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Onderwerp  : Gebiedsvisie DRU Industriepark 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. De Gebiedsvisie DRU Industriepark vaststellen. 
 
 
Aanleiding 
De transitie van het voormalige fabrieksterrein van de DRU en de Etna in Ulft, is in volle gang. Er zijn mooie 
resultaten bereikt. De structuurschets waarop deze transitie berust, dateert uit 2000. Ondertussen is er 
maatschappelijk veel veranderd. Het woningbouwprogramma wordt momenteel drastisch bijgesteld. 
Woningbouw was één van de financiële pijlers van de transitie. Dat is een belangrijke reden om de plannen 
te herzien. Een andere reden is dat al in de structuurschets is aangegeven dat er een relatie ligt met het 
gebied aan de overkant van de Oude IJssel. Deze relatie moest nog worden uitgewerkt. Die uitwerking is in 
deze gebiedsvisie meegenomen. Daarnaast heeft de raad gevraagd om het gebied waar deze visie over zou 
gaan, uit te breiden tot aan Terborg, met als westelijke grens de Oude IJssel. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Duidelijkheid voor alle betrokkenen in welke richting de ontwikkeling van dit gebied zich begeeft 
• Relatie met de Achterhoek agenda 2020 wordt gelegd 
• Relatie met de Investeringsprogramma van Provincie Gelderland wordt gelegd. 

 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Door de visie vast te stellen wordt duidelijk gemaakt in welke richting dit gebied zich gaat 

ontwikkelen. 
Het wezen van een visie bestaat er uit dat de ontwikkelingsrichting zo goed mogelijk wordt duidelijk 
gemaakt, met alle mitsen en maren en (on)mogelijkheden die inherent zijn aan een visie. 

 
1.2 Door de relatie te leggen met de agenda 2020 van de regio Achterhoek wordt de visie verankerd in de 

regio. 
De gemeente Oude IJsselstreek staat niet op zichzelf. In alle gevallen liggen er verbindingen met 
direct omliggende gebieden, maar soms ook met verder gelegen gebieden. Door de relatie te 
leggen met de agenda van de regio, worden die verbindingen ook actief gemaakt. 

 
1.3 Door de relatie te leggen met de investeringsagenda van de Provincie Gelderland wordt de visie een 

drager voor subsidieaanvragen 
Door deze relatie te leggen komen toekomstige subsidieaanvragen in de structuur van de 
gebiedsvisie te staan. Daardoor heeft de Provincie een beter overzicht van alle ontwikkelingen en 
kan een subsidieaanvraag beoordelen tegen de achtergrond van de totale ontwikkeling in dit 
gebied. 

 
1.4 Door de relatie te leggen met het Waterschap Rijn en IJssel worden bij ontwikkelingen in dit gebied ook 

de belangen van het waterschap meegenomen. 
Belangrijk is dat de functies van de Oude IJssel zoals die door het waterschap worden beheerd, in 
stand blijven. Dat s niet alleen de rivier en wateropvanggebieden, maar ook de ecologische 
verbindingszone langs de Oude IJssel én de waterhuishouding in de gebieden, waarbij vooral de 
uiterwaarden van belang zijn. 

 
1.5 Belanghebbenden hebben zich positief uitgesproken over de visie 

Er zijn individuele gesprekken gevoerd met enkele direct belanghebbenden en met andere direct 
belanghebbenden is een informatieavond gehouden. Alle belanghebbenden zijn positief over de 
plannen, hoewel er natuurlijk ook ideeën zijn meegegeven. 

 



1.6 Stakeholders uit de Achterhoek hebben zich positief uitgesproken over de visie 
In de bijeenkomst met ‘stakeholders’ uit de Achterhoek hebben zich 19 actieve en 3 passieve 
ambassadeurs gemeld voor de visie. Omdat door omstandigheden niet iedere genodigde aanwezig 
was, zal deze lijst nog groeien. 

 
1.7 In de projectgroep zijn alle betrokken interne disciplines betrokken. 

Spreekt voor zich. 
 

Kanttekeningen 
a. Belangrijkste aandachtspunt is de dekking van de investeringen. Deze zullen in deelprojecten aan 

de orde komen. Subsidies hebben geen grote kans van slagen als er geen economische drager is 
voor de exploitatie van de toekomstige functies. Dit zal dus een belangrijk aandachtspunt zijn in de 
deelprojecten. 
 

Kosten, baten, dekking 
Aanloopkosten worden gedekt uit budget Toekomstvisie Paasberg/landschapspark DRU  
Voor realisatie worden de investeringen in beeld gebracht per deelproject en vanaf de begroting 
2012 ingebracht. 

 
Uitvoering 
 
Planning 

• Na vaststellen van de visie wordt allereerst een overall planning gemaakt waarin deelprojecten 
worden gedefinieerd die in volgorde worden geplaatst op grond van afhankelijkheid. Deze overall 
planning zal in mei gereed zijn. 

 
Communicatie/participatie 

De Gebiedsvisie en de realisatie ervan worden gecommuniceerd via een regelmatig verschijnende 
nieuwsbrief, bijeenkomsten met stakeholders en bijeenkomsten met belanghebbenden. Beide laatste 
alleen als er een zinvolle agenda is. 

 
Evaluatie/verantwoording 

Vanzelfsprekend wordt de visie regelmatig geëvalueerd, in ieder geval wordt bij oplevering van een 
deelproject deze tegen de visie afgezet. Daarnaast zal jaarlijks gekeken worden of en hoe de visie 
bijgesteld moet worden. 
Vanzelfsprekend worden de normale kanalen gebruikt voor rapportage over voortgang: rapportages 
en begroting en jaarrekening 
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