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In 2019 ging er veel goed, zoals:

We hadden open en zinvolle gesprekken met burgemeester Agnes Schaap 
en wethouder Joa Maouche. 
Mede door onze adviezen ging een nieuwbouwproject in een groen stukje 
Renkum niet door.
Bij een melding van dreigende landschapsvernieling werd meteen hand-
havend opgetreden.
De parkeeroverlast door Tuin de Lage Oorsprong lijkt tot het verleden te 
gaan behoren.
We wisten maar liefst zeven natuurorganisaties achter een gezamenlijk 
protest te krijgen tegen een goed bedoeld plan voor de aanleg van akkers 
vol zonnepanelen in Europees beschermd natuurgebied.
Mede door ons, maar in de eerste plaats toch door Stichting Heemkunde 
Renkum, gaat de bouw van een seniorenkolos in het centrum van Ooster-
beek niet door.
En we waren succesvol met onze klacht over het ruimtelijkeordeningsbeleid 
van de gemeente: daar is nu een onafhankelijk onderzoek naar ingesteld.

U leest meer over deze successen in dit jaarverslag.

Maar er ging in 2019 op het gebied van de ruimtelijke ordening helaas weer 
het een en ander mis. In vier zienswijzen, vier handhavingsverzoeken, zes 
bezwaarschriften en één beroepschrift kwamen we met argumenten en 
feiten aanzetten om het RO-beleid bij te stellen. Verontrustend vinden wij 
het dat het College van burgemeester en wethouders soms overging tot 
het negeren van de door ons aangedragen feiten. Of dat het er ‘alternatieve 
feiten’ tegenover stelde. Zo was een met een graafmachine opgeworpen 
aarden wal langs een landschappelijk beschermd perceel in Oosterbeek 
volgens het College een ‘vermeende grondophoping’, bedoeld om het oor-
spronkelijke reliëf te herstellen. Als feiten er voor het College niet meer toe 
doen, wat rest ons dan nog dan daar fikse kritiek op te hebben?
En toch menen sommigen dat de toon van die kritiek te scherp is. Het 
doorknippen van prikkeldraad aan de Geelkerkenkamp in Oosterbeek 
werd in een ingezonden brief in de Rijn en Veluwe (editie 15-1-2020) zelfs in 
verband gebracht met Vijf Dorpen, hoewel helemaal niet duidelijk was wie 
de vernieling had uitgevoerd en waarom. Het behoeft geen betoog dat wij 
ons verre houden van vernielingen, laat staan van geweld of bedreigingen. 
De briefschrijver zal het vast goed bedoeld hebben; we vergeven hem. En 
kritiek op onze toon mag hij hebben.

Ons commentaar op het RO-beleid geven we niet om dwars te liggen, 
laat dat duidelijk zijn. Nee, net als in andere jaren is het de liefde voor het 
mooie landschap van onze gemeente die ons drijft. Tegenspraak leveren 
omdat we loyaal zijn aan het landschap en bovendien aan het ideaal van 
een goed functionerende lokale democratie. We wensen niets liever dan 
een gemeente waarmee kan worden samengewerkt aan het behoud en de 
ontwikkeling van onze mooie zes dorpen. 
Het enige positieve van het huidige RO-beleid is dat het aantal leden van 
Vijf Dorpen spontaan met bijna dertig leden is gegroeid, vooral rond enkele 
hotspots. Lees het jaarverslag, en u kunt raden waar die liggen. En wellicht 
moet deze aanwas de opmaat zijn naar een gelijkwaardige samenwerking 
met de gemeente. Burgerparticipatie zoals die bedoeld is.

Ten geleide: loyale tegenspraak

•

•

•

•

•

•

•

Kunstwerk van Jan van IJzendoorn 
in het dal van de Renkumse beek.
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a) Waarom procederen?
Vijf Dorpen procedeert niet om het procederen. Nee, wij procederen omdat 
wij het belangrijk vinden dat zowel de overheid als de burgers zich houden 
aan de spelregels. Die regels zijn langs democratische weg tot stand geko-
men. In onze democratische rechtsstaat geldt dat indien de regels worden 
geschonden, of als er discussie is over de precieze inhoud van de regels,  
de rechter daarin het laatste woord heeft. Liever voeren wij overleg dan  
procedures. Maar helaas is de gang naar de rechter soms onvermijdelijk. 
Wij selecteren zorgvuldig de gevallen waarvan wij van mening zijn dat 
sprake is van een ernstige of langdurige normschending. Soms krijgen we 
gelijk, soms ook niet; dat hoort erbij. Vijf Dorpen meent dat het gebruik 
maken van de mogelijkheid om te procederen een noodzakelijk onderdeel 
is van de middelen die ons ter beschikking staan om haar verenigingsdoe-
len te verwezenlijken.

