
Besluitenlijst
Raadsvergadering 25 mei 2022

Aanwezig Voorzitter Mevrouw A.M.J. Schaap
Raadsgriffier De heer J. Cornips
Raadsleden dhr. T.H.J. Bartels GemeenteBelangen

dhr. F.T.M. Cuppen D66
mw. S.R.E. Engelsma GroenLinks
mw. D.L. Firet D66
dhr. B. Harmsen PvdA
dhr. W. Hoge VVD
dhr. O.H. Hollink VVD
dhr. F.R. Huizinga
mw. L.A. Jansen GroenLinks
mw. M. Jansen GemeenteBelangen
mw. Y.J.E.M. Litjens GemeenteBelangen
mw. F. de Martelaere-van den Broeke CDA
dhr. N.L. Mergen-Metz GroenLinks
dhr. T.N.H. Modderkolk GemeenteBelangen
mw. F.J. Mijnhart D66
dhr. M. Mudde PvdA
mw. A. Nijeboer GemeenteBelangen
mw. I. van Seters GroenLinks
mw. M. Smits-Jansen VVD
dhr. O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
mw. E.L. Vink GroenLinks
mw. H.J. Weeda PvdA

Portefeuillehouders mw. C.D. van Bentem
dhr. J. Maouche
mw. M.A. Mulder

Afwezig met kennisgeving dhr. P.G. Janssen GemeenteBelangen 

De raadsvergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl

1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Er is een bericht van verhindering van de heer Janssen (GB). 

Agenda
De volgende onderwerpen staan geagendeerd als sterstuk:
- Zienswijze op de ontwerpbegroting en uitvoeringsplan MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland (agendapunt 

9);
- Zienswijze ontwerpbegroting BVO-DRAN doelgroepenvervoer (agendapunt 10);
- Erfgoedverordening gemeente Renkum 2022 (agendapunt 11)
- Verordening nadeelcompensatie gemeente Renkum 2022 (agendapunt 12).  

De sterstukken worden vastgesteld. 

De heer Mudde (PvdA) dient de motie vreemd aan de orde in met als titel ‘Visie over onderzoek naar ruimte 
voor inclusieve landbouw’. De motie wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 12A. 

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. 
Mededelingen
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De heer Velthuizen (GB) roept de raadsleden op om te komen naar de consulterende bijeenkomst van de Groene 
Metropoolregio op donderdag 2 juni.  

2 Besluitenlijst van de vergadering van de raad van 20 april 2022.

Besluit De besluitenlijst van de raadsvergadering van 20 april 2022 is vastgesteld. 
Actie -

3 Ingekomen stukken: brieven gericht aan de raad week 13 t/m 17-2022.

Besluit Het overzicht ingekomen stukken aan de raad week 13 t/m 17-2022 is vastgesteld. 
Actie -

4 Vragenuurtje
De heer Bartels (GB) stelt een vraag over de herbestemming van de kerk aan de Kerkstraat te Renkum: Wij 
vragen het College contact op te nemen met de eigenaar, zich in overleg op een gepast moment te laten 
uitnodigen en ons te informeren in hoeverre qua herbestemming mogelijkheden op het gebied van cultuur 
denkbaar zijn. 

Wethouder Van Bentem beantwoordt de vragen. Er wordt op korte termijn een gesprek gepland met de eigenaar 
van de kerk. 
Besluit

Actie -

5 Eed/belofte commissieleden de heren L.P.M. Santbergen en J. Streefkerk.
De heer Santbergen en de heer Streefkerk zijn eerder door de raad benoemd als commissielid voor respectievelijk
D66 en VVD. 
De heer Santbergen legt in handen van de voorzitter de verklaring en belofte af.
De heer Streefkerk legt in handen van de voorzitter de eed af. 
Besluit -
Actie

6 Traject Bestuurscultuur.

De heer Bartels neemt als plaatsvervangend voorzitter de voorzittershamer over van burgemeester Schaap. 

