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Van de fractie …
Na de Begrotingsraad die in de vorige nieuwsbrief centraal
stond was er op 24 november weer een reguliere
raadsvergadering. In deze nieuwsbrief komt aan bod wat
daar op de agenda stond en wat wij als D66-fractie hebben
gedaan.
Naast raadsvergaderingen zijn we als fractie namelijk ook
regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten die door anderen
worden georganiseerd in de dorpen. U moet dan denken
aan maatschappelijke organisaties die vanuit hun daad- en
denkkracht actief betrokken zijn bij wat er speelt in onze
gemeente, zoals de dorpsplatforms, de verenigingen en de
bedrijven. Zo waren we bijvoorbeeld afgelopen weken bij
een informatiebijeenkomst van SK Parenco in Renkum.
Hoewel het door de huidige Coronasituatie nu weer even
lastig is en veel bijeenkomsten niet door kunnen gaan,
streven we ernaar om daar te zijn waar we informatie en
standpunten van anderen kunnen ophalen of in gesprek
kunnen gaan met mensen over dat wat er nodig is in onze
mooie gemeente en wat daarvoor moet gebeuren.
De fractie van D66 Renkum

Agenda

Waar is de fractie van D66 Renkum?
Woensdag 1 december
Raadsontmoeting
Woensdag 7 december
Raadscommissie
Donderdag 8 december
Raadscommissie
Dinsdag 14 december
Raadscommissie
Woensdag 15 december
Fractievergadering
Woensdag 22 december
Raadsvergadering
Kerstreces van zaterdag 25 december
tot en met zondag 9 januari.
Informatie over de raadsvergaderingen,
raadscommissies en raadsontmoetingen vindt u
via raad.renkum.nl.
De fractie vergadert altijd om 20.00 uur op het
gemeentehuis.
Overige informatie vindt u via renkum.d66.nl.
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Duurzame energie
Transitievisie Warmte

In de raadsvergadering van 24 november was het onderwerp ‘Transitievisie Warmte’ geagendeerd.
Op basis van afspraken met het kabinet moeten alle gemeenten voor het eind van 2021 zo’n
transitievisie vaststellen. Waarover praten we dan? De afspraak is gemaakt dat Nederland van het
aardgas af moet. Er moet een transformatie plaatsvinden van 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere
gebouwen die matig geïsoleerd zijn en vrijwel allemaal worden verwarmd door aardgas naar goed
geïsoleerde woningen en gebouwen die we met duurzame warmte verwarmen en waarin we schone
elektriciteit gebruiken of zelfs opwekken. Dat is een enorme klus. Het (inter)nationele kader waarbinnen
dit moet gebeuren wordt gevormd door het Klimaatakkoord van Parijs, het Nationaal klimaatakkoord, de
Klimaatwet en mogelijk nog de afspraken zoals die in Glasgow zijn gemaakt. Het lokale kader is de door
de gemeenteraad vastgestelde Routekaart Renkum klimaatneutraal 2040 om te komen tot een
klimaatneutraal Renkum in 2040. D66 Renkum blijft zich op 2040 richten, ondanks het feit dat op
nationaal niveau 2050 het richtsnoer is. Beter de komende jaren de noodzakelijke acties ondernemen,
dan in de jaren na 2040 tot de ontdekking komen dat we te laat zijn geweest met het nemen van de
noodzakelijke maatregelen.
Belangrijk onderdeel van de Transitievisie Warmte zijn de wijkuitvoeringsplannen. Per wijk in de
gemeente moet een technisch en financieel uitvoerbaar plan komen voor warmteoplossingen met een
juiste isolatieaanpak. Iedere wijk is anders en de aanpak kan dus ook per wijk verschillen. In onze
gemeente zijn al een aantal van dergelijke wijkinitiatieven, zoals Wijk van de Toekomst in Heveadorp of
De Groene Wever in Oosterbeek. D66 heeft de wethouder opgeroepen om de komende tijd samen met
de Dorpsplatforms actief aan de slag te gaan om zoveel mogelijk wijkinitiatieven te starten. Er zijn bij dit
proces wel een paar kanttekeningen te maken. Alles staat of valt met veel extra geld vanuit het kabinet,
anders halen we de doelen nooit. Het wachten is dan ook op het nieuwe regeerakkoord.
D66 heeft ook aandacht gevraagd voor de vraag hoe alle door de gemeenteraad vastgestelde nota’s en
visies zich tot elkaar verhouden en wat dat concreet voor onze inwoners betekent. Te denken valt aan de
Routekaart Renkum klimaatneutraal 2040, de Regionale Energie Strategie Arnhem Nijmegen (RES), de
Visie Grootschalige Opwek, de nog vast te stellen Omgevingsvisie en nu de Transitievisie Warmte. Vanuit
het college is gesteld dat alles gaat samenkomen met de vaststelling van de Omgevingsvisie op basis van
de Omgevingswet, zoals begin 2022 in de gemeenteraad wordt besproken en moet worden vastgesteld.
D66 Renkum heeft tijdens de raadsvergadering op 24 november samen met de VVD-fractie een motie
inzake de Transitievisie Warmte ingediend om ervoor te zorgen dat we in Renkum niet teveel afhankelijk
zijn van afname van warmte van private ondernemingen (een zogenaamde warmte-lockin). Wij vinden
het dan ook zinvol om binnen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen onderzoek te laten doen
naar de voor- en nadelen van een publiek warmtebedrijf. De motie is door de raad aangenomen, net als
de Transitievisie Warmte.
Wij blijven als fractie alert bij het beoordelen van de manier waarop alle plannen en maatregelen op
elkaar inwerken en wat daarvan de consequenties zijn. Zowel voor onze inwoners als voor het klimaat.
Als u meer wilt weten over de Transitievisie Warmte, dan kunt contact opnemen met Peter Kraak.