b) Paramotors in de uiterwaarden (Doorwerth en Oosterbeek)
Paramotorclub Nederland wil vliegen in de uiterwaarden van onze 
gemeente. Dat doet die club overigens al jaren, zonder vergunning en 
bovendien nog wel wat buiten de uiterwaarden zelf ook. Voor het vliegen 
had de club een ‘verklaring van geen bezwaar’ bij de burgemeester aange-
vraagd. Die weigerde zo’n verklaring af te geven omdat ze zich daartoe niet 
bevoegd achtte. Woensdag 16 januari 2019 oordeelde de Raad van State 
echter anders: de burgemeester is wel degelijk het bevoegde gezag. Weige-
ren kan alleen als de openbare orde of veiligheid in het geding zijn, en dat 
is bij de Renkumse uiterwaarden niet het geval, aldus de rechter. 
Stichting Geluidshinder Rosande, Vijf Dorpen in ’t Groen, de Gelderse 
Natuur en Milieufederatie en enkele bewoners hadden samen met de 
gemeente het proces tegen de Paramotorclub gevoerd. Al deze partijen zijn 
zeer teleurgesteld over de uitspraak. Ook inwoners zien het opstijgen en 
rondvliegen van paramotors niet zitten, getuige de meer dan 200 bezwaar-
schriften die hiertegen waren ingediend.
Maar er is nog hoop: de regels voor het vliegen met paramotors zouden nog 
worden geëvalueerd. Hopelijk zal daaruit blijken dat die moeten worden 
heroverwogen.

c) Zonneakkers landgoed Quadenoord (Renkum)
De gemeente Renkum is een warm pleitbezorger van de energietransitie. 
Daarin kan ze Vijf Dorpen aan haar zijde vinden. Wij vinden het echter een 
slecht idee van de gemeente om natuurpercelen in landgoed Quadenoord 
vol te leggen met zonnepanelen. De beoogde locaties (15,7 hectare, gelijk 

aan de oppervlakte van ruim 30 voetbalvelden) zijn nota bene aangewezen 
als Natura 2000-gebied, het Europese netwerk van natuurgebieden.
De volgende zeven natuurorganisaties hebben daarom een gezamenlijke 
brief naar de provincie gestuurd (d.d. 16-10-2019), waarin ze beargumente-
ren waarom zonnepanelen hier niet thuishoren: Vijf Dorpen (trekker van de 
brief), Vereniging Mooi Wageningen, Geldersch Landschap & Kasteelen, 
Vereniging Natuurmonumenten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, 
Stichting Das & Boom, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Vereni-
ging Gelderse Natuur en Milieufederatie. Daarna dienden Vijf Dorpen en 
Mooi Wageningen nog zienswijzen in bij de gemeente en de provincie (op 
resp. 10 en 15-12-2019). 
Signalen wijzen erop dat het provinciebestuur het plan-Quadenoord niet zal 
goedkeuren. Het College van Gedeputeerde Staten heeft zelfs (17-12-2019) 
een zienswijze tegen het plan ingediend bij het College van B&W Renkum.

Grond ter beschikking stellen voor de opwekking van zonne-energie levert 
veel geld op. Wij denken dat daardoor andere locaties, die niet ten koste 
gaan van de natuur, goed haalbaar zijn. Daken en industrieterreinen komen 
als eerste in aanmerking, landbouwgrond als laatste en beschermde 
natuurterreinen nooit ofte nimmer. Het College hebben wij laten weten 
graag mee te werken aan betere oplossingen, die dus niet ten koste gaan 
van Natura-2000, want nogmaals: met het College staan wij achter de nood-
zakelijke energietransitie.

1. Juridische procedures

Hoe sympathiek ook bedoeld: 
niet aan beginnen in beschermde natuurgebieden!
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d)  Bomenkap Graaf van Rechterenweg (Oosterbeek)
In het jaarverslag van 2018 is aandacht besteed aan de ‘ontwikkeling’ van 
het parkachtige terrein waar vroeger hotel Dreyeroord stond. Gedurende 
de laatste tien jaar zijn er vele toezeggingen gedaan en afspraken gemaakt 
tussen omwonenden aan de ene kant en de gemeente en bouwers aan de 
andere kant. Het regelmatig niet nakomen van deze afspraken en toezeg-
gingen, en de gebrekkige handhaving door de gemeente zorgden voor 
grote frustraties bij de omwonenden. Sommigen van hen hebben de strijd 
opgegeven: ‘Je verliest uiteindelijk toch altijd’. Met dat laatste zijn wij het 
niet eens en de laatste paar jaar heeft de Vereniging de omwonenden gead-
viseerd bij acties tegen de bomenkap. In 2019 heeft de Vereniging gezamen-
lijk met enkele omwonenden tweemaal bezwaar aangetekend tegen wijzi-
gingen van bouwplannen waardoor extra bomen moesten worden gekapt 
of groot gevaar voor bouwschade aan bomen zou ontstaan. In een van deze 
gevallen heeft de Bezwarencommissie helaas negatief geadviseerd.