Voorgesteld besluit:
1. Het overdrachtsdocument ‘Versterken bestuurscultuur Renkum’ vast te stellen, inclusief aanbevelingen;
2. Voor de bestuursperiode 2022-2026 een regiegroep ‘Versterken Bestuurscultuur’ in te stellen, bestaande uit 

de vertegenwoordigers van iedere fractie, de griffie, het college en de organisatie;
3. Een bedrag op te nemen van € 50.000 in de voorjaarsnota 2022 en begroting 2023 voor de borging van de 

aanbevelingen.

Eerste termijn 
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB), mevrouw De Martelaere (CDA), de heer Cuppen (D66), mevrouw Vink 
(GL), de heer Hollink (VVD) en mevrouw Weeda (PvdA).  
De heer Velthuizen (GB) dient het amendement traject bestuurscultuur’ in namens alle fracties en licht deze toe. 
Mevrouw De Martelaere (CDA) onderstreept het belang van goede samenwerking. Ook het CDA had moeite met 
de hoogte van het bedrag, waarvoor een goede onderbouwing ontbrak. Anderzijds kan een te hoog bedrag ons lui
maken. 
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De heer Cuppen (D66) geeft o.a. aan dat D66 de aanbevelingen onderstreept en dat we met z’n allen streven 
naar een betere samenwerking. Om de verbetering van de bestuurscultuur mogelijk te maken hebben we de 
organisatie nodig. De organisatie staat onder grote druk. Het borgen van een nieuwe cultuur is een complex 
proces, waarin inzet van iedereen nodig is. Dit vraagt een investering, niet alleen qua tijd en investering maar ook
in geld. We moeten de opdracht die we onszelf opleggen serieus nemen alsmede de mensen in de organisatie. 
D66 is van mening dat het bedrag van € 20.000 te weinig is om het hele traject te doorlopen. We zien het als een 
startbedrag. Als er in de toekomst meer geld nodig is, is het logisch dat hiervoor een goede onderbouwing komt.  
Mevrouw Vink (GL) geeft aan dat dit amendement een voorbeeld is van goede samenwerking binnen de raad. We 
hebben de afgelopen 1,5 jaar al stappen gezet in de samenwerking en het zou zonde zijn als we hier nu geen 
vervolg aan zouden geven.  We moeten vooral met de praktische aanbevelingen aan de slag. We hebben nu een 
bedrag nodig om het proces te starten en vervolgens op basis van een plan kijken of we nog meer nodig hebben. 
De heer Hollink (VVD) geeft o.a. aan dat VVD het amendement steunt. Het is goed om aan de slag te gaan met de
bestuurscultuur maar we moeten ook de focus hebben op andere belangrijke opgaven zoals de opvolging van het 
rapport van Berenschot.  
Mevrouw Weeda (PvdA) geeft aan dat het ingeslagen traject perspectief biedt. Cultuurverandering moet je 
gewoon doen en niet te veel overleggroepjes optuigen. Een goede financiële onderbouwing ontbrak in het 
voorstel. PvdA is blij dat in het amendement is gekomen dat er startbedrag is van €20.000 en dat er op basis van 
evaluatie en een goede onderbouwing eventueel meer geld beschikbaar kan worden gesteld. Complimenten aan 
GB voor de verbindende rol bij het opstellen van het amendement. 

Burgemeester Schaap reageert op de inbreng van de woordvoerders. Zij is trots op de raad, met dit proces laat de
raad zien dat het wil samenwerken. Ook is zij blij dat er een startbudget wordt vrijgesteld. Mooi dat de 
aanbevelingen richtinggevend worden vastgesteld, zodat we vervolgens gaan kijken hoe we dat precies gaan 
inrichten. Zij benadrukt dat dit niet kan zonder middelen en is blij dat er een startbedrag beschikbaar komt. Fijn 
dat de raad vertrouwen heeft en cultuurverandering begint bij onszelf. 

