
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN 
 

1 Onderwerp: 
 

Vaststelling van het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek voor 2019-
2023 

2 Voor welke 
raadscyclus: 

juni 2019 

 
 Op raadsinfo-bijeenkomst 

 Raadscommissie: 20 juni 2019 

 Raadsvergadering: 27 juni 2019 

 Werkbijeenkomst 

3 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Technische toelichting 

 Open gesprek 

 Informatieve beraadslaging (beeldvorming) 

 Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming) 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

 Besluitvorming 

4 Bij behandeling 
verwacht u behoefte 
aan: 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 

 Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

5 Bij behandeling in 
raadsinfo-bijeenkomst is 
er behoefte aan: 
 
 

 Inleiding door portefeuillehouder P. v/d Wardt 

 Inleiding door ambtenaar, naam:  

 Inleiding door externe adviseur, naam: .................................................... 

 Inleiding door externe partner, naam: ...................................................... 

 

Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners, 

namen: ..................................................................................................... 

6 Inschatting hoe veel 
tijd nodig is voor 
behandeling: 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

 Avondvullend (maximaal twee en een half uur) 

7 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

Met de vaststelling van het Regionaal Programma Werklokaties Achterhoek 
2019-2023 ontstaat er per gemeente inzicht op welke plekken ontwikkelruimte 
voor bedrijventerreinen in de Achterhoek noodzakelijk is.  
Voor onze gemeente is in het RPW met het oog op het beleidsspeerpunt Smart 
Industry en het faciliteren van de groei, opgenomen, dat de ontwikkeling van 
Hofskamp Oost 3e fase met een netto oppervlakte van 25 hectare noodzakelijk 
is. Gezien de geraamde uitbreidingsbehoefte tot 2030 wordt in geval van een 
voorspoedige uitgifte, de zachte plancapaciteit in oostelijke richting opgeschoven 
ten behoeve van een eventuele vierde fase. 
Waar nodig zetten we in op kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijven-
terreinen zoals Hofskamp Zuid te Varsseveld en IJsselweide te Ulft-Gendringen. 

8 Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken 

- Februari 2018 is een WVG-besluit genomen t.b.v. de ontwikkeling van 
bedrijventerrein Hofskamp-Oost III; 

- Februari 2019 is een besluit genomen over de uitvoering van afspraken 
Feijtel in West-Achterhoek verband; 

- Maart 2019 is een investeringskrediet beschikbaar gesteld t.b.v. de 
ontwikkeling van Hofskamp-Oost III. 

 



9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 

- Raadsvoorstel 
- Regionaal Programma Werklocaties Regio Achterhoek 
- Bijlagenrapport RPW I-IV 

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 
 

Geen 

11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie: 
 

Geen 

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling 
door de behandelend 
ambtenaar en met 
welk doel? 
 

VIV 
Varssevelds Belang 
 
Beide organisaties worden geïnformeerd over het voorliggende 
bedrijventerreinenprogramma. 

13 Portefeuillehouder: P. v/d Wardt en B. Hiddinga 

14 Programma- 
manager: 

B. Konings en A. Putker 

15 Behandelend 
ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

R. Krabben  
0315-292430 
r.krabben@oude-ijsselstreek.nl 

16 Opmerkingen 
voorzitter 
raadscommissie: 
 

 

17 Opmerkingen 
agendacommissie: 
 

 

18 Opmerkingen 
raadsgriffie: 
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