
 

 

 

Motie Co-financiering Airbornemuseum Masterplan 

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 28 juni 2017 

behandelend de voorjaarsnota 2017 en het meerjarenbeleidsplan 2017-2021: 

Constaterende dat: 

 Het Airbornemuseum in de recent vastgestelde Cultuurvisie wordt verbonden aan het 

levend houden van de Airborne geschiedenis; 

 Het Airbornemuseum in april 2017 een schriftelijk verzoek voor co-financiering á € 50.000 

aan het college en gemeenteraad heeft gestuurd ten behoeve van realisatie van het door 

het Airbornemuseum ontwikkelde Masterplan 2016-2019; 

 Het Airbornemuseum een grote toeristische en educatieve pijler is in onze gemeente. 

Overwegende dat: 

 Het Airbornemuseum mede verantwoordelijk is voor onder andere de volgende ambities 

die vanuit het Airbornemuseum Masterplan worden gerealiseerd én in de Cultuurvisie zijn 

benoemd: behoud van culturele identiteit, in stand houden cultuurhistorisch erfgoed, 

landgoederen en buitenplaatsen duurzaam levend houden, cultuurhistorisch belang van 

het erfgoed in stand houden en lokale bevolking mobiliseren bij beheer en onderhoud; 

 Het lokale draagvlak voor het Airbornemuseum Masterplan onder inwoners, bedrijven en 

instellingen groot is en zich dat vertaalt in concrete financiële steun van lokale bedrijven 

en particulieren; 

 Gemeente Renkum een van de vier Airbornegemeenten in de regio is en het 

Airbornemuseum hierin van grote regionale en (inter)nationale waarde is;  

 De financiering van het Airbornemuseum Masterplan deels gebaseerd is op co-

financiering, waarbij aan bijdragen van Provincie Gelderland en het Vfonds nadrukkelijk 

als randvoorwaarde een gemeentelijke bijdrage wordt gesteld; 

 
Draagt het college op: 

 Zich positief uit te spreken over het verzoek van het Airbornemuseum voor co-

financiering van haar Masterplan en op zoek te gaan naar de mogelijkheden daarvoor; 

 Uiterlijk bij de begroting van 2018 met een voorstel te komen op welke wijze aan het 

verzoek van het Airbornemuseum voor co-financiering kan worden tegemoetgekomen. 

 

En gaat over tot de orde van de dag.  
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