De volledige beschouwing van D66 kunt u hier lezen. Wilt u (delen van) de Begrotingsraad terugkijken
dan kan dat via de website van de gemeente: 1 november, 3 november.
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Contact met fractie D66 Renkum
Daniëlle Bondt
Fedor Cuppen
Peter Kraak
Hanneke Mijnhart
renkum.d66.nl

d66renkum.bondt@gmail.com
fedord66@cuppost.nl
kraakd66renkum@hotmail.com
hanneke.mijnhart@xs4all.nl
DemocratenRenkum

@D66Renkum

Lokale Inclusie Agenda

Zorg & Gezondheid

Hoge nood

Regionale Gezondheidsvisie

Op 13 november plakten zes ondernemers
in de gemeente Renkum een uitnodigende
sticker op het raam van hun pand met
daarop de tekst ‘Bij ons mag je naar de wc.’
De ondernemers kregen de stickers – en
een bos bloemen – uit handen van
wethouder Mark Sandmann (Economische
Zaken).

Tijdens de behandeling van de Regionale Gezondheidsvisie in
de raadsvergadering van 24 november heeft Hanneke
Mijnhart namens D66 extra aandacht gevraagd voor schone
lucht. Te hoge concentraties fijnstof door verkeer, houtstook
en uitstoot van fabrieken zijn ziekmakend. We weten te
weinig over de kwaliteit van de lucht die we inademen en
zouden onze luchtkwaliteit meer moeten meten en
monitoren zowel binnen, bijvoorbeeld in scholen, als buiten.
De uitstoot door het verkeer kan verminderen door de
snelheid naar beneden te brengen en ook de uitstoot van
Parenco moet schoner. Op het gebied van schone lucht is
volgens D66 nog veel gezondheidswinst te halen.

In mei 2019 heeft D66 het initiatiefvoorstel
‘De Renkumse Sleutel’ geschreven om
openbaar toegankelijke toiletten op te
nemen in de Renkumse Inclusie Agenda.
Voor iedereen bekende openbaar
toegankelijke toiletten, door een zichtbare
sticker, dragen bij aan een samenleving
waarin iedereen kan meedoen. Ook voor
inwoners die anders door bijvoorbeeld een
beperking thuis zouden blijven zoals buiken blaaspatiënten en ouderen.
Met de toevoeging van de zes openbaar
toegankelijke toiletten zijn er nog steeds te
weinig in Renkum. Met name aangepaste
toiletten voor mensen die gebruik maken
van een rolstoel. We blijven als fractie
impulsen geven aan de Lokale Inclusie
Agenda van Renkum.
Vanuit de fractie, Hanneke Mijnhart

