
 

 

 

          

   

Fractie 
Streefkerk 

Raad 27 januari 2021 

Motie is unaniem aangenomen. 

Motie inzake 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 derde aanbeveling, gericht aan het college, pleit voor het eerder in het proces 

verstrekken van detailinformatie zodat de raad zijn kaderstellende taak ook 

eerder in het proces kan uitvoeren; 

2. gehoord de voorzitter van de Rekenkamercommissie in de raadscommissie van 13 

januari dat dit niet zozeer bedoeld is als detailinformatie in de zin van verfijningen 

of preciseringen van het uiteindelijk te nemen besluit, maar gericht is op de 

gehanteerde kaderstellingen en de wijze van beoordeling en weging; 

3. bij een ruimtelijke ordeningsinitiatief, strijdig met een vigerend bestemmingsplan, 

de initiatiefnemer in dient te stemmen met een ambtelijke pre-toets, waarin de 

wenselijkheid van het initiatief beoordeeld wordt aan de hand van door de raad 

vastgestelde kaders, bevestigd in een collegebesluit,  

 

Overwegende dat: 

 

• het onder de derde constatering genoemde collegebesluit gebaseerd kan zijn op 

een weging van de eerder door de raad vastgestelde kaders en/of een 

interpretatie daarvan; 

• het wegen en/of interpreteren van kaders door het college raakt aan de 

kaderstellende rol van de raad; 

• dit collegebesluit kenbaar gemaakt wordt aan de initiatiefnemer, maar niet is 

vastgelegd dat dit ook geldt voor andere belanghebbenden; 

• de raad weliswaar kennis kan nemen van collegebesluiten middels de 

verslaglegging van het college, maar niet van de inhoudelijke afwegingen;  

• in wet- en regelgeving niets is vastgelegd over een rol van de raad in de initiële 

fase van een ruimtelijke ordeningsinitiatief strijdig met een vigerend 

bestemmingsplan,  

 

Draagt het College op om: 

 

• Een aanpak uit te stippelen om de raad in een vroeg stadium mee te nemen bij 

ruimtelijke initiatieven teneinde de kaderstellende rol van de raad te versterken; 

• Te heroverwegen wat de functie van de ambtelijke pre-toets is en wat het zou 

moeten zijn in het vroege stadium van een ruimtelijk initiatief, zowel voor 

initiatiefnemer en andere belanghebbenden als eventueel voor de raad; 

• De raad hierover voor het zomerreces 2021 over te berichten, 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

VVD PvdA D66 
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De motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen voorzien. 


