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Van de fractie …

Agenda

Waar is de fractie van D66 Renkum?
De laatste maanden van de huidige gemeenteraad zijn
aangebroken. Meestal zijn deze maanden voor de
gemeenteraadsverkiezingen rustig van aard voor wat betreft
de inhoud die nog op de politieke agenda staat. Iedereen
begint het vizier vooral op de verkiezingen te richten en vaak
zijn de grotere onderwerpen al afgerond. De vergadering van
januari was echter een duidelijke uitzondering daarop. Twee
grote en belangrijke onderwerpen domineerden de agenda:
de omgevingsvisie en het rapport van Berenschot over de
bestuurscultuur in de gemeente Renkum.
Beide politiek belangrijke stukken moesten nog door de
huidige raad worden bekrachtigd. Enerzijds omdat de
vastgestelde planning daarom vraagt en anderzijds omdat ze
belangrijke bestuurskaders voor de toekomst vormen en van
de nieuwe gemeenteraad die na 16 maart aantreedt direct
actie vergen.
In deze nieuwsbrief beschouwen wij dus, naast de andere
zaken die tijdens de afgelopen januari raad ook op de agenda
stonden, de Omgevingsvisie en het rapport over de
bestuurskracht van de gemeente Renkum.
De fractie van D66 Renkum

Dinsdag 22 februari
Fractievergadering
Maandag 23 februari
Raadsvergadering
Dinsdag 10 maart
Fractievergadering
Weken tot en met 16 maart
Campagne gemeenteraadsverkiezingen

Klik hier voor
ons verkiezingsprogramma.

Informatie over de raadsvergaderingen,
raadscommissies en raadsontmoetingen vindt u via
raad.renkum.nl.
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het
gemeentehuis tenzij anders vermeld staat.
Overige informatie vindt u via renkum.d66.nl.
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Ruimtelijke Ordening

Beeldkwaliteitsplan voor Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek
In de vergadering van de gemeenteraad van 29 september is het bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44,
2021’ vastgesteld. Via een amendement werd toen besloten om het bijbehorende beeldkwaliteitsplan op
dat moment nog niet vast te stellen. Het aangepaste beeldkwaliteitsplan is uiteindelijk in de
raadsvergadering van 26 januari door de gemeenteraad vastgesteld.
Een beeldkwaliteitsplan is een welstandsnota voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Door het vaststellen
van het beeldkwaliteitsplan voor het bestemmingsplan ‘Nico Bovenweg 44, 2021’ krijgt het welstandsbeleid
voor het plangebied handvatten om de toekomstige bouwplannen in het gebied te toetsen. Ook zorgt het
beeldkwaliteitsplan ervoor dat de nieuw te bouwen woningen en de openbare ruimte een goede
beeldkwaliteit krijgen.
Het plan ‘Bovenparck’ voor het Movieraterrein aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek is er niet zonder slag of
stoot gekomen. Een groep omwonenden, met name verenigd in de Stichting Burgerinitiatief, heeft de nodige
actie tegen de plannen gevoerd en getracht een andere invulling te geven aan dit project. Daarover heeft
ook D66 Renkum gesprekken met deze inwoners gevoerd. D66 Renkum bleef echter van mening dat zowel
de gemeente als de ontwikkelaar van dit project uiteindelijk de juiste afwegingen hebben gemaakt om tot
een goed bouwplan te komen. Er worden nu diverse typen woningen gerealiseerd, met een
klimaatvriendelijke inrichting en passend binnen het landschap. Woningen die wij als gemeente Renkum
hard nodig hebben. Het beeldkwaliteitsplan vormt daarbij wat D66 Renkum betreft een passend
toetsingskader om het plan daadwerkelijk te kunnen gaan uitvoeren.
Wilt u meer weten over de ontwikkelingen op het Movieraterrein, neem dan contact op met Peter Kraak.
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Mens en samenleving
Kadernota ‘Samen aan Zet’

