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Vijf dorpen in ’t Groen bestaat in 2018 maar liefst 45 jaar. Vele jaren waarin de vereniging opkwam 
voor het groene en dorpse karakter van de gemeente Renkum. 

In 2017 kwam de website in de lucht en we kregen ondersteuning van een kandidaat-bestuurslid. 
Lees hierover in § 1 van dit verslag. 

De vereniging leverde weer diverse bijdragen aan het groene karakter van de gemeente Renkum (§ 
2). Wij adviseerden het ambtelijk apparaat, burgers en belangengroepen over het 
groenonderhoud, de inrichting van beken, de plannen voor de landgoederen. We discussieerden 
met wethouders en leverden commentaar, zowel opbouwend als zeer kritisch, op een aantal 
beleidsplannen, zoals op de visie voor de Landgoederen en het plan voor een snelfietspad tussen 
Wageningen en Arnhem.  

Onze grote zorg ging ook in 2017 uit naar het gebrek aan bestuurlijke integriteit (§ 3), o.a. in 
handhavingskwesties. De verkeersproblemen bij Tuin de Lage Oorsprong werden nog steeds niet 
opgelost, ondanks dat ze al vele jaren bekend zijn en ook de buurt in opstand is gekomen. 
Dieptepunt was de gang van zaken rond de Geelkerkenkamp, een schattig weggetje met 
landarbeidershuizen ten zuiden van Bato’s park in Oosterbeek. Waar de vorige eigenaar alleen 
onder zeer strikte voorwaarden eventueel had mogen bouwen, kreeg de nieuwe eigenaar alle 
ruimte om volumineuze bouwwerken neer te zetten die volledig detoneren met de omgeving. Vijf 
dorpen is van mening dat de gemeenteraad, op een partij na, een blunder heeft begaan door de 
ruimtelijke ordening van het gebied in handen te gegeven van deze projectontwikkelaar. De 
vereniging overweegt een klacht in de dienen bij de Nationale ombudsman. 

In 2017 spraken wij twee maal met de nieuwe burgemeester, Agnes Schaap. Dat waren zeer 
openhartige en prettige gesprekken. De nieuwe bewindsvrouwe zegt dat integriteit en 
transparantie tot haar speerpunten behoren. Daar putten wij hoop uit.  

1.  Bestuurszaken 

a)  Samenstelling bestuur 
Op 31 december 2017 was het bestuur als volgt samengesteld:  
 Flip Witte (voorzitter en waarnemend penningmeester) 
 Gertjan Renes (vicevoorzitter) 
 Max Smit (secretaris) 
 Tom van Es (public relations & fondswerving) 
 
Het is het bestuur gelukt iemand te vinden die penningmeester wil worden: Michiel Moerdijk uit 
Wolfheze. Wij hopen dat de leden hem op de komende jaarvergadering zullen benoemen.  
Verdere uitbreiding van het bestuur blijft dringend gewenst, vooral op de volgende gebieden: 
secretariële ondersteuning, juridische zaken, ruimtelijke ordening, public relations. Mocht u interesse 
hebben, schroom dan niet contact met ons op te nemen (e-mail naar secretaris@vijfdorpen.nl). 
Een oriënterend gesprek verplicht tot niets. Hulp kan uit van alles bestaan: het maken van notulen, 
het inrichten van een facebook pagina, het uitpluizen van een bestemmingsplan, het deelnemen aan 
een klankbordgroep van de gemeente, etc. 
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b)  Ledenadministratie 
In 2017 werden alle contributies geïnd; enkele leden die na drie aanmaningen niet reageerden zijn 
van de ledenlijst gehaald. Op 31 december telde 2017 telde de vereniging 353 betalende leden, 17 
minder dan een jaar eerder. Het verlies komt zowel door opzegging als door overlijden. Goed nieuws 
is dat we er in 2018 alweer zeven nieuwe leden bij hebben.  
De aanduiding ‘leden’ verdient overigens een toelichting: bij het genoemde getal van 353 gaat het 
om het aantal overschrijvingen van de contributie. Vaak zijn dat overschrijvingen namens twee of 
meer personen (dhr. & mvr., mvr. & mvr., dhr. & dhr., fam.) en een bedrag dat hoger is dan de 
minimumcontributie. Als we dergelijke overschrijvingen dubbel laten meetellen, komen we uit op 
409 leden. Tellen we alle contribuanten mee die met meer dan één persoon bij ons staan 
geregistreerd, dan was het ledenaantal in 2017 zelfs 467. Het moge duidelijk zijn dat we het aantal 
leden op verschillende manieren kunnen berekenen. De rekenwijze dient in ieder geval op een 
consequente wijze te gebeuren, zodat we de ontwikkeling in het ledenaantal kunnen volgen. 
Bovendien dient de uitkomst een realistische weerspiegeling te zijn van het draagvlak dat onze 
vereniging geniet. Wij zullen nadenken over een betere wijze van administreren. 
Voor onze administratie is het heel handig als we over uw e-mail adres beschikken. Wij kunnen u dan 
sneller van informatie voorzien, mocht dat nodig zijn. Bijvoorbeeld als we een digitale nieuwsbrief 
willen uitbrengen. Uw adres kunt u kenbaar maken door een bericht te sturen naar 
secretaris@vijfdorpen.nl. Vermeld daarbij uw naam en/of lidmaatschapnummer en of u alleen of 
tevens namens uw partner of familie contributie betaalt (wat gunstiger is voor ons ledenaantal). 

