Motie Gebiedsvisie brede stroomgebied Renkumse beken

Raad 30 juni 2021
Motie vreemd is unaniem
aangenomen.

De raad van de gemeente Renkum, in vergadering bijeen op 30 juni 2021,
Constaterende dat
- In 2013 het project Renkums Beekdal, waarbij industrieterrein Beukenlaan teruggegeven is
aan de natuur teneinde een ecologische verbinding met de Veluwe tot stand te brengen, tot
afronding is gekomen;
- De Renkumse beken waar het beekdal naar vernoemd is beginnen in gemeente Ede en
eindigen in gemeente Wageningen;
- Stichting Renkums Beekdal samen met 6 andere organisaties en in overleg met de drie
gemeenten en Provincie Gelderland werkt aan een gebiedsvisie voor het brede
stroomgebied van de Renkumse beken;
- De Provincie aan een ecopassage onder de N225 werkt om de uiterwaarden en het Renkums
Beekdal met elkaar te verbinden;
Overwegende dat
- De ecologische corridor ‘Renkumse Poort’ niet alleen beschermd, maar ook versterkt en
verbeterd moet worden;
- Daarvoor een gebiedsvisie nodig is met concrete ontwikkelmogelijkheden om de
natuurwaarden en de corridorfunctie te verbeteren;
- De gemeente Renkum weinig capaciteit en middelen heeft om die visie zelf op te stellen;
- Een visie die ontwikkeld wordt vanuit de samenleving voor extra draagvlak zorgt;
- Een gemeentegrens overstijgende visie voor een meer integrale insteek zorgt;
- Natuurversterking bekeken moet worden in relatie tot andere ruimtelijke opgaven zoals
woningbouw en energietransitie;
Verzoekt het college
- Aangehaakt te zijn en blijven bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie door Stichting
Renkums Beekdal en de samenwerkende organisaties op het brede stroomgebied van de
Renkumse beken;
- Ervoor te waken dat de inwoners van Renkum vanuit een brede invalshoek (natuur- en
landschapswaarden, recreatief medegebruik, overige ruimtelijke functies) actief worden
betrokken bij het opstellen van de gebiedsvisie;
- De samenwerkende organisaties te vragen om concrete kansen, ontwikkelmogelijkheden en
aanbevelingen te noemen voor het versterken van de natuurwaarden en de corridorfunctie
van de Renkumse Poort;
- Deze input, in samenhang met de visies van Wageningen en Ede en in overleg met de
Provincie, in relatie tot andere ruimtelijke opgaven, te gebruiken bij het
opstellen/actualiseren van de Omgevingsvisie en de concrete uitwerking in het
Omgevingsplan en in die vorm ter vaststelling voor te leggen aan de raad;
En gaat over tot de orde van de dag.
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