
                                                                                                                        A1 

 

                                       
 
 
Amendement inzake uitvoeringsprogramma Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek 
 
De Raad van de Gemeente Renkum, in digitale vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2019, 
behandelend de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’: 
 
Constaterende dat, 
 

 Blijkens de respons van het College bij de behandeling in de Raadscommissie van het 
raadsvoorstel ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’ planvorming voor diverse locaties binnen het 
gebied reeds gaande is, maar vanwege het proces inzake de voorliggende ruimtelijke visie deze 
plannen tijdelijk 'on hold' zijn gezet; 

 In de ruimtelijke visie verschillende initiatieven/ontwikkelingsmogelijkheden en -plannen 
herkenbaar zijn door het noemen en stellen van expliciete voorwaarden;  

 Er goed beschouwd dus vooral ook een ruimtelijk kader is opgesteld voor het toetsen van 
(bekende) particuliere initiatieven;  
  

Overwegende dat,   
 

 Een ruimtelijke visie impliceert dat de gemeente initieert of faciliteert en stuurt op samenhang;  

 faciliteren met een lege portemonnee niet lukt zonder een samenhangend uitvoeringsprogramma;  

 Juist in een tijd waarin het centrumgebied het lastig heeft een overheid nodig is die flink investeert 
in de maatschappelijke ondernemersstructuur;  

 Juist bij gebreke aan financiële middelen strategische uitvoering niet kan worden gemist, nu een 
overheid naar zijn aard een ander belang dient bij centrumontwikkeling dan de private partijen dat 
doen, hoe zeer zij elkaar ook kunnen versterken; 

 
Voorts overwegende dat,  
 

 Het raadsvoorstel en de ruimtelijke visie centrum Oosterbeek niet begeleid gaan van een 
uitvoeringsprogramma, maar juist expliciet wordt aangegeven dat er geen uitvoeringsprogramma 
zal worden opgesteld; 

 In het raadsvoorstel daarnaast wordt opgemerkt dat voor de uitvoering van de visie vanuit de 
gemeente geen financiële middelen beschikbaar zijn;  

 Op dit moment dus geen enkel inzicht wordt gegeven in hoe de hoofddoelstellingen van de visie in 
hun onderlinge samenhang feitelijk moeten worden behaald (Oosterbeekse grandeur, versterken 
hotspots Raadhuisplein en Plein 1946 en de relatie daartussen, versterken groen);  
 

Besluit het raadsvoorstel en de ruimtelijke visie centrum Oosterbeek daarom als volgt te wijzigen:  
 
Schrapt op pagina 4 van het raadsvoorstel:  
 
“En is ervoor gekozen geen uitvoeringsprogramma op te nemen, omdat uitvoering afhankelijk is van 
initiatieven vanuit partijen. Die weten we nu slechts ten dele en zijn zeer aan verandering onderhevig.” 
 
en voegt op deze plek toe:  
 
“Er wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld om niet alleen afhankelijk te zijn van initiatieven vanuit 
partijen. Op die manier pakken we echt regie en sturen we op de (ook minder rendabele) 
doelstellingen van de visie.”   
 

Raad 27 mei 2020 
A1 amendement is met 6 stemmen voor (GB en CDA) en  
17 stemmen tegen (D66 VVD PRD GL PvdA) verworpen. 
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Schrapt op p. 27 van de ruimtelijke visie centrum Oosterbeek: 
 
“Er is ervoor gekozen om geen uitvoeringsprogramma op te nemen, omdat uitvoering afhankelijk is 
van initiatieven vanuit partijen. Die kennen we nu slechts ten dele en zijn aan verandering 
onderhevig.” 
 
en voegt op deze plek toe:  
 
“Ten behoeve van de uitvoering van deze visie zal voordat ruimtelijke procedures 
(bestemming(s)wijzigingen) worden opgestart een uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Daarin 
wordt onder meer opgenomen met welke instrumenten gestuurd wordt op het realiseren van de visie 
en op welke manier dat gebeurt. Ook voor wat betreft de locaties/onderdelen van de visie die mogelijk 
commercieel minder aantrekkelijk zijn om tot ontwikkeling te brengen, maar wel van essentieel belang 
zijn voor het behalen van de doelstellingen van de visie (o.a. Oosterbeekse grandeur, samenhang 
hotspots Plein 1946 en Raadhuisplein, versterken groene karakter). In het uitvoeringsprogramma 
wordt daarnaast uitgewerkt hoe ook zonder (extra) inzet van financiële middelen de doelstellingen van 
deze ruimtelijke visie worden behaald, anders dan door het beoordelen van zich aandienende bouw- 
en ontwikkelplannen.” 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De fracties van  
 
CDA    GemeenteBelangen  
 

Dit amendement is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 (nog) niet van 
handtekeningen voorzien. 

 


