukken 2020 vastgesteld 
en is akkoord gegaan met de voorgestelde bestemming van het resultaat. De 
voorstellen zijn aangenomen met 15 stemmen van Gemeente Belangen, VVD-
Liberaal2000, CDA en D66 voor. De vier raadsleden van de fracties van PvdA-
GroenLinks, de Lijst Arend en Fractie Suelmann hebben tegen de voorstellen 
gestemd.

 De 19 leden van de gemeenteraad hebben met algemene stemmen de ziens-
wijzennotitie en het bestemmingsplan De Vier Erven, Twello gewijzigd vastge-
steld. Ook het beeldkwaliteitsplan De 4 Erven, Twello is zonder tegenstemmen 
gewijzigd vastgesteld. De raad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te 
stellen. Geen van de raadsleden heeft tegen gestemd.

 De gemeenteraad heeft de motie “Buigen of barsten” van de lijst Arend, over 
gevolgen van de schade die het gevolg is van de IJskelder in het gerenoveerde 
gemeentehuis, met algemene stemmen aangenomen. Geen van de 19 raadsleden 
heeft tegen gestemd.

 Een meerderheid van de gemeenteraad heeft motie ‘Proces parkeerterrein 
vernieuwde gemeentehuis’ verworpen. De 10 raadsleden van de fracties van 
Gemeentebelangen en D66 hebben tegen gestemd. De 9 raadsleden van de 
indienende fracties van PvdA-GroenLinks, Lijst Arend, VVD-Liberaal 2000, CDA 
en fractie Suelmann hebben voor gestemd. 

Besluitenlijst
Scan de QR code met uw tablet of smartphone om op https://
voorst.raadsinformatie.nl direct bij de besluitenlijst te komen. De 
video-tulen van de raadsvergadering van 12 juli kunt u via https://
voorst.raadsinformatie.nl terugkijken. Klik hiervoor op de datum 12 
juli In de raadskalender. De vergadering van 12 juli is voortgezet 
op dinsdag 13 juli 2021. 

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de loco-griffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87. Of stuur een 
e-mail naar de griffie: raad@voorst.nl

Hoe komt u in contact met de politiek in Voorst?    
Laat u zelf horen bij de lokale politiek. Benader raadsleden, praat mee in de ronde-
tafelgesprekken of stuur een e-mail of brief naar de raad: raad@voorst.nl , Postbus 
9000, 7390 HA Twello. 
Volg de gemeenteraad via het twitteraccount: @RaadVoorst. 
Op dit moment adviseren we u om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met 
de raadsleden en de raadsfracties.

Vergaderingen
De gemeenteraad vergadert tot de zomer in de regel digitaal. Na de zomer is de manier 
van vergaderen afhankelijk van de actuele situatie. Houd daarvoor www.voorst.nl in 
de gaten. Digitaal vergaderen en besluiten nemen is in ieder geval wettelijk mogelijk 
tot 1 november 2021. 
Via https://voorst.raadsinformatie.nl kunt u de digitale vergaderingen live in beeld 
en geluid volgen. Kies hiervoor in de kalender de datum van de vergadering en klik 
daarna op ‘live’. 

Binnenkort start het reces. De komende bijeenkomsten van de raad zijn op:
 maandag 6 september  vanaf 19.30 uur ronde-tafelgesprekken
 woensdag 8 september  vanaf 19.30 uur evt. uitloop van 6 september 
 maandag 20 september  vanaf 19:30 uur raadsvergadering
 dinsdag 21 september  vanaf 19.30 uur  evt. uitloop van 20 september

Contact met de raadsfracties
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de raadsfracties: 
www.voorst.nl/bestuur-organisatie/gemeenteraad/samenstelling
De contactpersonen zijn:
 Robin Hafkamp, fractievoorzitter Gemeente Belangen, r.hafkamp@voorst.nl , 
 06-53 11 65 06
 Emiel de Weerd, fractievoorzitter VVD-Liberaal2000, e.deweerd@voorst.nl , 
 06-13 46 48 23
 Bertine Grevinga, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks, b.grevinga@voorst.nl , 
 06-15 41 54 47
 Jürgen Wolff van Wülfing, fractievoorzitter CDA, j.wolffvanwulfing@voorst.nl , 
 06-43 90 39 27
 Paul Jonkman, fractievoorzitter D66, p.jonkman@voorst.nl , 0571-23 82 62
 Arend Jansen, fractievoorzitter Lijst Arend, a.jansen@voorst.nl , 06-50 66 66 01
 Margret Suelmann, fractievoorzitter Fractie Suelmann, m.suelmann@voorst.nl , 

06-37 31 54 22

Scan de QR code met uw tablet of smartphone voor meer informatie 
over de raadsleden.