Tweede termijn
Mevrouw Vink (GL) benadrukt dat het een proces van de raad, het college en organisatie is. Als je wilt dat de 
organisatie mee kan doen, moet je ook middelen beschikbaar stellen voor het vrijspelen van ambtelijke capaciteit.
Mevrouw De Martelaere (CDA) geeft aan dat het een startkapitaal is en op basis van een goede onderbouwing 
wordt bekeken wat er nog meer nodig is. 
De heer Velthuizen (GB) geeft aan dat we in 2023 gaan kijken wat voor middelen er nodig zijn, maar ook wat er 
niet nodig is. 

Besluitvorming
Hett amendement wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen.  
Besluit De raad besluit:

1. Het overdrachtsdocument ‘Versterken bestuurscultuur Renkum’ richtinggevend vast te stellen, 
inclusief aanbevelingen;

2. Voor de bestuursperiode 2022-2024 een regiegroep ‘Versterken Bestuurscultuur’ in te stellen, 
bestaande uit de vertegenwoordigers van iedere fractie, de griffie, het college en de organisatie;

3. Het traject versterken bestuurscultuur Renkum in 2023 te evalueren en dan te besluiten of en hoe 
het traject moet worden voortgezet

4. Eenmaal een bedrag beschikbaar te stellen van € 20.000 voor de periode van 2022-2023, waarbij 
de raad in 2023 beslist over de benodigde eventuele extra gelden als het traject moet worden 
voortgezet. 

Actie

7 Jaarstukken 2021 en 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO De Connec-tie.

Voorgesteld besluit:
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2021 en 1ste bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie.
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2. een zienswijze in te dienen, waarin de Connectie gevraagd wordt geregeld de voortgang te melden op de in 
de Bestuursopdracht en in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

Eerste termijn
Woordvoerders zijn: de heer Mergen (GL), de heer Velthuizen (GB), de heer Mudde (PvdA) en mevrouw Mijnhart 
(D66). 

De heer Mergen (GL) dient een amendement in en licht deze toe. GL trekt nut en noodzaak niet in twijfel maar 
maakt zich zorgen over de kostenstijging. Dit wijst op onderliggende problemen. De kostenstijging wordt nog 
enigszins gecompenseerd door inkomsten die de Connectie uitvoert aan derden. Gaat dit niet ten koste van de 
dienstverlening aan de drie gemeenten. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt lijkt voor de Connectie lastig. 
De heer Velthuizen (GB) benadrukt dat we elk kwartaal pro-actief willen worden bijgepraat door het bestuur van 
de Connectie over de voortgang. 
De heer Mudde (PvdA) geeft aan dat we een gevoel hebben dat we geen controle hebben en dit amendement is 
bedoeld om meer controle te kunnen hebben. Hiervoor is goede informatievoorziening een voorwaarde. 
Mevrouw Mijnhart (D66) geeft aan dat D66 het amendement steunt en geeft aan dat de gemeente Renkum ook 
zelf onderdeel is van de Connectie. We besteden het werk niet uit. 
 
Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn. Zij ervaart het 
amendement als een steun in de rug om te streven naar toekomstbestendige bedrijfsvoering. Het is goed om per 
kwartaal een update te geven en in overleg met de agendacommissie kan worden bekeken op welke manier.

Toezegging wethouder Mulder 
De raad wordt schriftelijk geïnformeerd over de reden waarom de ODRA de samenwerking met de Connectie 
beëindigt.  

Besluitvorming
Het amendement wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 
Het geamendeerde voorstel wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
Besluit 1. Kennis nemen van de jaarstukken 2021 en 1ste bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie.

2. een zienswijze in dienen, waarin de Connectie gevraagd wordt geregeld de voortgang te melden op 
de in de Bestuursopdracht en in de Benchmark van Berenschot opgenomen verbetervoorstellen.