c)  Public relations 
In juni kwam onze website weer in de lucht, dankzij de geweldige steun van onze webmaster, Bozarts 
uit Renkum. Gebruik onze website (www.vijfdorpen.nl) om op de hoogte te blijven van recente 
ontwikkelingen, ons te attenderen op zaken die relevant zijn voor ons landschap, of om vragen te 
stellen. 
In 2016 startte de vereniging met het schenken van een bank aan elk van de zes dorpen in de 
gemeente. Inmiddels zijn in Heveadorp, Oosterbeek en Renkum banken geplaatst op aantrekkelijke 
locaties (resp. bij de waterkelder, de Geelkerkenkamp en bij De Beken). In het najaar van 2017 is met 
de Stichting Geldersch Landschap en Kastelen een cementrustieke bank gefinancierd, die is geplaatst 
in het recent door deze stichting gerenoveerde cascadedal op het landgoed de Duno te Doorwerth. 
Vanaf deze bank kan men genieten van een magnifiek uitzicht op de uiterwaarden. 
 
Eveneens in 2016 is in een bescheiden opzet de verkoop gestart van promotieartikelen. Inmiddels 
zijn er door de vereniging een vijftal artikelen in de handel gebracht: verjaardagskalenders, mokken, 
sets met ansichtkaarten, stickers voor uw huisnummer op de kliko, potjes biologische honing. 
Verreweg het grootste deel van de verkoop van mokken vindt plaats aan boord van de veerpont 
Drielse Veer. De netto-opbrengst wordt gelijkelijk gedeeld met de Stichting Drielse Veer, die de pont 
met vrijwilligers in de vaart houdt. Met dit project ondersteunt onze vereniging de exploitatie van 
het pontje dat een wezenlijke bijdrage vormt aan de beleving van het landschap 
(www.drielseveer.nl). De honing wordt op ambachtelijke wijze gefabriceerd door een bestuurslid van 
onze vereniging, die in zijn vrije tijd imker is. Ook de netto-opbrengst hiervan wordt gedeeld met de 
vereniging.  
Verkoop van het PR-materiaal vindt plaats op de jaarvergadering van de vereniging en een aantal 
keren per jaar in één van de dorpen. Van de filiaalhouders van de Jumbo in Doorwerth en Albert 
Heijn in Oosterbeek mag de vereniging periodiek gebruik maken van hun winkelruimten om een 
informatiestand in te richten. Tevens ondersteunen zij statiegeldacties, waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan de vereniging. In het recente verleden hebben de supermarkten Pansier Plus in 
Renkum en de Spar in Heelsum meegewerkt aan een verkoopactie van de klikostickers. Ook Albert 
Heijn in Oosterbeek heeft een groot aantal stickers afgenomen. In 2018 zullen activiteiten ontplooid 
worden om het aantal locaties voor onze informatiestand uit te breiden. Deze locaties worden tijdig 
via de website bekend gemaakt. 
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2.  Groene adviezen 

