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Aan de colleges van b&w van de gemeenten 

Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem 

 

 

Betreft:  grondexploitatie A18 Bedrijvenpark en EBT 

Datum: 10 oktober 2013 

Ons kenmerk: 2013.17000 / 13zk023349 

Opstellers: B. Berenbak / N. Everdij  

Bijlagen:  1. brief van 17 juli 2013 aan de raad van Doetinchem 

  2. feitenrelaas bijeenkomsten Stuurgroep Bedrijventerreinen West 

Achterhoek 

  3. agenda’s en verslagen van de Stuurgroep Bedrijventerreinen  

  West Achterhoek 

                     

 

Geachte leden van het college, 

 

Tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad van Doetinchem op donderdag 

26 september 2013 is door de SGP/Christen Unie een motie ingediend om het  

noordelijk deel (fase II) van het A18 Bedrijvenpark af te waarderen. Voor de 

volledigheid: deze motie is door de indieners aangehouden totdat opnieuw 

over de grondexploitatie van het A18 Bedrijvenpark wordt gesproken. Dit 

neemt niet weg dat hiermee een fors signaal is afgegeven. De Stuurgroep 

Bedrijventerreinen West Achterhoek vindt het daarom belangrijk haar reactie te 

geven.  

De reactie, neergelegd in deze brief, is op 10 oktober besproken in een 

gezamenlijke bijeenkomst van de vier colleges van de samenwerkende 

gemeenten in de Achterhoek en deze delen de mening van de Stuurgroep. Wij 

verzoeken u deze brief door te geleiden naar uw gemeenteraad.  

 

Samenwerking 

Allereerst hechten wij eraan de bestaande samenwerking te schetsen. In 2010 

nam u, de gemeenteraden van Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Montferland en 

Doetinchem, het besluit om samen de ontwikkeling van bestaande en nieuwe 

bedrijventerreinen te stroomlijnen. Met als doel de werkgelegenheid in de regio 

te behouden, versnippering en verrommeling van bestaande en nieuwe 

locaties tegen te gaan, regionaal aanbod te realiseren dat aansluit bij de 

behoeften van de regio en een neerwaartse onderlinge concurrentie op prijs 

en kwaliteit te voorkomen. Uw besluit destijds heeft ertoe geleid dat er 

gezamenlijk twee bedrijvenparken zijn c.q. worden ontwikkeld: het A18 

Bedrijvenpark in Doetinchem en het Euregionaal Bedrijventerrein (EBT) op 

grondgebied van Montferland. Daarnaast wordt eendrachtig gewerkt aan de 

revitalisering van een aantal bestaande bedrijventerreinen.  
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Deze samenwerking - die uitgaat van het principe ‘samen uit, samen thuis’ - is 
uniek in de provincie Gelderland. De provincie koestert deze samenwerking en 

heeft vanwege het bijzondere karakter hiervan de gemeenten (samen) een 

provinciale bijdrage van € 10 miljoen toegekend voor het revitaliseren van 

bedrijventerreinen. De provincie Gelderland volgt de samenwerking en de 

daarmee in verbandstaande activiteiten nauwgezet en ziet erop toe dat de 

afspraken ook worden nageleefd.  

De samenwerking is geformaliseerd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) 

Bedrijven-terreinen West Achterhoek. De SOK is na aanvullende besluitvorming 

door de vier colleges per 22 oktober 2010 ten volle geldend geworden. Dus ook 

al is de grondexploitatie (grex) van het EBT nog niet vastgesteld, is de SOK 

geldend en van kracht.  

Een Stuurgroep, bestaande uit de portefeuillehouders van de vier gemeenten 

en een vertegenwoordiger van de provincie Gelderland, verzorgt de directe 

aansturing.  

 

Voortgang 

Het A18 Bedrijvenpark is inmiddels operationeel en het EBT is in ontwikkeling. Bij 

het A18 Bedrijvenpark loopt de verkoop van kavels minder voorspoedig dan 

oorspronkelijk gedacht. Het A18 Bedrijvenpark is primair bedoeld voor de 

productie- en procesindustrie en deze ‘maakindustrie’ wordt momenteel extra 
getroffen door de teruglopende conjunctuur. Met als gevolg dat de inkomsten 

voor het A18 bedrijvenpark achterblijven bij de oorspronkelijke verwachtingen 

en dit heeft directe gevolgen voor de grex, ofwel de financiële bedrijfsvoering 

van het bedrijvenpark. Gezien de situatie is de verkoopprognose voor de kavels 

van het A18 Bedrijvenpark inmiddels in de grex naar beneden bijgesteld.   