3. De hoofdtekst van de Zienswijze aan te passen tot het volgende: 
Zienswijze 
In een door de coronacrisis gedomineerd jaar is De Connectie in staat 
gebleken om op professionele wijze de dienstverlening op peil te houden. 
Hiermee hebben de medewerkers van de Connectie aangetoond veerkrachtig 
te zijn.
Echter, de noodzaak om op het gebied van financiën en bedrijfsvoering scherp
aan de wind te blijven varen is niet verminderd. Het doel blijft een goede, 
betaalbare en toekomstbestendige samenwerking. Dit is onder andere helder 
naar voren gekomen in het benchmark rapport van Berenschot. In een 
eerdere zienswijze hebben wij u al gewezen op deze noodzaak. 
Om die toekomstbestendigheid te bereiken zijn veranderingen met 
actiepunten en tijdslijnen afgesproken en vastgelegd in de Bestuursopdracht 
die in juli 2021 aan de directeur van De Connectie is gegeven. Er worden 
inmiddels stappen gezet, maar het beeld van de raad is dat er ook zaken zijn 
blijven liggen. 
De raad verzoekt het bestuur derhalve om op korte termijn maar in elk geval 
voor 1 juli 2022 inzicht te geven in de voortgang van het proces van 
verandering en acties zoals afgesproken in de Bestuursopdracht. Wij 
verzoeken u daarbij specifiek in te gaan op de volgende vragen:
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1. Zijn de procesafspraken zoals gemaakt over Governance inmiddels doorgevoerd? 
En werken deze naar verwachting? De Bestuursopdracht vroeg deze afspraken 
per direct in te voeren. 

2. Wanneer kunnen wij de ‘feitelijke en objectieve analyse’ over schaal en 
ambitieniveau van de Connectie, zoals afgesproken in actiepunt 1 bij 
Groeiambitie, tegemoetzien? In de Bestuursopdracht is afgesproken dat deze in 
september 2021 afgerond zou zijn. 

3. Wat is de status van het toetsingskader en bijbehorende commissie, zoals 
afgesproken in actiepunten 2, 3 en 4 bij Groeiambitie? De plannen hiervoor 
zouden volgens de Bestuursopdracht aan het eind van 2021 gereed moeten zijn.

4. Is een start gemaakt met de heroriëntatie van de samenwerking en de 
uitgangspunten? Deze zou volgens de Bestuursopdracht begin 2022 worden 
uitgevoerd. 

Aansluitend op de bovenstaande vragen zal binnenkort een raadsontmoeting worden
gepland, waar ook andere vragen aan de orde kunnen komen. De directeur van de 
Connectie zal voor deze raadsontmoeting worden uitgenodigd.
Tenslotte verzoekt de raad het bestuur om de raad actief elk kwartaal te blijven 
informeren, zodat de ontwikkelingen kunnen worden betrokken bij de integrale 
afweging in de kadernota/perspectiefnota. 

Actie

8 Benoemingen Gemeenschappelijke Regelingen c.a.

Voorgesteld besluit:
Raadsleden en collegeleden te benoemen in de besturen van de in dit voorstel genoemde externe gremia.

Besluitvorming
De besluitvorming vindt plaats via een schriftelijke stemming. 
De heer Huizinga (GB), de heer Mudde (PvdA) en mevrouw Smits (VVD) worden aangewezen als lid van het 
stembureau. 
De heer Huizinga maakt de uitslag van de stemming bekend: er zijn 22 stemmen uitgebracht en alle kandidaten 
zijn unaniem benoemd. 
Besluit - De heer Norbert Mergen en de heer John Bartels zijn vanuit de raad benoemd als lid van de 

Euregioraad Rijn-Waal en mevrouw Annemiek Nijeboer als plaatsvervangend lid.
- Mevrouw Agnes Schaap is vanuit het college benoemd als lid van de EuregioRaad Rijn-Waal en 

mevrouw Daniëlle van Bentem als plaatsvervangend lid. 
- Mevrouw Mulder is benoemd tot lid van de bestuurscommissie Veiligheid en Gezondheid van de 

VGGM. 
Actie

9* Zienswijze op de ontwerpbegroting en uitvoeringsplan MGR Sociaal 
Domein Centraal Gelderland.

Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.
Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze op de 

ontwerpbegroting en uitvoeringsplan 2023 van de Modulair Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
Domein Centraal Gelderland (MGR).

Actie

10* Zienswijze ontwerpbegroting BVO-DRAN doelgroepenvervoer.
Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.
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Besluit Er wordt geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 
ontwerpbegroting/MJB 2023-2026 van de BVO DRAN, inclusief de gewijzigde begroting 2022.

Actie

11* Erfgoedverordening gemeente Renkum 2022.
Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.
Besluit     De Erfgoedverordening gemeente Renkum 2022 wordt vastgesteld.
Actie

12* Verordening nadeelcompensatie gemeente Renkum 2022.
Dit voorstel is als sterstuk aangenomen.
Besluit     De Verordening nadeelcompensatie gemeente Renkum 2022 is vastgesteld.
Actie

12A Motie vreemd aan de orde 
De heer Mudde (PvdA) dient de motie in met de titel: ‘Visie over onderzoek naar ruimte voor inclusieve landbouw’ 
en licht deze toe. 

Eerste termijn
Mevrouw Engelsma (GL) geeft o.a. aan dat boeren de dupe worden van het provinciale natuurbeheerplan, met 
name natuur inclusieve boeren. GL steunt de motie. Natuur en natuur inclusieve landbouw zouden niet met elkaar
moeten concurreren. Zienswijze moet aanleiding geven voor een gesprek aan de provincie, boeren en andere 
partijen over welke soorten landbouw passen bij het karakter van onze gemeente.  
Mevrouw Nijeboer (GB) geeft o.a. aan dat de timing ongelukkig is. Nu moet de raad op het laatste moment een 
standpunt innemen. Hoe zou zo’n proces normaliter moeten verlopen om als raad hier tijdig een standpunt over 
te kunnen nemen. Er spelen meer zaken dan alleen natuur inclusieve landbouw. Bijvoorbeeld biologische en 
circulaire landbouw. Het zou goed zijn om hier eens samen naar te kijken hoe we dat zouden kunnen oppakken. 
Dat zou mooi zijn als we dat ook in de zienswijze zouden kunnen opnemen. 

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn. De gemeente heeft al 
een pro-forma zienswijze ingediend en daarom hebben we twee weken de tijd om een definitieve zienswijze in te 
dienen. Dit onderwerp wordt nu opeens urgent, maar normaliter had de gemeente geen zienswijze ingediend, 
aangezien in het beheerplan geen zaken staan die niet in lijn zijn met de omgevingsvisie.

Besluitvorming 
De motie wordt unaniem aangenomen met 22 stemmen vóór en 0 stemmen tegen. 
Besluit De motie ‘Visie over onderzoek naar ruimte voor inclusieve landbouw’ is vastgesteld.  
Actie

13 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:20 uur.

Amendementen en moties
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Amendement Traject Bestuurscultuur 

De Raad van de Gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 mei 2022

Constaterende dat:

 het overdrachtsdocument “Versterken bestuurscultuur Renkum” het resultaat is van 
een traject waarin Raad, College en organisatie samen een perspectief hebben 
ontwikkeld voor de toekomst; 

 het traject “versterken bestuurscultuur Renkum” tot nu toe 30K gekost heeft;

 we zowel gezamenlijk als ieder voor zich verantwoordelijk zijn voor een verandering van
de bestuurscultuur;

 er ondanks een positief resultaat in 2021 stevige bezuinigingen in het verschiet liggen 
met alle pijnlijke keuzes die daarbij horen.