a)  Groenplannen Gemeente Renkum 
De afgelopen jaren heeft de gemeente de achterstand in het opstellen van groen- en landschaps 
plannen ingelopen. Zo zijn in de laatste vier jaar het Groenstructuurplan (2016), het 
Landschapsbasisplan (2017) en het Bosbeleidsplan (2017) opgesteld en goedgekeurd. Binnen de 
plannen ligt het ambitieniveau van de gemeente hoog. Tijdens onze overleggen met wethouder en 
ambtenaren hebben wij veelvuldig aangegeven dat bij hoge ambities een gezond budget hoort. Dit 
punt is echter niet voldoende in de planvorming meegenomen met als resultaat: ‘Ambitieus Plan, te 
weinig Geld’.  

Binnen het Bosbeleidsplan gaat de gemeente zich de komende periode richten op bosverjonging: 
jaarlijks zou tussen de 1,9 en 3,5 hectare moeten worden verjongd. In de begroting is budget 
opgenomen voor 1200 bomen per jaar. Omdat bij verjonging van één hectare minimaal 2000 – 4000 
jonge boompjes nodig zijn, kan de conclusie niet anders zijn dat er te weinig is begroot. 

b)  Talsmalaan en 4 landgoederen op de helling 
De school aan de Talsmalaan in Oosterbeek, die nu atelierruimte biedt aan kunstenaars, moet 
worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Daar hoopt de gemeente inkomsten uit te 
genereren. Het lukt de gemeente echter maar niet om tot een acceptabel plan te komen; er wordt al 
vele jaren (meer dan 20?) over gepraat, zonder dat er iets gebeurt. Daarom zijn Vereniging Vrienden 
van Park Hartenstein e.o., Stichting Ruimte Denken en stichting Dorpsplatform Oosterbeek enkele 
jaren geleden een initiatief gestart, getiteld ‘4 landgoederen op de helling’. Via een ‘open planproces’ 
willen deze drie clubs met goede ideeën voor de Talsmalaan en de vier aanpalende landgoederen 
komen. In een aantal bijeenkomsten werd bewoners om hun mening gevraagd. 

De vereniging vindt het jammer dat ze niet bij de organisatie werd betrokken. Ook Stichting 
Heemkunde had daarbij gemoeten. Met deze stichting had de vereniging bovendien fikse kritiek op 
een door een Wageningse onderzoeker geschreven artikel waarin werd betoogd dat onze 
landgoederen leiden aan ‘problematische verstilling’ en dat we meer vertier in de landgoederen 
zouden moeten willen. Onze kritieken laten echter onverlet dat de vereniging lovend is over het 
resultaat in de vorm van enkele alternatieve inrichtingsschetsen. Prachtig weergegeven en degelijk 
gemotiveerd. Dit resultaat is mede te danken aan de inzet van enkele zeer deskundige krachten. 
Hulde dus. Vijf dorpen leverde inhoudelijke bijdragen door enkele adviezen op hydrologisch en 
ecologisch gebied. Nu maar hopen dat de gemeente met de plannen iets moois gaat doen. 

c)  Landgoederenvisie 
De hiervoor lof toegezongen landschapsarchitecten en ecoloog werden na de zomer van 2017 door 
verantwoordelijk wethouder Heinrich (VVD) gevraagd in korte tijd een Visie op landgoederen en 
buitenplaatsen in de gemeente Renkum te maken. Misschien herinnert u zich dat nog: al in 2011 
werd er door de gemeenteraad gevraagd om deze visie.In een paar maanden tijd leverde het 
drietal weer puik werk af, met goed uitgewerkte plannen in de vorm van schetskaarten, knelpunten 
en oplossingen voor ieder landgoed en iedere buitenplaats.  

Waar de plannen echter straks op stuk gaan lopen, is het gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden. In de 
visie ontbreekt namelijk een financiële onderbouwing, zowel begrotingstechnisch als qua budget. Dat 
zal ongetwijfeld komen door de opdracht die het drietal van de wethouder heeft meegekregen. Voor 
de uitvoeringsstrategie wordt slechts gewezen op participatie, subsidies, etc. Op deze ‘economische 
dragers van de realisatie’ moeten we onze hoop niet vestigen, terwijl in de visie wordt gewezen op 
een aantal landgoederen waar verbetering hoog nodig is. We hebben het college daarom 
voorgesteld op korte termijn budget vrij te maken voor het aanpakken van de landgoederen en 
buitenplaatsen.  
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De in de visie voorgestelde wijze van  financiering is dus boterzacht. Burgerparticipatie kan alleen 
werken als de gemeente duidelijk de kaders aangeeft en een stevig aandeel levert. Als  de gemeente 
werkelijk van plan is de visie in de nabije toekomst in concrete daden om te zetten, dan zou het voor 
langere tijd een van haar speerpunten moeten worden. 