e)  Verkeersproblemen Tuin de Lage Oorsprong (Oosterbeek)
De parkeerproblemen door Tuin de Lage Oorsprong lijken tot het verleden 
te gaan behoren. Op aandringen van buurtbewoners en Vijf Dorpen kun-
nen auto’s nu alleen worden gestald op parkeervakken evenwijdig aan de 
weg. Op de rest van de Van Borsselenweg komt een parkeerverbod en er 
komt een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur. Wij zijn heel blij met 
deze verstandige oplossing van het College. Het komt nu alleen nog aan op 
handhaving. Na vele jaren lijken we dit hoofdstuk te kunnen afsluiten.

f)  Nieuwbouw op de Groene long (Renkum)
Op de achtergrond hebben we omwonenden geadviseerd hoe ze zich zou-
den kunnen verzetten tegen bouwplannen in een groen stukje van Renkum. 
De gemeente had immers aan de Renkumers beloofd dat deze ‘Groene 
long’ open zou blijven. Ons advies was succesvol: de wethouder heeft 
besloten het nieuwbouwplan te stoppen. Van de omwonenden kregen we 
de volgende reactie: ‘Heel veel dank voor jullie luisterend oor en adviezen. 
Dit kan op het lijstje geslaagde acties; alle eer wie ere toekomt. Jullie advies 
heeft ons in elk geval erg geholpen en op het goede spoor gezet’.

g)  Seniorencomplex het oude postkantoor (Oosterbeek)
Zonder duidelijke kaders van gemeentewege heeft een projectontwikkelaar 
een plan mogen ontwikkelen voor de bouw van seniorenappartementen 
op Plein 1946 in Oosterbeek. De Vereniging is tegen de bouw van deze 
seniorenkolos omdat: (1) daarvoor het monumentwaardige postkantoor 
moet worden gesloopt, (2) de nieuwbouw veel te groot is en (3) daarmee 
de mogelijkheid het winkelcentrum gunstig te ontwikkelen voorgoed om 
zeep wordt geholpen. Vijf Dorpen uitte haar bezwaren in een brief aan de 

gemeente. Stichting Heemkunde Renkum vroeg, mede gesteund door Vijf 
Dorpen, aan de nationale Erfgoedvereniging Heemschut een advies uit 
te brengen over de monumentwaardigheid van het postkantoor. Op basis 
daarvan besloot de Gemeenteraad vervolgens het gebouw op de gemeente-
lijke monumentenlijst te zetten. De projectontwikkelaar heeft inmiddels 
hoger beroep ingesteld tegen dit besluit, maar voorlopig is zijn nieuwbouw-
plan van de baan.

h)  Bouwproject Geelkerkenkamp (Oosterbeek)
Over het project Geelkerkenkamp kunnen we een boek gaan schrijven. We 
zetten hier de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 op een rij.

h1 Voorgeschiedenis
Op de bijna vijf hectare grote landbouwenclave ten zuiden van het gemeen-
telijke park Bato’s wijk zijn een kapitale villa en twee grote woonhuizen 
verschenen. Deze nieuwbouw werd mogelijk gemaakt via een zogenaamd 
‘postzegelbestemmingsplan’. De Gemeenteraad stemde daarmee in omdat 
er een mooi beeldkwaliteitsplan (BKP) voor de rest van het agrarische 
gebied aan was verbonden. In dat BKP zegde de eigenaar toe zijn agrarische 
gebied ecologisch in te richten en met respect voor historische zichtlijnen. 
Er zouden bloemenvelden komen, nestkastjes voor zwaluwen en vleer-
muizen, een 90-100 cm hoge haag met inheemse struiken zou het terrein 
omsluiten, en het zicht richting de Betuwe zou met het BKP verbeteren. 
De wethouder verklaarde in de Gelderlander dat er minder zou worden 
gebouwd dan er stond (boerderij met bijgebouwen). Alleen de villa zou een 
beperkt hogere hoogte krijgen, de twee woningen aan de straatzijde zouden 
aanzienlijk lager zijn en goed aansluiten op de bestaande lintbebouwing 
van landarbeidershuizen, de bestaande veldschuur zou behouden blijven. 
Dankzij deze beloften nam de Gemeenteraad het bestemmingsplan aan.
Inmiddels kan iedereen zelf constateren (bijvoorbeeld via Google Earth 
Pro) dat het zicht naar het zuiden er juist slechter op geworden is en dat de 
nieuwbouw nu meer oppervlak en volume inneemt dan vroeger. Alle gebou-
wen zijn hoger en volumineuzer dan wat er in het straatje stond. In 2019 is 
er koolzaad gezaaid op het terrein, maar door de grote droogte heeft dat 
niet het gewenste beeld opgeleverd.

