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Geadviseerd besluit
1. Vaststellen van de 'Verordening Groenberaad gemeente Renkum'
2. De financiële consequenties van de invoering en uitvoering van het Groenberaad via de
behandeling van de Perspectiefbrief nader af te wegen bij de behandeling van de begroting 2022
en bijbehorende meerjarenraming.

Toelichting op beslispunten
In de raadsvergadering van 27 en 28 mei 2020 heeft de raad via een motie het college opgedragen
om de mogelijkheid te onderzoeken van het oprichten van een Groenberaad. Eind 2020 is de
gemeenteraad op de hoogte gehouden van de voortgang.
Met deze opzet voor een Groenberaad in Renkum wil het college voldoen aan de motie. Ter
voorbereiding is de wijze van organiseren onderzocht van het Bomenberaad/Groenberaad in
gemeente Wageningen en de diverse adviesorganen in gemeente Renkum. Deze verkenning heeft
geleid tot de voorgestelde organisatievorm voor het Renkumse Groenberaad.
De opzet is vergelijkbaar met die van de Adviesraad Sociaal Domein. Dat is een formele opzet, met
een (zwaarwegende) adviesfunctie aan het college. Voor een dergelijke formele opzet is gekozen
om het Groenberaad niet vrijblijvend van opzet te laten zijn en serieus invulling te geven aan de
doelen waar het Groenberaad voor staat (verhogen biodiversiteit, klimaatadaptatie en
betrokkenheid).

Beoogd effect
Met het instellen van een Groenberaad bereiken we het effect dat onze (beleids-)plannen, projecten
en beheermaatregelen een grotere bijdrage leveren aan natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Daarnaast verwachten we een groter draagvlak voor deze plannen en maatregelen, omdat
deskundige en betrokken inwoners intensief hebben meegedacht.

Kader
Met het instellen van een Groenberaad geven we invulling aan een belangrijke vorm van
inwonerparticipatie, namelijk het actief meedenken door deskundige, betrokken inwoners.

Voorstel aan de raad

Juist door zo’n Groenberaad is die participatie niet vrijblijvend, maar maken we dat veel sterker
onderdeel van onze processen en werkwijzen. Hiermee geven we ook invulling aan een belangrijk
punt uit de Omgevingswet.

Argumenten
1.1 Dit voorstel is conform de motie van de gemeenteraad.
Weliswaar draagt de motie op om alleen de mogelijkheid van een groenberaad te onderzoeken. Met
dit voorstel gaan we een stap verder door daarvoor een verordening te maken voor de directe
totstandkoming van een dergelijk groenberaad.
1.2 Dit voorstel leidt tot betere plannen.
Bij ruimtelijke plannen en projecten laat het college zich al adviseren door de Woon Advies
Commissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en soms ook door de Adviesraad Sociaal Domein.
Geen van deze gremia adviseert over natuur, biodiversiteit en klimaat. En daarmee ontbreekt het
aan specifieke inbreng op deze kennisgebieden. Het Groenberaad beoogt deze specialistische
kennis van onze inwoners beter te benutten. En via het netwerk van de leden van het groenberaad
kunnen we ook indirect meer kennis vergaren. Deze kennis gebruiken we bij het opstellen van het
beleid en projecten, die daardoor aan kwaliteit toenemen.
1.3 Dit voorstel leidt tot een groter draagvlak bij ruimtelijke plannen
Door het instellen van een Groenberaad betrekken we een doelgroep bij onze plannen en projecten,
die daarvoor niet altijd betrokken werd. Door het advies van het Groenberaad te betrekken bij
plannen projecten, wekt dat een groter vertrouwen bij een breder deel van onze inwoners. Dit kan
een voordeel opleveren, doordat er mogelijk minder een beroep wordt gedaan op
bezwaarprocedures.
Overigens kan een Groenberaad nooit een vervanging zijn voor andere vormen van
inwonerparticipatie en interactieve besluitvorming.
2.1 Door het afwegen van de financiële consequenties via de Perspectiefbrief bij de
begrotingsbehandeling, leggen we geen onevenredige druk op de belangenafweging
Als gemeente verkeren we in een financieel moeilijke situatie. Waar we voorheen (in betere tijden)
een dergelijk voorstel in de loop van het jaar voorlegden en een voorschot namen op de financiële
consequenties, kunnen we nu niet anders dan nu een inhoudelijk besluit voor te leggen en een
voorbehoud te maken op de invoering. Die invoering is afhankelijk van het beschikbaar stellen van
budget in de begroting. Daartoe dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden tijdens
de behandeling van de begroting en de meerjarenraming in het najaar.

