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Beste raadsleden,

Graag informeer ik u over de voortgang van de visie grootschalige opwek en de omgevingsvisie, 

onder andere ter voorbereiding van de raadsontmoeting op 30 juni aanstaande. 

Maar wij willen u, raadsleden en fracties, niet alleen informeren, wij willen u ook vragen actief mee 

te doen. Het participatietraject gaat vanaf nu echt lopen en de planning is strak. Wij ontvangen de 

komende periode dus graag uw bijdrage op de inhoud en qua proces.

Waar staan we

Begin juni zijn we gestart met het participatieproces voor omgevingsvisie. Het

proces voor de visie grootschalige opwek loopt al wat langer. De participatietrajecten hebben we 

zoveel mogelijk met elkaar verbonden, dat is helderder richting onze inwoners, bedrijven et cetera. 

Over de te doorlopen processen heb ik u medio mei van dit jaar reeds geïnformeerd. Ik heb ons 

voorkeursproces aangeven. Het voorkeursproces voor beide visies is in een schema gegoten en 

opgenomen in de hieronder genoemde “denk en doe mee aanpak”.

In de bijgevoegde concept “denk en doe mee aanpak”, is het participatietraject voor beide 

projecten in samenhang uitgewerkt. De centrale gedachte achter de “denk- en doe mee aanpak” is 

om visies te maken door én voor de mensen in de gemeente Renkum. De rol die ze daarin nemen 

en de wijze waarop ze hier invulling aan geven sluit zo goed mogelijk aan op hun wensen. Iedereen 

die mee wil doen, moet immers mee kunnen doen.

Om alle doelgroepen te betrekken zetten we een slimme mix aan participatiemiddelen in. We 

maken het mensen gemakkelijk om mee te doen met aansprekende en laagdrempelige 

participatiemiddelen, online én offline. Dat doen we in drie categorieën, die het hele proces 

doorlopen:

1. Online participatie

2. Rondje Renkum (fysieke participatie)

3. Kopgroepen; inhoudelijke verdieping

De ”denk en doe mee aanpak” zoomt in op fase 2 en 3 van de omgevingsvisie (zoals aangegeven 

in het plan van aanpak omgevingsvisie dat door u is vastgesteld) in combinatie met stap 1-4 voor 

de visie grootschalige opwek. 



Memo

Waar zijn we nu mee bezig

Bouwstenennotitie

De notitie bevat een overzicht van de hoofdopgaven voor de fysieke leefomgeving voor de 

komende periode. Deze komen voort uit ons beleid en actuele ontwikkelingen en trends binnen de 

verschillende beleidsvelden. De hoofdopgaven voor toekomst vormen de agenda voor de 

gesprekken met onze inwoners en anderen (denk en doe mee aanpak). Als de bouwstenennotitie 

gereed is, delen we die met u.

Inwonerspanel

We hebben een vragenlijst omgevingsvisie voorgelegd aan het inwonerpanel. Deze vragen zijn nu 

vrij breed geformuleerd en gericht op het agenderen van onderwerpen en vraagstukken die leven 

bij de mensen in Renkum. Naarmate de contouren van de visie duidelijker worden kunnen we 

steeds gerichtere vragen stellen. We gaan het inwonerspanel dus meerdere malen benutten in het 

proces. Het inzetten van het instrument heeft ook een toetsend en bevestigend karakter ten 

opzichte van de meer kwalitatieve participatie-activiteiten die in het proces zijn opgenomen.

Inmiddels hebben al 612 inwoners het onderzoek in het kader van de omgevingsvisie ingevuld (een 

responspercentage van circa 50%).  

Eerder deden 619 inwoners mee aan het inwonerpanel over de energietransitie. 521 inwoners 

deden mee aan een regionale enquête over duurzaamheid. Uit de resultaten blijkt dat een groot 

deel van onze inwoners intensief bezig is duurzaamheid en men in de gemeente Renkum het 

verduurzamen van energie belangrijker en urgenter vindt dan gemiddeld in de regio Arnhem/ 

Nijmegen. Over de randvoorwaarden die nodig zijn voor het realiseren van grootschalige energie 

opwek gaan we de komende maanden met onze inwoners in gesprek. Een aanvullende kwalitatieve 

enquête is inmiddels opgesteld en er zijn eerste gesprekken gevoerd met voorzitters van de 

klimaattafels.

