De ingediende en besproken motie van de Partij Renkumse Dorpen
werd in stemming gebracht en door alle raadsleden c.q. de fracties
van PRD, VVD, GB, GL, PvdA, CDA, FS en D66 ondersteund.

Motie Beschermd Gemeentelijk Dorpsgezicht
De raad van de gemeente Renkum bijeen op 30 juni 2021
constaterende, dat
• het college op 19 augustus 2019 aan de raad een “Memo kerkgebouwen in de
gemeente Renkum” verstrekte waarin aangegeven werd wat haar inzet is als
het gaat om de toekomst van kerkgebouwen in onze gemeente en waar
mogelijk het college kerkgebouwen wil behouden als ze een beschermde status
hebben;
• voornoemde memo hoewel niet formeel door de raad werd bekrachtigd
derhalve toch aangenomen mag worden, dat de raad de visie van het college
overnam en dat de betreffende stukken deel uitmaken van het vigerende beleid
van het gemeentebestuur;
• conform de Erfgoedverordening 2013 van de gemeente Renkum ingaande 11
april 2013 het college de mogelijkheid heeft een dorpsgezicht als beschermd
aan te wijzen, zoals verwoord in Hfd. 2 Art. 3.3;
is van mening, dat
• bijvoorbeeld het ensemble kerkgebouw, met het eromheen liggende park, de
pastorie en voorplein van de katholieke kerk te Renkum, zijnde een gemeentelijk monument, in aanmerking zou kunnen komen voor een dergelijke aanwijzing;
• mogelijk meerdere locaties in de gemeente Renkum als Beschermd Gemeentelijk Dorpsgezicht in aanmerking zouden kunnen komen;
verzoekt het college in de fase van het opstellen van het omgevingsplan te onderzoeken of het instrument Beschermd Gemeentelijk Dorpsgezicht1 kan bijdragen aan de
kwaliteit van het omgevingsplan en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de PRD, John Bartels
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Beschermd gemeentelijk dorpsgezicht: groep van onroerende zaken die van algemeen belang
is vanwege haar schoonheid, de onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang of de wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde, waarin zich tenminste één of meer beschermde
gemeentelijke monumenten bevinden.