h2 Aanplant bomen
De eigenaar heeft in december 2018 op de Geelkerkenkamp bomen geplant, 
deels op historische zichtlijnen, die een hoogte van 25 tot 40 meter kunnen 
bereiken. De Vereniging meent dat de aanplant het open en eeuwenoude 
cultuurhistorische karakter van het landschap aantast en dat dat in strijd 
is met het bestemmingsplan, met verschillende beleidsplannen, en met 
de beloften in het beeldkwaliteitsplan. De Vereniging diende daarom een 
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bezwaarschrift in (15-8-2018). Dit bezwaarschrift werd op maandag  
28 januari 2019 door de Commissie voor de Bezwaarschriften behandeld in 
de trouwzaal van het gemeentehuis. Het pleidooi van de Vereniging werd 
door de 70 toehoorders met applaus beloond.
De Bezwarencommissie oordeelde helaas dat er geen gronden zijn om een 
vergunning voor de aanplant te weigeren. Het BKP heeft geen juridische 
basis, dus daar hoeft de eigenaar zich niet aan te houden. Wel meende de 
Commissie dat het College aandacht moet besteden aan de problemen die 
de Vereniging en omwonenden hebben met de gang van zaken. Overigens 
had het College de vergunning kunnen weigeren op grond van de met de 
eigenaar gesloten overeenkomst om zich aan het BKP te houden, maar daar 
heeft het College dus niet voor gekozen.
Bij het postzegelbestemmingsplan voor Geelkerkenkamp is er sprake 
geweest van een constructie waarbij de aan de omwonenden en de 
Gemeenteraad verstrekte informatie om draagvlak te verwerven in juridi-
sche zin niet relevant blijkt te zijn. Dit verklaart voor een belangrijk deel het 
voortdurende ongenoegen van de omwonenden en de Vereniging.
We hebben beroep aangetekend bij de bestuursrechter in Arnhem omdat 
we menen dat de aanplant strijdig is met de regels van het bestemmings-
plan. Bovendien hebben beleidskaders, zoals het BKP, ten onrechte geen 
enkele rol gespeeld bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

h3 Goot, grondverzet en een ‘tijdelijke’ bouwweg
Langs het weggetje aan de Geelkerkenkamp heeft de eigenaar zonder 
vergunning een goot aangelegd. De Vereniging heeft hier samen met een 
actieve bewoner actie tegen gevoerd, maar uiteindelijk is ons bezwaar bij de 
Commissie voor de Bezwaarschriften gestrand.
Om zijn nieuwbouwplannen te realiseren is een bouwweg aangelegd vanaf 
de Van Toulon van der Koogweg, achter de huizen van de Geelkerkenkamp. 
Deze weg zou tijdelijk zijn; dat had de Gemeenteraad bij de behandeling 
van het postzegelbestemmingsplan bedongen. Na realisatie van de nieuw-

bouw is de weg echter blijven liggen. Sterker nog, op een gegeven moment 
werd er een toegangspoort naar de weg aangelegd. Verder is er rond de 
nieuwbouw grootschalig grondverzet gepleegd, met maaiveldverhogingen 
van naar schatting een tot twee meter. Tegen de bouwweg en de aantasting 
van het reliëf hebben we op 11 oktober 2019 een handhavingsverzoek inge-
diend. We wachten nog op een reactie van het College.