Er staat een verandering op stapel waarbij zowel maatschappelijke opvang als beschermd wonen veel meer
lokaal ‘in de wijk’ wordt georganiseerd. Kwetsbare inwoners kunnen zo zelfstandig wonen en onderdeel zijn
van de samenleving. Voor mensen die dit nodig hebben blijven beschermd wonen en opvang als vangnet
bestaan. De verandering van beschermd wonen naar beschermd thuis is een taak vanuit het Rijk die Renkum
samen met de andere gemeenten in de regio moet uitvoeren. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid
om een lokaal plan op te stellen dat is gericht op het opbouwen van een lokale basisinfrastructuur.
Onderdeel hiervan is het vinden van een breed palet aan zelfstandige vormen van wonen met
ondersteuningsbehoeften. In Renkum gebeurt dat samen met woningbouwvereniging Vivare.
De samenwerkende gemeenten in de regio Centraal Gelderland (de gemeenten Arnhem, Rheden, Renkum,
Lingewaard, Westervoort, Duiven, Overbetuwe, Zevenaar, Doesburg en Rozendaal) werken sinds 2019 aan
de regionale transformatie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Hiervoor is de kadernota ‘Samen
aan zet’ opgesteld waarin de regionale visie en aanpak is weergegeven.
Vanaf 2023 worden alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor beschermd wonen, maar nog niet voor
de maatschappelijke opvang. Het jaar 2022 is een opstapjaar en handhaven we als gemeente de toegang via
de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem om zo tot een nieuw hybride toegangsmodel met een lokale toegang
en een regionaal expertise team te komen.
De lokale ambulantiseringsopgave is onderdeel geworden van het versterken van de sociale basis.
D66 Renkum heeft hierbij de volgende aandachtspunten
//// meegegeven:
•
•
•
•

Zorg ervoor dat de professionals verbinding hebben met de bewoner maar ook met de
woonomgeving;
Zorg voor een ‘overlast- en zorgcoördinator’;
Organiseer sociaal contact met omwonenden gericht op het zich beter in elkaar kunnen verplaatsen
en verkrijgen van empathie voor elkaar waardoor spanningen verminderen;
Bied psycho-educatie aan voor de buren van een bewoner met ontregeld gedrag, waardoor zij zich
beter kunnen openstellen voor de eventuele gevolgen van het ziektebeeld.

Door voldoende hulpbronnen en voorzieningen te regelen, begrip te kweken en duidelijke afspraken te
maken zullen bewoners zich veilig maar ook betrokken voelen bij de buurt. Zo ontstaat er onderlinge
verbondenheid tussen bewoners en omwonenden en zorgen we voor een effectief ‘veilig thuis’.
In 2022 is er nog financiële dekking uit de rijksmiddelen die Arnhem namens de regio heeft ontvangen voor
beschermd wonen. Met de invoering van het objectieve verdeelmodel in 2023 zal Renkum een gedeelte van
deze middelen ontvangen. De financiële beslissingen die genomen
moeten worden zijn aan de nieuwe gemeenteraad. D66 Renkum heeft
daarbij nu al het signaal afgegeven dat de middelen vanuit het Rijk
meestal niet toereikend zijn en Renkum uiteindelijk dus vooral ook een
financiële vraag te beantwoorden zal hebben.
Wilt u meer weten over de kadernota ‘Samen aan zet’, neem dan
contact op met Daniëlle Bondt.
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Ruimtelijke Ordening
Omgevingsvisie Renkum 2040