De vergelijking dringt zich op met de Cultuurnota van de gemeente Renkum, die onlangs onder 
verantwoordelijkheid van dezelfde wethouder verscheen: veel mooie woorden en vergezichten over 
een cultuurcentrum (waar nu al twee collegeperioden over wordt gepraat, waar talloze uren aan 
discussie door verwachtingsvolle kunstenaars in is gaan zitten, en waaraan een flink bedrag voor een 
voorstudie is besteed), maar waarin de gemeente uiteindelijk geen enkele ambitie vertoont door er 
ook zelf budget voor te reserveren.  

Wij voorzagen de 100 pagina’s tellende visie van gedetailleerd commentaar. Daarvoor kreeg de 
vereniging van slechts zes dagen de tijd. De burgerparticipatie, waarvan de uitvoering van de visie 
het zou moeten hebben, blijkt in de praktijk meteen al een wassen neus. 

d)  Bomenverordening 
Na een proces van bijna vijf jaar is de nieuwe Bomenverordening in februari 2017 in werking 
getreden, in juni 2018 gevolgd door het vaststellen van een lijst met omstreeks 380 ‘waardevolle 
bomen’. De vereniging had liever gezien dat de oude Bomenverordening van kracht was gebleven, 
maar is er tevreden over dat dankzij haar intensieve oppositie de verordening niet helemaal is 
afgeschaft. 

e)  Renkumse en Heelsumse beek  
In 2017 hebben we enkele keren overlegd met het waterschap Vallei & Veluwe, vooral over de 
Renkumse beek. De uitvoering van het in 2016 gestarte project ‘Terugdringen verdroging Renkumse 
Beek’ is eind 2017 begonnen. Zowel Vijf Dorpen als de Bekenstichting hebben voorstellen gedaan die 
het plan hebben verbeterd. Naast naar de watervoerendheid van het beeksysteem is er gekeken naar 
de landschappelijke inrichting van het beekdal. Voor het Heelsums beekdal wordt er nu een visie 
ontwikkeld waaraan – naast de gemeente, het waterschap en de terreineigenaren – ook de 
vereniging haar bijdragen levert. 

f)  Renkumse Open Monumentendagen Steenovenruïne Jufferswaard 
Op initiatief van het Historisch Genootschap Redichem zijn, in samenwerking met de vereniging en 
Ruud Schaafsma, de ‘Renkumse Open Monumentendagen 2018’ georganiseerd. Een bestuurslid van 
de vereniging was lid van het organisatiecomité en bovendien heeft de vereniging de dagen 
gesubsidieerd met een donatie van €300,- . 

Het doel van deze gebeurtenis was de Renkumse bevolking er meer bewust van te maken, dat de 
Jufferswaard een bijzondere cultuurhistorie heeft, met grote potenties voor de natuur. Ondanks het 
matige weer waren de twee Open Monumentendagen, die werden ingeluid door onze nieuwe 
burgemeester, een groot succes. Bijna 700 bezoekers bezochten de georganiseerde activiteiten. 
Inmiddels zijn zes werkgroepen van start gegaan die zich zullen bezighouden met de ontwikkeling 
van de Jufferswaard als natuur- en recreatiegebied.  

g)  Snelfietspad Wageningen – Arnhem 
Er komt een snelfietspad tussen Wageningen en Arnhem, waarvan een deel zal lopen door een stukje 
Jufferswaard, langs de N225. De aanleg langs de N225 zal op zijn vroegst in 2019 plaatsvinden.  