De straat op

Deze week gaan we in onze dorpen de straat op om met inwoners in gesprek te gaan over de 

omgevingsvisie aan de hand van een aantal vragen. De vragen hebben een agenderend en 

activerend doel; hoe kijken inwoners naar hun omgeving, welke onderwerpen verdienen aandacht, 

en hoe willen inwoners betrokken zijn? We zoeken bewust de aanvulling op de lopende enquête 

over de omgevingsvisie door op een meer open en verdiepende manier vragen voor te leggen. Dit 

verrijkt de resultaten van de enquêtes en helpt om een aansprekende gespreksagenda te 

formuleren.

Benaderen doelgroepen

Welke groepen willen we betrekken bij de omgevingsvisie? Iedereen die mee wil doen moet mee 

kunnen doen. De doelgroepen die we gaan benaderen zijn opgenomen in het bijgevoegde 

doelgroepenoverzicht. We gebruiken het doelgroepenoverzicht om het overzicht te houden wie we 

betrekken en op welke wijze. We maken hier zoveel mogelijk gebruik van bestaande netwerken, 

contacten en overlegstructuren. Deze week starten we met het benaderen van de doelgroepen en 

bespreken dan met hen (c.q. hun vertegenwoordiging) hoe en wanneer ze betrokken willen worden 

in het proces.

We vragen u om aanvullingen op het doelgroepenschema aan ons door te geven, dit mag voor 30 

juni, maar ook tijdens de raadsontmoeting. Daarnaast zou het fijn zijn als u ons ondersteunt in de 

oproep om doelgroepen op allerlei manieren te betrekken.
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RTA

Net als bij het opstellen van het plan van aanpak voor de omgevingsvisie is er afgelopen periode 

intensief samengewerkt met de RTA bij het opstellen van de “denk en doe mee aanpak” en het 

bouwstenendocument. De ontwikkelde aanpak sluit hierdoor goed aan op de Renkumse 

samenleving en de netwerken die daarbij horen. De betrokkenheid van de RTA levert hiermee een 

aanzienlijke meerwaarde op voor het proces en is bij de vervolgstappen ook van groot belang. 

Mogelijk wordt de RTA omgezet naar een klankbordgroep. We vragen u dan ook om actief deel te 

nemen in deze klankbordgroep en om door te geven wie er namens uw partij in de klankbordgroep 

kan deelnemen. 

Vervolgproces

Voor wat betreft de omgevingsvisie hebben we de eerste stap (voorbereiding) afgerond als we alle 

belanghebbenden uit de inventarisatie hebben benaderd om hun rol te concretiseren en het 

bouwstenendocument definitief hebben gemaakt. We zijn tevens gestart met fase 2 (in gesprek 

over kernwaarden en de gespreksagenda). De komende weken gaan we zoveel mogelijk mensen 

betrekken bij het proces en bevragen op inhoud; welke onderwerpen vinden ze belangrijk en welke 

kernwaarden maken de dorpen en Renkum bijzonder en aantrekkelijk. Dat gaat we onder andere 

doen door:

- Doelgroepen te benaderen op de manier die bij ze past;

- Campagne te lanceren om mensen uit te nodigen mee te doen;

- De straat op te gaan;

- Online participatie te faciliteren.

Ervan uit gaande dat we veel mensen kunnen betrekken in de zomerperiode (veel mensen blijven 

dit jaar thuis) is na de zomer fase 2 afgerond met een overzicht van kernwaarden en een heldere 

gespreksagenda voor fase 3.

Voor de visie grootschalige opwek is het interessant om te bezien hoe dat vraagstuk leeft in relatie 

tot de andere grote opgaven die er aankomen. Daar komt vanuit de participatie meer zicht op. 

Verder wordt deze visie nader ingekleurd met verdiepende acties, zodat de inhoudelijk koers in de 

zomerperiode kan worden uitgewerkt en in september met de betrokkenen kan worden bestendigd.

Tijdens de raadsontmoeting op 30 juni zullen wij een uitgebreide toelichting geven op de 

activiteiten die inmiddels zijn afgerond, waar wij nu mee bezig zijn en die we de komende periode 

gaan oppakken. 

We gaan een zomerperiode in met relatief weinig contactmomenten. Nogmaals, graag ontvangen 

wij in deze periode jullie bijdrage op de inhoud en qua proces. 

Vriendelijke groet,

Joa Maouche

Wethouder
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