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Geadviseerd besluit 
1. Vaststellen van de Verordening Groenberaad gemeente Renkum conform bijlage 2 onder 

gelijktijdig intrekken van de “oude” verordening Groenberaad 2021 gemeente Renkum 
2. Het benoemen van mw. M. Groen in ’t Wout  als voorzitter van het Groenberaad. 
3. Het vaststellen van de Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- 

en commissieleden 2019 (conform bijlage 3). 

Toelichting op beslispunten
In 2021 heeft de raad besloten tot het instellen van een Groenberaad. Het Groenberaad is bedoeld 
om besluitvorming van het college en van de raad op thema’s duurzaamheid, klimaatadaptatie, 
biodiversiteit enz. te versterken. De uitvoering van de verordening Groenberaad heeft door corona 
en het ontbreken van ambtelijke ondersteuning vertraging opgelopen. Nu de ambtelijke 
ondersteuning aanwezig is kan het proces in gang gezet worden. De raad wordt gevraagd 
uitvoering te geven aan het Groenberaad. 

Beoogd effect
Het instellen van het Groenberaad is bedoeld om bij de besluitvorming betreffende (beleids-) 
plannen projecten en beheermaatregelen een grotere bijdrage te leveren aan natuur, biodiversiteit 
en klimaatadaptatie. Tevens wordt een groter draagvlak in de samenleving verwacht, omdat 
deskundigen en betrokken inwoners intensief hebben meegedacht.  

Kader
De verordening Groenberaad Gemeente Renkum levert de basis voor de uitvoering. Gezien de 
vertraging in het proces is de tekst in de verordening van artikel 14 Tijdsduur en evaluatie  
aangepast. 
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Met het benoemen van de voorzitter alvorens de werving van de andere kandidaten te starten 
wordt de toekomstige samenwerking binnen het Groenberaad verstevigd. Er wordt een actieve 
participatie  in het proces vorm gegeven. Het zorgvuldig voorbereiden van de uitvoering van het 
Groenberaad krijgt op deze wijze vorm. 

Argumenten
1. De raad heeft 26 mei 2021 de Verordening  Groenberaad vastgesteld, maar deze 

verordening is toen niet gepubliceerd op overheid.nl. Argument daarvoor was dat nog niet 
met de werving van leden en voorzitter kon worden begonnen vanwege corona. Omdat 
deze verordening nog niet is gepubliceerd en in werking getreden kan er formeel niets 
gewijzigd worden aan de tekst van de verordening. Daarom wordt voorgesteld de 
verordening in zijn geheel opnieuw vast te stellen, met een aanpassing van de looptijd van 
het Groenberaad.
De al vastgestelde verordening stelt dat het Groenberaad loopt tot 23 juni 2023, dat is 2 
jaar vanaf eind mei 2021. De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met een uitgestelde 
benoemingstermijn van 1 januari 2023 tot 31 december 2024, met een mogelijkheid tot 
stilzwijgende verlenging van nog eens twee jaar.
De wijzigingen in de Verordening Groenberaad zijn opgenomen in een was-wordt-tabel 
(bijlage 1). De integrale tekst van de Verordening zoals deze komt te luiden na vaststelling 
is opgenomen in (bijlage 2).

2. Vooruitlopend op het instellen van het Groenberaad is begin vorig jaar voorzien in de 
vacature voor een eerstverantwoordelijke ambtenaar, die te samen met de aan te stellen 
voorzitter kwartiermakers kunnen zijn voor het Groenberaad. De eerste taak wordt het 
verkennen welke mogelijke leden benoemd kunnen worden. In het verlengde daarvan kan 
de actieve werving plaatsvinden met als oogmerk dat het beraad met ingang van het 
nieuwe jaar van start kan gaan. Conform de Verordening Groenberaad gemeente Renkum 
is daarom het streven in een volgende raadsvergadering aan u een benoemingsvoorstel 
voor te leggen voor de overige leden van het Groenberaad. 
Gericht op deze verkenning en selectie draagt het college van B&W mw. M. Groen in ’t 
Wout aan u voor als voorzitter van het Groenberaad. Met deze benoeming kan de werving 
van de overige kandidaten voor het Groenberaad gestart worden dit voorjaar. Om de 
selectie open te organiseren is er een vacature opgesteld die binnenkort gepubliceerd zal 
worden.
Het Groenberaad start in 2023 met het beoordelen van plannen van enige omvang waarbij 
de procedurele insteek vergelijkbaar wordt als bij de andere adviescommissies, zoals de 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  Het Groenberaad richt zich vooral op de thema’s 
verhogen ruimtelijke ontwikkeling, biodiversiteit, klimaatadaptatie, duurzaamheid en 
betrokkenheid. 
Het Groenberaad zal zoals de Verordening Groenberaad gemeente Renkum stelt na 2 jaar 
geëvalueerd worden.

