
Besluitenlijst vergadering van de raadscommissie 14 maart 
2023

Aanwezig

• Voorzitter Mevrouw L.A. Jansen
• Commissiegriffier De heer J. Cornips

Commissieleden

 De heer F.T.M. Cuppen (D66)
 Mevrouw D.L. Firet  (D66)
 Mevrouw H.J. Weeda           (PvdA)
 De heer M. Mudde (PvdA)
 De heer E.H. Miedem                        (GroenLinks)
 De heer N.L. Mergen-Metz                                   (GroenLinks)
 De heer W. Hoge                        (VVD)
 Mevrouw M. Smits-Jansen  (VVD)
 De heer O.H. Hollink, vanaf agendapunt 7             (VVD)
 Mevrouw M. Jansen, vanaf agendapunt 7 (GemeenteBelangen)
 De heer P.G. Janssen (GemeenteBelangen)
 De heer O.P. Velthuizen, vanaf agendapunt 7 (GemeenteBelangen)
 Mevrouw F. de Martelaere-van den Broeke (CDA)
 De heer H.M.J. Frijlink                                   (CDA)
 De heer T.H.J. Bartels (Fractie John Bartels)

Portefeuillehouders
 Mevrouw M. Mulder
 Mevrouw C.D. van Bentem
 De heer J. Maouche

Ambtelijke adviseurs
 De heer W. Janssen en de heer J. Verhoeks (agendapunt 6)
 Mevrouw L. Nieuwschepen (agendapunt 7)
 De heer A. Ruiter (agendapunt 8)
 De heer M. Rodink (agendapunt 9)

Naluisteren raadsvergaderingen

De raadscommissies kunnen worden nageluisterd via de website raad.renkum.nl.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/07-februari/20:00
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1. Opening, vaststelling volgorde agenda en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.

Agenda

De voorzitter doet op verzoek van het college het ordevoorstel om het om agendapunt 9 
(Bestemmingsplan Duitsekampweg) van de agenda te voeren. 
Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen.

De commissie adviseert aan de raad om dit onderwerp van de agenda te voeren van de 
agenda voor de raadsvergadering van 29 maart 2023. 

De voorzitter doet het ordevoorstel om agendapunt 10 (Gedeeltelijke opheffing 
geheimhouding dossier Klingelbeek- Veentjesbrug) te behandelen als agendapunt 8.
Het ordevoorstel wordt unaniem aangenomen.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen. 

2. Burgerspreekrecht 
De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren. 

De heer Van Daal spreekt in over het onderwerp Bestemmingsplan Duitsekampweg. 
De heer Janssen (GB) stelt een verduidelijkende vraag. 

De heer Wevers spreekt namens voetbalvereniging OVC’85 in over het onderwerp 
Wilhelminasportpark.
De heer Miedema (GL), mevrouw De Martelaere (CDA), de heer Bartels (FJB), de heer Janssen 
(GB) en de heer Hoge (VVD) stellen verduidelijkende vragen. 

3. Actieve informatieplicht wethouders

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te kijken en te luisteren. 

Wethouder Van Bentem informeert de raadscommissie over het proces met betrekking tot de 
nieuwe woondeal voor de gemeente Renkum. 

Toezegging:
De raad wordt zo spoedig mogelijk middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de 
lopende woningbouwprojecten en de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Actieve-informatieplicht-collegeleden
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Burgerspreekrecht
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4. Rondvraag

Er zijn geen aanmeldingen voor de rondvraag. 

5. Vaststellen van de verslaglegging van de vergaderingen van
de raadscommissie van 7 februari 2023

Besluit

Het verslag van de vergadering van de raadscommissies van 7 februari 2023 wordt zonder 
wijzigingen vastgesteld.

6. Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark.

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van de voortgang van het fusieproces van voetbalverenigingen 
Redichem, RVW en CHRC om te komen tot één voetbalvereniging en het Programma van 
Eisen “Toekomst Wilhelmina sportpark Renkum” (PvE);

2. Het college op te dragen om, met als uitgangspunt het Programma van Eisen met 
voorkeursvariant, een businesscase uit te werken voor de optimalisatie van het sportpark 
Wilhelmina, uitgaande van de voorwaarden dat:

a. RVW, CHRC en Redichem fuseren;
b. als definitie van optimalisatie sportpark wordt verstaan:

i. het terugbrengen van de huidige accommodaties naar één nieuwe, breed 
inzetbare accommodatie

ii. het terugbrengen van het aantal velden, en
iii. het op peil brengen van het kwaliteitsniveau van de velden naar het 

vastgestelde niveau;
c. beheer en onderhoud van het toekomstige sportpark op lange termijn is geborgd 

conform de voorwaarden en doelstellingen zoals vastgelegd in de Sport- en 
Beweegvisie;

d. er tot een sluitende begroting wordt gekomen voor de realisatie van het 
toekomstige sportpark;

e. de verenigingen zelf op grond van draagkracht financieel bijdragen aan de 
realisatie van het toekomstige sportpark;

f. de situering van het sportpark optimaal ruimte biedt voor de herbestemming van 
vrijkomende gronden.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Hoge (VVD), de heer Bartels (FJB), mevrouw Firet (D66), de heer 
Beekhuizen (PvdA), de heer Miedema (GL), de heer Janssen (GB), mevrouw De Martelaere 
(CDA). 