h4 Aanleg aarden wal met dubbele rij hekken
Langs het agrarische perceel is eind 2019 een aarden wal aangelegd. Daar-
naast is, vlak langs de openbare weg, een hek met prikkeldraad geplaatst, 
en bovenop de wal een zogenaamd dubbelstaafmathek met er bovenop 
prikkeldraad. Wij vrezen voor het uitzicht, waarvoor we in 2015 met succes 
bij de Raad van State vochten om het te behouden: de toen aanwezige 700 
m lange en meer dan 4 m hoge haag van laurierkers werd op last van de 
rechter teruggesnoeid tot maximaal 1 m hoog. 
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de constructie van wal 
en hekken past in een bepaalde strategie: de eigenaar probeerde eerst bij 
de Raad van State een haag van 2 m hoog te bewerkstelligen, daarna bij de 
totstandkoming van het bestemmingsplan Oosterbeek-Zuid een haag van 
1,5 m hoog; vervolgens liet hij zijn haag vaak hoger doorgroeien dan de wet-
telijk toegestane hoogte van 1 m en plantte hij langs het Ploegsepad en de 
Geelkerkenkamp een rij sorghum (2017) en maïs (2018), gewassen die een 
flinke hoogte kunnen bereiken. 
De hekwerken zijn in strijd met het beeldkwaliteitsplan, waarin als omhei-

Door de eigenaar en het 
College beloofd (links): 
een 90-100 cm hoge haag 
op gelijke hoogte met de weg; 
gekregen (rechts): een aarden 
wal met een dubbele rij hekken, 
beide met prikkeldraad. 
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ning een haag van maximaal 90-100 cm hoog is opgenomen. Volgens de 
Vereniging kan de gemeente de hekwerken laten weghalen met een beroep 
op de overeenkomst die zij met de eigenaar heeft gesloten. In die over-
eenkomst verplicht de eigenaar zich ertoe, zich aan het BKP te houden. 
Waarom grijpt het College niet in?
De aarden wal is in strijd met het bestemmingsplan, maar het College 
spreekt van een ‘vermeende grondophoging’, bedoeld om het oorspron-
kelijke reliëf te herstellen. De door de Vereniging ingebrachte foto’s van 
het oorspronkelijke reliëf en van werktuigen die bezig zijn dit drastisch te 
veranderen: het College legt het door ons ingebrachte bewijsmateriaal 
naast zich neer. Op ons aanbod omwonenden bij elkaar te roepen voor een 
gesprek heeft het College niet gereageerd. We hebben op 12 november 2019 
een handhavingsverzoek tegen de aarden wal ingediend.

i) Nieuwbouw Geelkerkenkamp 8 en 10 (Oosterbeek)
We hebben een zienswijze ingediend tegen een nieuwbouwproject aan het 
straatje. Het bouwvlak is beduidend groter dan het bouwvlak van de twee-
onder-een-kap-woning die er stond en de beoogde nokhoogte is hoger dan 
de maximaal toegestane nokhoogte in het bestemmingsplan. Bescheiden-
heid en het zoeken naar samenhang met de bebouwde en de natuurlijke 
omgeving van de Geelkerkenkamp zijn in dit project weer afwezig. Het beeld 
van een klein landelijk straatje aan een akker wordt steeds meer gewijzigd 
in een Braschaat-achtige villawijk. Deze ontwikkeling gaat in tegen de ver-
schillende plannen en visies die de Gemeenteraad heeft vastgesteld. Het 
College heeft onze zienswijze ter kennisgeving aangenomen.

j)  Bestemmingsplan Valkenburglaan 1 (Oosterbeek)
De eigenaar van Valkenburglaan 1, bij velen bekend als ‘de kantine’, wil de 
bestemming van zijn terrein veranderen: hij wil er een sportschool, een 
kantoor, een restaurant, een B&B en een paardendressuur vestigen. Voor-
uitlopend op de benodigde vergunningen begon hij in 2018 al met rigou-
reuze aanpassingen van zijn terrein: bomen kappen, bouwwerken neerzet-
ten, grond ophopen. 
Om zijn wensen te verwezenlijken, en achteraf een aantal overtredingen 
te legaliseren, heeft de eigenaar een postzegelbestemmingsplan voor zijn 
terrein laten schrijven. Dit werd met ingang van 29 mei 2019 ter inzage 
gelegd. Wij organiseerden op 28 juni 2019 een goed bezochte voorlich-
tingsbijeenkomst voor omwonenden, waar een voormalige bewoner, een 
vertegenwoordiger van het College en een vertegenwoordiger van de 
projectontwikkelaar in discussie gingen met de zaal. Daarna dienden wij 
op 4 juli 2019 een zienswijze in tegen het bestemmingsplan. Samengevat is 
daarvan de teneur dat het plan slecht gedrag beloont door werken achteraf 
te legali seren en dat het zorgt voor de aantasting van het cultuurhistorisch 

