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Amendement inzake het gemeentehuis (2)            
 
De Raad van de Gemeente Renkum, in digitale vergadering bijeen op woensdag 27 mei 2019, 
behandelend de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’: 
 
Constaterende dat, 
 

 het College onderzoek doet naar de gewenste omvang en structuur van de gemeentelijke 
organisatie en daarmee samenhangende huisvestingsbehoefte; 

 Het gemeentehuis toe is aan een opknapbeurt en verduurzaamd dient te worden; 

 Het gemeentehuis een gemeentelijk monument is en vooral door de aard als “Gesamtkunstwerk” 
naar ontwerp van Prof.ir. M.J. Grandpré Molière van grote architectuurhistorische waarde;  

 In de, aan de Raad voorgelegde, ontwerpvisie op pagina 15 en 19 kenbaar wordt gemaakt dat het 
uitgangspunt is dat het gebouw in stand gehouden wordt, hetgeen ook logischerwijs het gevolg is 
van de aanwijzing als gemeentelijk monument; 

 
Overwegende dat: 
 

 De centrumvisie niet een (beleids)instrument is om direct of indirect een voorschot te nemen op 
(het behoud van) de gemeentelijke monumentenstatus van het object;   

 Dat de centrumvisie wél een instrument is om een uitspraak te doen over de inbedding en 
uitstraling van het bestaande, aangewezen gemeentelijke monument in zijn omgeving, voor zover 
het de in de centrumvisie omschreven ontwikkelingen betreft; 

 Die uitstraling en inbedding van het gemeentelijk monument in het kader van de 
centrumontwikkeling bij voorkeur wordt versterkt;  

 Dat gelet op de monumentale status van het object, de publieke functie van het gemeentehuis, de 
markante uitstraling van het object (ook in relatie tot het Raadhuisplein) én de 
overheidsverantwoordelijkheid voor het (te verduurzamen) object, grote terughoudendheid met het 
(denken over) het afstoten daarvan is aangewezen; 

 
Besluit de ‘Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek’ als volgt te wijzigen: 
 
op pag. 19 de zinssnede “Ook het raadhuis is monumentaal, de zichtbaarheid, uitstraling en status 
moeten ongewijzigd blijven of worden versterkt.”       
 
te vervangen door   
 
“Ook het raadhuis is monumentaal. De zichtbaarheid, uitstraling en status moet in het kader van de 
(door)ontwikkeling van het centrum ten minste ongewijzigd blijven, maar bij voorkeur worden 
versterkt”.  
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
CDA-fractie 
 

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

Raad 27 mei 2020 
A3 amendement is met 2 stemmen voor 
(CDA) en 21 stemmen tegen (D66 VVD GL 
GB PvdA PRD) verworpen. 