Vijf dorpen is niet tegen de aanleg van dit fietspad, hoewel er een stukje Jufferswaard voor zal 
worden opgeofferd. De vereniging heeft wel grote bezwaren tegen de plannen voor verlichting langs 
het snelfietspad. Die verlichting is beoogd langs de Fonteinallee, het nieuw aan te leggen fietspad 
langs de N225 (waar de straatverlichting langs de autoweg onlangs juist is verwijderd), en ook langs 
het Wageningse Onderlangs. De vereniging vindt de lantaarnpalen ongewenst: ze passen niet bij de 
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natuurlijke uitstraling van de omgeving en ze zorgen voor lichtvervuiling. Voor de donkere maanden 
zijn er alternatieve routes beschikbaar, dus de verlichting is ook niet noodzakelijk. De provincie, 
verantwoordelijk voor het nieuw aan te leggen deel langs de N225, heeft de vereniging inmiddels 
gemeld dat de verlichting er zeer waarschijnlijk toch gaat komen, maar dat die uit zal worden gezet 
tussen acht uur ’s avonds en zes uur ’s ochtends.  

3. Juridische procedures 

a)  Paramotors 
Vijf dorpen is tegen snorvliegen in de uiterwaarden, omdat die de rust van het gebied verstoort. De 
uiterwaarden in Oosterbeek en in Doorwerth zijn openbare, toegankelijke gebieden voor extensieve 
recreatie, zoals wandelen en fietsen. Deze gebieden zijn verboden voor gemotoriseerde voertuigen. 
In onze opvatting worden we gesteund door het provinciale beleid. Paramotors mogen volgens de 
provincie niet opstijgen vanuit natuurgebieden. Gedeputeerde Staten heeft zelfs een buffer van 300 
meter rond natuurgebieden gelegd. De uiterwaarden maken deel uit van het Geldersch 
Natuurnetwerk (GNN), waarbij het stuweiland van Driel is aangewezen als beheertype ‘Rivier- en 
moeraslandschap’, waarin vele zogenaamd kwalificerende vogelsoorten thuishoren die notoir 
gevoelig zijn voor geluid, zoals Grutto en Tureluur. Deze bestemmingen zijn onverenigbaar met 
vliegende brommers.  

Sinds 2010 probeert Paramotorclub Nederland toestemming te krijgen om met een paramotor (een 
glijscherm, ofwel parapente, met een motor die een propeller aandrijft) vanuit de uiterwaarden in de 
gemeente Renkum te mogen opstijgen, tussen pakweg Rijksweg A50 en de Rosandepolder. Tot 
medio 2015 was de provincie Gelderland de instantie die toestemming moest geven. Gedeputeerde 
Staten had hiervoor beleidsregels opgesteld, waarin rekening gehouden werd met o.a. 
natuurgebieden. In 2015 droeg de minister, na een intensieve lobby van de paramotorclubs in 
Nederland, de toestemmingsbevoegdheid aan de burgemeester over en zette Gedeputeerde Staten 
buitenspel. De burgemeester kreeg bovendien alleen de mogelijkheid om op basis van openbare 
orde en veiligheid de toestemming te weigeren.    

In 2015 vroeg Paramotorclub Nederland toestemming te mogen opstijgen vanuit de uiterwaarden in 
Oosterbeek en in Doorwerth. De burgemeester had aanvankelijk een ‘Verklaring van Geen Bezwaar’ 
afgegeven, maar na meer dan 200 bezwaarschriften werd deze weer ingetrokken. De burgemeester 
kwam na de uitspraak van de commissie voor de bezwaarschriften tot de conclusie dat hij geen 
bevoegd gezag is en stuurde de aanvraag door naar de provincie Gelderland. Ook Gedeputeerde 
Staten heeft zich niet-ontvankelijk verklaard. Hierop startte Paramotorclub Nederland een 
beroepsprocedure tegen de gemeente en op 18 december 2017 werd de zaak bij de bestuursrechter 
(rechtbank Gelderland)  behandeld. Vijf dorpen en Stichting Geluidshinder Rosande waren bij deze 
zaak als belanghebbende partijen aanwezig, evenals de Gelderse Milieufederatie, de provincie en 
enkele direct gedupeerden. Wordt vervolgd.  

b)  Tuin de Lage Oorsprong 
In onze zienswijze van september 2013 op het eerste bestemmingsplan voor Tuin de Lage Oorsprong 
betoogden wij dat de ontwikkelingen van de tuin niet ten koste mochten gaan van het landschap aan 
de Van Borsselenweg te Oosterbeek. In onze zienswijze, en alle juridische stukken daarna, legden wij 
telkens de nadruk op de enorme verkeers- en parkeerproblemen die konden ontstaan. Deze zijn van 
meet af aan door de verantwoordelijk wethouder, dhr. Verstand (D66), genegeerd.  

