
Ingekomen brieven gericht aan de raad (week 18, 6 mei 2021)

A. Voor kennisgeving aannemen

1. Rapport “Basis voor beleid houtrookoverlast en luchtkwaliteit 2020 – 2030”; brief van 
22 april 2021 en rapport van de Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche. 

2. Platform Water Vallei en Eem – nieuwsbrief april 2021.

3. Inventarisatie huisvesten kerncentrale; brief van GS van Gelderland d.d. 6 april 2021, 
zaaknummer 136852 en reactiebrief van het college van B&W van Renkum van 29 april 
2021.

De documenten zijn 30 april jl. via de mail naar u toegezonden.

4. Behandeling Regionale Energiestrategie en lokaal eigendom/zeggenschap 
grootschalige duurzame opwekking/De Maatschappelijke Tender; brief van Energie 
Samen Gelderland van 30 april 2021 en handreiking.

5. IVN Zuidwest Veluwezoom – jaarverslag 2020.

B. Raadsbrief/Memo

C. Besluitenlijst B&W

D. Instemmen met

E. Voorleggen aan Agendacommissie/Fractievoorzittersoverleg 

F. Adhesiebetuiging afkomstig van andere overheden, in principe voor 
kennisgeving aannemen 

 G. Ter preadvies/ter voorbereiding van een raadsbeslissing in handen stellen van 
het college

H. Ter afdoening in handen stellen burgemeester/college

I. Om advies in handen stellen van burgemeester/college

6. Ontwerpbestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44’ (zaaknummer 133569):
- zienswijze d.d. 12 april 2021 ingediend door Utopie Advocaten namens de 

Stichting Burgerinitiatief ter bevordering van het behoud van flora, fauna en 
woongeluk in de buurt Dreyeroord in Oosterbeek;

- zienswijze d.d. 28 januari 2021 ingediend door Utopie Advocaten namens de 
Stichting Burgerinitiatief ter bevordering van het behoud van flora, fauna en 
woongeluk in de buurt Dreyeroord in Oosterbeek betreffende het voornemen om 
hogere grenswaarden geluid vast te stellen voor nieuwe woningen aan de Nico 
Bovenweg (gebied nummer 44) in Oosterbeek;

- begeleidende mail van de Stichting Burgerinitiatief van 4 mei 2021.

Voorgesteld wordt de zienswijzen te betrekken bij de besluitvorming rond het 
ontwerpbestemmingsplan Nico Bovenweg 44. 
De zienswijzen zijn op 4 mei jl. rechtstreeks naar u toegezonden door de 
Stichting Burgerinitiatief.

J. Ter bespreking in commissie en raad

K. Gemeenschappelijke regelingen
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L. Mededelingen en uitnodigingen

7. Reminder raadsinformatiebijeenkomsten MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland op 
10 en 18 mei 2021.

M. Leesmap


