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Intentie

De Raad van Advies (RvA)voor Stichting Renkums Beekdal (SRB) is als initiatief gestart door de voorzitter
Mathieu Pinkers halverwege 2017, als adviesforum voor continuïteit van SRB op inhoudelijk en financieel en
maatschappelijk vlak, met zorg voor inbedding SRB in een ruimere context en continuïteit huidige organisatie
op middellange en lange termijn.
De RvA is een meedenkend orgaan dat zonder last of ruggespraak, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt
aan het bestuur van SRB (zie hoofdstuk 6 voor organogram).
De RvA heeft inmiddels 2 bijeenkomsten gehad, een initiërende brainstorm sessie ter oprichting (zie notulen
23-10-2017) , een formele installatie op 17-04-2018 en een tweede vergadering op 09-07-2018 (zie
notulen). Deze twee ontmoetingen leiden tot de onderhavige missie en visie van de raad van advies SRB, die
ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het bestuur.
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Uitdaging en vraagstellingen

De uitdagingen/scope waar de RvA anno 2018 -2020 op dient te anticiperen zijn velerlei. Ze ontstaan vanuit
de werkpraktijk van huidig bestuur, uit impulsen vanuit gemeente, de meest naaste externe organisaties als
SBB en IVN, de SRB vrijwilligersorganisaties en adviesraad wetenschap SRB, als ook uit eigen observaties
van adviesleden RvA en recente onderzoeken en adviezen op het brede terrein van natuur, landschap en
participatie en in het bijzonder wanneer ten dienste van het Renkums Beekdal.
Een aantal thema’s zijn hierbij relevant:
•
•

•
•

•
•

•

Financiële/organisatorische continuïteit SRB
Inbedding van Renkums Beekdal en juridisch frame van SRB in een grotere robuustere context:
opspannen van huidige werkterrein SRB in fysiek en organisatorisch en financieel ruimer kader dat
te vangen is onder het motto: Poort van de Veluwe. (zie inspiratiekader 1), hierbij refererend aan de
bevindingen van stuurgroep Renkumse Poort.
Definiëren van de begrenzing van het werkveld SRB (zie inspiratiekader 2), waarbij de logische
geomorfologische afbakening van het beekdal in beschouwing wordt genomen als kader.
Inbedden in een grotere politiek bestuurlijke context, met betrekken van provincie, de drie
betrokken gemeenten Ede, Wageningen en Renkum), met het beekdal als een eenheid van natuur
en landschap.
Samenwerking aanjagen met gebiedseigenaren Renkums beekdal, conform Visie Renkums beekdal
2012 opgesteld door de 4 grote grondeigenaren
Integratie van (grensoverschrijdende) aspecten van biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme,
cultuurhistorie, waterbeheer in beleid SRB en samenwerking met en het GNN (Gelders
natuurnetwerk) en SBB ook in relatie tot aanpalende gebieden als de uiterwaarden (Hert aan de
Rijn).
Activeren en betrekken breder scala aan stakeholders (zie hoofdstuk 6)
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Inspiratiekader 1

Poort van de Veluwe benadering (ontwerpateliers in 2013)
Renkumse buitenplaatsen in een nieuw perspectief
TU Delft-WUR 2013
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Inspiratiekader 2

Samen door één Poort
Uitvoeringsprogramma Renkumse Poort
Provincie Gelderland en vele anderen, 2009
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Taakstelling en mandaat Raad van Advies

In de praktijk van de besluitvorming met betrekking tot zaken rond de doelen van SRB kan een vroegtijdig
advies door betrokken en deskundige adviseurs een meerwaarde opleveren voor zowel het proces als het
resultaat. De beoogde RvA kan door het bestuur op deze beleidsterreinen worden geraadpleegd voor
deskundig advies en zal daarnaast ook proactief functioneren en goede contacten onderhouden met zowel
interne organen SRB als relevante actoren of belanghouders van het Renkums Beekdal en relevante
aanpalende gebieden.