Ondanks het aangedragen bewijs, in de vorm van foto’s en een deskundigenrapport, stond er in het 
eerste bestemmingsplan doodleuk dat er helemaal geen verkeersproblemen waren. Vrijwel alle 
bezoekers zouden op de fiets of wandelend naar TLO. Blijkbaar vond het college negeren van feiten 
acceptabel om een hoger doel, bouwen in TLO, te bereiken. 
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Het bestemmingsplan werd in 2015 door de Raad van State vernietigd (zie vorige jaarverslag). In 
2016 kwam de gemeente daarop met een hernieuwd conceptbestemmingsplan. De vereniging 
diende een zienswijze in, net als een aantal bewoners van de Van Borsselenweg. Voor de 
verkeersproblemen moest een oplossing komen. Ook de politie wees het college op het 
verkeersgevaar. 

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan in de gemeenteraad, januari 2017, werd de 
wethouder kritisch bevraagd over de verkeersproblemen; waarom had hij al die tijd niets 
ondernomen om die op te lossen? Het bestemmingsplan werd aangenomen, maar de wethouder 
kreeg de opdracht serieus en met aandrang naar een oplossing te zoeken. Meteen hierna overlegden 
de vereniging en de buurt met de wethouder. Die beloofde te werken aan een plan, met onder 
andere snelheidsbeperkingen op de Van Borsselenweg en een integrale aanpak van de 
verkeersproblematiek. Wij gaven aan geen parkeervakken langs de prachtige hooilanden aan de Van 
Borsselenweg te willen, maar wel open te staan voor andere oplossingen. Het gesprek gaf ons 
vertrouwen in een goede afloop en we besloten daarom geen beroep aan te tekenen tegen het 
bestemmingsplan, dat dan nu ook van kracht is. 

Ten tijd van het schrijven van dit jaarverslag lijkt een oplossing niet in zicht. Het overleg van de 
wethouder met zowel de buurtbewoners als Vijf dorpen is gestaakt; de informatievoorziening uit het 
gemeentehuis is nagenoeg uitgedoofd; op een voorstel van Vijf dorpen voor een oplossing is geen 
enkele reactie gekomen. Het laatste plan dat we van de wethouder hebben vernomen bestaat uit de 
aanleg van parkeerplekken langs de bloemrijke hooilanden ten zuiden van TLO. Precies de oplossing 
die wij de slechtste vinden. Vijf dorpen en de buurt lijken als gesprekspartners te zijn afgevoerd. 

c)  Geelkerkenkamp 18A-20 
Aan een zaak over de landbouwpercelen ten zuiden van Bato’s wijk te Oosterbeek besteden we hier 
meer aandacht, omdat hij ons zeer verontrust.  

Deze landbouwgronden waren tot voor kort in bezit van een boer, die er op het laatst vooral paarden 
op liet grazen. Deze man had plannen voor huizenbouw die telkens op weerstand van het college 
stuitten. In 2006 plantte hij over een lengte van 700 m een haag van laurierkers aan, die alras ieder 
zicht op de weilanden en de Betuwe ontnam. Toen de haaghoogte 4-5 m was, drong de vereniging 
aan op handhaving. Het college ging daartoe over, maar in een beroepsprocedure werd het door de 
rechtbank in het ongelijk gesteld. Daarop gingen college en Vijf dorpen gezamenlijk in hoger beroep 
bij de Raad van State. Tezelfdertijd kwamen de percelen in handen van een projectontwikkelaar. Die 
zette de beroepsprocedure voort. Bij de Raad van State pleitte hij voor een haag rondom zijn perceel 
van 2 m. De Raad van State stelde college en vereniging in het gelijk en gelastte dat de haag niet 
verder zou mogen uitgroeien dan 1 m boven maaiveld. Uit zichzelf gaf de nieuwe eigenaar geen 
gevolg aan deze uitspraak; daarvoor waren enkele aanmaningen van gemeentewege nodig, 
ingegeven door de vereniging.  

