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Geachte heer Cornielje,
Ook mede namens onze gemeenteraad danken wij u voor uw bezoek aan onze gemeente.
Wij stellen het op prijs dat u uitvoerig de onderwerpen die aan de orde zijn geweest bespreekt in uw boven
aangehaalde brief.
Uw brief heeft ons tot nadenken gestemd en geïnspireerd om op een aantal onderwerpen dat u benoemd
heeft in te gaan.
Project Engbergen

Het project Engbergen wordt door alle deelnemende partijen als een geslaagd project gezien.
Er resteren nog een aantal opgaven waarvan wij u op de hoogte willen brengen en waarbij uw hulp mede
van belang is om tot een goed resultaat te komen.
In de eerste plaats de havezate Stakenborg. Hiervoor hebben wij een "monumentenlening" bij de provincie
aangevraagd.Van groot belang is het om met deze lening een beeldbepalend pand in het prachtige
landschap weer tot zijn recht te laten komen.
In de tweede plaats doen wij een beroep op de provincie om samen met ons de recreatieve padenstructuur
verder te ontwikkelen en af te ronden.
In de derde plaats vragen wij uw aandacht voor de herontwikkeling van de boerderijen die in het kader van
de ruilverkaveling door de provincie zijn opgekocht. Wij vinden het van groot belang dat leegstand en verval
zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daar waar mogelijk zullen wij ons als samenwerkingspartner opstellen.
DRU Industriepark

De complimenten die u heeft gemaakt over het DRU Industriepark worden door ons zeer gewaardeerd.
Zoals u weet hebben we samen met provinciale ambtenaren (wij noemen ze de spindocters) de
achterliggende jaren integraal gewerkt aan de gebiedsvisie DRU Industriepark.
Met de opening van het innovatiecentrum ICER wordt werk van jaren letterlijk bekroond.
ICER speelt nu al maar zeker in de toekomst een zeer belangrijke rol als het gaat om de innovatieve
maakindustrie, industriële vormgeving en het onderwijs. Ontwikkelplannen naar de toekomst worden ook al
op provinciaal nivo besproken en maken in onze optiek ICER een innovatiecentrum voor de Achterhoek.
Verbindingen naar de groensector en bouwend Nederland evenals het mediacentrum worden mede met
provinciale ambtenaren voorbereid en uitgewerkt. Wij achten het van groot belang dat de provincie deze
ontwikkeling blijft ondersteunen.

Toekomstbestendige landbouwbedrijven

Van de cross-overs zoals u beschrijft tussen landbouw en maakindustrie zijn wij ons terdege bewust. Zoals
onder het DRU Industriepark beschreven nemen wij ook initiatieven om de beide sectoren met elkaar te
verbinden om daarmee enerzijds werkgelegenheid te behouden en te stimuleren en anderzijds de
innovatieve kracht van de Achterhoek vrije speelruimte te bieden. Overigens zien we dat de ondernemers en
het particulier initiatief, hier ook ruimte in pakken.
Naast de mogelijkheden voor de landbouwbedrijven om te innoveren en uit te breiden zoeken wij ook naar
mogelijkheden om vrijkomende panden te herbestemmen.
Samenwerking

In ons gesprek hebben wij ons positief uitgesproken over de rol die mevrouw Spies heeft in de Achterhoek.
Samenwerking is voor onze gemeente een belangrijk item. We hebben u bijgepraat over hoe de
verschillende processen en samenwerkingsverbanden verlopen in de Achterhoek en onze visie daarop. Die
visie is niet alom positief. Een van de grootste opgaven, de decentralisaties, worden deels "ïn huis"
voorbereid en voor een belangrijk deel op Regio niveau. Wij spreken onze zorg uit over de voortgang en de
steeds groter wordende tijdsdruk. De indruk bestaat dat het ontbreekt aan daadkracht en efficiency op juist
het regionale niveau Onze zorgen gaan uit naar de mogelijke negatieve gevolgen voor onze burgers. In het
bijzonder gaat onze zorg uit naar de uitvoering van de jeugdzorg en implementatie van de participatiewet.
Bereikbaarheid en mobiliteit

De Achterhoek in zijn geheel en de Achterhoek als grensregio heeft bij uitstek belang bij goede
verbindingen. Uw steun bij het doortrekken van de A18 wordt gewaardeerd. Elke versnelling van het daarbij
behorende proces wordt door ons toegejuicht.
De ontwikkelingen rond de Noordtak houdt ons natuurlijk ook bezig. Wij ondersteunen uw gedacht hierbij. De
Noordtak is een landelijke opgaaf die gezien wordt als noodzakelijke investering voor het Rotterdams
havenbedrijf. Een bedrijf dat een belangrijke economische motor van Nederland is en zeer veel
arbeidsplaatsen genereert.
Wij achten het van belang om niet op voorhand tegen te zijn maar samen met de provincie en veel andere
partners in beeld te brengen What's in it for us".
In dit kader kan de Achterhoek door samen op te trekken een stevige onderhandelingspositie verwerven. Wij
dringen er sterk op aan uw hulp te krijgen om in de Achterhoek gelijkgestemdheid te krijgen over dit
onderwerp.
Samenvattend

De onderwerpen hierboven beschreven komen tot stand in samenwerking met de provincie. De
onderwerpen hebben allemaal een multi disciplinair karakter. De gemeente Oude IJsselstreek wil graag op
deze concrete onderwerpen en op andere gebieden nauw samenwerken met de provincie en de andere
gemeenten in de Achterhoek. Wij blijven er graag over in gesprek hoe we stappen kunnen maken met deze
onderwerpen, welke rol de provincie daarin neemt en welke rol wij kunnen spelen. Op ambtelijk niveau wordt
hierover contact gelegd om concrete afspraken te maken.
Tenslotte hebben wij ter herinnering aan het bezoek aan het DRU Industriepark een fotoboek bijgevoegd.
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