E-mail service raadsstukken
De raad biedt belangstellenden een e-mail service. Hiermee ontvangt u een e-mail 
met een directe link naar de vergaderstukken. Vraag deze e-mail service aan door 
een verzoek naar raad@voorst.nl te sturen. 

Vragen?
Heeft u vragen? Neem gerust contact op met de raadsgriffier, Bernadette Jansen: 
0571-27 92 17, of de locogriffier, Dini Vriezekolk: 0571-27 93 87.

Bezoek het gemeentehuis
alleen op afspraak
Maak eerst een afspraak online op voorst.nl
of telefonisch via 0571 - 27 99 11.

Veel producten kunt u online regelen op voorst.nl

Regel het
online op

voorst.nl

Aanvraag voor paspoort en identiteitskaart niet mogelijk van 29 juli tot 
en met 1 augustus
Op maandag 2 augustus wordt 
een nieuw model van de Neder-
landse identiteitskaart geïntro-
duceerd. Hiervoor moet het au-
tomatiseringsprogramma voor 
de reisdocumenten administra-
tie (RAAS) aangepast worden. 
Deze update zal in het laatste 
weekend van juli plaatsvinden. 

Hierdoor is het niet mogelijk om 
vanaf donderdag 29 juli 12.00 
uur tot en met zondag 1 au-
gustus 2021 een aanvraag of 
spoedaanvraag voor een pas-
poort of Nederlandse identi-
teitskaart aan de balie te doen. 
Houd hier rekening mee en plan 
op tijd een afspraak in voor een 

andere datum.

Voor alle andere producten van 
Burgerzaken kunnen de mede-
werkers u wel op afspraak aan 
de balie helpen. Bel voor een af-
spraak: 0571- 27 99 11 of regel 
het online: https://www.voorst.
nl/regel-snel/afspraak-maken  ■
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Meer informatie
Wilt u meer weten over een be-
kendmaking/publicatie? Kijk dan 
op overheid.nl onder Beleid & 
regelgeving en ga naar de pagi-
na Bekendmakingen. Daar vindt 
u een zoekfunctie. 

Gaat het om een besluit en bent 
u het niet eens met het besluit? 
In de tekst van de bekendma-
king/publicatie staat of het mo-
gelijk is om een inspraakreactie, 
zienswijze, bezwaarschrift of 
beroepschrift in te dienen. En zo 
ja, tijdens welke periode dit kan.

Ziet u de elektronische bekendma-
king/publicatie niet op overheid.nl 
staan? Neem dan gerust contact op 
met de gemeente Voorst: 0571-27 
99 11. Wij helpen u graag.

Berichten over uw buurt via 
overuwbuurt.overheid.nl
Snel en overzichtelijk alle ontwik-
kelingen in uw buurt volgen of de 
officiële bekendmakingen van de 
gemeente Voorst inzien? Dat is 
mogelijk op overheid.nl

LET OP: door een landelijke sto-
ring in de app 'Over uw buurt' ko-

men niet alle berichten via deze 
app goed door. Daarom adviseren 
wij u om voorlopig geen gebruik te 
maken van de app 'Over uw buurt'.

Op overuwbuurt.overheid.nl kunt 
u zich aanmelden voor een e-
mailservice. Met enkele stappen 
schrijft u zich in. U ontvangt dan 
dagelijks per e-mail een overzicht 
van besluiten en andere berich-
ten die onder meer gemeenten, 
provincies en waterschappen via 
overheid.nl publiceren. U stelt 
het type bericht in en van welke 
organisatie u deze berichten wilt 

ontvangen. Daarbij is het ook 
mogelijk een afstand ten opzich-
te van uw adres aan te geven. U 
krijgt dan bericht over de actuele 
locatiegebonden bekendmakin-
gen/publicaties binnen de door u 
aangegeven afstand. 

