
     
 

 

 

 

   

Raad 3 november 2021 

Amendement is aangenomen met 14 

stemmen voor (GB VVD PvdA 

PRD CDA) en 8 stemmen tegen 

(GL D66). 

 

Amendement betreffende de vast te stellen Verstedelijkingsstrategie 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 3 november 

2021, behandelend de ‘Verstedelijkingsstrategie’,  

 

Constaterende dat, 

 

• De ontwerp-omgevingsvisie van de gemeente Renkum op 21 september door het 

college is vastgesteld en sinds 29 september ter visie is gelegd; 

• De raad door het college, per raadsbrief van 21 september in de gelegenheid is 

gesteld om een reactie te geven op deze ontwerp-omgevingsvisie; 

• Het college de Omgevingsvisie en de daaraan verbonden Zienswijzen-nota ter 

vaststelling aan de Raad dient voor te leggen; 

• Het vaststellen van de Verstedelijkingsstrategie en het ‘doorvertalen’ daarvan naar de 

Omgevingsvisie betekent dat deze ‘doorvertaling’ gevolgen kan hebben voor de vast 

te stellen Omgevingsvisie; 

• De gemeenteraad de beslissingsbevoegdheid heeft bij het ruimtelijke ordeningsbeleid, 

Overwegende dat, 

 

• Het niet vanzelfsprekend is dat uitgangspunten en conclusies van de 

Verstedelijkingsstrategie (volledig) aansluiten bij de visie van de Renkumse 

gemeenteraad als het gaat om het eigen ruimtelijke ordeningsbeleid; 

• Met het volgen (‘doorvertalen’) van ontwerpprincipes, vastgesteld op regionaal 

niveau, de beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad bij het ruimtelijke 

ordeningsbeleid aangetast kan worden;  

• Juist voor het deelgebied waar de gemeente Renkum deel van uitmaakt, nog geen 

sprake is van vastliggende ontwerpprincipes; immers in Deel 2 van de strategie staat 

vermeld (pag. 90): Voor dit deelgebied hebben nog geen ambtelijke / bestuurlijke 

sessies plaatsgevonden. Dit betreft een voorzet, die tijdens de sessies aangevuld en 

bevestigd kan worden.  

• De nadruk ligt op een vergaande verstedelijking van aan de gemeente Renkum 

grenzende gemeenten, waarbij het tussenliggende gebied als buffer en uitloopgebied 

wordt gezien voor de inwoners van deze verder te verstedelijken gebieden; 

• In het kaartmateriaal slechts beperkte ontwikkelingen zijn voorzien in de kommen 

van Doorwerth en Oosterbeek en daarmee onvoldoende ruimte bieden voor de lokale 

woningbehoefte, 

Besluit het voorliggende raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

1. In het tweede beslispunt ‘in te stemmen met….’ te vervangen door ‘kennis te nemen 

van…..’; 

2. De tekst van het derde beslispunt te vervangen door: ‘De ontwerpprincipes van dit 

concept te betrekken bij de verdere uitwerking van de Omgevingsvisie in de 

Omgevingsplannen.’; 

3. De zin in de eerste alinea van pagina 2 ‘De colleges zullen besluiten over dit 

Verstedelijkingsakkoord’ te vervangen door ‘De colleges zullen besluiten over dit 

Verstedelijkingsakkoord; voorafgaand aan de besluitvorming stelt het Renkums 

college de gemeenteraad in de gelegenheid om schriftelijk wensen en bedenkingen 

aan het college mee te geven.’ 

En gaat over tot de orde van de dag.  

 

GB VVD PvdA PRD  


