
Verslaglegging
Raadscommissie 5 oktober 2021

Aanwezig Voorzitter De heer P.W. Kraak

Commissiegriffier Mevrouw J.I.M. le Comte

Commissieleden De heer R.J.B. den Burger VVD
De heer F.T.M. Cuppen D66
De heer T.T.M.G. Erkens PvdA
Mevrouw F. Gerritsen-van Lent CDA
De heer O.H. Hollink VVD
De heer P.G. Janssen GemeenteBelangen
De heer J. Jurrius D66
De heer J.C.J. Streefkerk VVD
De heer O.P. Velthuizen GemeenteBelangen
Mevrouw E.L. Vink GroenLinks
Mevrouw H.J. Weeda PvdA
Mevrouw Y.J.E.M. Litjens PRD
De heer E.H. Miedema GroenLinks
De heer B.D. Wind CDA

Portefeuillehoud
ers

De heer J. Maouche
Mevrouw H.H.M. Rolink-Velthuis
De heer M.J.P. Sandmann

Ambtenaren De heer A. Ruiter
Mevrouw B. Vermeulen
De heer M. Rodink
De heer M. Kok

Extern De heer M. Lenis (Opgavemanager Groene Metropool 
Regio)

Insprekers Geen

De commissievergaderingen kunnen worden nageluisterd op raad.renkum.nl.

1 Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Agenda
Vastgesteld

Mededelingen
Geen

2 Burgerspreekrecht.

Geen aanmeldingen

Beslu
it

-

Actie -

3 Informatieplicht collegeleden.
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Geen mededelingen

Beslu
it

-

Actie -

4 Rondvraag.

Geen vragen

Beslu
it

-

Actie -

5 Kaderstelling Don Bosco.

Geadviseerd besluit
1. De (ruimtelijke) kaders voor het project Don Bosco vast te stellen
2. Het stedenbouwkundigplan Don Bosco vast te stellen
3. Het concept beeldkwaliteitsplan Don Bosco vast te stellen

Woordvoerders zijn: dhr. Cuppen (D66), dhr. Janssen (GB), dhr. den Burger (VVD), mw. 
Gerritsen-van Lent (CDA), mw. Litjens (PRD), dhr. Miedema (GL), mw. Weeda (PvdA).

De fracties spreken complimenten uit over het plan.
Onderwerpen die worden besproken zijn:

- Ambitie duurzaamheid en energie (maximaal haalbare?)
- Het draagvlak voor het plan 
- De rol van Vivare
- Het advies van de Woon Advies Commissie (WAC)
- Kaderstelling m.b.t. het splitsen van kavels nu en in de toekomst
- De ontsluiting van de woningen aan de achterzijde
- Doelgroepen-mix woningen en rolstoeltoegankelijkheid 
- Ontsluitingswegen Groeneweg en Don Boscoweg
- Visie voor de toekomst wat betreft generatiewoningen en kleinschalige senioren hofjes
- Klimaat ambities 
- Risico’s gelet op huidige ontwikkelingen (o.a. prijzen bouwmaterialen) 
- Bio diversiteit 
- Parkeer norm in relatie tot deelauto’s 
- De aanbesteding 

Wethouder Sandmann doet de volgende toezeggingen:
- Er wordt aandacht besteed aan autodelen
- Er wordt gekeken naar kaderstelling voor het splitsen van kavels
- De toegankelijkheid van de achtertuin van enkele woningen wordt opnieuw bekeken
- In overleg met de ontwikkelaar wordt gekeken naar de natuur inclusiviteit 

Woordvoerders in tweede termijn: mw. Weeda (PvdA), dhr. Miedema (GL), mw. Litjens (PRD), 
mw. Gerritsen (CDA), dhr. den Burger (VVD), dhr. Janssen (GB), dhr. Cuppen (D66).
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Aan de orde komt:
- Aandacht voor de positie van de Renkumse bevolking bij de woningbouwplannen
- Autodeelprogramma’s onderdeel laten zijn van het plan 
- Adviezen Woonadvies Commissie 
- Albert Schweitzer School 
- Aandacht voor sociale huurwoningen 

Wethouder Sandmann doet de volgende toezeggingen
- Principiële discussie over de positie van de eigen inwoners op de Renkumse 

woningmarkt gaat gevoerd worden
- De Woonadvies Commissie wordt opnieuw gevraagd om een advies dat naar de raad 

kan worden gestuurd
- Positie Albert Schweitzer school (vastgoed van de gemeente) komt de wethouder op 

een later tijdstip terug

Beslu
it

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 3 november a.s.. PRD denkt aan 
het opstellen van een amendement of motie wat betreft de Albert Schweitzer school.

