
                

                        
 
 
Betreft: Motie Spooronderdoorgang Wolfheze 
De raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op 28 april 2021 

constateert, dat 

• op pagina 44 van de door de meerderheid van de raad vastgestelde Begroting 2021-2024 d.d. 

4 november 2020 duidelijk gemaakt is, dat  een dekking voor de Spooronderdoorgang 

Wolfheze  voor het gemeentelijk deel van max. 6,5 miljoen ontbrak; 

• diverse partijen zoals, de gemeente Renkum, de provincie Gelderland en ProRail direct 

betrokken zijn bij  de bekostiging van voornoemd project; 

• er diverse ontwerpen gemaakt zijn m.b.t. de mogelijke infrastructuur als gevolg van een te 

verwachten spooronderdoorgang; 

• in de bovengenoemde begroting uitspraken van het B&W staan zoals “De raad legt contacten 

met inwoners en geeft ruimte aan hun ideeën” (p75), “Beleid en uitvoering willen we dicht bij 

elkaar brengen, we willen dorpsgericht werken“ (p68), “De organisatie moet continue alert 

zijn op ontwikkelingen en toetsen of de werkwijze nog wel passend is” (p69), “We gaan meer 

integraal samenwerken vooral ook met inwoners,  we stimuleren inwoners, ondernemers etc. 

om initiatieven te ontwikkelen, die bijdragen aan een vitaler etc. Renkum” (p35),  het College 

wil dorpsgericht werken omdat ieder dorp zijn eigen specifieke kenmerken heeft waarmee 

men rekening wil houden (p13); 

• veel inwoners uit Wolfheze zich zorgen maken over de wijze waarop het participatieproces in 

deze verloopt; 

is van mening, dat  

1. helderheid geschapen moet worden over de rol van de raad m.b.t. momenten van consultatie 

en/of besluitvorming; 

2. duidelijk moet zijn wanneer inwoners geïnformeerd, geconsulteerd of gehoord moeten 

worden, dit mede in het  licht van de participatieladder; 

3. vooruitgelopen moet worden op een invulling van de financiële dekking voor wat het 

Renkumse aandeel betreft; 

4. een routekaart met op basis van het SMART principe waarbij de doelen van een project 

specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden worden geformuleerd kan helpen 

inzichtelijk te maken wie wat op welk moment doet; 

5. integraal beleid noodzakelijk is waarin aandacht gegeven wordt voor aspecten op het gebied 

van infrastructuur, veiligheid, groen, inwonersparticipatie etc. die van doen hebben met de 

leefkwaliteit van de bevolking van Wolfheze;  

draagt het college op 

 

A. om zo snel als mogelijk te komen met een ter zake doende routekaart waarin 

 beslismomenten met vermelding over zaken waarbij raad, college en inwoners een rol 

 spelen; 

B. daarbij ook aan te geven wat nu al vaststaat, wat bespreekbaar of corrigeerbaar is en waar al 

 een besluit over is genomen; 

 

 

Raad 28 april 2021 

Motie vreemd is verworpen met 8 

stemmen voor (PRD GB CDA) en 14 

stemmen tegen (VVD D66 GL PvdA FS). 

Dhr. Erkens (PvdA), mw. Engelsma (GL) 

en dhr. Streefkerk (FS) leggen een 

stemverklaring af. 



C. om voor het zomerreces op enigerlei wijze duidelijk te maken wat de gevolgen zijn voor de 

 leef kwaliteit van de inwoners van Wolfheze en voor zover mogelijk helderheid te geven 

 inzake de dekking m.b.t. de lasten voor de gemeente Renkum. 

en gaat over tot de orde van de dag.  

PRD   GB   CDA 

 

De motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom COVID-19 niet voorzien van handtekeningen. 

 

 


