
            

   

Raad 26 mei 2021 

Amendement aangenomen met 18 

stemmen voor (FS VVD PRD GL D66 

CDA) en 5 stemmen tegen (PvdA GB). 

Amendement 1 betreffende het Groenberaad gemeente Renkum 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 26 mei 2021, 

behandelend het in te stellen ’ Groenberaad gemeente Renkum’,  

 

Constaterende dat, 

 

1. de raad op 27 mei 2020 een motie heeft aangenomen waarin het college opgedragen 

de mogelijkheid van het oprichten van een Groenberaad, inclusief een daaraan 

verbonden rol van een dergelijk beraad voor de totstandkoming van de 

Omgevingsvisie;  

2. in de bestaande Commissie Ruimtelijke Kwaliteit deskundigheid aanwezig is op het 

gebied van landschapsinrichting en landschapsarchitectuur; 

3. ten behoeve van een op te richten Groenberaad een reglement van orde is opgesteld; 

4. in dit reglement  het betrekken en actief betrekken van inwoners, werkgroepen, 

verenigingen, initiatieven en/of vertegenwoordigers bij het Groenberaad neergelegd 

wordt; 

5. er in het reglement van orde sprake is van het benoemen van een secretaris en een 

penningmeester, naast een ambtelijk secretaris; 

 

Overwegende dat, 

 

• middels het Groenberaad de gemeente voor de doelen, zoals verwoord in de motie 

van 27 mei 2020, het noodzakelijk geacht wordt onafhankelijke, lokaal aanwezige 

deskundigheid op het gebied van ecologie, landschapsinrichting en natuurwaarden 

advies te kunnen verkrijgen; 

• het college de eerst verantwoordelijke is voor participatie en daarin bijgestaan kan 

worden door deskundigen en/of externe adviseurs;  

• dat in het ontwerp reglement onzekerheid opgeroepen wordt over voldoende 

onafhankelijkheid van de te benoemen leden door te streven naar 

vertegenwoordiging per dorp binnen de gemeente; 

• daardoor een onnodig grote commissie omvang ontstaat; 

• dat de gewenste deskundigheid van de leden abusievelijk niet genoemd is in het 

ontwerp; 

• dat er in het reglement wel een verbinding wordt gelegd met de Adviescommissie 

Sociaal Domein en de Jongerenraad, maar ten onrechte niet met de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit en de Woon Advies Commissie;  

• met het benoemen van een penningmeester en ook sprake moet zijn van een te 

beheren budget en dit als ongewenst gezien wordt omdat de financiële 

verantwoording toebehoort aan het college; 

• gelet op de taakomschrijving van de ambtelijk secretaris het benoemen van een 

secretaris niet bijdraagt aan een beter functioneren van een in te stellen 

Groenberaad; 

• er geen evaluatiemogelijkheid is vastgelegd in het Reglement op het functioneren en 

het behalen van beoogde doelstellingen, 

Besluit het Reglement van Orde van het Groenberaad gemeente Renkum als volgt te 

wijzigen: 

 

1. art. 2.2   Het Groenberaad draagt bij, naast het eerstverantwoordelijke college, aan 

  het actief betrekken en raadplegen van inwoners, grondeigenaren en  

  initiatiefnemers. 
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2. art. 2.3  Het college zoekt steeds samen met het Groenberaad naar de meest  

  passend ……. te betrekken. 

3. art. 2.6 Het Groenberaad draagt met zijn adviezen bij aan  

a. het bevorderen van de biodiversiteit; 

b. de klimaatadaptatie; 

c. de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en beheer; 

d. de betrokkenheid van inwoners. 

4. art. 2.7 Om de adviestaak goed te kunnen uitvoeren: 

a. is het Groenberaad alert op ontwikkelingen en knelpunten in het 

 ruimtelijk domein; 

b. stemt het Groenberaad zo mogelijk adviezen af met de Commissie 

 Ruimtelijke Kwaliteit; 

c. onderhoudt het Groenberaad contact met relevante 

 (belangen)organisatie, de Woon Advies Commissie, de Jongerenraad 

 en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente. 

5. art. 3.1 De leden van het Groenberaad zijn inwoners met kennis en ervaring op de 

  gebieden als dendrologie, botanie, bodemkunde, ecologie, hydrologie en 

  klimaatontwikkeling, netwerken binnen het ruimtelijk domein en deze 

  vakgebieden; 

6. art. 3.2 Het Groenberaad bestaat uit maximaal 5 leden, waarin begrepen de  

  voorzitter; 

7. art. 3.3 De leden van het Groenberaad verrichten hun werkzaamheden zonder last; 

8. art. 3.4 Werving en selectie worden gedaan door het college;  

9. art. 3.5 De raad benoemt op voordracht van het college de leden van het  

  Groenberaad in eerste instantie voor twee jaar, met een stilzwijgende 

  verlenging van twee jaar. Ze kunnen eenmaal voor de duur van vier jaar 

  worden herbenoemd; 

10. art. 3.7 t.m 3.12 worden hernummerd tot 3.6 t/m 3.11 

11. art. 4 vervalt;  

12. art. 5.1  De werving en selectie van een voorzitter wordt gedaan door het college.  

13.  art. 5.2  De raad benoemt de voorzitter voor een periode van in eerste instantie 

  twee jaar, met een stilzwijgende verlenging van twee jaar. De voorzitter 

  kan eenmaal voor de duur van vier jaar worden herbenoemd; 

14. art. 5.4  De voorzitter is niet-stemhebbend lid van het Groenberaad. Alleen bij het 

  staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem; 

15. art. 5.7 Bij ontstentenis van …….. in dat geval waargenomen door de ambtelijk 

  secretaris; 

16. art.10.3 t/m 10.5 vervallen; 

17.  art. 10.3 Jaarlijks brengt het Groenberaad voor 1 mei verslag uit aan het college van 

  de activiteiten en bevindingen over het voorafgaande jaar. Het verslag 

  wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad,      

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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