Het EBT is bedoeld voor transport- en logistieke bedrijven. De vooruitzichten 

voor deze bedrijfstak zijn goed. Meerdere bedrijven hebben aangegeven dat 

ze graag op het nieuwe EBT willen uitbreiden. Doordat het EBT echter nog niet 

operationeel is, kunnen op dit moment nog geen kavels worden verkocht. Het 

bestemmingsplan en de grex moeten nog worden vastgesteld en het terrein 

moet nog bouwrijp worden gemaakt. Naar verwachting gaat het 

bestemmingsplan eind van dit jaar in procedure en kan deze tezamen met de 

grex komend voorjaar worden vastgesteld. Direct aansluitend gaat de verkoop 

van kavels op het EBT van start. Ter informatie: met de vaststelling van de grex 

van het EBT wordt ook duidelijk wat de (geprognosticeerde) financiële 

opbrengst van dit bedrijventerrein zal worden. 

 

Verevening 

In de samenwerking is het principe van verevening opgenomen. Dat wil 

zeggen, het saldo van de grondexploitaties van het A18 Bedrijvenpark en EBT 

wordt verevend. Na verevening vindt bij positief saldo een afdracht plaats in 

het HRT-fonds. De deelnemende gemeenten hebben een gezamenlijke 
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verantwoordelijkheid om de 2 grondexploitaties naar eer en geweten te 

realiseren (zie artikel 13 HRT fonds van de SOK). 

 

Voortdurende aandacht en gedeelde zorg 

De ontwikkeling van de bedrijventerreinen is een vast punt van aandacht 

tijdens onze twee-maandelijkse Stuurgroepvergaderingen. De grondexploitatie 

van het A18 Bedrijvenpark is daarbij een punt van gedeelde zorg.  

Op initiatief van de Stuurgroep is de gemeenteraad van Doetinchem een 

voorstel voorgelegd ten aanzien van de aanpassing van de rekenrente. Dit 

voorstel is op 30 mei 2013 in de raad behandeld en geamendeerd door het 

CDA.  

 

 

 

 

 

 

Met dit amendement werd het volgende besloten: 

 

1.   In principe de volgende bijstelling begroting rentekosten vast te stellen: 

a. met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling 

doorvoeren van de wijze van berekening en toerekening van de 

rentekosten (verlaging omslagrente naar 3,6%); 

b. de omslagrente baseren op de begrote financieringskosten van de 

totale gemeentelijke leningportefeuille; 

c. de omslagrente anders kunnen vaststellen wanneer dit om 

bedrijfseconomische reden verstandig is; 

d. het voordelige budgettaire effect van € 115.000,- structureel 

verwerken in de programmabegroting 2014-2017.  

2.    Een definitief besluit hierover te nemen nadat de vastgestelde 

grondexploitatie EBT Montferland ter kennis is gebracht aan de 

gemeenteraad;  

3.    De Stuurgroep A18 Bedrijvenpark kennis laten nemen van het 

voornemen de uitgangspunten ten aanzien van rentetoerekening te 

wijzigen in relatie tot de grondexploitatie EBT Montferland. 

 

Op dit amendement heeft de Stuurgroep gereageerd in de brief van 17 juli 

2013 aan de raad van Doetinchem. Daarbij is door de Stuurgroep nader 

ingegaan op de inhoud en strekking van de gemeentelijke samenwerking (zie 

bijgevoegde brief aan de raad van Doetinchem met een afschrift aan de 3 

andere raden).  

Mede naar aanleiding van dit amendement heeft de stuurgroep recent 

gesproken over het bespoedigen van het operationeel maken van het EBT, 

zodat er zicht is op een snelle(re) verevening van het negatieve grexresultaat 
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van het A18 Bedrijvenpark. Tijdens die gesprekken werd duidelijk dat de 

gemeente Montferland alles in het werk stelt om het bestemmingsplan voor het 

EBT en de aansluitende grex zo snel als mogelijk vast te stellen, zodat er snel 

zicht is op de mogelijkheid voor verevening.   