In de Omgevingswet die waarschijnlijk in oktober 2022 of januari 2023 in werking treedt worden het Rijk, de
provincie en de gemeente verplicht elk een omgevingsvisie vast te stellen. In de gemeenteraad van januari is
de Omgevingsvisie Renkum 2040 vastgesteld. Een klankbordgroep waarin alle raadsfracties
vertegenwoordigd waren heeft het proces van de totstandkoming van deze omgevingsvisie voortdurend
gevolgd en is steeds actief betrokken geweest. De fractie van D66 Renkum is zeer te spreken over deze visie,
zowel qua inhoud als voor wat betreft de manier waarop input is opgehaald bij inwoners en ondernemers in
de dorpen en bij verenigingen en belangenorganisaties in en rondom onze gemeente. Het is zichtbaar dat
met alle input in de Omgevingsvisie Renkum 2040 daadwerkelijk iets is gedaan. Ook is er goed aansluiting
gezocht bij de visies van provincie, omringende gemeenten en waterschappen.
Er ware twee thema’s waarvoor de fractie van D66 Renkum in de raad nog extra aandacht vroeg: ‘wonen’ en
‘water’. D66 Renkum wil absoluut dat natuur, biodiversiteit en landschap in onze gemeente beschermd,
behouden en versterkt worden. Tegelijkertijd moet ook het realiseren van nieuwbouwwoningen grote
beleidsprioriteit krijgen. De kansongelijkheid op de woningmarkt mag in de gemeente Renkum niet verder
toenemen en er moet dan ook alles op alles worden gezet om de woningen te realiseren die nodig zijn.
Uiteraard moet dan eerst en vooral worden gekeken naar mogelijkheden binnen de dorpskernen. Daarnaast
moeten ook kansen voor kleinschalige woningbouw op locaties die buiten de huidige dorpskernen liggen in
ogenschouw kunnen worden genomen. Samen met de fracties van de VVD, CDA en PvdA en gesteund door
de fractie van GroenLinks heeft D66 Renkum dan ook gewerkt aan het amendement ‘betreffende de
Omgevingsvisie Renkum 2040 van ‘nee, tenzij ...’ naar ‘ja, mits …’’ en dit amendement mee ingediend
tijdens de raadsvergadering van 26 januari. Het amendement werd door de raad aangenomen. Met het
amendement creëren we iets meer ruimte in de Omgevingsvisie Renkum 2040 om te kijken naar alle
locaties die geschikt zijn voor (kleinschalige) woningbouw, ook als die buiten de huidige dorpskernen liggen
en er vanuit natuur- en landschapsinclusieve kaders wordt gezocht en gebouwd.
Het tweede onderwerp waar de fractie aandacht voor vroeg was ‘water’. Het betrof allereerst het benutten
van waterkracht, bijvoorbeeld via een waterkrachtcentrale bij de Stuw Driel. In de Omgevingsvisie Renkum
2040 is hier niet op ingegaan. Een gemiste kans wat D66 Renkum betreft. Het andere onderwerp voor wat
betreft ‘water’ waar de fractie extra aandacht voor heeft gevraagd betreft de beekdalen. Er wordt, terecht,
in de omgevingsvisie aangegeven dat de beekdalen belangrijk zijn voor onze gemeente, maar er wordt maar
beperkt vermeld hoe dat belang uitgewerkt gaat worden in strategisch beleid en regelgeving. Het mag niet
alleen bij het benoemen van de kwaliteit van de beekdalen blijven. Er moet ook actie worden ondernomen
via het Omgevingsplan en omgevingsprojecten om de beekdalen daadwerkelijk te behouden en te
versterken.
Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie Renkum 2040, neem dan contact op met Fedor Cuppen.
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Onderwijs

Aanvullend krediet leerdeel Doorwerth
Op grond van de Wet op het Primair Onderwijs (Wpo) heeft
de gemeente Renkum een zorgplicht voor het bekostigen
van vervangende nieuwbouw voor bestaande scholen.
In Doorwerth gaat de gemeente nieuwbouw realiseren voor
basisschool de Dorendal, basisschool De Atlas en de
kindpartners Peuterplein en de Speelboerderij.
Deze nieuwbouw wordt het ‘leerdeel’ van het Leer- en Ontmoetingscentrum Doorwerth genoemd. Het
college van Burgemeester en wethouders vroeg de raad aanvullend krediet om de realisatie van dit leerdeel
mogelijk te maken. Die aanvulling is nodig vanwege het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
waarmee de normvergoedingen zijn verhoogd.
D66 Renkum heeft in de raadsvergadering van januari ingestemd met het aanvullend krediet en met het feit
dat de gemeente voor het totaal benodigde krediet een lening aangaat. Ook toonden de fractie begrip voor
het feit, dat de toegezegde bijdrage van meer dan 200.000 euro vanuit de schoolbesturen mogelijk op losse
schroeven kan komen te staan. Elke extra bijdrage die scholen in de toekomst van het Rijk ontvangen willen
zij immers niet in stenen stoppen, maar rechtstreeks ten goede laten komen aan de leerlingen en hun
leerproces.
De gemeente heeft aangegeven alles in het werk te stellen om te komen tot een sober en doelmatig gebouw,
dat volledig voldoet aan nationale wetgeving en onze gemeentelijke regelgeving. Namens D66 Renkum
stelde Daniëlle Bondt in de commissievergadering van 12 januari de vraag wat nu, midden in een pandemie,
‘sober en doelmatig’ nog inhoudt. D66 Renkum denkt dat die term in de toekomst een andere, nieuwe
betekenis zal moeten krijgen omdat dat dit begrip mogelijk achterhaald is. De vroegere eisen in het kader
van Frisse Scholen zijn bijvoorbeeld niet meer toereikend voor een goed geventileerd binnenklimaat in
klassen. Corona heeft het belang van goed geventileerde klaslokalen benadrukt en scholen krijgen inmiddels
in elk klaslokaal een CO2-meter.

