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Commentaar van Vijf dorpen in ’t Groen op het conceptrapport 

GLINSTEREND IN HET GROEN; visie landgoederen en buitenplaatsen 
 

Doorwerth, 23 november 2017 

 

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen is van gemeentewege gevraagd om commentaar te willen 
leveren op de ontwikkeling van een Visie op landgoederen en buitenplaatsen in de gemeente 
Renkum. De vereniging zet zich reeds ca 45 jaar in voor het verbeteren en beschermen van 
het groene en historische karakter van de gemeente Renkum.  

Als eerste merken we op dat de vereniging slechts een week de tijd heeft gekregen om te 
reageren op de visie. Dat getuigt niet van de wil om burgers serieus te laten participeren. 
Wat moet er dan terecht komen van de burgerparticipatie waar de visie alle verwachtingen 
van heeft?  

Deze studie zou een bijdrage moeten leveren aan het opnemen van de gemeente Renkum in 
‘het Gelders Arcadië’ van landgoederen en buitenplaatsen, waaraan ook de Gemeenten 
Arnhem, Rheden, Rozendaal en Wageningen deel uitmaken. Dit legt een 
verantwoordelijkheid bij de gemeente Renkum om deze plannen voortvarend ter hand te 
nemen. Ook omdat ‘groen/ natuur’ en ‘historie’ belangrijk handelsmerken van de gemeente 
Renkum zijn, net zoals de Airborne dat is. In 2013 is echter al door de Gemeenteraad 
gevraagd om de visie. De studie heeft te lang ( 4 jaar!) op zich laten wachten, wat een teken 
is van het gebrek aan daadkracht dat al jaren het gemeentelijke beleid op dit beleidsterrein 
kenmerkt. De gevolgen daarvan zijn inmiddels  duidelijk terug te vinden in de staat waarin in 
onze landgoederen thans verkeren. Deze situatie baart de vereniging grote zorgen. Er wordt 
voornamelijk lippendienst bewezen in gevallen waarin het politiek opportuun word geacht 
(de raadsverkiezingen komen eraan, dus moet op het laatste nippertje door externe parijen 
vlug vlug een visie worden opgesteld). 

In de voorliggende conceptvisie worden de technische plannen met de landgoederen en 
buitenplaatsen zeer gedetailleerd en goed besproken. Maar waar het straks op stuk gaat 
lopen is het gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden, doordat in de rapportage een financiële 
onderbouwing ontbreekt, zowel begrotingstechnisch als qua budget. Voor de 
uitvoeringsstrategie wordt slechts gewezen op participatie, subsidies, etc. Het maken van 
deze studie zal het grootste deel van het gemeentelijke budget voor 
landgoederenverbetering al geconsumeerd hebben (slechts 0,25% van de gemeentelijke 
begroting is gereserveerd voor ‘bos en landschap’). Op door de politiek gewenste 
“economische dragers van de realisatie” moeten we onze hoop niet vestigen, hoewel in de 
studie wordt gewezen op een aantal landgoederen waar een hoge urgentie is tot verbetering 
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(zie o.a. pagina 42).  Wij stellen dan ook voor dat op korte termijn (o.a. gemeentelijk) budget 
wordt vrijgemaakt voor het aanpakken van deze landgoederen EN NIET LANGER GEDRAALD, 
MAAR TERSTOND MET DE UITVOERING BIJ DE URGENTE PROJECTEN WORDT BEGONNEN. Dit 
om nog verder verval van ons historisch en natuurlijk erfgoed te verhinderen.  

De huidige voorgestelde wijze van  financiering is dus boterzacht. Burgerparticipatie kan 
alleen werken als de gemeente duidelijk de kaders aangeeft en een stevig aandeel levert. Zo 
niet, dan wordt het door de burger ervaren als een bestuurlijk-politieke truc. 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 
gemeenteraad speelt hierin een cruciale rol. Zij kan in de uiteindelijke besluitvorming 
fungeren als game changer: zwak beleid met onvoldoende resultaat omzetten in succesvol 
beleid en uitvoering voor de langere termijn. 

De vergelijking dringt zich op met de onlangs gepubliceerde Cultuurnota van de gemeente 
Renkum: 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: “volk, ga het vooral zelf doen, van ons kunt u de zege krijgen”.  

De externe personen die de visie hebben geschreven hebben overigens uitstekend werk 
geleverd binnen de opdracht die ze kregen. Onze aan- en opmerkingen bij hun verhaal is hier 
als bijlage opgenomen.  

Vanwege de ook door u nagestreefde transparantie verzoeken wij u ons commentaar 
integraal als bijlage bij het definitieve rapport op te nemen, dan wel in het rapport te 
verwijzen naar een gemeentelijke webpagina waarop ons commentaar te vinden moet zijn. 

 

Namens Vijf dorpen in ’t Groen, 

 

J.P.M. Witte, voorzitter      M. Smit, bestuurslid 

 