waardevolle landschap.Na onze zienswijze begon de eigenaar voor alle 
losse onderdelen van zijn plan aparte vergunningen aan te vragen. Die het 
College vervolgens verleende.
Een bestemmingsplan dient 12 weken na terinzagelegging van het ontwerp 
door de Raad te worden vastgesteld. Omdat deze termijn ruimschoots werd 
overschreden, stelden wij 5 december 2019 de Gemeenteraad in gebreke. 
Dat lijkt misschien vreemd, maar de Raad is nu eenmaal verantwoorde-
lijk voor de vaststelling van bestemmingsplannen. Het College heeft nu 
beloofd het plan uiterlijk 25 maart aan de Gemeenteraad voor te leggen. 
Dat is maar liefst zeven maanden te laat.
Vijf Dorpen maakt zich zorgen dat haar zienswijze en de invloed van de 
Gemeenteraad zo terzijde worden geschoven. Vaststelling van het bestem-
mingsplan wordt uitgesteld en ondertussen worden er in de wachtperiode 
diverse activiteiten vergund. Vijf Dorpen en de Raad worden daarmee voor 
voldongen feiten gesteld. Dit, terwijl het expliciet aan de Gemeenteraad is 
om het bestemmingsplan vast te stellen en zo belangrijke keuzes te maken 
voor het gebruik van de schaarse ruimte in onze gemeente. Wij vinden deze 
gang van zaken niet passen bij een transparante en integere overheid; de 
democratische controle door de Raad, die het fundament vormt van de 
lokale democratie, blijft op deze manier achterwege. Als straks alle vergun-
ningen zijn afgegeven, heeft behandeling van het bestemmingsplan door de 
Raad geen toegevoegde waarde meer.

Op Valkenburglaan 1: 
Zonder vergunning geplaatste keer-
muur, overkapping voor paarden-
trailers en antenne, pal tegen een 
gemeentelijk monument aan.
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a) Smurfit Kappa Parenco (Renkum)
De papierfabriek in Renkum zorgt voor veel overlast in het dorp Renkum, 
en ook daarbuiten: de vreemdste geuren komen in het dorp voorbij, men-
sen krijgen brandende ogen en hoofdpijn, bij zuidwestenwind worden de 
roetdeeltjes van een bij de fabriek opgestelde biomassacentrale zelfs in 
Wolfheze gevonden. 
Vijf Dorpen werkt nauw samen met de Bewonersgroep Overlast Parenco 
(BOP) om de hinder te bestrijden. De Gemeenteraad heeft een politiek-
overstijgende motie aangenomen in het belang van de Renkumse bevol-
king. Als gevolg daarvan gaat wethouder Maouche maandelijks langs bij 
Parenco en bij de BOP en houdt hij de Gemeenteraad op de hoogte. Samen 
met de wethouder constateren we dat verdere besprekingen op korte 
termijn waarschijnlijk niet zullen leiden tot minder overlast. De BOP zal 
daarom een officiële klacht gaan indienen bij de provincie.
Parenco wil graag met aardwarmte van rond de 165 graden gaan werken. 
Men denkt daarvoor zeven kilometer diep te moeten boren, een wereld-
record. Ultradiepe geothermie heeft in de VS geleid tot zeer grote milieu-
problemen, dus het is van groot belang dat deze vorm van energiewinning 
uiterst zorgvuldig gebeurt. In Limburg leidde het tot aardbevingen. 
Als Vereniging houden we mogelijke gevolgen voor het dorp Renkum en de 
natuur in de gaten. Voorlopig is het wachten op de uitslagen van de onder-
grondse tests, die als ontploffingen te horen zijn.

b) Park Hartenstein (Oosterbeek)
De gemeente wilde op de plaats van de voormalige school aan de Talsma-
laan in Oosterbeek woningen neerzetten. Geen goed idee, vonden  
Dorpsplatform Oosterbeek, Stichting Ruimte Denken, Vrienden van Park 
Hartenstein en het Airborne Museum. Zij kwamen met een alternatief plan 
dat beter is voor Park Hartenstein: minder bouwvolume, herstel van zicht-
lijnen, en een publieke invulling van de gebouwen die past bij het park. Vijf 
Dorpen adviseerde en verleende steun. Op een voorlichtingsbijeenkomst 
(9-10-2019) spraken wij onze waardering uit voor het plan.

c) Bomenkap 
Voor het bouwrijp maken van een perceel voor de vergunningsvrije bouw 
van een garage aan de Anton Mauvestraat in Heelsum moesten twee 
bomen worden gekapt. De gemeente verleende echter vergunning voor 
de kap van zes bomen op het terrein. Wij stelden hierover vragen aan de 
gemeente, maar kregen geen bevredigend antwoord. We blijven door-
vragen. 

