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Amendement betreffende het onderzoeksrapport ‘Ruimte in participatie’ van de 

Rekenkamercommissie van de gemeente Renkum 

 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 27 januari 2021, 

behandelend het onderzoeksrapport Rekenkamercommissie ‘’ Ruimte in participatie’,  

 

Constaterende dat, 

 

1. de Rkc aanbevelingen doet hoe het gemeentebestuur in het vervolg beter kan 

omgaan met postzegelplannen; 

2. de Rkc aangeeft dat onvoldoende helder is wat onder postzegelplannen verstaan 

wordt en waaraan deze moeten voldoen; 

3. in wet- en regelgeving postzegelplannen niet benoemd zijn en dus ook niet van 

kaders te voorzien zijn; 

4. uit het rapport en de toelichting van de Rkc in de raadscommissie op 13 januari jl. 

blijkt dat de Rkc het ‘postzegelplan’ als een regulier ruimtelijke ordeningsinstrument 

heeft opgevat; 

5. in wet- en regelgeving wel sprake is van de ‘kruimelregeling’ (zie bijlage) maar dat 

deze van toepassing is bij de behandeling van aanvragen voor 

omgevingsvergunningen, strijdig met een vigerend bestemmingsplan;  

6. in het ambtelijk gebruik de term postzegelplan ook soms verbonden wordt aan 

bestemmingsplannen die hele dorpskernen betreffen, 

 

Overwegende dat, 

 

• het voor alle betrokken instellingen en belanghebbenden ongewenst is als er, naast 

de in wet- en regelgeving vastgelegde procedures, een separate procedure zou 

kunnen bestaan voor postzegelplannen in de gemeente; 

• het van belang is voor alle partijen dat voldoende duidelijk is aan welke kaders alle 

ruimtelijke plannen dienen te voldoen en de bevindingen en aanbevelingen van de 

Rkc als zodanig opgevat dienen te worden; 

• het gebruik van het begrip ‘postzegelplan’ door organisatie, bestuurders en vakmatig 

betrokkenen het gevaar in zich heeft dat belanghebbenden hierdoor kunnen denken 

dat hun rechten en verplichtingen mogelijkerwijs anders zouden zijn dan bij niet als 

zodanig aangeduide ruimtelijke plannen en alleen al daarom vermeden zouden 

moeten worden; 

• De omgevingswet volgens planning in werking treedt op 1 januari 2022,  

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen: 

1. De conclusies en aanbevelingen voor zover niet van toepassing op ‘postzegelplannen 

’uit het RKC-rapport te onderschrijven;  

2. De eerste aanbeveling als volgt te beschouwen: 

1. (college): definieer helder wat ruimtelijke ordeningsplannen inhouden, maak daarbij zo 

nodig en zo mogelijk onderscheid tussen beheergerichte en op nieuwe ontwikkelingen 

gerichte plannen, alsmede tussen gemeentelijke plannen en plannen op basis van particulier 

initiatief. Bepaal kaders voor deze plannen en laat deze vaststellen door de raad. Daarom 

wordt tevens geadviseerd kaders te bepalen voor aanpak en werkwijze ten aanzien van 
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draagvlakverwerving en project aanpak. Dat schept zowel duidelijkheid voor de eigen 

organisatie als voor belanghebbenden. 
 

3. Voor de aanbevelingen 2, 3 en 4 en de als hierboven aangepaste aanbeveling 1 het 

College van B&W op te dragen om voor het zomerreces 2021 met een plan van 

aanpak te komen om te komen tot kaders/afspraken over draagvlakverwerving, 

inrichting van RO processen en informatievoorziening aan de raad; 

4. Dit plan van aanpak zoveel mogelijk in lijn te brengen met het traject om te komen 

tot een Omgevingsvisie;  

5. Het College van B&W en de Raad op te dragen de bij aanbeveling 5 genoemde 

aandachtspunten mee te nemen in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie, 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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Het amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen 
voorzien. 
 


