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Beantwoording raadsvragen bedrijfsverplaatsing Ulftseweg 126b 
te Silvolde 

 
 
Geachte heer Hengeveld, 
 
Uw fractie heeft ons op raadsvragen gestuurd over de bedrijfsverplaatsing van de maatschap aan de 
Ulftseweg 126b te Silvolde, hierna te noemen ‘maatschap’. In deze brief vindt u onze beantwoording. 
 
Vragen/beantwoording 

1. Het college heeft toegezegd wanneer er zich veranderingen binnen dit gebied zouden voordoen de raad 
vooraf geïnformeerd zou worden. Waarom is dit niet gebeurd?  
Na een eerste verkenning van de bedrijfsverplaatsing is in beslotenheid met vertegenwoordigers uit de 
Raad gesproken op 19 maart 2014 en 12 juni 2013, in navolging op twee raadsmemo’s, zie bijlage 1 en 
2. In deze gesprekken zijn de kansen voor een bedrijfsverplaatsing van de maatschap doorgenomen. De 
kansen die zich door de 380 kV-hoogspanningslijn voordoen werden onderschreven, omdat ze kunnen 
leiden tot een structurele oplossing voor de maatschap. Naar aanleiding hiervan is de verkenning 
afgerond. 

 

2. Waarom is er voor gekozen om nu tot aankoop over te gaan?  
In het gebied liggen twee agrarische bedrijven. Bij beide bedrijven is sprake van bedrijfsopvolging en de 
wens om de agrarische bedrijfsvoering verder te ontwikkelen. De maatschap heeft aan ons kenbaar 
gemaakt dat zij op de huidige locatie verder willen of op een nieuwe locatie.  
 
TenneT bereidt momenteel een Rijksinpassingsplan voor een 380kV-lijn, die dicht langs het erf van de 
maatschap komt te lopen. Hierdoor kan de bedrijfswoning niet blijven bestaan. Deze voor de maatschap 
onzekere ontwikkeling biedt tevens kansen voor een bedrijfsverplaatsing. 
 
Vanwege het bovenstaande is enerzijds tot aankoop overgegaan, omdat de maatschap zich serieus is 
gaan oriënteren op een nieuwe bedrijfslocatie vanwege de 380 kV-lijn. Door de komst van de 
hoogspanningslijn moet de maatschap hun bedrijfswoning verlaten. Na een intensieve zoektocht heeft 
de maatschap een geschikt bedrijf in Sinderen gevonden waar zij zich graag willen vestigen. Nadat een 
eerdere principeverkoop van het bedrijf in Sinderen aan derden was afgeketst kwam het terug op de 
markt. Hierdoor ontstond een groot gevoel van urgentie en is bedrijfsverplaatsing in de vorm van een 
strategische aankoop met spoed afgerond. 
 
Anderzijds kan TenneT door de komst van de 380 kV-lijn nu financieel bijdragen aan de 
bedrijfsverplaatsing van de maatschap. Zij kunnen de gelden die bedoeld zijn voor een alternatief voor 
de huidige bedrijfswoning van de maatschap, nu inzetten voor de bedrijfsverplaatsing. Deze kans zou 
komen te vervallen wanneer de bedrijfsverplaatsing nu niet door zou zijn gegaan. 
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3. Wat zijn de kosten van deze aankoop? 
Vanwege bedrijfsgevoelige informatie van de maatschap die bij de bedrijfsverplaatsing inzichtelijk is 
geworden, ligt er een financieel overzicht ter inzage bij de Griffie.  

 

4. Hoe en waar worden deze kosten verantwoord? Is er een budget voor?  
Tijdens bijeenkomsten op 19 maart 2013 en 12 juni 2013 zijn de financiële mogelijkheden voor een 
bedrijfsverplaatsing van de maatschap besproken, net als in de memo in bijlage 2: “(…) In dit kader 
verkennen we onder meer de mogelijkheid of in dit proces gemeentelijke gronden ingezet kunnen 
worden om de verbetering van de landbouwkundige structuur te bewerkstelligen.” Wij hebben deze lijn 
doorgezet.  
 
