
   

 
Motie ‘ Natuur- en landschapsinclusief bouwen en ontwerpen’ 
 
De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op woensdag 26 mei 2021, 

Constaterende dat:  

• de druk op de woningmarkt en daarmee de behoefte om duurzame en betaalbare 

woningen te bouwen voor alle doelgroepen ook in de gemeente Renkum groot is; 

• het behoud van de voor de gemeente Renkum belangrijke en unieke natuur- en 

landschapswaarden door ruimtelijke versnippering, medegebruik door andere 

menselijke activiteiten en de klimaatverandering voortdurend onder druk staat; 

• er regelmatig maatschappelijke onrust ontstaat in de Renkumse gemeenschap over 

(kleinschalige) woningbouwplannen doordat natuur en landschap onder druk staan; 

• er raadsbreed is ingestemd met de conclusies uit het rapport ‘Ruimte in Participatie’ 

van de Rekenkamercommissie waarin staat vermeld dat de gemeente voor 

postzegelplannen “geen kaders of spelregels [heeft] opgesteld”; 

• de gemeente vrij is aanvullende eisen te stellen aan bouwkundige ontwerpen of de 

esthetische kwaliteit bij nieuwbouw van gebouwen; 
 

Overwegende dat: 

• er de aankomende jaren voldoende betaalbare en duurzame woningen gebouwd 
moet kunnen worden; 

• dit niet ten koste mag gaan van de natuur en biodiversiteit of mag leiden tot 
aantasting van het landschap; 

• de gevolgen van klimaatverandering aangepakt kunnen worden en de biodiversiteit 
vergroot kan worden door gebouwen en de omgeving waarin die staan zorgvuldiger 
in te richten; 

• woningen die worden gerealiseerd via een natuur- en landschapsinclusief ontwerp- 
en bouwproces, gebouwd met duurzame materialen, grijswater- en 
regenwateropvang voor (her-)gebruik, zonder aantasting van natuurwaarden of 
biodiversiteit en vanuit een zorgvuldige landschappelijke inpassing de positieve 
voorbeelden zijn van duurzame woningbouw die we nodig hebben in de gemeente 
Renkum; 

• ook in andere gemeenten waaronder Arnhem en Den Haag ontwikkelaars verplicht 
worden natuur in en rond woningen meer te betrekken bij het ontwerpen van 
woningbouwplannen om de teruggang van de biodiversiteit tegen te gaan; 

• natuurinclusief bouwen en ontwerpen al effect heeft bij relatief simpele en goedkope 
ingrepen als nestplaatsen voor vogels of vleermuizen, groene daken of -gevels, het 
aanplanten van (laan)bomen en hagen en het aanleggen van regenwatervijvers 
daarmee zorgt voor een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens en 
dier; 

Raad 26 mei 2021 

Motie vreemd is verworpen met 13 stemmen 

tegen (Fractie Streefkerk VVD GB PvdA PRD) en 

10 stemmen voor (D66 GL CDA). 

https://www.arnhemklimaatbestendig.nl/wp-content/uploads/Brochure-Vleermuisvriendelijk-Bouwen.pdf


• dat er volgens de publicatie van ‘Zorg voor landschap; naar een landschapsinclusief 
omgevingsbeleid’ van het Planbureau voor de leefomgeving uit 2019 beleid moet 
komen voor landschapsinclusie waardoor landschapselementen als sloten, bomen, 
houtwallen, vochtig grasland (belangrijk voor weidevogels), heideterreinen en 
landschappelijke structuren en patronen worden behouden. 

 
Verzoekt het college: 

• te onderzoeken of natuur- en landschapsinclusief bouwen en ontwerpen standaard 
kan worden opgenomen in het Programma van Eisen bij gemeentelijke 
grondexploitaties; 

• te onderzoeken of natuur- en landschapsinclusief bouwen en ontwerpen opgenomen 
kan worden in de Renkumse bouwverordening; 

• natuur- en landschapsinclusief bouwen en ontwerpen op te nemen in de 
Programma’s zoals die in het kader van de Omgevingswet worden opgesteld; 

• de raad bij het verlenen van de opdracht te informeren over de te hanteren definitie 
van natuur- en landschapsinclusief bouwen en ontwerpen; 

• de raad in het najaar van 2021 te informeren over de resultaten van het onderzoek. 
 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fracties: 

 

D66              GroenLinks                    CDA 

 