Contact met fractie D66 Renkum
Nieuwe emailadressen

We zijn als fractie een eenheid. Die eenheid willen we ook uitstralen in
onze communicatie. Vanaf nu kunt u ons dan ook bereiken via onze
nieuwe emailadressen.
Daniëlle Bondt
Fedor Cuppen
Peter Kraak
Hanneke Mijnhart
d66.nl/renkum

d.bondt@d66renkum.eu
f.cuppen@d66renkum.eu
p.kraak@d66renkum.eu
h.mijnhart@d66renkum.eu
DemocratenRenkum

@D66Renkum
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Ruimtelijke ordening
Kaderstelling ‘Dunoveste’

De gemeenteraad heeft januari de ruimtelijke kaders voor het project
Dunoveste vastgesteld evenals het stedenbouwkundig ontwerp daarvan.
Het kantoorgebouw Dunoveste aan de Houtsniplaan in Doorwerth staat
al lang leeg. Er zijn door de jaren heen verschillende pogingen gedaan
om tot plannen te komen voor hergebruik van het bestaande gebouw.
Een ontwikkelaar heeft nu nieuwe plannen opgesteld. Voorafgaand
heeft een participatieproces plaatsgevonden met inwoners en direct
omwonenden. Hun inbreng heeft tot de nodige aanpassingen van het
plan geleid. In de plannen wordt de bestaande flat gesloopt en
vervangen door een nieuw gebouw met naar verwachting 24 goedkopere
koopappartementen, 16 appartementen midden huur en 38
appartementen dure koop. De vormgeving van het gebouw wordt nog
verder uitgewerkt. Het gebouw zal voldoen aan alle geldende eisen op het
gebied van duurzaamheid en in het ontwerp is er rekening mee gehouden
het project optimaal te laten aansluiten bij de groenkarakteristiek van het
dorp Doorwerth. D66 Renkum is te spreken over de participatie, het plan
zelf en de wijze waarop de nieuwe ontwikkelingen zijn ingepast in de
omgeving en stemde in met de kaderstelling.
Vanuit de fractie, Peter Kraak

Ruimtelijke Ordening
Omgevingswet

De Omgevingswet treedt naar verwachting in oktober 2022 of januari 2023 in werking en vereist een aantal
uitwerkingen op lokaal niveau.
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de grondslag zoals opgenomen in de Bouwverordening en
Erfgoedverordening voor de (huidige) Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. De taken en bevoegdheden van die
commissie vervallen dus en om de activiteiten van de commissie door te kunnen laten gaan moet een
nieuwe grondslag worden gemaakt. Met het vaststellen door de raad van de verordening ‘adviescommissie
Omgevingskwaliteit gemeente Renkum 2022’ is dit geregeld en krijgt de nieuw in te stellen commissie ook
een nieuwe naam: commissie Omgevingskwaliteit. D66 Renkum stemde voor de vaststelling van de
verordening.
De Omgevingswet geeft de gemeenteraad ook de mogelijkheid om bij vergunningaanvragen die afwijken
van het omgevingsplan (aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten genoemd) gevallen aan te
wijzen waarbij de raad een bindend adviesrecht krijgt. Dit bindend advies moet het college van B&W in acht
nemen bij een beslissing op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ook kan de raad besluiten om
participatie verplicht te stellen bij aanvragen voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. De raad heeft in
januari een lijst vastgesteld van activiteiten waarbij het bindend adviesrecht van de raad of de verplichte
participatie van de raad geregeld wordt. D66 Renkum stemde ook voor de vaststelling van deze lijst.
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Bestuur en beleid

