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Aanwezig Voorzitter Rita Weeda
Commissiegriffier Muriëlle de Wit
Commissieleden/ 
woordvoerders 

Peter Kraak D66
Paul Janssen GemeenteBelangen
Annemiek Nijeboer GemeenteBelangen
Norbert Mergen-Metz GroenLinks
Ilja van Seters GroenLinks
Bram Harmsen                                               PvdA
Martijn Mudde PvdA
Marte Smits VVD
Oscar Hollink VVD

Portefeuillehouders Daniëlle van Bentem (agendapunt 6)
Joa Maouche (agendapunt 7) 

Ondersteuning 
vanuit de raad

Charifa El Kaddouri (agendapunt 6)
Arjen Ruiter (agendapunt 7)

Externen Ton de Boer en Henk Aalders zijn externen die namens de op te richten 
Stichting Warenmarkten Renkum aanwezig zijn.

Insprekers Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht.
Overig Vanuit debat.nl is Walter Jansen-Gorter aanwezig om Rita Weeda in 

haar rol als voorzitter te observeren.

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
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen. 
2 Burgerspreekrecht.
Er zijn geen aanmeldingen voor het burgerspreekrecht.
 

3 Informatieplicht collegeleden.
Er is geen informatie van het college ontvangen.

4 Rondvraag.
Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag. 

5 Vaststellen van de verslaglegging van de vergadering van de 
raadscommissie van 6 december 2022

De verslaglegging van de vergadering van de raadscommissie van 6 december 2022 wordt vastgesteld.

6 Verzelfstandiging week- en warenmarkten
Geadviseerd besluit

1. Te besluiten om de week- en warenmarkten met ingang van 1 februari 2023 te 
verzelfstandigen;

Pagina 1 van 4



Verslag
Raadscommissie 11 januari 2023

2. De Marktverordening gemeente Renkum 2008 en de Verordening marktgelden 2021 met 
ingang 1 februari 2023 in te trekken conform bijgevoegd besluit. 

De voorzitter legt de commissie voor of men het goed vindt dat de heer de Boer en de heer Aalders
van de Stichting aansluiten bij de vergadering. Dit is het geval. Ook stemt de commissie in met het 
aansluiten van behandelend ambtenaar Charifa El Khadouri in de vergadering.

Eerste termijn
Woordvoerders zijn: Oscar Hollink (VVD), Norbert Mergen (GL), Peter Kraak (D66), Martijn Mudde (PvdA) en 
Annemiek Nijeboer (GB).

In de eerste termijn worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Waarom heeft het zo lang geduurd om dit voorstel voor te leggen aan de raad?
- Wat zijn de grenzen van het marktgebied, grenzen zijn onduidelijk aangegeven.
- Hoe kan de lokaliteit van markproducten worden gewaarborgd?
- Kunnen de regels ten aanzien van duurzaamheid ook voor de markt van toepassing zijn?
- Welke ideeën zijn er om de weekmarkten een impuls te geven?
- Wat zijn de actuele tarieven en hoe worden die bepaald gezien de schommelingen in de energiemarkt?
- Optie voor staatsteun, worden deze voorbeelden ook doorberekend aan de marktmensen die in Renkum 

gaan deelnemen?
- Wat is het doel van de evaluaties?
- Wat is de scope van de evaluaties, welke consequenties hebben die en kan de gemeente nog invloed 

uitoefenen als de uitkomsten van de evaluaties daar aanleiding toe geven?
- Welke kosten worden gedragen door de stichting?
- Beperkt gebruik van waterpunten, kosten van marktkoophouders onevenredig groot
- Is er ruimte om fysiek te groeien als dat nodig is? 
- Belangrijk om de levendigheid te vergroten, kunnen ondernemers daar hun eigen ideeën in hebben?
- Belangrijk dat de kosten transparant zijn
- In de bruikleenovereenkomst staat er in Doorwerth en Wolfheze nog geen warenmarkten worden 

gehouden. Vindt het college het belangrijk om in alle dorpen een weekmarkt te houden, wat is de stand 
van zaken daarin?

- In de kostenpost staat een aantal losse eindjes. Belangrijk is dat het kostenneutraal is, is daar sprake van?
- Overeenkomst van 10 jaar is een lange tijd, misschien is vijf jaar ook een goede termijn. Waarom is voor 

een looptijd van 10 jaar gekozen? 

Wethouder Van Bentem geeft vanuit haar portefeuille antwoord op de opmerkingen en vragen. Zij geeft o.a. het 
volgende aan:

- Dat het zo lang heeft geduurd, heeft te maken met de capaciteit en de specifieke aandacht voor het 
juridische aspect. Die kennis moest worden ingehuurd. Daardoor is het helaas niet gelukt op 1 januari.

- De begrenzingen van de markt, staan op de kaart, daar staat alleen het woord markt in. Maar als dit 
duidelijker moet worden aangegeven kan dat.

- Een kermis verbruikt meer elektriciteit dan een weekmarkt. De kosten van elektra zijn niet terug te 
leggen op de weekmarkten. 

- De stichting wordt verantwoordelijk voor het opruimen van het terrein en de kosten van elektra. Goed om 
in dat soort zaken orde op zaken te stellen.

- De impuls voor de weekmarkten ligt niet alleen bij Oosterbeek en Renkum, maar daar ligt wel in eerste 
instantie de focus. Als die goed op de kaart staan, is het de intentie van de stichting zich ook te focussen 
op markten in Doorwerth en Wolfheze.

- Er is gekozen voor een termijn van 10 jaar omdat de verwachting is dat deze periode daadwerkelijk nodig 
is om een beeld te kunnen hebben van de duurzame effecten van de verzelfstandiging van de 
weekmarkten. De komende periode wordt regelmatig geëvalueerd met de stichting en 
marktondernemers. 