WELSTAND
Burgemeester en wethouders van 
Voorst maken het volgende bekend:

Door de corona-uitbraak behan-
delen wij bouwplannen zoveel 
mogelijk digitaal. De agenda (met 
daarin de lijst met te behandelen 

bouwplannen) maken wij bekend 
op www.voorst.nl

Volgens artikel 12 van de Wo-
ningwet is deze vergadering 
openbaar. Door de corona-uit-
braak kunt u daar helaas tijdelijk 
niet bij aanwezig zijn. Een tele-
fonische toelichting geven mag 
natuurlijk wel.

Houd er als derde belang-
hebbende rekening mee dat 
een ingediend bouwplan al 
behandeld kan zijn in een 
welstandsvergadering.

De gemeente Voorst geeft dagelijks op overheid.nl alle officiële bekendmakingen/publicaties in elektronische vorm vol-
ledig weer. In de Voorstwijzer leest u als aanvullende service een weekoverzicht van de bekendmakingen/publicaties die 
wij al op overheid.nl hebben geplaatst.

Overzicht
Hieronder leest u het overzicht van de elektronische bekendmakingen/publicaties van maandag 12 juli 2021 tot en met 
vrijdag 16 juli 2021.

Bekendmakingen

Week 29: 21-07-2021

Adres/Locatie Onderwerp Status Nummer

Algemene plaatselijke verordening

Deventerweg 4 in Voorst Rommelmarkt Vergunning verleend BW-2021-0040

Salomonszegel in Twello Jaarlijks straatfeest Melding ontvangen BW-2021-0045

Weiland naast Kerkstraat nr. 29 in Voorst perceel K 
32

Plaatsen tentenkamp Melding ontvangen BW-2021-0046

Beleid en regelingen

Gemeente Voorst Tweede wijziging Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010

Vastgesteld Z-21-06975_2021-40803

Bestemmingsplan (beeldkwaliteitsplan/exploitatieplan)

IJsbaanweg 7 in Twello Herontwikkeling naar 7 patiowoningen Vastgesteld NL.IMRO.0285.171045-VS00

Troelstralaan, Abraham Kuyperstraat. Frans 
Halsstraat, Koningin Julianastraat in Twello

Woningbouw op de voormalige school- en de 
spoorlocaties

Vastgesteld NL.IMRO.0285.171049-VS00

Zeedijk 23 in Nijbroek Functieverandering Vastgesteld NL.IMRO.0285.20298-VS00

Omgevingsvergunning

Dernhorstlaan 7 in Twello Kappen beukenboom Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0328

Duistervoordseweg 114 in Twello Aanbouwen berging met overkapping Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0329

Duistervoordseweg 38 in Twello Kappen lindeboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0436

J.R. Krepellaan 6 in Klarenbeek Restaureren dak Aanvraag ontvangen SXO-2021-0452

Kopermolenweg 11 in Klarenbeek Vervangen dakplaten en gevelbekleding Vergunning verleend SXO-2021-0338

Monnikenweg 11 in Nijbroek Nieuwbouwen woning Aanvraag ontvangen SXO-2021-0447

Nicolaas Maesstraat 4 in Twello Slopen en opnieuw bouwen schuur/kantoor Aanvraag ontvangen SXO-2021-0443

Oude Rijksstraatweg 12 in Twello Renoveren kap woning Proceduretermijn verlengd SXO-2021-0341

Quabbenburgerweg 15 Terwolde Bouwen 2 schuren Vergunning verleend  
(revisie)

SXO-2018-0275

Tegenover Kervelstraat 78 in Voorst Kappen kastanjeboom Aanvraag ontvangen SXO-2021-0448

Sloopmelding

Bandijk 40 in Terwolde Verwijderen asbest en slopen schuur Melding ontvangen SXO-2021-0451

Koestraat 14 in Wilp Verwijderen asbestdak schuurtje Melding ontvangen SXO-2021-0442

Lariksweg 11 in Klarenbeek Verwijderen asbestplaten en bloembakken Melding ontvangen SXO-2021-0454

Sweelinckstraat 21 in Twello Verwijderen asbest dakbeschot Melding ontvangen SXO-2021-0445

van Lith’s erf 5 in Twello Verwijderen asbest uit woning Melding ontvangen SXO-2021-0444

Wellinkhofweg 5 in Terwolde Verwijderen dakpannen en binnenmuren Melding ontvangen SXO-2021-0441

Zonnenbergstraat 32 in Wilp Verwijderen asbestdakbeschot uit schuur Melding ontvangen SXO-2021-0435
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Tijdelijke locatie 1:
Oudbouw Veluws College
Hietweideweg 20
7391 XX  TWELLO 
0571-27 99 11

www.twitter.com/gemeente_voorst WhatsApp: 06 – 21 65 44 44www.facebook.com/gemeentevoorst

Telefonisch bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag 08.30-17.00 uur en op vrij-
dag 08.30-14.00 uur. Burgerzaken is ook 
op maandagavond telefonisch bereikbaar 
17.00-20.00 uur.
Burgerzaken is alleen op afspraak geopend 
voor het aanvragen en ophalen van pas-
poort, ID-kaart en rijbewijs en voor het 
aangifte doen van geboorte en overlijden. 

