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Beste raadsleden, 

Graag informeer ik u over het proces rond de omgevingsvisie en de visie grootschalige opwek. In de 

afgelopen periode is het projectteam van de omgevingsvisie & visie grootschalige opwek aan de 

slag gegaan met het uitvoeren van het plan van aanpak, zoals is uitgewerkt in afstemming met uw 

raad en in nauwe samenspraak met de raadsklankbordgroep (rta). Flexibiliteit in de aanpak is 

destijds als belangrijk uitgangspunt geformuleerd. 

Op basis van de resultaten en ervaringen uit de eerste stappen in het proces is het van belang om 

de balans op te maken. Waar staan we t.o.v. het oorspronkelijke processchema en hoe benutten we 

de eerste ervaringen om het uitgestippelde proces voor de omgevingsvisie en de visie 

grootschalige opwek nader te optimaliseren? 

Wat is er gedaan?

- Er is een forse inspanning is geleverd om zoveel mogelijk doelgroepen te informeren en uit 

te nodigen om mee te denken over de visie grootschalige opwek en de omgevingsvisie. 

- Het projectteam heeft de campagne ‘Dat raakt Renkum’ uitgewerkt. De campagne is 

gestart via de communicatiekanalen die de gemeente Renkum tot haar beschikking heeft 

(social media, lokale krant, website, etc.). 

- In alle dorpen zijn door middel van straatinterviews zoveel mogelijk mensen bevraagd over 

de onderwerpen waar ze aandacht voor vragen. 

- De in het plan van aanpak benoemde doelgroepen zijn door middel van het netwerk van de 

gemeentelijk betrokkenen benaderd en gevraagd hoe ze mee willen denken en doen in de 

trajecten voor beide visies. 

- Door middel van regionale en lokale inwonerpanels (via Kantar en Moventum) is input 

opgehaald voor beide visies. 

- Aan de hand van kwalitatieve/verdiepende enquêtes (op straat en digitaal) is 

aanvullende/verdiepende informatie opgehaald.

- Tijdens de bijeenkomst ‘opgewekt in Renkum’ is input opgehaald voor de visie 

grootschalige opwek. 

Wat is er bereikt

- Er is een bouwstenennotitie voor de omgevingsvisie opgesteld. Deze zullen we in eerste 

instantie met de raadsklankbordgroep bespreken.
- Een gespreksagenda voor de volgende fase van de omgevingsvisie is op basis van alle 

input samengesteld (inclusief een participatieverslag). Deze zullen we eveneens met de 
raadsklankbordgroep bespreken.

- De hoofdlijnen voor visie grootschalige opwek zijn bepaald uit alle tot nu toe verkregen 

input. 
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- Er zijn bijeenkomsten met de voorzitters van de Renkumse klimaattafels voor de visie 

grootschalige opwek georganiseerd. 

- Er is een geactiveerd netwerk van partijen en mensen die mee willen denken in 

visietraject(en)

 

Wat valt op?
- Het effect van Covid op het proces is groter dan verwacht. Het virus vraagt van veel 

mensen die we graag willen spreken/betrekken veel extra inspanningen om hun werk, 
gezin, onderneming e.a. goed te organiseren. Een visietraject heeft dan logischerwijs niet 
altijd prioriteit. Actief betrokken mensen krijgen mede hierdoor nog meer vragen om bij te 
dragen in diverse lopende processen en activiteiten. 

- Het kost meer tijd en energie dan verwacht om alle doelgroepen te betrekken en te 

spreken. De beschikbare ambtelijke capaciteit is beperkt.

- Als antwoord op de vraag hoe partijen betrokken willen worden, geeft men aan betrokken 

te willen worden als er inhoudelijk al een eerste stap is gezet (reageren op eerste 

ideeën/richting). 
- Er is een behoorlijke tijdsdruk vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) en de RES vraagt 

om duidelijke kaders rond grootschalige opwek.

 

Insteek vervolgproces

- Mensen gerichter betrekken op een manier die bij ze past (inhoudelijk) door ze te laten 

reageren op eerste inhoudelijke koers die uit het proces volgt.

- Nog efficiënter omgaan met tijd van betrokkenen: slimme verbindingen tussen processen 

blijven leggen (naast visie grootschalige opwek, omgevingsvisie ook voor/met andere 

trajecten), en onlinemogelijkheden blijven benutten.

- Een deel van de activiteiten uit fase 2 van de omgevingsvisie worden verschoven naar stap 

3 en krijgen een specifieker en inhoudelijker karakter.

- Een aantal activiteiten uit de visie grootschalige opwek worden later in het proces 

gerealiseerd ter verdere uitwerking/detaillering.

- Online mogelijkheden benutten en uitbreiden (o.a. platform voor omgevingsvisie)

Conclusie 

In de afgelopen maanden hebben we flinke stappen gezet en daardoor hebben we goede informatie 

gewonnen. Het blijkt noodzakelijk om enkele stappen aan het proces van de visie grootschalige 

opwek toe te voegen, waardoor een inclusief participatietraject geborgd blijft (zie processchema in 

bijlage 1). Deze geschetste situatie levert een verschuiving en uitbreiding van werkzaamheden op. 

Het proces zal met één maand worden verlengd, waardoor de visie grootschalige opwek niet in 

december 2020, maar in januari 2021 ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden. Dit is nog 

steeds ruim op tijd voordat uw raad beslist over het definitieve bod van de Regionale Energie 

Strategie (RES 1.0). 

De aansluiting op het proces voor de Regionale Energie Strategie (RES 1.0) kan door de 

aanpassingen aan het proces worden geborgd voor de visie grootschalige opwek. Ter 

verduidelijking: de visie grootschalige opwek wordt in januari 2021 ter vaststelling aan de raad 

aangeboden. In de periode tussen 1 maart en 15 juni beslist uw raad over het definitieve bod van 

RES 1.0. U kunt de kaders van de visie grootschalige opwek gebruiken in uw besluit over het 

definitieve bod van de RES 1.0. 
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Voor de omgevingsvisie levert de geschetste situatie een verlenging en uitbreiding van 

werkzaamheden op. Er wordt een grotere inspanning gevraagd in fase 3 om mensen alsnog te 

betrekken in combinatie met de activiteiten die al gepland waren/zijn. Hierdoor zal fase 3 en naar 

verwachting ook fase 4 meer tijd vragen dan eerder ingeschat. Vooralsnog heeft dat geen 

consequenties voor de planning.

Tijdens de raadscommissie van 13 oktober zal een verdere toelichting worden geven op de 

wijzigingen in het proces. 

 

Vriendelijke groet,

Joa Maouche

Wethouder
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Bijlage 1 
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