
BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN

1. Onderwerp:
Haalbaarheidsonderzoek doorontwikkeling DRU 

2. Op welk van de doelen 
uit de 
programmabegroting 
heeft dit onderwerp 
betrekking? 

Welke van de 17 SDG’s is 
(meest) van toepassing?

Programma 1
1.4 Landschapspark Oude IJssel en DRU Industriepark

nvt

3. Voor welke raadscyclus
8 maart 2023

4. Agenderen voor
☐ Op raads-info-bijeenkomst 
☒ Gecombineerde Raadscommissie: AFE/MO/FL
☐ Raadsvergadering
☐ Werkbijeenkomst

5. Welke behandeling 
wordt gevraagd

☐ Technische toelichting 
☐ Open gesprek
☒ Informatieve beraadslaging (beeldvorming)
☐ Oriënterende beraadslaging (oordeelsvorming)
☐ Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming
☐ Besluitvorming

6. Bij behandeling 
verwacht u behoefte aan

☐ Inspraak van inwoners (reactie op onderwerp)
☐ Samenspraak met inwoners (interactie over onderwerp)

7. Bij behandeling raads-
info-bijeenkomst is er 
behoefte aan

☒ Inleiding door portefeuillehouder
☐ Inleiding door ambtenaar
☐ Inleiding door externe adviseur
☐ Inleiding door externe partner
☒ Toelichting en reactie door externe adviseurs/partners,

namen: Paul Tankink (procesregisseur) 
Bennie Roelands (zka)
Els Thijssen (museumadvies)

8. Inschatting hoeveel tijd 
nodig is voor 
behandeling

 Avondvullend (maximaal twee en half uur)
 Er is sprake van een presentatie (ongeveer 45 minuten)

9. Toelichting
Informatieve avond. De procesregisseur neemt (samen met 2 experts) de 
aanwezigen mee in het proces. Waarop later een commissieavond volgt ter 
voorbereiding op besluitvorming in de raad. Gestreefd wordt naar de 
commissievergadering AFE op maandag 17 april 2023 en de raadsvergadering in
mei. 
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10. Samenvatting voor de 
hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming

Presenteren van de uitkomsten en aanbevelingen vanuit het 
haalbaarheidsonderzoek DRU waarin de ontwikkeling van de 
overnachtingsfunctie, hotelfunctie en versterken van de evenementenhal centraal
staan.

11. Eerder genomen 
besluiten of eerder 
besproken stukken

In de vergadering van juni 2021 is besloten dat er een procesregisseur zou 
worden aangesteld om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar een museale 
functie, een hotelfunctie en versterking van de evenementenhal op het DRU 
Industriepark.

12. Algemeen te ontsluiten 
stukken via website en 
RaadsApp

13. Achterliggende stukken, 
te ontsluiten via interne 
deel RaadsApp

1. rapport Haalbaarheidsonderzoek Paul Tankink (33 pagina's)
2. (bijlage 1 bij rapport) Hotelfunctie DRU Industriepark (61 pagina's)
3. (bijlage 2 bij rapport) Verkenning museale doorontwikkeling
DRU Industriepark (40 pagina's)
4. (bijlage 3 bij rapport) Haalbaarheidsstudie herbestemming SSP-Hal & 
Koepeloven (10 pagina's)

14. Geheime stukken, 
ingevolge WOB alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie

1. rapport Haalbaarheidsonderzoek Paul Tankink (17 pagina's)
2. (bijlage 2 bij rapport) Verkenning museale doorontwikkeling
DRU Industriepark (5 pagina's)
3. (bijlage 3 bij rapport) Haalbaarheidsstudie herbestemming SSP-Hal & 
Koepeloven (7 pagina's)

15. Welke burgers, 
bedrijven, organisaties 
krijgen bericht van 
raadsbehandeling door 
de behandeld ambtenaar
en met welk doel?

Het bestuur van DRU Industriepark als exploitant van het DRU Industriepark en 
haar parkpartners (programmacommissie)
Het bestuur van het NIJM

16. Portefeuillehouder
Janine Kock

17. Programmamanager
Saskia Wiersma

18. Behandeld ambtenaar, 
beschikbaar voor 
informatie vooraf

Inge Oolthuis
I.Oolthuis@oude-ijsselstreek.nl 
0315292190

19. Opmerkingen voorzitter 
raadscommissie

20. Opmerkingen 
agendacommissie

21. Opmerkingen 
raadsgriffie

2


	BEGELEIDINGSBLAD RAADSTUKKEN
	1. Onderwerp:
	2. Op welk van de doelen uit de programmabegroting heeft dit onderwerp betrekking?
	Welke van de 17 SDG’s is (meest) van toepassing?
	3. Voor welke raadscyclus
	4. Agenderen voor
	5. Welke behandeling wordt gevraagd
	6. Bij behandeling verwacht u behoefte aan
	7. Bij behandeling raads-info-bijeenkomst is er behoefte aan
	8. Inschatting hoeveel tijd nodig is voor behandeling
	9. Toelichting
	10. Samenvatting voor de hoofdpunten voor beraadslaging resp. besluitvorming
	11. Eerder genomen besluiten of eerder besproken stukken
	12. Algemeen te ontsluiten stukken via website en RaadsApp
	13. Achterliggende stukken, te ontsluiten via interne deel RaadsApp
	14. Geheime stukken, ingevolge WOB alleen ter inzage op de raadsgriffie
	15. Welke burgers, bedrijven, organisaties krijgen bericht van raadsbehandeling door de behandeld ambtenaar en met welk doel?
	16. Portefeuillehouder
	17. Programmamanager
	18. Behandeld ambtenaar, beschikbaar voor informatie vooraf
	19. Opmerkingen voorzitter raadscommissie
	20. Opmerkingen agendacommissie
	21. Opmerkingen raadsgriffie