3. Voor het correct regelen van de vergoedingen van de te benoemen leden moet de 
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 gewijzigd worden. Dit omdat in 
deze verordening het Groenberaad niet genoemd wordt. Daartoe dient de bijgevoegde 
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verordening tot wijziging van de verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 
(bijlage 3). In deze verordening tot wijziging van de verordening is voor de duidelijkheid een
was wordt tabel opgenomen. De huidige tekst van de verordening is gepubliceerd op 
www.overheid.nl.

Kanttekeningen
Het uitvoeren van een proces met het Groenberaad zal geëvalueerd worden om de daadwerkelijke 
bijdrage vast te stellen. Bij het in werking treden van de Omgevingswet veranderen mogelijk 
processen en besluitvorming. De bedoeling om meer integrale afwegingen te maken is daarbij een 
verbetering van de normale planvoorbereiding. Belangrijke vraag is dan hoe het Groenberaad gaat 
bijdragen aan de integrale afweging?
 
De financiering wordt gedekt vanuit de projecten via de legesverordening. Een nadere uitwerking 
van deze werkwijze geeft helderheid of dit volledig gaat lukken.

Draagvlak
Het Groenberaad zal bijdragen aan de vergroting van draagvlak in de samenleving. Het goed 
functioneren van het Groenberaad zal daaraan bijdragen. Het benoemen van de voorzitter en 
samen werven met de voorzitter zal dat versterken.

Aanpak/Uitvoering
Na goedkeuring van uw raad wordt gestart met de werving van leden van het Groenberaad. Naast 
de voorzitter zullen er maximaal 4 leden worden benoemd.
Na benoeming in een volgende  raadsvergadering kan uitvoering gegeven worden aan de 
uitvoerende taken van het Groenberaad.

Communicatie
De vacature voor leden Groenberaad zal op de pagina Gemeentenieuws kenbaar gemaakt worden, 
evenals op www.renkum.nl  .  
De Verordening Groenberaad gemeente Renkum en de Verordening tot wijziging van de 
verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 worden gepubliceerd op overheid.nl, 
waarna zij in werking treden.

Financiële consequenties
De uitvoering van het Groenberaad is in 2021 goedgekeurd door de raad. Bij de behandeling in 
2021 is de financiële afweging reeds gemaakt. 
De leden van het Groenberaad zullen een vergoeding ontvangen conform de Verordening 
Rechtspositie Raads- en Commissieleden 2019 Art. 13 ‘Vergoeding voor leden van een bijzondere 
commissie’. In deze verordening staat het bedrag voor de vergoeding per vergadering genoemd 
van €167,-. Deze bedragen worden regelmatig voor inflatiecorrectie bijgesteld.  De bijgestelde, 
actuele bedragen staan in  het “Overzicht Vergoedingencategorie en vergoeding (per 1 januari 
2021)”. Het Groenberaad komt maximaal 10 vergaderingen per jaar bijeen. Dit betekent 10 
vergaderingen maal 5 leden maal €188,- per lid maakt € 9400,- voor het komende jaar. De 
ambtelijke ondersteuning beslaat 0,1 fte. Voor het Groenberaad is €17500,- gereserveerd voor 
vergoeding aan derden. De kosten van de adviezen worden verhaald op de projecten. Het betreft 
grotere projecten die in de intaketafelprocedure ambtelijk kansrijk worden geacht. Het 
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Groenberaad zal een nadere uitwerking geven lopende het proces. Op dit moment is de omvang en
daarmee de hoogte van de bedragen nog niet volledig te overzien. 

Juridische consequenties
Na het vaststellen en publiceren van de verordening Groenberaad Gemeente Renkum is de basis 
gelegd voor het functioneren van het Groenberaad.
Met het vaststellen van de wijzigingen in de verordening rechtspositie raads- en commissieleden is 
geborgd dat de voorzitter en leden van het Groenberaad de in deze verordening genoemde 
vergoedingen ontvangen. 

WMO-aspecten

Niet van toepassing.

Gezondheid

Niet van toepassing.

Duurzaamheid

Het Groenberaad adviseert op thema’s die op duurzaamheid betrekking hebben. De impact zal een 
positieve zijn.

Effect op vermindering regeldruk

Geen.

Alternatieven
 
Het niet benoemen van mw. M. Groen in ’t Wout  

Bijlagen

1. Was-wordt-tabel Verordening Groenberaad gemeente Renkum
2. Verordening Groenberaad gemeente Renkum
3. Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
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