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Valkenburglaan 1: gemeenteraad, doe uw werk! 
 

Doorwerth, 12 februari 2022 

Dinsdagavond 8 februari bespraken de gekozen vertegenwoordigers van gemeente Renkum het 
conceptbestemmingsplan Valkenburglaan 1. De eerste versie van het plan was in 2020 door de 
gemeenteraad weggestemd en nu lag er dan een wat aangepaste versie. Maar nog steeds een plan 
waarin illegaal neergezette gebouwen en een zonder vergunning gerund restaurant worden 
gelegaliseerd. Een plan voor een planologische vrijstaat. 

Geen woord tijdens de bijeenkomst over torenhoge illegale kapschuur aan de Sonneberglaan, lomp 
neergezet op een historisch voetpad en pal achter een oud tuinmanshuisje, een gemeentemonument. 
Bewonersvereniging Vijf dorpen in ’t Groen had tegen dit bouwwerk beroep aangespannen bij de 
bestuursrechter in Arnhem. Toen de vereniging dit beroep won ging het college van burgemeester en 
wethouders in hoger beroep, hoewel de eigenaar van het complex, de heer Hazeleger, dat ook al had 
gedaan. Welk algemeen belang dacht het college hiermee te dienen? Die vraag werd niet gesteld in de 
vergadering. Ook geen vragen over aanpassing van de regels om de kapschuur koste wat kost te 
legaliseren en het hoger beroep irrelevant te maken. Het leek wel of raadsleden van te voren hadden 
afgesproken zich niet over deze kwestie in het openbaar uit te laten. Dat het wel gezellig moest 
blijven. En ach, de heer Hazeleger had al moeten inleveren, want een illegale zendmast was verwijderd 
en het kantoorgebouw dat hij had willen neerzetten was uit het plan geschrapt. Brutalen hebben de 
halve wereld: Hazeleger nam teveel, wilde nog meer en het college presenteert het nu als een 
compromis dat hij niet álles krijgt. 

Wat jammer dat de gemeenteraad zich zo bedeesd opstelde. Vijf dorpen voelde zich de laatste tijd 
juist zo gesteund door de raad, vooral nadat de rekenkamercommissie begin vorig jaar een kritisch 
rapport had uitgebracht over de totstandkoming van bouwprojecten in Renkum. De raad beseft toch 
wel dat van deze witwasoperatie aan de Valkenburglaan een enorme precedentwerking uitgaat? Een 
aanmoediging voor alle inwoners maar je gang te gaan, want de gemeente zal niet handhaven en zelfs 
achteraf haar medewerking verlenen? Als de gemeenteraad met dit bestemmingsplan instemt, kan 
alleen een gang door Vijf Dorpen naar de rechter misschien voorkomen dat het ook van kracht wordt. 
Dat zou de wereld op z'n kop zijn: een vereniging die draait op vrijwilligers moet dan voor elkaar 
krijgen wat de raad verzuimt te doen. Het is echter nog niet te laat: op 23 februari wordt er gestemd 
over het plan. 

 