Een oplossing diende namelijk gevonden te worden binnen de huidige grondposities of door middel van 
de opbrengsten uit de verkoop daarvan. Zoals onder punt 2 is weergegeven, is de aankoop binnen de 
kaders van het door de raad verleende mandaat van strategische aankopen verricht en dus ook 
gefinancierd.  
 
Gronden die niet nodig zijn voor parkeren en een ontsluitingsweg zullen door de gemeente weer op de 
markt worden gebracht. Na aftrek van opbrengsten uit verkoop van de hierboven genoemde gronden, 
een bijdrage van TenneT en een mogelijke bijdrage van de Provincie Gelderland resteert nog een 
bedrag van 800.000 en 1.300.000 euro dat wordt gedekt door opbrengsten uit de verkoop van overige 
gemeentelijke gronden en vastgoed. 

 

5. We hebben in de vergadering van 27 juni 2013 een besluit genomen een tijdelijke parkeerplaats aan te 
leggen in dit gebied. Met de aankoop van de boerderij ontstaat er een andere situatie, is de aanleg van 
de parkeerplaats op die plaats nu wel nodig? Of kan dat nu ook ergens anders in het gebied?  
Inmiddels is de tijdelijke ontsluitingsweg aangelegd ter ontsluiting van de parkeerplaatsen langs de Oude 
IJssel. Dit is uitgevoerd conform het door de Raad vastgestelde bestemmingsplan DRU Industriepark 
Ulft en de overeenkomst met de andere agrariër in het gebied.  
 
Vanwege evenementen en activiteiten in het DRU Industriepark in 2014, 2015 en 2016 is de noodzaak 
van een tijdelijke ontsluiting van het parkeerterrein hoog. De overdracht van de gronden van de 
maatschap naar de gemeente vindt namelijk geleidelijk plaats. Daarnaast werkt TenneT met haar 
aannemers in de komende jaren in het gebied voor de bouw van de hoogspanningsmasten. Hierdoor 
kan de definitieve ontsluitingsweg vanaf de rotonde in de N317 (Doetinchem - Dinxperlo) nog niet in zijn 
geheel worden gerealiseerd. 

 
6. Heeft u het krantenartikel van 31 maart 2014 gelezen? 
 Ja, wij hebben het artikel in De Gelderlander gelezen, zie bijlage 3.  

 

7. Is het juist wat er in het krantenartikel staat? 
Een nuancering is op zijn plaats. Er is overeenstemming bereikt met de maatschap in de vorm van een 
bedrijfsverplaatsing en met de andere agrariër over het tijdelijk gebruik van hun gronden. Het tijdelijk 
gebruik van gronden vindt plaats in de vorm van een grasparkeerplaats die wordt ontsloten via een 
tijdelijke ontsluitingsweg.  

 

8. De raad heeft op 27 juni 2013 een besluit genomen voor het aanleggen van een tijdelijke parkeerplaats 
voor de duur van vijf jaar op het DRU Industriepark. Op grond van waarvan bent u overgegaan een 
besluit te nemen het tijdelijke in te ruilen voor permanent? 
Er is geen besluit genomen om een permanent parkeerterrein aan te leggen. Wel is gestart met de 
voorbereidingen voor de lange termijn conform de door de Raad vastgestelde Gebiedsvisie DRU 
Industriepark. De permanente inrichting van het DRU Park zal in de toekomst aan de Raad worden 
voorgelegd in combinatie met de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied Oude 
IJsselstreek. 

 

9. Is dit niet in strijd met voornoemde raadsbesluit? 
Nee, dit is conform het vigerende bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft. 

 

10. Had u vooraf de raad hier niet van op de hoogte moet brengen?  
 Nee, want er is geen sprake van een ander besluit zoals is weergegeven onder punt 8.  



 

 

 
Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Bas Kippers, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook een e-
mailbericht sturen naar b.kippers@oude-ijsselstreek.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
 
  



 

 

Bijlage 1         Raadmemo 13ini00426 

 



 

 



 

 

Bijlage 2         Raadmemo 13ini00882 



 

 

Bijlage 3         Krantenartikel De Gelderlander 31 maart 2014 

 