Zeer kwalijk voor het landschap is de plaatsing van een overkapping voor 
paardentrailers, pal tegen een gemeentelijk monumentje aan. Tegen de 
vergunningverlening daarvoor hebben we een bezwaarschrift ingediend. 
Ook hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunning voor een 
keermuur die diende om de grond op te hogen waarop de overkapping is 
geplaatst, alsmede tegen de afgifte van een tijdelijke vergunning voor een 
fitnessruimte. Tijdelijke vergunningen zijn bedoeld voor activiteiten die 
binnen tien jaar worden beëindigd, niet als overbruggingsregeling voor een 
nog door de Raad vast te stellen bestemmingsplan. Dus ook als het nieuwe 
bestemmingsplan door de Raad zou worden afgewezen, blijven de ‘tijde-
lijke’ vergunningen nog zéér lang in stand. Op termijn ligt legalisatie op de 
loer, en dan heeft de projectontwikkelaar zijn doel bereikt, ook al gaat de 
Raad expliciet niet akkoord met het nieuwe bestemmingsplan.

k) Klacht ruimtelijke ordening
Wat er op de Geelkerkenkamp en de Valkenburglaan gebeurt, hebben we als 
Vereniging vaker meegemaakt: het College dat weigert in te grijpen en de  
ruimtelijke ordening niet erg serieus lijkt te nemen. Op 3 september 2019 
heeft Vijf Dorpen daarom haar beklag gedaan tijdens een zogenaamde 
Raadsontmoeting. Samengevat luidt de klacht dat het College de ruimte-
lijke ordening aan de markt overlaat, dat het algemeen belang onvoldoende 
wordt gediend, dat de gemeente zich niet houdt aan de archiefwet en dat 
het de eigen regels voor integer handelen niet in acht neemt.
Naar aanleiding van onze klacht heeft de Raad een motie aangenomen 
waarin het College opgedragen wordt onafhankelijk onderzoek in te stel-
len naar de wijze waarop draagvlak wordt verworven bij RO-projecten. De 
Rekenkamer commissie zal dit onderzoek gaan uitvoeren. Een succes voor 
de Vereniging, maar juichen doen we niet: het is treurig dat het zover heeft 
moeten komen.

Onze klacht tegen 
het RO-beleid trok 
de aandacht van 
Omroep Gelderland 
en Hoog en Laag; 
De Gelderlander 
wijdde er een artikel 
aan.

2. Groene adviezen
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De Vereniging heeft van tijd tot tijd contact met de Bomenstichting,  
betreffende vragen die haar donateurs stellen over bomen in de gemeente 
Renkum.

d) Klimaattafels 
Het College heeft het lovenswaardige streven de gemeente voor te bereiden 
op de gevolgen van de klimaatcrisis. Daarom organiseerde ze klimaattafels 
waarin burgers met elkaar en de gemeente konden zoeken naar oplossin-
gen. Vijf Dorpen nam deel aan de klimaattafels Groot schalige opwekking 
en Groen & Water. Bij de opwekkingstafel brachten we ons standpunt naar 
voren dat zonnepanelen niet thuishoren in natuurgebieden.
Op initiatief van de provincie is er een vervolg op de klimaattafels geko-
men: de Regionale Energie Strategie. Daarin moeten twaalf gemeenten in 
de regio Arnhem met een gezamenlijk plan komen. Vijf Dorpen neemt weer 
deel aan het overleg.

e) Bedreigde amfibieën
Het aantal amfibieën in onze gemeente lijkt af te nemen. Dat komt mede 
doordat er mensen zijn die goudvissen, koikarpers en brasem uitzetten in 
openbare vijvers. Maar ook door het intensief gebruik van enkele vijvers 
door honden, en door een minder handige aanleg van stuwtjes en waterval-
len. Samen met een zeer betrokken en deskundige bewoner hebben we dit 
probleem onder de aandacht gebracht van het Waterschap en wethouder 
Maouche. Het overleg met beide partijen was zeer constructief en zal tot 
vervolgacties leiden, zoals de aanpassing van de vijver in Bato’s wijk (Oos-
terbeek). Naar aanleiding van onze zorgen heeft het waterschap gezorgd 
voor een artikel in de Gelderlander (3-7-2019), waarin wordt opgeroepen 
geen vissen uit te zetten in de natuur.