Kanttekeningen
Het betrekken van een Groenberaad bij plannen, projecten en beheermaatregelen kost tijd. Echter,
we verwachten daarmee wel dat er zichtbaar betere plannen ontstaan die een grotere bijdrage
leveren aan natuur, biodiversiteit en klimaatadaptatie. En dat maakt onze groene leefomgeving
weer mooier; een waarde die altijd als eerste wordt genoemd door inwoners op de vraag wat ze
waarderen aan hun leefomgeving.
Het instellen en laten functioneren van een Groenberaad kost geld. Maar daarmee geven we een
dergelijk Groenberaad wel een stevige basis en een goede positie.
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Draagvlak
Het instellen van een Groenberaad is bij uitstek bedoeld om draagvlak te vergroten.

Aanpak/Uitvoering
Na vaststelling van de verordening, zal de beschikbaarheid van de financiën worden afgewogen in
de Perspectiefbrief en in een later stadium in de begroting voor 2022 en de meerjarenraming. Als
dat allemaal positief is verlopen, kan het instellen van het groenberaad van start gaan. Het college
zal een tweetal verkenners vragen om de eerste leden van het Groenberaad te werven.

Communicatie
Om geen onnodige verwachtingen te wekken, zal er pas na het beschikbaar komen van de
financiën actief worden gecommuniceerd over het oprichten van een Groenberaad. Tegelijkertijd
kunnen de verkenners actief communiceren via de gemeentelijke kanalen om leden voor het
Groenberaad te werven.

Financiële consequenties
In totaal is er daarmee € 22.500,- aan extra budget nodig. Dit betreft zowel kosten voor vergoeding
voor de leden, (vergelijkbaar met leden Adviesraad Sociaal Domein), ondersteuning en facilitering
van de leden en budget voor ambtelijke ondersteuning (0,1 fte). Aangezien binnen de bestaande
budgetten in het Ruimtelijk Domein en inwonerparticipatie geen ruimte is, dient hier separaat
budgettaire ruimte voor vrijgemaakt te worden.

Juridische consequenties
Het instellen van een Groenberaad is bij uitstek geschikt om via een dergelijke verordening te
regelen.

WMO-aspecten
Geen.

Gezondheid
Een Groenberaad draagt bij aan het verhogen van de waarde voor natuur, biodiversiteit en
klimaatadaptatie. Daarmee wordt de leefomgeving ook gezonder: minder hittestress en meer groen
hebben een positieve invloed op lichaam en geest.

Duurzaamheid
Het Groenberaad adviseert op vakgebieden die een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van
onze gemeente.

Effect op vermindering regeldruk
Geen.

Alternatieven
Het alternatief is om via een regeling (in plaats van een verordening) het Groenberaad in te stellen;
die regeling kan door het college worden vastgesteld. Het nadeel van dat alternatief is dat het
college het Groenberaad kan instellen, maar qua budget alsnog afhankelijk is van de
gemeenteraad. Een ander nadeel is dat een dergelijk Groenberaad via een regel een minder sterke
positie heeft, dan een Groenberaad die is ingesteld via een verordening.
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Een ander alternatief is geen Groenberaad op te richten. In dat geval missen we de waardevolle
input van onze deskundige inwoners en volgen we de motie niet op. Dit bespaart ons de uitgaven
voor een Groenberaad.
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