Uiteraard blijft het niet bij het delen van zorg. Juist ook het - in werking - zetten 

van concrete stappen om de ontwikkeling van beide bedrijventerreinen 

optimaal te laten verlopen, hoort bij de primaire taak en verantwoordelijkheid 

van de Stuurgroep.  

 

Amendement en motie SGP/Christen Unie 

Zoals hiervoor genoemd, is er ook bij zowel de colleges als de raden van de vier 

gemeenten aandacht en zorg voor de bedrijventerreinen. In de huidige 

woelige tijd hierin goed en adequaat handelen is tenslotte geen sinecure. In 

Doetinchem leidde dit rond de zomer tot een amendement en een motie van 

de SGP/ Christen Unie.  

Het amendement besluit tot het volgende: 

    het college opdracht geven de risico’s van A18 Bedrijvenpark van zowel 
fase 1 als 11 inzichtelijk te maken;  

    met de actualisatie van de grondexploitatie 2013 hierop te anticiperen 

met een plan van aanpak; 

    de overige leden van de Stuurgroep A18 Bedrijvenpark in kennis te 

stellen. 

 

 

Uitvoering gevend aan het amendement heeft het college van Doetinchem 

een risicoanalyse en een plan van aanpak voor het A18 Bedrijvenpark 

opgesteld. Deze documenten zijn op  

27 juni 2013 per mail verspreid onder de leden van de Stuurgroep. Het plan van 

aanpak en de risicoanalyse zijn als vertrouwelijke bijlagen met het 

begrotingskader 2014 aan de gemeente-raad van Doetinchem aangeboden 

voor behandeling in de meningsvormende en besluit-vormende 

gemeenteraad van 5 september 2013. 

 

In de motie van 26 september 2013 van de SGP/Christen Unie is voor het eerst 

formeel het verzoek neergelegd tot afwaardering van de gronden van de 2e 

fase van het A18 Bedrijvenpark. De motie is tijdens de raadsvergadering 

aangehouden. De portefeuillehouder heeft de volgende toezegging gedaan 

(zie concept besluitenlijst gemeenteraad 26 september 2013): 

    Het college informeert de raad over de overleggen van de stuurgroep 

sinds het amendement van 30 mei 2013. 

    Het college gaat in gesprek met de andere drie colleges over een 

gedeelde risicoanalyse van het A18 Bedrijvenpark en bespreekt met hen 

verschillende scenario’s om met de risico’s om te gaan. De motie van 
de SGP/Christen Unie wordt daarbij betrokken. 
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    Het college informeert de raad op 31 oktober 2013 over de stand van 

zaken van het overleg. 

    

De motie van de SGP/Christen Unie is uitvoerig besproken op de (ingelaste) 

bijeenkomst van de Stuurgroep van 3 oktober 2013. De eerste reactie van de 

Stuurgroep was, dat de voor-gestelde afwaardering van de 2e fase van het 

A18 Bedrijvenpark geen recht doet aan de visie en handelwijze binnen de 

samenwerking. Afwaarderen geeft op dit moment bovendien een verkeerd 

signaal aan de markt. Daarnaast is de Stuurgroep van mening, dat 

fundamentele keuzes pas moeten worden gemaakt, wanneer de resultaten 

van de verevening hiertoe aanleiding geven. Deze lijn is op 10 oktober 2013 

met de vier colleges gedeeld en zij hebben deze lijn onderschreven. 

 

Spanning op de samenwerking  

Deze spanning spitst zich met name toe op de relatie tussen gemeentelijke 

autonomie en vergaande samenwerking A18/EBT. Bijvoorbeeld op de wijze 

waarop je met financiële risico’s moet omgaan.  
Het valt niet te ontkennen, dat hier binnen de vier gemeenten verschillend over 

wordt gedacht. Dat is niet vreemd, want iedere gemeente is autonoom met 

een ‘eigenheid’ en een  (bestuurs)cultuur en werkwijze, die anders kan zijn dan 

die van de buurgemeente.  