Bij de behandeling van het conceptbestemmingsplan Oosterbeek-Zuid 2016 probeerde de 
projectontwikkelaar via een zienswijze de haaghoogte naar 1,5 m op te schroeven. Het college vond 
dit wel best, maar de vereniging niet. Die wees de gemeenteraad op dit onzalige plan, waarna 
unaniem een amendement werd aangenomen waarin de haaghoogte definitief werd bepaald op 1 m, 
conform de eis van de Raad van State. Tot zover de haaghistorie, waarover meer is te lezen in onze 
jaarverslagen van 2015 en 2016; nu over tot de bouwplannen van onze projectontwikkelaar.  

Zoals vermeld, kreeg de vorige eigenaar zijn bouwplannen er niet door. In 2012 formuleerde het 
college voor hem de voorwaarden waaronder hij eventueel nieuwbouw zou kunnen realiseren 
(memo 31-10-2012): enkele huizen van beperkt formaat (niet hoger dan één laag) zouden mogelijk 
zijn, aansluitend op de lintbebouwing van de Geelkerkenkamp, met daken haaks op de weg, geen 
nieuwbouw ten zuiden van deze lintbebouwing (dus dieper het perceel in), en ook geen nieuwbouw 
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naar het westen opschuiven (in het zicht vanuit Bato’s wijk), nieuwbouw tot maximaal de helft van 
wat aan agrarische opstallen wordt gesloopt. Dit zijn voorwaarden waar Vijf dorpen zich helemaal in 
had kunnen vinden. 

Voor de projectontwikkelaar bleken echter andere regels te gelden. Deze ‘initiatiefnemer’ kreeg van 
de verantwoordelijk wethouder, dhr. Verstand (D66) alle ruimte om draagvlak te vinden voor een 
nieuw bestemmingsplan Geelkerkenkamp 18a-20, een van zijn percelen waarop hij nieuwbouw wilde 
realiseren. De toonzetting van dit bestemmingsplan lijkt te zijn gedoopt in de pen van de 
projectontwikkelaar: niets dan lof over de nieuwbouwplannen die toch een verbetering zouden zijn 
ten opzichte van de stank en lawaai producerende agrarische bestemming (waar in werkelijkheid nog 
nooit een buurtbewoner over had geklaagd). 

Draagvlak voor zijn bestemmingsplan organiseerde de projectontwikkelaar in 2016 via twee 
informatieavonden voor de buurt. Die avonden gingen echter niet over het bestemmingsplan 
waarbinnen en zijn bouwplannen, maar over de inrichting van zijn agrarische percelen, gelegen juist 
buiten het bestemmingsplan. Een ingehuurde landschapsarchitect schetste voor de buurt weilanden 
vol bloemen, een haag met inheemse soorten, nestkastjes voor zwaluwen, vleermuizenkastjes, en 
zichtlijnen vanuit Bato’s wijk, waarvan er een historische even was weggelaten. Kortom: een prachtig 
landschap waar iedereen blij van wordt. Alleen: dit had dus niets met de nieuwbouwplannen te 
maken. De projectontwikkelaar begon ook handtekeningen voor zijn nieuwe bestemmingsplan te 
verzamelen, door mensen thuis te bezoeken en met een handtekeningenlijsten langs sportvelden, de 
ijsbaan en winkels te gaan. Wat de mensen daarbij weer voorgeschoteld kregen, was een kaart met 
de natuurvriendelijke invulling van zijn percelen. Over de nieuwbouwplannen, waar het 
bestemmingsplan over ging, werd vrijwel niets getoond. Op deze wijze verzamelde hij 350 
handtekeningen. 

De bouwplannen werden door de projectontwikkelaar wel getoond tijdens drie bijeenkomst voor de 
Commissie voor de Ruimtelijke kwaliteit. Deze bijeenkomsten horen openbaar te zijn, maar als ze 
niet worden aangekondigd, al was het maar aan direct belanghebbenden, is dat een wassen neus. 
Welke plannen de projectontwikkelaar de commissie heeft voorgeschoteld, valt dus niet te 
controleren. 