////
De Regionale Gezondheidsvisie omvat alle beleidsterreinen.
Preventie en basiszorg moeten natuurlijk voor iedere
inwoner goed bereikbaar zijn en gezond gedrag moet
aangemoedigd worden. Onze gezondheid wordt beïnvloed
door vele problemen zoals de klimaatcrisis, de Coronapandemie, ons piepende en krakende zorgsysteem en de
toenemend druk op de onderlinge solidariteit tussen
bevolkingsgroepen. Daarmee is het thema ‘Gezondheid’ een
complex verhaal dat we beter op regionaal niveau kunnen
ontwikkelen. De Regionale Gezondheidsvisie geeft volgens
D66 voldoende richting aan ons lokale beleid en voldoende
ruimte om onze eigen lokale accenten te kunnen leggen.
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Bedrijvigheid & milieu
M.e.r.-procedure
Smurfit Kappa Parenco

Op 13 november was er een informatiebijeenkomst bij Smurfit Kappa Parenco
(hierna SK Parenco) in Renkum.
Namens D66 Renkum was Johan Jurrius bij die bijeenkomst aanwezig. Er werd gesproken over de
herziening van de huidige milieuvergunning van SK Parenco. Daarvoor moet een Milieueffectrapport
(MER) worden opgesteld. SK Parenco wil bij de herziening van de milieuvergunning wijzigingen
aanbrengen in het bedrijfsproces: van één productielijn voor blanco papier en één lijn voor karton naar
een bedrijfsproces waarbij sprake is van twee productielijnen voor karton. Ook was er bij de bijeenkomst
een uitleg over de MER-procedure zelf en de daarbij behorende NRD.
D66 is zich bewust van de complexe (milieu)situatie die er geldt rond de aanwezigheid van SK Parenco in
de uiterwaarden bij Renkum en de plannen die er zijn om andere bedrijfsprocessen mogelijk te gaan
maken. De activiteiten van SK Parenco veroorzaken al lange tijd milieuhinder, leidden tot wateronttrekking
uit de bodem en zorgen voor stankoverlast. Hoewel het bedrijf beseft dat het voor de leefomgeving in het
algemeen en de dorpen Renkum en Heelsum in het bijzonder overlast veroorzaakt en bereid is daar een
goede oplossing voor te zoeken, is het vooralsnog lastig die oplossing te vinden.
Tijdens de raadsvergadering van 24 november werd in dat kader de motie ‘Revisievergunning Parenco
referentie situatie’ besproken. In de motie spreekt de raad uit dat het college in haar zienswijze op de
MER-procedure voor SK Parenco moet aangeven dat de huidige gebruiksruimte van het bedrijf als
uitgangspunt moet worden aangehouden bij die MER-procedure en niet de huidige vergunde
milieuruimte. De formulering van de motie en de manier waarop de motie tot stand kwam leidden tijdens
de vergadering tot een vinnig, wat chaotisch debat waarbij de vergadering enkele keren geschorst moest
worden. De motie werd uiteindelijk aangenomen door de raad, waarbij D66-fractie verdeeld stemde. Niet
zozeer vanwege de inhoud van de motie, daar kon de fractie zich in principe wel in vinden, maar vooral
door de manier waarop de motie tot stand kwam en de onduidelijkheid over de haalbaarheid ervan.
De aankomende maanden blijven we de ontwikkelingen rond SK Parenco nauwgezet volgen.
-
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Vooruitkijken

Waar is de fractie aankomende tijd mee bezig?
o
o
o
o
o
o
o

Regiovisie samenwerking Sociaal Domein;
Hemelwaterverordening;
Tarieven lokale heffingen 2022;
Kadernota ‘Samen aan zet 2022’;
Nota ‘Doorontwikkeling integraal en activeren
minimabeleid 2021-2025’;
Nota ‘Integrale schulddienstverlening 2021-2025’;
Spooronderdoorgang Wolfheze;

De huidige raadsfractie van D66 Renkum, v.l.n.r. Peter Kraak,
Hanneke Mijnhart, Daniëlle Bondt en Fedor Cuppen

o
o
o
o

Advies toekomst rekenkamer;
Project Talsmalaan Oosterbeek;
Kunst, cultuur- en erfgoedvisie;
Visie Recreatie en Toerisme.