Motto van de RvA: Renkums beekdal, Poort van de Veluwe
Missie:
•
•

Door middel van advies bijdrage geven aan kwaliteit en continuïteit van de stichting RBD, alsmede
het geven van adviezen in het kader van behoud en ontwikkeling van het Renkums Poort als geheel.
Adviseren op basis van Nationaal beleid, Provinciaal, Regionaal en Gemeentelijk beleid op gebied
van water, klimaat, natuur en landbouw

Taakstelling:
•
•

•
•
•

De RvA brengt gevraagd en ongevraagd advies, zonder last of ruggespraak, aan het bestuur van
SRB, om deze en haar interne organen te adviseren.
Advies betreft visie- en beleidsplannen relevant voor natuur, landschap en milieu voor SRB en
andere aangelegenheden op het gebied van natuur, landschap en milieu waarin bestuur en interne
SRB-organen dit wenselijk achten.
De RVA geeft advies rond continuïteit SRB inhoudelijk en financieel, met alertheid rond subsidie
regelingen of financieringsmogelijkheden.
De RVA is oog en oor in de maatschappij.
De RVA is actief in engageren en committeren van externe partijen ten dienste van doelen SRB.
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4 Financiën en organisatie
De leden of experts en deskundigen ontvangen behoudens eventuele onkostenvergoeding verder geen
vergoeding voor hun werkzaamheden voor de adviesraad.
Er dient een door het bestuur vast te stellen beperkt werkbudget beschikbaar te worden gesteld aan de
adviesraad, ter dekking van onder andere vergader- en reiskosten.

Juridische aspecten
Voorlopig geen.

Uitvoering / Planning / Communicatie
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Na het formeel accorderen van deze notitie door het bestuur zal het bestuur aan de interne
organisatie en organen doel en werkwijze van de RvA communiceren evenals naar relevante externe
partijen middels nieuwsbrief, internet website en in formele overleggen.
De adviezen worden schriftelijk uitgebracht en zijn met redenen omkleed.
Het bestuur van SRB kan in de fase van voorbereiding van een besluit aan de RvA een advies vragen
over de probleemstelling en de agendavorming.
Voorts kan de RvA om informatie worden gevraagd. Zowel gevraagde als verlangde informatie
worden door de RvA verstrekt.
Het bestuur van SRB geeft bij hun definitieve besluitvorming aan op welke wijze met het ter zake
uitgebrachte advies rekening is gehouden. Afwijking van het advies wordt met redenen omkleed.
Het advies wordt bij het definitieve besluit gevoegd.
De RvA ontvangt na de definitieve besluitvorming schriftelijk bericht over het genomen besluit.
De RvA komt bijeen na schriftelijke oproep door de voorzitter, tenminste 3 maal per jaar en op
verzoek van het bestuur van SRB
De RVA beraadslaagt en besluit niet indien de meerderheid van de leden niet aanwezig is.
De RvA besluit bij meerderheid van stemmen. De minderheid kan vorderen dat in het advies ook het
afwijkende standpunt wordt verwoord. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.
In spoedeisende gevallen kan van het bepaalde in het tweede en derde lid worden afgeweken,
waarvan mededeling moet worden gedaan in het uit te brengen advies.
De vergaderingen van de RvA zijn in principe openbaar. Op voorstel van een der leden kan de
adviesraad besluiten om met gesloten deuren te vergaderen. Agenda en verslagen van de
vergaderingen zijn openbaar toegankelijk op de website van de SRB.
De (secretaris van de) RvA draagt er zorg voor dat van het verhandelde in een vergadering een
verslag wordt opgesteld dat aan het bestuur van SRB wordt aangereikt ter behandeling en
publicatie.
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Leden RvA
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

De adviesraad bestaat uit tenminste 3 en maximaal 5 leden die worden benoemd en ontslagen door
het bestuur van SRB.
De leden, nemen zitting op basis van deskundigheid en op persoonlijke titel. Zij hebben expertise op
het gebied van natuur en milieu en kennis van het Renkums Beekdal in ruime zin
De adviesraad is bevoegd om deskundigen uit te nodigen om hem van nadere expertise te voorzien
De leden evenals de gevraagde experts en deskundigen vertegenwoordigen hierin geen
organisatiebelang
De leden kunnen worden voorgedragen en fungeren in hun raadsrol zonder last of ruggespraak.
De huidige drie leden zijn:
o
Charley Erkens (lid)
o
Dirk van Uitert (voorzitter)
o
Madeleine van Mansfeld (secretaris)
o
Freek Aalbers*
* Freek is in maart 2019 teruggetreden als RvA-lid
Voorzitter leidt de vergadering, verzorgt de communicatie naar het bestuur van de Stichting
Renkums Beekdal en verzorgt de externe communicatie
Secretaris rapporteert bijeenkomsten en adviezen, neemt initiatief om samen met voorzitter en
andere leden de agenda op te stellen.
Deze leden werken onbezoldigd en krijgen op verzoek ondersteuning vanuit andere organen van
SRB. Het mandaat, de samenstelling en de werkwijze van de RvA zijn geregeld in deze notitie
Voor ieder lid kan een plaatsvervangend lid worden aangewezen.
De RVA benoemt uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter alsmede een
secretaris.
Het bestuur van SRB ontslaat de voorzitter of een lid van de adviesraad:
o
op zijn/haar verzoek;
o
wanneer hij/zij uit hoofde van ziekte of gebreken blijvend ongeschikt is zijn/haar functie te
vervullen;
o
bij de aanvaarding van een ambt of betrekking welk/welke bij deze verordening
onverenigbaar is verklaard met het voorzitterschap of het lidmaatschap van de adviesraad;
o
De leden hebben een zittingsduur van 4 jaren. Na afloop is herbenoeming mogelijk. De
adviesraad stelt een rooster van aftreden vast.
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Afbakening t.o.v. de andere organen binnen en buiten SRB