Telefonisch bereikbaar op 
maandag tot en met vrijdag 
08.30-12.30 uur. 

Tijdelijke locatie 2:
Sociaal domein 
Kulturhus
Jachtlustplein 11
7391 BW  TWELLO 
0571-74 51 11

Veel gestelde vragen over aardgas

VOORST GAAT VOOR DUURZAAM

In de afgelopen weken vertelden 
we in deze Voorstwijzer dat we 
in 2050 geen aardgas meer ge-
bruiken voor het verwarmen van 
gebouwen of om te koken. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u hier 
vragen over heeft. Daarom heb-
ben we alvast enkele antwoorden 
voor u op veel gestelde vragen. 

Wanneer moet mijn wo-
ning aardgasvrij zijn?
Ergens tussen nu en 2050. Wan-
neer exact is nog lastig te zeg-
gen. Elke gemeente moet uiterlijk 
eind 2021 een plan hebben om 
stap voor stap alle wijken los te 
koppelen van het aardgas. In dat 
plan komt onder andere te staan 
welke alternatieven voor aardgas 
beschikbaar zijn per wijk. Wan-
neer de gemeente besluit over te 
gaan op een andere energiebron, 

heeft dit ook effect op hoe uw 
woning verwarmd wordt. Het is 
belangrijk dat woningeigenaren 
voldoende tijd krijgen om hun 
woning daarop voor te bereiden. 

In Duitsland schakelen ze 
toch juist over op aardgas?
Uiteindelijk hebben zowel Neder-
land als Duitsland het doel dat zij 
in 2050 geen CO2-uitstoot meer 
hebben. Het pad daarnaartoe is 
wel verschillend. In Nederland is 
het grootste gedeelte van de ge-
bouwen aangesloten op aardgas, 
terwijl in Duitsland nog een groot 
gedeelte verwarmd wordt met 
brandolie, propaan of steenkool. 
Deze brandstoffen zijn erg ver-
vuilend. De overstap naar aard-
gas ten opzichte van deze brand-
stoffen levert daardoor een grote 
CO2-besparing op. Daarom wordt 

de HR-ketel gepromoot. Aardgas 
is in Duitsland een tussenoplos-
sing. Uiteindelijk wil ook Duits-
land geen fossiele brandstoffen 
meer gebruiken. 

Hoe kan ik mijn woning 
voorbereiden?
Afhankelijk van het bouwjaar en 
de staat waarin de woning ver-
keert, zijn er verschillende maat-
regelen die u nu al kunt treffen. 
Niet alleen ter voorbereiding op 
een aardgasvrije woning, maar 
ook voor het vergroten van uw 
eigen wooncomfort en het ver-
lagen van uw energierekening. 
De eerste stappen richting een 
aardgasvrije, energiezuinige en 
comfortabele woning zijn:

	Isoleren
	Ventileren
	Zonnepanelen
	Verwarmen zonder aardgas

Op het digitale energieloket van 
de gemeente, regionaalenergielo-
ket.nl ,kunt u een huisscan maken 
met een passend advies voor uw 
woning. 

Wat zijn de kosten om 
mijn woning aardgasvrij te 
maken?
De kosten zijn sterk afhankelijk 
van het woningtype, het bouw-
jaar en de mate waarin er in het 
verleden al maatregelen zijn uit-
gevoerd. Daarnaast zijn de kosten 
deels afhankelijk van de manier 
waarop u de woning gaat ver-
warmen (elektrisch, warmtenet of 
met groengas). De kosten lopen 
sterk uiteen van enkele duizenden 
euro’s voor een redelijk nieuwe 
woning, tot €50.000 of meer voor 
woningen van vóór 1930.

