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Betref : Raadscommissie "Leefomgeving', vergadering 16 januari 2018

Onderwerp : Landgoederenvisie

Spreekrecht : Frans Welsch (voorz. vereniging 'Vrienden van Park Hartenstein
                        en omgeving'), namens stichting Ruimte Denken, stichting Dorpsplatform en ver. 
                        VvPHe.o.

Geachte voorzitter, geachte commissieleden,

Namens stichting RUIMTE DENKEN, stichting DORPSPLATFORM en vereniging VRIENDEN VAN 

PARK HARTENSTEIN EN OMGEVING' maak ik gaarne tijdens deze vergadering gebruik van het 

spreekrecht. Aanleiding is de u voorliggende Landgoederenvisie.

Niet om commentaar te leveren op de inhoud daarvan, die mogelijkheid hebben we in eerdere 

instantie al reeds benut en vormt als het goed is een bijlage van het B&W-voorstel. 

Overigens betrof dit commentaar 'aanvullingen op' of 'toevoegingen aan' de gegeven tekst.

Nee, wat wij gaarne hier aan de hand van het tijdsverloop waarbinnen de gemeentelijke 

landgoederenvisie visie gestalte kreeg, willen aangeven is hoe wij dat algehele proces vanaf 

2013 ervaren hebben als initiatiefnemers van het open planproces voor een visie op '4 

landgoederen op de helling'. 

Van enige scepsis bij beide zijden tot een groeiend vertrouwen in elkaars bedoelingen om te 

komen tot een goed eindresultaat en met respect voor ieders verantwoordelijkheden.

Een korte opsomming

'Tjonge, het mocht wel duren zeg'. Dat zou een willekeurige beschouwer van het proces 

kunnen opmerken. Een zogeheten denktank 'de initiatiefgroep Visie voor de Landgoederen' 

klopte al vóór 2011 spreekwoordelijke op de deur deur van de gemeente om aandacht te 

vragen voor de problematiek van de plaatselijke landgoederen.  Om de noodzaak daartoe 

concreet te maken stelde zij met Vijf dorpen in het Groen en Vrienden van Park Hartenstein 

een Manifest op dat aan het college werd aangeboden. Wat nu? Scepsis alom.

In de 2e helf van 2011 liet het toenmalig B&W-college een startnotitie Visie Landgoederen 

verschijnen. 

In 2012 is de gemeente gestart met de voorbereidingen om tot een landgoederenvisie te 

komen welke in mei 2013 als voorstel aan de raad is aangeboden: 'Landgoederen en 

http://www.vvpheo.nl/


Buitenplaatsten beleven, benutten, beschermen'. De behandeling in de gemeenteraad leverde  

een motie op die inhoud gaf aan de algemene wens tot een verdiepingsslag, een 

waardestellend onderzoek zou hiervoor de kennis moeten opleveren.

In januari 2015 kwamen daarvan de resultaten naar buiten. Daarop werd verdeeld gereageerd.

In de tussentijd vonden gesprekken plaats tussen de initiatiefnemers van het open planproces 

'4 landgoederen op de helling' en de gemeente over hun plan te komen tot een integrale visie 

voor het gebied van de betreffende 4 landgoederen.

Hoe kon dit burgerinitiatief rijmen met de gemeentelijke inzet te komen tot een 

landgoederenvisie voor alle Renkumse landgoederen en buitenplaatsen?

Welnu, eenvoudig gezegd: door gewoon als gemeente even een stap opzij te doen en dat 

proces actief te gaan volgen en afspraken over de betekenis van de resultaten vast te leggen in 

een overeenkomst met de initiatief nemende partijen. Dat was gelukt in 2016 en betekende 

een positieve doorbraak.

Het verloop van dat open plan proces kent u, u bent middels Nieuwsbulletins en anderszins 

ervan frequent op de hoogte gehouden. Vele burgers namen er aan deel.

De resultaten van dat open planproces vormen een integraal onderdeel van de 

landgoederenvisie die nu voor u ligt. 

Gerekend vanaf de bewuste motie van 2013 zijn we zijn nu bijna 5 jaar en een pak papier met 

veel kennis én visie verder.

Ja, het mócht duren en dat heef in onze ogen goed uitgepakt, als het gaat om kwaliteit en om  

maatschappelijk draagvlak, het gevolg van burgers die meenden af en toe eens een spaak in 

het gemeentelijk wiel te moeten steken. Én, niet in de laatste plaats, het positieve gevolg van 

vernieuwd bestuurlijke inzicht hoe om te gaan met burgerinitiatieven.

Wij zijn blij dat het gemeentebestuur, maar ook de ambtelijke organisatie, vertrouwen heef 

gesteld in onze aanpak. Althans zo hebben wij dat als initiatiefnemers gevoeld. Dit uitte zich 

niet alleen in een financiële bijdrage voor ons planproces, maar ook in een passende rol als 

gemeentelijke overheid , welke in de volle breedte als positief en zeer betrokken werd ervaren.

Dames en heren, tot slot:

voor een succesvolle uitwerking van de landgoederenvisie vormt naar onze mening 

SAMENWERKING  één van de sleutelactiviteiten. Een open deur, jawel, het zal een uitdaging 

blijken te zijn, ook hier, met name als het gaat om hierin jarenlange consistentie te bewaren.

Gaarne wil ik hier herinneren aan een citaat van het B&W.-college in het kader van het 

cultuurpact:

'Vijf gemeenten in de Veluwezoom willen hun historische buitenplaatsen in oude luister 

herstellen. Maar hoe doe je dat? Door verdere versnippering van landgoederen te voorkomen, 
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door te wijzen op de waarde van deze culturele erfgoederen en door meer bezoekers en 

activiteiten'. 

Kortom,  samenwerking en kennisuitwisseling tussen de 5 gemeenten die het unieke gebied 

van het 'Gelders Arcadië' vormen, de Provincie, samenwerking tussen deze overheden, 

Gelders Genootschap, maatschappelijke organisaties, initiatiefnemende burgers en de 

toeristische sector is de manier om succesvol te zijn in het behalen van de gestelde doelen die 

in de opgaven van de landgoederenvisie besloten liggen. Wij wensen ons een samenwerking 

die zich vooral kenmerkt door creativiteit en verbeeldingskracht. Voorwaar geen sinecure in 

regie.

Wij staan ervoor open om daaraan bijdragen te leveren!
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