Overwegende dat:

 een nieuwe bestuurscultuur zich niet laat opleggen door formele regels vast te leggen, 
maar vooral een kwestie is van “gewoon doen”;

 aanbevelingen uit het document “Versterken bestuurscultuur Renkum” zeker door de 
raad, het college en de organisatie opgepakt gaan/zullen worden;

 een groot aantal van de aanbevelingen kan worden opgepakt binnen de reguliere 
werkwijze van de Raad en de voorgestelde Regiegroep een daarbij passende rol dient te
krijgen;

 het nu gevraagde bedrag is gebaseerd op het overnemen van álle aanbevelingen en 
een gefaseerde aanpak inclusief een evaluatiemoment de effectiviteit van het traject 
waarschijnlijk ten goede zal komen en zal leiden mogelijk tot minder kosten.

Besluit:

 Beslispunten 1 in het raadsvoorstel te wijzigen naar: “Het overdrachtsdocument 
“Versterken bestuurscultuur Renkum” richtinggevend vast te stellen;

 Beslispunt 2 “bestuursperiode 2022-2026” te wijzigen in “periode 2022-2024”; 
 Een nieuw beslispunt 3 toe te voegen, dat luidt: “Het traject versterken bestuurscultuur

Renkum in 2023 te evalueren en dan te besluiten of en hoe het traject moet worden 
voortgezet.”;
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 Beslispunt 3 te om te nummeren naar beslispunt 4 en het voorgestelde bedrag van 2x 
€50.000,- te vervangen door 1x €20.000,- over de periode van 2022-2023, waarbij de 
raad in 2023 beslist over de benodigde eventuele extra gelden als het traject moet 
worden voortgezet. 

De fracties van:

GemeenteBelangen
VVD Renkum
CDA Renkum
PvdA Renkum
D66 Renkum
GroenLinks Renkum
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Amendement Zienswijze gemeenteraad Renkum 1ste concept Bestuursrapportage 
2022 en de
jaarstukken 2021 van Bedrijfsvoeringsorganisatie De Connectie 

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 25 mei 2022, behandelend 
Jaarstukken 2021 en 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO De Connectie, 

Constaterende dat 

 In de meest recente bestuursopdracht aan BVO De Connectie meerdere aanpassingen 
en acties op gebied van de governance, groeiambitie en financiën zijn afgesproken; 

 Uit de Jaarstukken 2021 en de 1ste Bestuursrapportage 2022 van BVO de Connectie niet
voldoende duidelijk wordt wat de huidige status van deze aanpassingen en acties is; 

 De Jaarstukken 2021 bij de raad opnieuw vragen oproepen over de kostenstructuur, de 
governance en de groeiambitie. 

Overwegende dat 

 In de bestuursopdracht aan BVO De Connectie tijdslijnen zijn afgesproken met 
betrekking tot de afgesproken aanpassingen aan governance, groeiambitie en financiën.

 Het de raad niet duidelijk is wat de status is van de aanpassingen die voortkomen uit de
bestuursopdracht. 

Besluit 

 De hoofdtekst van de Zienswijze aan te passen tot het volgende: 

Zienswijze 

In een door de coronacrisis gedomineerd jaar is De Connectie in staat gebleken om op 
professionele wijze de dienstverlening op peil te houden. Hiermee hebben de 
medewerkers van de Connectie aangetoond veerkrachtig te zijn.

Echter, de noodzaak om op het gebied van financiën en bedrijfsvoering scherp aan de 
wind te blijven varen is niet verminderd. Het doel blijft een goede, betaalbare en 
toekomstbestendige samenwerking. Dit is onder andere helder naar voren gekomen in 
het benchmark rapport van Berenschot. In een eerdere zienswijze hebben wij u al 
gewezen op deze noodzaak. 