f) Overige adviezen
We houden contact met de Pilo-groep over ontwikkelingen op het gebied 
van de recreatie, en van de bescherming van de natuur en cultuurhistori-
sche elementen van de Jufferswaard (Renkum).
We hebben diverse overleggen gehad voorafgaand aan ontwikkelingen in 
het landschap, zoals een voorgenomen viskwekerij aan de Telefoonweg 
(Renkum) en een nieuwbouwproject nabij de wijk Kerkeland (Oosterbeek).
De gemeente moet meer dan vijf miljoen bezuinigen. We praatten mee in 
een klankbordgroep voor de perspectiefnota, waarin bezuinigingsvoor-
stellen staan.
Er zijn meerdere plannen voor een betere inrichting van de Renkumse en 
Heelsumse beek. Vijf Dorpen deed mee aan verschillende overleggen en 
bracht daar deskundig advies uit op hydrologisch en ecologisch gebied.
We informeren ons over de nieuwe omgevingswet die eraan komt.
In 2019 werd het duidelijk dat de uitbreiding van vliegveld Lelystad ook 
voor de gemeente Renkum grote consequenties zal hebben, aangezien de 
zogenaamde laagvliegroute precies over het Renkums Beekdal is gepland. 
Geluidsoverlast en een verhoogde stikstofbelasting zullen het gevolg zijn. 
De Vereniging bezocht informatieavonden en diende een zienswijze in 
tegen de uitbreiding van het vliegveld.

De Jufferswaard

•

•

•

•

•
•
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3. Bestuurszaken

Sinds het begin van 2019 werkt Mariska Hulsewé uit Renkum mee met het 
bestuur. Ze onderhoudt contacten met de pers en is voor de Vereniging 
actief op twitter en facebook. Het aantal mensen dat ons actief volgt via 
de sociale media stijgt explosief sinds Mariska zich daarover ontfermt. 
Verder heeft ze ervoor gezorgd dat er in 2019 per e-mail twee nieuws-
brieven naar de leden werden verzonden. Op de ledenvergadering van  
26 maart a.s. wordt ze voorgedragen als bestuurslid.

De boekhouding is in 2019 uitbesteed aan Wim Barendregt, een profes-
sional waar we heel blij mee zijn. Tegelijk daarmee zijn we overgegaan tot 
het automatisch incasseren van de jaarlijkse contributie. We hebben alle 
begrip voor leden die daar principiële bezwaren tegen hebben. Wanneer 
die leden dat aan ons kenbaar maken, laten we de overschrijving aan 
henzelf over.

We voerden zeer constructieve gesprekken met burgemeester Agnes 
Schaap en met wethouder Joa Maouche. Het is de bedoeling dat we 
voortaan met beide bewindspersonen twee keer per jaar overleggen.

Het bestuur wordt ondersteund door een schil van vijftien adviseurs en 
mensen die hand- en spandiensten voor de Vereniging verrichten. We krij-
gen zo adviezen op het gebied van ruimtelijke ordening, recht en organi-
satievorm, en ook zijn er mensen die zich inzetten voor de PR of die zaken 
voor ons uitpluizen die niet pluis lijken te zijn. Om begrijpelijke redenen 
wenst niet iedereen met naam te worden genoemd. Maar het is gezien, 
het is niet onopgemerkt gebleven.

Door persoonlijke omstandigheden is het in 2019 niet gelukt de in 2018 
aangekondigde ledenwerfcampagne te starten. Desondanks is het leden-
aantal in 2019 weer toegenomen, met ca. 30 personen.

Bij de PR-activiteiten hoort het bankenproject. Dat hebben we in 2019 
afgerond: na de banken die we schonken aan Heveadorp, Oosterbeek, 
Doorwerth, Renkum en Wolfheze, was het nu de beurt aan Heelsum.  
Het bankje met het logo van de Vereniging werd aangeboden aan het 
Dorpsplatform Renkum/Heelsum op de Groene Helling in Heelsum.  
De statiegeldactie was weer een groot succes, met dank aan supermarkt 
Jumbo in Doorwerth.

De PR-projecten worden in een andere vorm voortgezet. Er is contact 
gelegd met het bestuur van de Stichting Biotoop Veluwe Zuid om in het 
voorjaar 2020 gezamenlijk te starten met het inzaaien van akkerranden en 
bermen die in beheer zijn bij de gemeente of provincie. Naast het contact 
met Mooi Wageningen is contact gelegd met de Stichting Nieuw Arnhems 
Peil om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken. Hierbij wordt 
o.a. gedacht aan het opzetten van een burgermeetnet in Renkum. De Stich-
ting organiseert workshops voor de deelnemers en betrekt de benodigde 
apparatuur voor aantrekkelijk prijzen. Op deze wijze wordt ingespeeld op de  
nieuwe trend van Citizens Sciende.
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