Hoe ga ik dat betalen?
Er zijn momenteel meerdere fi-
nanciële regelingen om uw wo-
ning voor te bereiden op het 

aardgasvrij wonen. Landelijk 
is er een isolatiesubsidie. Deze 
kunt u aanvragen als u minimaal 
twee isolerende maatregelen laat 
uitvoeren. Ook is er een subsidie 
voor het aanschaffen van alter-
natieve verwarmingsbronnen, 
zoals zonneboilers en warm-
tepompen. Daarnaast is er een 
landelijke lening, maar ook de 
gemeente biedt een lening aan 
voor het financieren van duur-
zaamheidsmaatregelen. Komt 
u niet in aanmerking voor een 
lening vanwege onvoldoende fi-
nanciële draagkracht, leeftijd of 
BKR-criteria, dan is er een Ener-
giebespaarhypotheek. Voor ie-
dereen zoeken we een passende 
oplossing om te voorkomen dat 
mensen in financiële problemen 
komen. Meer informatie: regio-
naalenergieloket.nl 

Wat gebeurt er met mijn 
cv-ketel?
Dat hangt af van het alternatief 
voor aardgas dat in uw buurt 
komt. U heeft geen cv-ketel meer 
nodig als uw woning aangeslo-
ten wordt op een warmtenet. Uw 
huis wordt dan verwarmd door 
een netwerk van leidingen met 
warm water dat de woning bin-
nenkomt. Als uw woning elek-
trisch verwarmd gaat worden, 
zijn er twee mogelijkheden. Als 
uw woning redelijk geïsoleerd is, 
kunt u kiezen voor een hybride 
warmtepomp om het gasverbruik 
voor een groot deel te verminde-
ren. Dit type warmtepomp werkt 
samen met uw huidige cv-ketel. 
De cv-ketel zorgt voor het warme 
tapwater en neemt het verwarmen 
van de woning over van de hybride 
warmtepomp op koude winterse 
dagen. Als u overstapt op volle-
dig elektrisch, kunt u overstappen 
op een volledige warmtepomp. U 
kunt ook met een zonneboiler, 
elektrische boiler of elektrische 
geiser warm tapwater maken. 

Is waterstof een geschikte 
oplossing?
Waterstof kan een mogelijke op-
lossing zijn, maar er kleven ook 
nadelen aan. Waterstof bestaat 
niet in de natuur en moet worden 
gemaakt. Grijze waterstof wordt 
gemaakt met aardgas, en is daar-
door geen duurzame optie. Groe-
ne waterstof wordt gemaakt met 
groene energie, zoals zonne-en 
windenergie. Bij het maken van 
groene waterstof is veel van die 
groene energie nodig. Dat is na-
tuurlijk niet optimaal, het zou be-
ter zijn om de opgewekte wind-
energie en zonne-energie direct 
te gebruiken om woningen te 
verwarmen. Omdat waterstof bij 
verbranding een hoge tempera-
tuur heeft, wordt waterstof vooral 
voor de industrie als interessante 
oplossing gezien. Waterstof kan 
in de toekomst mogelijk wel een 
oplossing zijn voor woningen die 
niet kunnen worden aangesloten 
op een warmtenet, of onvoldoen-
de geïsoleerd zijn om elektrisch 
te verwarmen. De verwachting is 
dat waterstof voor 2030 geen, of 
slechts een beperkte rol speelt 
in het aardgasvrij maken van 
woningen. 

En nu?
De gemeente onderzoekt nu sa-
men met de woningcorporatie IJs-
seldal Wonen, netbeheerder Lian-
der, Waterschap Vallei en Veluwe 
en energiecoöperatie EnergieRijk 
Voorst wat de mogelijkheden zijn 
voor het stapsgewijs aardgasvrij 
maken van de woningen. Dit ge-
beurt met een wijkgerichte aan-
pak zodat in 2050 alle woningen 
in de gemeente Voorst aardgas-
vrij zijn. Dit wordt beschreven 
in de Transitievisie Warmte. Het 
ontwerp van deze transitievisie 
delen wij na de zomer met u. 
Meer lezen? Kijk op: voorst.nl/
duurzaamheid onder Transitie-
visie Warmte. ■

TAPAS   TAVERNEbij
ELKE EERSTE VRIJDAG VAN DE MAAND

VRIJDAG: 6 AUG | 3 SEP | 1 OKT

€ 23.50P.P.RESERVEREN:  0571 - 27 15 14   |  WELKOM@TAVERNE-TWELLO.NL

EEN GEZELLIGE TAPASAVOND MET HEERLIJKE LEKKERNIJEN UIT EIGEN KEUKEN! 


