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Geachte fractie, 

Uw fractie heeft ons op 10 oktober een e-mail met raadsvragen gestuurd over het regionale bedrijfsterrein 
A18 (RBT A18). Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze 
brief vindt u onze beantwoording. 

Vragen/beantwoording 

Vraag 1: Wat zijn de concrete toekomstige verwachtingen over de nadere invulling van RBTA18 Zuid en 
Noord afzonderlijk van elkaar? 
Fase 1 van het A18 bedrijvenpark (het zuidelijke deel) is in exploitatie genomen. Dit betekent dat hier een 
grondexploitatie voor loopt, het terrein bouwrijp is gemaakt en bedrijven zich hier kunnen vestigen. Tot nu 
toe hebben Autoservice Evers en pluimveeverwerker Esbro zich hier gevestigd. 
Transport en logistiek bedrijf Rabelink heeft aangegeven zich op het A18 Bedrijvenpark te willen vestigen. 
Momenteel wordt hiervoor de laatste hand aan het koopcontract gelegd en is de omgevingsvergunning in 
procedure gebracht. Planning is dat Rabelink per september 2014 operationeel is op het A18 Bedrijvenpark. 
Brandstofverkoper Tamoil zal in 2014 haar tankstation bouwen en in exploitatie nemen. 
Naast deze bedrijven lopen er momenteel concrete gesprekken met 2 bedrijven. De namen van deze 
bedrijven kunnen wegens de vertrouwelijkheid van deze gesprekken nog niet openbaar worden gemaakt. 
Fase 2 van het A18 Bedrijvenpark is nog niet in ontwikkeling, dit gebeurt pas op het moment dat fase 1 
(bijna) gevuld is. 

Vraag 2: Kunt u een tijdspad aangeven? 
De planning van fase 1 loopt momenteel tot circa 2021. Hierna volgt fase 2. 

Vraag 3: Wat betekent dit in financieel opzicht? Zowel voor Zuid als Noord afzonderlijk. 
In de geactualiseerde grondexploitatie is het uitgiftetempo van bedrijfsgronden naar beneden bijgesteld. Dit 
omdat het momenteel meer moeite kost om kopers voor bedrijfsgronden te vinden. Door een lager 
uitgiftetempo, loopt de grondexploitatie van fase 1 van het A18 Bedrijvenpark langer door. Als gevolg hiervan 
zullen ook de jaarlijks te maken plankosten en rentekosten langer door lopen, wat een negatief effect op het 
exploitatieresultaat heeft. 

Vraag 4: Hoe realistisch is dit? 
De parameters voor het opstellen van de grondexploitatie worden ieder jaar door de planeconomen van de 
in de Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek deelnemende gemeentes besproken en in overleg 



vastgesteld. Deze parameters sluiten aan bij de actuele planning en marktinzichten, waarmee de 
grondexploitatie een zeer realistisch beeld geeft van het huidige geprognosticeerde exploitatieresultaat. 

Vraag 5: Wat zijn de boekhoudkundige spelregels, hoe om te gaan met soortgelijke situaties? 
De grondexploitatie van het A18 Bedrijvenpark wordt in principe éénmaal per jaar vastgesteld. Het 
vaststellen van de grondexploitatie en het voteren van het bijbehorende benodigde krediet voor het hierop 
volgende jaar is een bevoegdheid van de gemeenteraad van Doetinchem conform de 
samenwerkingsovereenkomst. 
Voor fase 2 van het A18 Bedrijvenpark is geen grondexploitatie geopend. Wel wordt ieder jaar de 
boekwaarde geactualiseerd, waarna deze wordt opgenomen in de risicoparagraaf van de grondexploitaties. 

Vraag 6: Is bekend hoe de opstelling van de provincie in dit dossier is? 
De provincie volgt het proces met aandacht. Zij hecht veel waarde aan de samenwerking, niet alleen nu, 
maar zeker ook naar de toekomst. De provincie hecht ook veel waarde aan de huidige samenwerking. De 
samenwerking betreft niet alleen de aanleg van nieuwe-, maar ook de herstructurering van bedrijfsterreinen. 
Dit is ook de reden waarom de provincie een HRT-bijdrage van € 10.000.000 aan deze samenwerking heeft 
toegekend. Voor Oude IJsselstreek is hiervan een bedrag van € 2.000.000 beschikbaar voor de revitalisering 
van bedrijventerrein Akkermansweide in Terborg. 

Vraag 7: Kan men spreken van een "lijk in de kast"? 
Nee, daar is geen sprake van. Vanaf dag één van de samenwerking is en was bekend dat de ontwikkeling 
van het A18 Bedrijvenpark qua exploitatie geen winst zou genereren. De ontwikkeling van dit terrein is ook 
vooral ter hand genomen om de werkgelegenheid vast te houden en te bevorderen en ondernemers ruimte 
te bieden zich verder te ontwikkelen. Ten aanzien van het EBT zijn de financiële verwachtingen positief. 

Vraag 8: Financiële overschotten van EBT Bergh komen terecht in het HRT-Fonds. Zijn deze bedragen, 
waar wij eventueel aanspraak op kunnen maken, vrij te besteden I vereffenen of geoormerkt geld voor 
omvormen oude industrieterreinen? 
In eerste instantie zullen gerealiseerde winsten van het EBT worden vereffend met de mogelijke tekorten van 
het A18 Bedrijvenpark. Het overschot dat hierna resteert is te besteden voor het omvormen van oude 
industrieterreinen in de West Achterhoek.. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Nard Everdij, via ons algemene nummer (0315) 292 292. Nard is op woensdagen 
onder dit nummer bereikbaar. U kunt natuurlijk ook een e-mailbericht sturen naar n.everdij@oude-
ijsselstreek.nl 

minga 
sec 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, Sr 

De heer J .P .M . Alberse 
burgemeester 