Actie -

6 Verstedelijkingsstrategie.

Geadviseerd besluit
1. Het Verstedelijkingsconcept (deel 1) vast te stellen als basis voor de verdere 

samenwerking met de partners (rijk, regio’s en provincies) op het gebied van 
verstedelijking, economie, bereikbaarheid, groen en leefbaarheid;

2. In te stemmen met de werkwijze en het principe van nadere gebiedsuitwerkingen (deel 
2);

3. De ontwerpprincipes van dit concept door te vertalen naar het eigen lokale 
omgevingsbeleid.

Woordvoerders zijn: dhr. Erkens (PvdA), dhr. Wind (CDA), mw. Vink (GL), dhr. Streefkerk 
(VVD), mw. Litjens (PRD), dhr. Janssen (GB), dhr. Jurrius (D66).
Onderwerpen die worden besproken zijn:

- Onduidelijkheid consequenties van besluitvorming die gevraagd wordt, met name 
dictum 3

- Relatie met onze eigen Omgevingsvisie
- Positie van Renkum in dit verhaal
- Financiële consequenties of wel koppeling met onze begroting
- Prioriteit voor woningbouw in de strategie, zelfs boven landschap 
- Verdeling kosten en baten dient eerlijk te gebeuren
- Veel aandacht voor recreatie en toerisme voor onze gemeente en te weinig aandacht 

voor woningbouw
- Wat gaat het ons kosten
- Risico als we niet akkoord gaan met dit voorstel
- Relatie met de recreatiezonering vanuit de provincie
- Benodigde ambtelijke capaciteit 
- Schone mobiliteit en status snel fietspaden en de fietsbrug
- Dictum 3 van het raadsvoorstel aanpassen
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Wethouder Sandmann reageert op de eerste termijnen.
- Rode draad is dat dit wat voorligt 100% onze eigen lijn bevestigt
- Niet de illusie hebben dat we alles volgordelijk kunnen doen, het is een zoektocht 
- Er is geen enkele mismatch met de omgevingsvisie 
- Wat voorligt is een lobby document voor bijvoorbeeld de fietsbrug en de fietspaden
- Een sterke regio is goed voor gemeente Renkum
- De regio kan voor ons niet bepalen hoe onze omgevingsvisie eruit gaat zien 
- Als onze visie haaks staat op de strategie dan gaat onze visie voor

Woordvoerders in tweede termijn: dhr. Janssen (GB), mw. Litjens (PRD), dhr. Streefkerk 
(VVD), mw. Vink (GL), dhr. Wind (CDA), dhr. Erkens (PvdA).

Aan de orde komt:
- Het risico wanneer we ja zeggen op dit voorstel. 
- Ambtelijke capaciteit 
- Zorg voor zelfstandigheid van gemeente Renkum. 
- Welke opdracht van de raad is nodig om bij het Rijk te lobbyen voor woningmarkt 
- Dictum drie aanpassen
- Krimp van onze gemeente
- Juridische consequenties van het afwijzen of amenderen van de strategie 

Wethouder Sandmann reageert op de tweede termijnen.
- Ambtelijke capaciteit is een dilemma waarover we moeten praten, dat geldt voor de 

brede regionale opgaven
- Uitgaande van enig consequent vervolg op de omgevingsvisie zijn de risico’s nihil 
- Derde dictum staat erin omdat dit het format is dat in de regio gedeeld is, maar het 

kan worden geamendeerd
- Vanuit regio wellicht meer moties en amendementen, dan moet het stuk weer terug 

naar de raden
- Procedurele check bij juristen wordt nog gedaan  
- Er worden geen bevoegdheden overgedragen dat zegt de wethouder nadrukkelijk toe 
- Het is een lobby document, dus bijvoorbeeld bouwen buiten de eigen bebouwde kom 

blijft in principe mogelijk
- Krimp van onze gemeente is niet aan de orde

Beslu
it

Het voorstel gaat als bespreekstuk naar de raad van 3 november a.s.. Een aantal 
fracties maakt samen een amendement op het derde dictum van het raadsvoorstel.

