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Geacht bestuur,
In uw brief van 28 mei 2019 vraagt u om een standpunt van de gemeente Renkum inzake uw
initiatief om te komen tot een Centrum voor landschap, kunst en cultuur op de Westerbouwing.
Donderdag 23 mei jl. bent u telefonisch geïnformeerd over de in de Perspectiefnota voorgenomen
besluitvorming van het college van B&W over een op te richten Centrum voor landschap, Kunst en
Cultuur.
Middels deze brief -uitgereikt en toegelicht tijdens het bestuurlijk overleg op 20 augustus 2019lichten wij dit besluit verder toe.
In 2009 heeft de gemeente Renkum het initiatief genomen om te onderzoeken welk draagvlak er is
om te komen tot een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur. Na gebleken draagvlak heeft de
gemeente de afgelopen jaren de ontwikkeling van een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur
ondersteund, op basis van de volgende randvoorwaarden:
● Huisvesting van de collectie van Museum Veluwezoom, inclusief de gemeentelijke collectie
Oosterbeekse School, Pictura Veluvensis en interessante stukken uit de gemeentelijke BKRcollectie.
● Inzetten voor cultuureducatie, expositie en ateliermogelijkheden.
● Goede inbedding binnen ons erfgoed en cultuurhistorisch landschap.
● Eigen verdienmodel, zonder structurele gemeentelijke financiële bijdrage.
● Goede bereikbaarheid met voldoende parkeergelegenheid.
In de Cultuurvisie 2017-2020 is opgenomen dat de gemeente een centrum ambieert waar de
Renkumse kunst en cultuurhistorie in een verhalende en visuele vorm samenkomt, waar
verbindingen worden gelegd met de hedendaagse kunst en dat tot de verbeelding spreekt. Een
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Bijlage

Gemeente Renkum
centrum met een landelijk bereik dat de mogelijkheid biedt tot exposeren, creëren, participeren en
consumeren. Wij gaan uit van een totaalconcept als centrale plek in de gemeente voor alle
satellieten/partners, zoals bv Atelier Marius van Beek en Scarabee en als platform voor EuroArt.
Op basis van het rapport van Buro Buiten (2013) heeft de raad een keuze gemaakt voor de locatie
Westerbouwing. Daarop is er een stichting Veluwezoom 2.0 opgericht die invulling van de
gezamenlijke ambitie van gemeente en (kern)partners vorm heeft gegeven. Dat onderzoek hebben
wij als gemeente ook ondersteund. Daaruit is een businessmodel gepresenteerd waarin niet alle
betrokken partners zich konden vinden.
Helaas hebben wij in 2017 moeten constateren dat er twee afzonderlijke particuliere initiatieven in
ontwikkeling zijn die invulling willen geven aan een Centrum voor landschap, Kunst en Cultuur op
de locaties Westerbouwing (ZOOM) en Mariëndaal.
De omvang van de gemeente is niet groot genoeg voor de ontwikkeling van beiden en daarom
hebben wij verschillende pogingen ondernomen tot het verbinden en samengaan van deze
initiatieven. In 2018 hebben wij moeten constateren dat beide initiatieven geen heil zien in
samengaan.
De Raad heeft het college gevraagd, indien samengaan niet mogelijk is, een keuze te maken voor
het beste initiatief en de raad hieromtrent te informeren.
In de raadsbrief van 5 februari 2018 is, met uw goedvinden, de volgende samenvatting van uw
plannen opgenomen:
Zoom
De visie van Zoom is “het uitvoeren van de inhoudelijke plannen geformuleerd door het bureau
TIME voor een centrum voor landschap kunst en cultuur, met Museum Veluwezoom als
kerncollectie”. Hiertoe wil men een drietal bijzondere gebouwen, realiseren, omgeven door een
beeldentuin. Dit volgens de visie (december 2016) van Landschapsarchitectuurbureau CULD
Rotterdam -in een Insel Hombroich achtige constellatie- met een zelfstandige en functionele
aanwezigheid van de Westerbouwing als viereenheid. De stichting wil het terrein direct achter de
huidige Westerbouwing met opstallen kopen.
Verwachting van de gemeente:
Er ligt nu een unieke en eenmalige kans om de visie voor Zoom op deze plek te realiseren.
Stichting Zoom vraagt de gemeente financiële steun om de plannen te realiseren:
- Pacht: 13 jaar (looptijd canon) x € 18.000,- (helft huidige canon*) € 234.000,- Aankoop grond en opstallen € 300.000,- Sponsoring 13 jaar € 35.850,- of eenmalige bijdrage € 466.000,- Totaal € 1.000.000,*Het andere deel van de canon wordt opgebracht door de eigenaar van de Westerbouwing.
Het besluit om uw initiatief niet langer actief te zullen ondersteunen, is gebaseerd op een aantal
redenen:

Uw initiatief voldoet niet aan het uitgangspunt van een eigen verdienmodel, zonder structurele
gemeentelijke financiële bijdrage. In uw businessmodel vraagt u de gemeente om een
substantiële bijdrage om uw visie te realiseren. Daarbij is er in het verdienmodel geen sprake

Onderwerp

Centrum Landschap Kunst en cultuur
Datum

Ons kenmerk

Pagina

20 augustus 2019

87256

2 van 3

Gemeente Renkum
meer van samenwerking tussen de oorspronkelijke kernpartners Museum Veluwezoom, ’t
Venster (vanwege faillissement van de organisatie) en de eigenaar van de Westerbouwing.


Wij zijn het hele traject stimulator en facilitator geweest en hebben alle onderzoeken en
visiebijeenkomsten van ZOOM en voorlopers gefinancierd. Uit het eerste
haalbaarheidsonderzoek in 2009, bleek het unique sellingpoint het landschap te zijn. Uit het
bedrijfsplan in 2012 bleek de ambitie van het Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur
inderdaad uniek te zijn. Er is in Nederland geen museum of instelling die zich exclusief richt op
het landschap als inspiratiebron In de missie en visie zoals die is geformuleerd door Buro Time
is ook gesproken over de landschappelijke WOW-factor die nodig is voor het Centrum voor
landschap kunst en cultuur, om (inter)nationaal publiek te trekken. In de huidige opzet van uw
plan komt die landschappelijke WOWfactor voor ons helaas te weinig tot uitdrukking bij de
keuze van de locatie waar uw de drie bijzondere gebouwen wil realiseren, omgeven door een
beeldentuin.



De gemeente Renkum moet structureel 3,5 miljoen bezuinigen, om te voorkomen dat de
gemeente onder curatele van de provincie wordt gesteld. Dit is de aanleiding geweest om
activiteiten binnen de gemeente onder de loep te nemen en te bekijken welke activiteiten al
dan niet voortgezet gaan worden met steun van de gemeente en op welke wijze. De te nemen
financiële maatregelen zijn opgenomen in een concept perspectief nota die op 29 juni 2019
door de gemeenteraad is besproken. In de nota is de raad geadviseerd om het raadskader
(geen financiële bijdrage) te verbreden zodat de initiatieven volledig vanuit de samenleving
worden gerealiseerd. Wij beperken daarmee onze rol en leveren geen gemeentelijke bijdrage
(capaciteit) meer bij de (mogelijke) ontwikkeling van uw initiatief.

Wij snappen uw teleurstelling, zoals u die heeft verwoord in uw brief van 23 mei j.l.. Ook wij
betreuren het dat alle inzet niet heeft geleid tot realisatie van een centrum voor landschap, kunst
en cultuur. De collectie Oosterbeekse School is in ieder geval in goede handen bij museum
Veluwezoom op de huidige locatie.
N.b.
Een van de wettelijke taken van de gemeente is wijzigingen van bestemminsplannen en verlenen
van een omgevingsvergunning. Mocht ZOOM zich zonder subsidie van de gemeente verder willen
ontwikkelen, zal hierover afstemming met de gemeente moeten plaatsvinden.
Wanneer in de toekomst blijkt dat de beide initiatieven alsnog elkaar zouden willen versterken en
gaan samenwerken willen wij dat op alle mogelijke manieren - behalve financieel- ondersteunen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,

de burgemeester,

R.S.M. (Rudie) Heintjes

A.M.J. (Agnes) Schaap
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