Onderzoek naar toekomstscenario’s en bestuurskracht gemeente Renkum
In mei 2021 heeft de raad ingestemd met een onderzoek door bureau Berenschot naar toekomstscenario’s
voor de gemeente Renkum en een bestuurskrachtmeting. Aanleiding voor dit onderzoek was dat de
gemeente, mede door een nijpende financiële situatie, al een tijd worstelt met het in stand houden van de
voorzieningen voor haar inwoners en medewerkers. Berenschot heeft op 25 januari het onderzoeksrapport
‘De bestuurskracht van de gemeente Renkum’ gepresenteerd en adviseert daarin dat de nieuwe
gemeenteraad en het nieuwe college een concreet traject voor een toekomstperspectief vorm moeten gaan
geven. De D66-fractie is van mening dat Berenschot een helder en betrouwbaar beeld van de huidige
bestuurskracht van Renkum heeft gegeven, een juiste analyse heeft gemaakt van wat er in Renkum speelt en
met goede conclusies en aanbevelingen is gekomen.
D66 Renkum gaf tijdens de raadsvergadering van 26
januari aan dat na de verkiezingen van 16 maart, als de
kiezer heeft gesproken, het rapport vanuit de dan
geldende politieke werkelijkheid moet worden
beschouwd en van een plan van aanpak moet worden
voorzien. Die politieke werkelijkheid wordt ook bepaald
door de Rijksoverheid. Als vanuit daar de verdeelsleutel
van bijvoorbeeld het Gemeentefonds anders wordt, heeft
dat gevolgen voor de bestuurskracht van de gemeente
Renkum. De nieuwe raad moet dan ook keuzes gaan
maken, waarbij het rapport van Berenschot dus al bij de
totstandkoming van het nieuwe college de belangrijkste
bouwsteen voor de bestuurlijke koers die de toekomst
van onze gemeente zal gaan bepalen.
De fractie van D66 verwacht daarbij dat de meningen en verwachtingen over de bestuurlijke toekomst van
de gemeente Renkum van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wordt geluisterd en dat
die actief worden meegenomen. D66 gaf in de raad aan dat zij wil dat daarbij dan wel voortdurend het
eerlijke verhaal wordt verteld, namelijk dat we in onze gemeente bestuurlijk aan de toppen van ons kunnen
zitten en er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Niets doen is geen optie; het rapport van Berenschot
bevestigt dat verhaal. Uitgangspunt voor D66 Renkum zal steeds zijn dat we als gemeente voor onze
inwoners, ondernemers en verenigingen de beste overheid moeten zijn die we kunnen zijn. De vorm waarin
we de daarvoor benodigde bestuurlijke kracht dan gieten moet daaraan altijd ondergeschikt zijn. Men moet
erop kunnen vertrouwen dat de gemeente in staat is te voldoen aan de eisen die vanuit de samenleving aan
een betrouwbare lokale overheid worden gesteld. D66 Renkum zoekt daarbij waar dat kan zoals altijd
samenwerking over onze gemeentegrenzen heen; regionaal en nationaal. Van belang daarbij is dan de
democratische controle die inwoners moeten ervaren. Ook moet het college fatsoenlijk in staat worden
gesteld de gemeente te besturen en moet de gemeentelijke organisatie de taken uit kunnen voeren die
uitgevoerd moeten worden. De gemeenteraad, die bij dat alles het controlerende en aansturende bestuursorgaan is, zal dus meteen na de verkiezingen van 16 maart zijn aan de slag moeten gaan met een ingewikkeld
en complex vraagstuk dat de toekomst van Renkum zal gaan bepalen.