Positie RVA t.o.v. andere onderdelen Stichting Renkums Beekdal

Directe verbonden externe organisaties/instituties
De RVA zal adviseren over verbetering van communicatie en samenwerking externe organisaties/instituties,
met inachtneming van de resultaten van de Stakeholder Analysis of Renkums Beekdal (zie bijlage). In deze
analyse zijn duidelijk de vooruitzichten geschetst voor toenemende participatie van belanghebbenden en
samenwerking om het natuurbehoud in het Renkums Beekdal te ondersteunen. Deze analyse is basis voor
activiteiten van de RVA.
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Bijlage: Stakeholder Analysis of Renkums Beekdal, 2016
De stakeholderanalyse van het Renkums Beekdal, genaamd “Possible opportunities for participative nature
conservation”, is uitgevoerd door een expertteam in 2016 in opdracht van SRB. De resultaten van het
antwoord op de kernvraag van dit onderzoek “Wat zijn de vooruitzichten voor toenemende participatie van
belanghebbenden en samenwerking om het natuurbehoud in het Renkums Beekdal te ondersteunen”, geven
aan dat er behoefte is aan meer samenwerking tussen belanghebbenden om activiteiten te coördineren. Zie
inspiratiekader 3.

Inspiratiekader 3: stakeholdermatrix SRB
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Inspiratiekader 4: Aanbevelingen stakeholderanalyse
Ga uit van een holistische benadering van management en planning, waarbij aandacht wordt besteed
aan economische, sociale en ecologische factoren
Bemiddel tussen gebruikersgroepen om wederzijds begrip en gezamenlijke organisatie te genereren om
de kans op conflicten te verkleinen, neutraliteit van SRB in dit proces is essentieel
Voor bredere participatieve planning moet een facilitator van buiten het gebied, zonder inzet in Renkums
Beekdal, het proces leiden
Zoek de unieke kwaliteiten van belanghebbenden en lokale kennis die ten goede kunnen komen aan
planning en beheer met meer efficiëntie en effectiviteit
Branding van het Renkums Beekdal als nationaal park is niet de beste aanpak, er zijn zorgen dat de
toegang beperkt zal worden en landgebruik beperking krijgt
Renkums Beekdal moet worden gepresenteerd en gecommuniceerd als een totaal gebied met een
duidelijke begrenzing
Geen focus op het verhogen van de beschermingsstatus, want daarvoor bestaat geen uitgesproken
steun. Sommige gebruikers geven aan dat dit tegenstand zal oproepen
Een totaal lijst van contactgegevens (bijvoorbeeld e-maillijsten) van alle belanghebbenden is gewenst
om hen gemakkelijk te informeren over lopende processen en evenementen
Verhoog besef van het bestaan van SRB, vooral onder lokale bewoners, door betrokkenheid bij
evenementen en verhoogde aandacht via sociale media
Vergoot zichtbaarheid van Renkum Beekdal online, er is baat bij opname in Google Maps
Vergroot zichtbaarheid van het gebied met bebording en verspreiding van kaartmateriaal
Verbetering van de huidige vindbaarheid en ook kwaliteit van paden in Renkums Beekdal . Dit kan meer
bezoekers opleveren, waardoor ook bewustwording van kwaliteiten van het gebied wordt vergroot
Verbetering van de huidige vindbaarheid en ook kwaliteit van paden in Renkums Beekdal. Dit kan meer
bezoekers opleveren, waardoor ook bewustwording van kwaliteiten van het gebeid wordt vergroot
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