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Motie Groenberaad 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 27 mei 2020,  
 
Constaterende dat 

- De biodiversiteit in hoog tempo achteruitgaat; 
- Bestrijding van ziekten, plagen en invasieve exoten een steeds groter beslag legt op de voor 

het groenbeheer beschikbare middelen; 
- Hier al wel eerste stappen in gezet worden, zoals de aanpak van luizen met 

lieveheersbeestjes en de aanpak van de eikenprocessierups met koolmees-nestkasten; 
- Er ook nog veel verbeterd kan worden in het huidige groenbeheer om meer rekening houden 

met de biodiversiteit; 
- Kennis delen en verspreiden een doelmatige manier is om hier verbetering in aan te 

brengen; 
 

Overwegende dat 
- Bij de vaststelling van de begroting 2020 door het college toegezegd is om het groenbeheer 

niet meer op basis van beeldkwaliteit uit te gaan voeren, maar op basis van wat goed is voor 
de biodiversiteit; 

- Er in onze gemeente veel mensen en organisaties zijn met deskundigheid op het gebied van 
ecologie, natuur en biodiversiteit; 

- Deze inwoners advies kunnen geven over de keuzes in het groenbeheer en de groene 
inrichting van nieuw (of her-) in te richten gebieden en daarmee bijdragen aan de 
implementatie van ons beleid zoals het Groenstructuurplan en het Landschapsbasisplan; 

- Deze beleidsplannen onderdeel gaan vormen van de op te stellen Omgevingsvisie en 
daarmee biodiversiteit een wezenlijk onderdeel moet zijn van deze Omgevingsvisie in een 
gemeente als Renkum, waarin natuur- en landschapswaarden in belangrijke mate het gezicht 
van de gemeente bepalen;  

- In Wageningen al enkele jaren een groenberaad in functie is dat als voorbeeld kan dienen 
voor Renkum; 

- Een groenberaad kan helpen om de huidige en toekomstige waarden van het groen te 
borgen en verhogen bij ontwikkelingen in het openbaar domein; 

- De gemeente daarmee bovendien een voorbeeldrol kan vervullen voor inwoners en andere 
terreinbeheerders voor de verhoging van biodiversiteit op hun eigen grond te verhogen; 
 

Draagt het college op 
- De mogelijkheid van het oprichten van een Groenberaad, een daaraan verbonden opdracht 

en een eventuele rol van dit Groenberaad bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie in 
gemeente Renkum te verkennen; 

- Daarvoor in gesprek te gaan met lokale organisaties en inwoners met deskundigheid op dit 
gebied en; 

- De raad hierover uiterlijk dit jaar te informeren, 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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Fracties 
GroenLinks  VVD  D66  PvdA  CDA  PRD 
Deze motie vreemd is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 
 