Om die toekomstbestendigheid te bereiken zijn veranderingen met actiepunten en 
tijdslijnen afgesproken en vastgelegd in de Bestuursopdracht die in juli 2021 aan de 
directeur van De Connectie is gegeven. Er worden inmiddels stappen gezet, maar het 
beeld van de raad is dat er ook zaken zijn blijven liggen. 

De raad verzoekt het bestuur derhalve om op korte termijn maar in elk geval voor 1 juli 
2022 inzicht te geven in de voortgang van het proces van verandering en acties zoals 
afgesproken in de Bestuursopdracht. Wij verzoeken u daarbij specifiek in te gaan op de 
volgende vragen:

5. Zijn de procesafspraken zoals gemaakt over Governance inmiddels 
doorgevoerd? En werken deze naar verwachting? De Bestuursopdracht 
vroeg deze afspraken per direct in te voeren. 
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6. Wanneer kunnen wij de ‘feitelijke en objectieve analyse’ over schaal en 
ambitieniveau van de Connectie, zoals afgesproken in actiepunt 1 bij 
Groeiambitie, tegemoetzien? In de Bestuursopdracht is afgesproken dat 
deze in september 2021 afgerond zou zijn. 

7. Wat is de status van het toetsingskader en bijbehorende commissie, zoals 
afgesproken in actiepunten 2, 3 en 4 bij Groeiambitie? De plannen hiervoor 
zouden volgens de Bestuursopdracht aan het eind van 2021 gereed 
moeten zijn.

8. Is een start gemaakt met de heroriëntatie van de samenwerking en de 
uitgangspunten? Deze zou volgens de Bestuursopdracht begin 2022 
worden uitgevoerd. 

Aansluitend op de bovenstaande vragen zal binnenkort een raadsontmoeting worden 
gepland, waar ook andere vragen aan de orde kunnen komen. De directeur van de 
Connectie zal voor deze raadsontmoeting worden uitgenodigd.

Tenslotte verzoekt de raad het bestuur om de raad actief elk kwartaal te blijven 
informeren, zodat de ontwikkelingen kunnen worden betrokken bij de integrale afweging
in de kadernota/perspectiefnota. 

Wij zien uit naar uw reactie.” 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Fractie GroenLinks 

Fractie GemeenteBelangen 

Fractie D66

Fractie PvdA

Fractie VVD
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Motie vreemd aan de orde:

Visie over onderzoek naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw

De Raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 25 mei 2022,

Constaterende dat: 

 De Gemeente Renkum zich in de Omgevingsvisie etaleert als gemeente met een bijzonder divers 
cultuurlandschap;

 Veel inwoners van de Gemeente Renkum zijn lid van de coöperatie Veld en Beek en hechten aan biologische 
zuivel, groente en vlees en consumeren van eigen lokale bodem;

 In Nederland de biodiversiteit sterk is afgenomen;
 Natuur inclusieve landbouw kan bijdragen aan de biodiversiteit;
 Natuur inclusieve landbouw de Gemeente Renkum aantrekkelijk houdt op het gebied van werkgelegenheid, 

toerisme en biodiversiteit.

Overwegende dat:

 Er ruimte moet kunnen zijn voor een natuur inclusief boerenbedrijf zoals bijvoorbeeld  Veld en Beek en ook 
een GraanGeluk;

 De Gemeente Renkum uiterlijk tot en met 25 mei 2022 (geen harde deadline) een zienswijze kan indienen 
over het ontwerp Natuur Beheerplan 2023 in het kader van het Gelders Natuurnetwerk.

Verzoekt het college:

 Uiterlijk 25 mei 2022 een zienswijze bij de Provincie Gelderland in te dienen over het Natuur Beheerplan 
2023;

 In die zienswijze te pleiten voor een onderzoek naar ruimte voor natuur inclusieve landbouw in de gemeente 
Renkum.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA Fractie D66 Fractie CDA Fractie VVD
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