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Wilhelminasportpark
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Wethouder Mulder reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. Zij wordt hierbij ambtelijk ondersteund door de heer Verhoeks.

Tweede termijn 
Woordvoerders: de heer Janssen (GB), de heer Miedema (GL), de heer Beekhuizen (PvdA), de 
heer Hoge (VVD), de heer Bartels (FJB), mevrouw Firet (D66). 

Toezeggingen:
De raad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van het fusieproces van de 
sportverenigingen. 

Advies 
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als bespreekstuk in de raadsvergadering 
van 29 maart 2023.

De heer Hoge kondigt namens de fractie VVD een amendement aan om in te stemmen met de
optimalisatie van het sportpark en de memo van het college ‘financiering optimalisatie 
Wilhelminasportpark’ in te voegen. De heer Bartels kondigt een motie aan over de 
vrijkomende gronden. 

De voorzitter schorst de vergadering voor 5 minuten, van 22:00 tot 22:10 uur.

De heer Velthuizen vervangt de heer Janssen (GB), mevrouw Jansen vervangt de 
heer Huizinga (GB). De heer Hollink (VVD) vervangt de heer Hoge (VVD). 

7. Gedeeltelijke opheffing geheimhouding dossier Klingelbeek – 
Veentjesbrug.

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit: 
1. De geheimhouding rustend op de volgende bestaande en toekomstige stukken van het

dossier Klingelbeek-Veentjesbrug op te heffen: 
a. stedenbouwkundige schetsen;
b. verkeersonderzoeken;
c. verkeersinrichtingsplannen;
d. milieu- en planologische onderzoeken.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Mudde (PvdA).

Advies 
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als sterstuk in de raadsvergadering van 
29 maart 2023.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Gedeeltelijke-opheffing-geheimhouding-dossier-Klingelbeek-Veentjesbrug
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8. Vaststellen bestemmingsplan ‘Oudkerkeland – Achterdorpsstraat 
5, 2023’.

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit:

1. In te stemmen met de gegeven reactie op de zienswijze;
2. Het bestemmingsplan ‘Oudkerkeland – Achterdorpsstraat 5, 2023’ ongewijzigd 

vast te stellen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Eerste termijn
Woordvoerders: mevrouw De Martelaere (CDA), mevrouw Jansen (GB), de heer Mergen (GL), 
de heer Mudde (PvdA), de heer Cuppen (D66), mevrouw Smits (VVD).

Wethouder Van Bentem beantwoordt de vragen van de heer Mudde en de heer Mergen. De 
heer Ruiter is aanwezig voor de ambtelijke ondersteuning.

Actie:
De uitkomsten van het schaduwonderzoek worden gedeeld met de raad en als bijlage 
toegevoegd aan het raadsvoorstel.

Advies
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als sterstuk in de raadsvergadering van 
29 maart 2023.

9. Afvalstoffenverordening.

De beraadslaging over dit onderwerp is HIER terug te zien en te luisteren. 

Voorgesteld besluit:

1. Vaststellen van de 'Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2023'.
2. Kennisnemen van het 'Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 

2023'.

Eerste termijn
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB), de heer Miedema (GL), de heer Mudde (PvdA), de 
heer Hollink (VVD), de heer Cuppen (D66) en mevrouw De Martelaere (CDA).

Wethouder Maouche reageert op de inbreng van de woordvoerders in de eerste termijn en 
beantwoordt de vragen. De heer Rodink is aanwezig voor de ambtelijke ondersteuning.

https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Gedeeltelijke-opheffing-geheimhouding-dossier-Klingelbeek-Veentjesbrug
https://raad.renkum.nl/Vergaderingen/Raadscommissie/2023/14-maart/20:00/Vaststellen-bestemmingsplan-Oudkerkeland-Achterdorpsstraat-5-2023
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Tweede termijn
Woordvoerders: de heer Velthuizen (GB).

Wethouder Maouche beantwoordt de vragen van de heer Velthuizen.

Advies
De commissie adviseert dit onderwerp te agenderen als sterstuk in de raadsvergadering van 
29 maart 2023.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 22.59 uur.
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