Actie -

7 Evaluatie wijzigingen afvalinzameling 2020; brief van het college van B&W 
van Renkum d.d. 20 juli 2021, zaaknummer 142076.

Op verzoek van GemeenteBelangen op de agenda geplaatst.

Vooruitlopend op het vaststellen van het nieuwe afvalbeleidsplan 2021 heeft de raad tijdens 
de
begrotingsbehandeling van 2020 ingestemd met een aantal wijzingen vanaf het jaar 2020. 
Deze wijzigingen hebben betrekking op de manier waarop afval in onze gemeente wordt 
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ingezameld met als doel hiermee een besparing op de kosten te realiseren zonder het 
serviceniveau te veel te
verlagen. 
In de raadsbrief van 20 juli 2021 geeft het college aan hoe de maatregelen in de praktijk zijn 
uitgepakt.
Daarmee wordt tegelijkertijd invulling gegeven aan actiepunt 5 van ‘Afvalbeleid Renkum 
2021’.
Hierin wordt vermeld dat met een raadsbrief de effecten van de maatregelen met u worden 
gedeeld. In de raadsbrief worden de effecten puntsgewijs beschreven.

Woordvoerders zijn: dhr. Velthuizen (GB), dhr. Hollink (VVD), mw. Gerritsen (CDA), mw. 
Weeda (PvdA)

Aan de orde komt:
- Eenzijdige evaluatie, vreemd om dit per raadsbrief te doen
- Structureel GFT ophalen in de zomer 
- Extra prikkel aan inwoners kort door de bocht
- Inzamelen van afvalstromen en gratis bezoeken die geld opleveren komen niet terug 

in evaluatie
- Speciale container voor kleine hoeveelheden verbouwingsafval werkt prima, wel enige 

onduidelijkheid over gebruikmaken ervan
- Aantal formele klachten beperkt, wel verder aandacht voor hebben
- Resultaten afvalinzameling over het algemeen tevredenstellend

Wethouder Maouche reageert op de vragen.
- De raadsbrief is gestuurd conform de gemaakte afspraken, kritiek hierop had college 

liever eerder gehoord
- GFT wordt in de zomer structureel opgehaald één keer in de week 
- Over het algemeen gaat het goed en het aanbod percentage is gestegen tot 62%, er 

wordt efficiënter gebruik gemaakt van onze mensen
- De prikkel van het variabel tarief daar is het college mee bezig, de prikkel wordt 

volgend jaar niet verhoogd
- Het gratis rondje willen we ook realiseren, dat vergt een verbouwing en hangt dus af 

van ontwikkeling rondom Veentjesbrug 
- Het gros van de mensen die met twee dakpannen aankomen kan terecht bij de 

container klein bouwafval op Veentjesbrug 
- Extra gaan communiceren over deze container kan juist in de uitvoering voor meer 

problemen zorgen 
-  Gemeente Renkum is lid van Operatie Steenbreek: de wethouder zegt toe aan de 

gang te gaan met “tegelwippen” om te stimuleren dat tegels worden weggehaald en 
groen ervoor terug komt 

- PMD zakken zijn verkrijgbaar in meerdere supermarkten in de gemeente 

Beslu
it

-

Actie -

8 Verslaglegging van de vergadering van de raadscommissies van 14 en 15 
september 2021.
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Doorgegeven wijzigingen worden doorgevoerd.

Beslu
it

Actie

9 Ingekomen stukken.
a. Stand van zaken voorbereiding reconstructie Oosterbeek Noord Oost, 

buurt Talud; brief van het college van B&W van Renkum van 31 
augustus 2021, zaaknummer 120705.

b. Noodverordening weren voetbalsupporters; brief van de loco-
burgemeester van Renkum van 26 augustus 2021.

Conform

Beslu
it

-

Actie -

10 Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie van
de griffier, de voorzitter,
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