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RENKUM MOET AANPLANT BOMEN EN STRUIKEN GEELKERKENKAMP TERUGDRAAIEN
De gemeente Renkum moet de voorlopige vergunning voor de aanplant van dertien bomen en
honderden struiken op het perceel aan de Geelkerkenkamp tot Benedendorpsweg in Oosterbeek
terugdraaien. De aanplant tast het open karakter van het landschap aan en is in strijd met het
bestemmingsplan, met verschillende beleidsplannen, en met beloften aan de buurt. De
vergunningverlening is bovendien strijdig met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
Dat stelde Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen in een pleidooi maandag 28 januari 2019 bij de
Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Renkum. Deze vereniging zet zich namens 400
leden in voor het behoud van het landschap en het unieke dorpskarakter in de gemeente Renkum.
De vereniging roept mede namens omwonenden de gemeente op haar verantwoordelijkheid te
nemen: voorkom dat een eeuwenoud open en cultuurhistorisch onherstelbaar wordt aangetast.
De hoorzitting werd gehouden in een bomvolle trouwzaal van het gemeentehuis. Het pleidooi van de
vereniging werd door de toehoorders met applaus beloond.
Beeldkwaliteitsplan fopspeen voor gemeenteraad
Hangende de bezwaarprocedure heeft de eigenaar van het perceel eind vorig jaar bomen geplant
met een bereikbare hoogte van 25 tot 40 meter en rondom het perceel honderden struiken.
Daarmee wijkt hij af van zijn beeldkwaliteitsplan, dat juist voorzag in versterking van de
landschappelijke waarde en het open karakter van dit perceel met een omvang van circa 35.000
vierkante meter. Dat beeldkwaliteitsplan hield hij iedereen voor om toestemming te krijgen voor de
bouw van drie grote villa’s. Met de aanplant van de bomen en struiken wordt het terrein echter
fundamenteel van karakter veranderd, waardoor er van het beloofde beeldkwaliteitsplan weinig
overblijft.
Aanpak gaat in tegen integriteitscode gemeente Renkum
De vereniging vindt dat het college B en W van Renkum verantwoordelijk is voor deze gang van zaken
en noemt de handelwijze ‘manipulatie richting gemeenteraad en bewoners’. Projectontwikkelaar
Geertsma kreeg van het college de ruimte om invloed uit te oefenen op informatie die ambtenaren
naar de gemeenteraad stuurde. Tegen de integriteitscode van de gemeente in werden geen
gespreksverslagen gemaakt van besprekingen tussen gemeente en projectontwikkelaar. Volgens de
vereniging kon hij met steun van de gemeente zo op alle borden schaken en hadden andere
belanghebbenden het nakijken.
Tijdens drie informatiebijeenkomsten voor omwonenden werden de plannen mooi voorgespiegeld.
Over nieuwbouw werd nauwelijks gesproken, wel over bloemen, nestkastjes, openheid en
zichtlijnen. Bewoners gaven bij de huis-aan-huis colportage door de projectontwikkelaar te goeder
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trouw hun steun; ze wisten niet dat hij hun handtekeningen alleen zou inzetten om zijn
nieuwbouwproject te realiseren. Nu hij ook nog eens bomen en struiken aanplant, voelen ze zich
helemaal misleid. De voorlopige vergunning moet worden teruggedraaid en het perceel in de oude
staat hersteld, benadrukt de vereniging, die zich eerder tegen de nieuwbouw aan de
Geelkerkenkamp keerde. De verkwanseling van de Geelkerkenkamp moet een halt worden
toegeroepen.
Zorgen over democratisch proces Renkum
Er staat meer op het spel dan alleen de behandeling van dit bezwaarschrift. De vereniging maakt zich
al geruime tijd zorgen over de werking van de lokale democratie in Renkum als het gaat om
onderwerpen waar publieke en private belangen botsen. Voorzitter Flip Witte: “Van de overheid mag
je verwachten dat deze het publieke belang behartigt. De overheid is gebonden aan rechtsregels
zoals vastgelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht en de Code goed openbaar bestuur van het
ministerie van Binnenlandse Zaken. Eerlijkheid en fair play zijn essentieel voor een betrouwbare
overheid. De vereniging is het dan ook beslist niet eens met de verantwoordelijke wethouder die
meent dat de bij de Geelkerkenkamp gevolgde werkwijze als voorbeeld zou kunnen dienen voor
toekomstige projecten.

Nadere informatie:
Info@vijfdorpen.nl
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