Om een voorbeeld te geven, is het bij de gemeente Doetinchem gewoon om 

een voorlopige berekening van de grex in de raad te bespreken, reeds 

voordat het bestemmingsplan wordt vastgesteld. In de gemeente Montferland 

gebeurt dit anders. Daar wordt een grex pas in de raad vastgesteld, nadat het 

bestemmingsplan procedureel is afgerond en de raad dit plan heeft 

vastgesteld. Wanneer de grex van het EBT dan een belangrijke rol speelt bij de 

afweging van risico’s en het willen treffen van maatregelen, kan het verschil in 
werkwijze leiden tot ongeduld en irritatie. 

 

 

 

Ten aanzien van de opzet en aanpak van het risicomanagement van de grex 

zit de raad van Doetinchem er ook anders in dan de raad van drie andere 

deelnemers. Bij de renteberekening van de grex is de Doetinchemse raad met 

een amendement op het door de Stuurgroep gedragen voorstel gekomen. Dit 

leidde tot uitstel van de invoering van een lagere rekenrente voor het A18 

Bedrijvenpark, hetgeen op haar beurt weer leidde tot de nodige irritatie bij 

colleges en raden van de drie partners. 

Tot slot nog de behoefte aan informatie. De raad van Doetinchem heeft een 

grote informatiebehoefte ten aanzien van deze bedrijventerreinen. Ook de 

volksvertegenwoordigers van de drie andere gemeenten vinden dit onderwerp 

belangrijk, maar zij leggen het momentum van informatie en besluitvorming op 
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een ander tijdstip (zodra alle informatie beschikbaar is voor een correcte 

verevening). 

De Stuurgroep constateert slechts deze verschillen en verbindt hier geen 

oordeel aan.  

Zij vraagt, hierbij gesteund door haar colleges, wel begrip en respect voor de 

autonomie, werkwijze en besluitvormingsprocessen van alle deelnemende 

gemeenten. Dit vormt het cement voor deze samenwerking en voor andere 

samenwerkingsverbanden binnen de regio.     

 

Hoe nu verder 

De Stuurgroep onderkent de zorg bij de raad van Doetinchem en wellicht bij 

alle raden. Daarom hebben op 10 oktober 2013 de colleges van de vier 

gemeenten in een gezamenlijke bijeenkomst hierover gesproken. Hier zijn de 

volgende afspraken gemaakt: 

 

  De gemeente Montferland heeft uiterlijk in december 2013 de 

bandbreedte van een (voorlopig) grexresultaat van het EBT beschikbaar 

en zal deze met de andere gemeenten delen. Hiermee komt zij 

tegemoet aan de wens van de raad van Doetinchem om zo spoedig 

mogelijk inzicht te geven in het geprognosticeerde grexresultaat van het 

EBT.  

  Onder auspiciën van de Stuurgroep wordt een integrale risicoanalyse 

gemaakt van het A18 Bedrijvenpark en het EBT. Deze risicoanalyse is in 

het voorjaar 2014/ april 2014 gereed. Op basis van deze risicoanalyse kan 

op een verantwoorde wijze sturing gegeven worden aan de verdere 

ontwikkeling van de twee bedrijventerreinen. Dit houdt in, dat dan pas 

een besluit kan worden genomen over een eventuele afwaardering van 

gronden.  

  De Stuurgroep zorgt voor een integrale informatievoorziening naar alle 

raden. In dit kader is bij deze brief een feitenrelaas van de secretaris van 

de Stuurgroep gevoegd. In dit document wordt aan de hand van de 

agenda’s en verslagen van de bijeenkomsten van de Stuurgroep vanaf 
27 februari jl. inzichtelijk gemaakt op welke wijze de problematiek van de 

grex en de renteberekening in de Stuurgroep aan de orde is geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 



 

 

 7 

De Stuurgroep is overtuigd van de grote meerwaarde van de samenwerking 

voor de West Achterhoek. Voor het producten van deze samenwerking, het 

A18 Bedrijvenpark en het EBT, is een markt, die zeker weer zal aantrekken. De 

vier gemeenten van de West Achterhoek zijn dan in staat om hun ondernemers 

en bedrijven te faciliteren op moderne bedrijventerreinen. Met deze 

voorzieningen behoudt de regio Achterhoek haar werkgelegenheid en blijft het 

vitaal en aantrekkelijk voor haar inwoners. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Stuurgroep Bedrijventerreinen West Achterhoek, 

 
drs. S. Kroon,  

voorzitter Stuurgroep 


