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Verslag werksessie toekomst Renkumse papiergeschiedenis

Geachte leden van de raad,
Via deze raadsbrief bieden wij u graag het verslag aan van de werksessie "toekomst Renkumse
papiergeschiedenis" en informeren wij u over de stand van zaken en verdere doorontwikkeling
hiervan. Het betreft het vervolg van de verstrekte informatie aan de raad tijdens raadsvergadering
van 19 december 2018 door wethouder L. Rolink.
Hierin is gesproken over het idee om in het voorjaar 2019 middels een werksessie te onderzoeken
of er genoeg draagvlak is voor de (door) ontwikkeling van een papiermuseum. Hierop is positief
gereageerd. De insteek is om met alle belanghebbenden samen te brengen en hen toe te laten
werken naar een gezamenlijk museumconcept.
Werksessie
O p 27 maart 2019 heeft de werksessie plaatsgevonden met alle stakeholders en belanghebbenden.
In deze werksessie zijn de twee onderdelen besproken:
Werksessie deel 1: Onderzoeken of er genoeg draagvlak is voor een gezamenlijk museumconcept.
Werksessie deel 2: Gezamenlijk de kaders voor het museumconcept vaststellen.
Conclusie werksessies:
Er is gebleken dat er genoeg draagvlak, enthousiasme, creativiteit en expertise is voor het
zelfstandig verdiepen van de opgehaalde informatie uit werksessie en het opstellen van een
gedragen museumconcept.
Het bijgevoegde verslag is dan ook het startpunt van een nieuwe werkgroep die breed ontwikkelt
en zich weet te positioneren.
Met het uitwerken hiervan zal er een antwoord gegeven worden op de gesignaleerde knelpunten en
kansen. O p basis van het uitgewerkte concepten(en) wordt een haalbaarheidsonderzoek gestart,
de uitkomst hiervan zal leidend zijn voor het vervolgproces.
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Perspectiefnota
Gezien de uitkomsten van de werksessie, heeft de werkgroep voor het realiseren van een
papiermuseum genoeg expertise om het proces zelfstandig te doorlopen. Daarom is ten aanzien
van het Papiermuseum in de perspectiefnota 2019-2030 het volgende opgenomen:
Het realiseren van een Papiermuseum wordt op dit moment door inzet van ambtelijke capaciteit
ondersteund. Wij stellen voor het raadskader (geen financiële bijdrage) te verbreden zodat deze
initiatieven volledig vanuit de samenleving wordt gerealiseerd. Wij beperken daarmee onze rol en
leveren geen gemeentelijke bijdrage (capaciteit) meer bij de (mogelijke) ontwikkeling van het
Papiermuseum.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,
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de burgemeester,

A.M.J. (Agnes) Schaap
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