
                 

   

Raad 26 mei 2021 

Amendement aangenomen met 18 

stemmen voor (FS VVD PRD GL 

D66 CDA) en 5 stemmen tegen 

(PvdA GB). 

 

Amendement 2 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. dat raad bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft vastgesteld dat er geen 

budgettaire ruimte is voor nieuw beleid, 

 

Overwegende dat, 

 

• de kostenraming behorend bij het raadsvoorstel gebaseerd is op een in te stellen 

Groenberaad bestaande uit 8 leden en een onafhankelijk voorzitter, met een geraamd 

aantal vergadering van circa 8 per jaar; 

• dat er geen rekening is gehouden met mogelijke toerekening van kosten aan 

specifieke projecten; 

• dat een onafhankelijke en deskundige commissie kleiner kan zijn dan door het college 

voorgesteld om tot een voldoende afgewogen advies, gevraagd of ongevraagd, aan 

het college te kunnen komen; 

• de Adviescommissie Sociaal Domein als voorbeeld heeft gediend bij dit voorstel, waar 

meer een parallel lijkt te bestaan met rol en positie van de Commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit; 

• het wenselijk is om op redelijke termijn te bezien of een in te stellen Groenberaad 

voldoet aan de verwachtingen, zoals verwoord in de motie van 27 mei 2020; 

• de raad in vergadering bijeen op 26 mei 2021 het voorlegde reglement van orde van 

het Groenberaad heeft geamendeerd,    

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

 

1. het Groenberaad gemeente Renkum in te stellen voor een tijdsduur van 2 jaar tot het 

zomerreces 2023; 

2. de ‘Verordening Groenberaad gemeente Renkum’ geamendeerd vast te stellen; 

3. de kosten van het Groenberaad te bestrijden door middel van doorberekening aan 

projecten, gemeentelijk of van derden; 

4. bij onvoldoende dekking op basis van de onder 3. genoemde doorberekening de 

overige dekking tot laste te brengen van het budget van het Landschapsbasisplan. 

Eventuele overschotten worden ten gunste van het budget van het 

Landschapsbasisplan gebracht, 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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