- In plaats van een gebruikersovereenkomst is nu gekozen voor een bruikleenovereenkomst. Juridisch is het
zo mogelijk gemaakt dat er geen sprake is van staatssteun, maar er wel mogelijkheid is tot privatiseren. 

- Het waterverbruik is verwaarloosbaar, m.b.t. elektra is er afgesproken dat er een praktische afspraak is 
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gemaakt, om die kosten één op één door te berekenen. Ook dit is onderdeel van de evaluatie. 
- Indirecte kosten, zoals onderhoud aan elektrakasten worden niet doorberekend.
- Er is nog ruimte voor lokale keteninitiatieven. Er moeten leveranciers gevonden worden voor stands. 

Initiatiefnemers kunnen zich melden bij de stichting of de marktmeester, deze laatste gaat dit op 
vrijwillige basis doen.

- Gesprekken over de invulling gaan 12 januari al van start. Ook over de kosten van het verbruik van 
elektra wordt gesproken, dat deze kosten worden betaald aan de gemeente. 

- Onder punt 1 van de overige bepalingen staat vermeld dat er ruimte is voor standplaatsen in o.a. 
Doorwerth en Wolfheze. Het invullen van markten in de andere dorpen moet als gezamenlijke ambitie 
worden opgepakt door de gemeente en de stichting.

Tweede termijn
Woordvoerders zijn: Norbert Mergen (GL), Martijn Mudde (PvdA) en Annemiek Nijeboer (GB).

In de tweede termijn worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Bieden de evaluaties alleen voor marktkooplui een moment, of ook voor de gemeente, of deze 

verzelfstandiging wel het gewenste resultaat oplevert?
- Hoe zit het en dat de kosten worden berekend, hoe zit het met kostenneutraal, dat blijkt niet uit het 

staatje, daar heeft men het over 15k, moet dit niet via de voorjaarsnota?
- Worden nog openstaande marktgelden geïnd?

Wethouder Van Bentem geeft vanuit haar portefeuille antwoord op de opmerkingen en vragen. Zij geeft o.a. het 
volgende aan:

- De evaluatie is bedoeld om de lijnen kort te houden en waar nodig eventueel bij te sturen, niet om er mee
te stoppen.

- De standplaatsen zijn een collegebevoegdheid, dus als zij er bv. in Doorwerth brood in zien geven zij dit 
zeker aan bij de stichting.

- Juridisch gezien is een markt geen evenement. Er moeten wel kaders moeten meegegeven over 
duurzaamheid, dit zegt zij toe.

- De openstaande marktgeleden worden niet meer geïnd.
- De raad wordt voorafgaand aan de raadsvergadering geïnformeerd over PM posten in de financiële 

paragraaf. 

Toezegg
ingen

- De grenzen van de markten in Oosterbeek en Renkum worden duidelijker gemarkeerd in de 
tekeningen. 

- De bruikleenovereenkomst wordt aangepast met kaders rondom het streven naar 
duurzaamheid.

- Voor de raadsvergadering van 25 januari worden de PM posten in de financiële paragraaf 
inzichtelijk gemaakt.  

Advies De commissie adviseert om dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk in de raadsvergadering van
25 januari 2023.
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7 Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente 
Renkum 2023

Geadviseerd besluit
1. De Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) gemeente Renkum 2023 vast te stellen.

Eerste termijn
Woordvoerders zijn: Bram Harmsen (PvdA), Ilja van Seters (GL) en Peter Kraak (D66).

In de eerste termijn worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Waarom moet dit nu, waarom niet tegelijk met de invoering van de omgevingswet?
- Naar welke commissie wordt in het verslag verwezen?
- Art. 5.1, actuele kwaliteitscriteria. Bijlage 3, toelichting VNG, wat is deel b van de kwaliteitscriteria? Wie 

stelt deze vast?

Wethouder Maouche geeft vanuit zijn portefeuille antwoord op de opmerkingen en vragen. Hij geeft o.a. het 
volgende aan:

- Waarom nu: het voorstel is beleidsneutraal en bereidt alles voor om hier juridisch klaar voor te zijn. 
- Het is de landelijke commissie leefomgeving, niet een commissie van de raad.
- De VNG stelt de kwaliteitscriteria op, daarin heeft de raad de kaderstellende bevoegdheid en het college 

de controlerende.
- Deel b wordt niet opgenomen in art. 5.1. Er wordt verwezen wordt naar de meest actuele versie, dit kan 

dus nog veranderen en is daarom nu algemeen gehouden.

Tweede termijn
Woordvoerder is Bram Harmsen (PvdA). 

In de tweede termijn worden o.a. de volgende vragen gesteld en opmerkingen gemaakt:
- Helder dat dit voorstel beleidsneutraal is, maar wat kan er nog wijzigen. 
- Kan het advies van de commissie leefomgeving worden toegestuurd?

Wethouder Maouche geeft vanuit zijn portefeuille antwoord op de opmerkingen en vragen. Hij geeft o.a. het 
volgende aan:

- Het is een theoretische discussie, de kans dat er fundamenteel iets gaat veranderen in wat nu voorligt is 
heel klein. Als dat wel zo is, wordt dat aan de raad voorgelegd. 

- Het advies van de commissie leefomgeving wordt toegestuurd aan de raad.

Toezegg
ing

- Als er juridisch iets wijzigt, wordt de raad daarover geïnformeerd. 
- Het advies van de commissie leefomgeving wordt toegestuurd.

Advies De commissie adviseert om dit onderwerp te agenderen als sterstuk in de raadsvergadering van 25 
januari 2023.

8 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.01 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raadscommissie van 22 februari 2023,
de griffier, de voorzitter,
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