Om de buurt te doordringen van de werkelijke bedoelingen, liet Vijf dorpen een driedimensionale 
weergave van de beoogde nieuwbouw maken. In een besloten bijeenkomst voor de buurt, februari 
2017, werd deze vertoond. Volgens het nieuwe bestemmingsplan zou er, na sloop van agrarische 
bedrijfsgebouwen (2700 m3), maar liefst 5900 m3 aan nieuwbouw mogelijk worden: twee forse 
woningen van 8,5 m hoog aan de Geelkerkenkamp (volgens de projectontwikkelaar nodig om zijn 
natuurvriendelijke plannen te realiseren) en een riante villa voor de projectontwikkelaar zelf van 10 
m hoog, achterin het bouwperceel. Na afloop van de presentatie ondertekenden aanwezigen de 
zienswijze tegen het bestemmingsplan die we inmiddels hadden opgesteld. Tevens konden mensen 
geld doneren aan de vereniging, als tegemoetkoming in de kosten voor de 3D-animatie en de 
bijeenkomst. Dankzij gulle giften werden deze kosten (ca. € 1400) vrijwel volledig gedekt. Met de 3D-
animatie is de vereniging langs alle politieke partijen gegaan. De projectontwikkelaar volgde dit 
voorbeeld, met zijn eigen (fraaier vormgegeven) 3D-animatie en vergezeld van zijn 
landschapsarchitect en een planoloog die bij de totstandkoming van het bestemmingsplan was 
betrokken.  

Tijdens de behandeling van het bestemmingsplan, april 2017, werden alle bezwaren van de 
vereniging door de wethouder terzijde geschoven. Die verkondigde dat de totstandkoming van het 
bestemmingsplan een schoolvoorbeeld was van hoe het voortaan zou moeten. Op aandringen van de 
raad werd een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd: de bouwmaten werden met een halve 
meter teruggebracht, er werd bedongen dat een beplanting binnen de perken zou blijven, en de 
toegangsweg voor het bouwverkeer zou na afloop van de bouw verdwijnen. Verder werd 
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afgesproken dat contractueel zou komen vast te liggen dat de agrarische percelen ook daadwerkelijk 
natuurvriendelijk zouden worden ingericht, conform een door de projectontwikkelaar opgesteld 
beeldkwaliteitsplan. Daarna werd het bestemmingsplan door de volledige gemeenteraad 
aangenomen, op een partij na (Partij Renkumse Dorpen). 

Na het van kracht worden van het bestemmingsplan werden bouwplannen ingediend, die het college 
goedkeurde. Men constateerde dat de bouwhoogte van de villa een halve meter te hoog was, maar 
verleende daar toestemming voor door gebruik te maken van een binnenplanse afwijkingsregel. Wat 
de gemeenteraad ervan afhaalde, zette de wethouder dus weer terug. Daarom heeft de vereniging 
weer een zienswijze ingediend.  

De bouw is inmiddels in volle gang. Van een natuurvriendelijke aanleg van de agrarische percelen is 
nog niets gebleken, in tegendeel: erop is maïs en sorghum aangeplant dat afgelopen winter heeft 
staan te verrotten. Contractueel heeft de projectontwikkelaar slechts drie jaar de plicht zich te 
houden aan het beeldkwaliteitsplan, zo is ons gebleken. Ondertussen probeert de 
projectontwikkelaar bewoners aan de Geelkerkenkamp ertoe te bewegen hun huis aan hem te 
verkopen. Volgens onze informatie zijn inmiddels twee huizen in zijn bezit. 

Onze conclusies na dit relaas: 

1. Het college meet met twee maten: de projectontwikkelaar heeft veel meer ruimte gekregen dan 
de vorige eigenaar. 

2. Het college heeft het verwerven van draagvlak voor de bouwplannen geheel overgelaten aan de 
projectontwikkelaar. 

3. De totstandkoming van het bestemmingsplan is op een zeer ondoorzichtige manier gebeurd; 
belanghebbenden zijn niet van essentiële informatie voorzien, bijvoorbeeld door te worden 
uitgenodigd voor de bijeenkomsten van de commissie voor de ruimtelijke kwaliteit. 

4. De projectontwikkelaar is telkens op voorsprong gezet door de verantwoordelijk wethouder. 
5. De ruimtelijke ordening lijkt te zijn uitbesteed aan de vrije markt. 

Wij overwegen een officiële klacht in te dienen bij de nationale ombudsman. 


