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Bijzondere vergadering gemeenteraad Oude IJsselstreek met Commissaris van de Koning 
 
Donderdag 27 februari 2014 van 16:00 tot 17:00 uur 
In de raadszaal: Conferentiezaal DRU-Cultuurfabriek, Hutteweg (Portiersgebouw), Ulft. 
 
Geannoteerde agenda 
 
1. Opening en welkom aan de heer C.G.A. Cornielje en zijn medewerkers. 

 

2. De betrokkenheid van provincie en gemeente bij werkgelegenheid. 
Dit agendapunt wordt ingeleid door de heer A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA. 

 
Toelichting vooraf met betrekking tot het sluiten van rijksinstellingen in de regio. 
De gemeente Oude IJsselstreek stelt alles in het werk om werkgelegenheid te behouden en 
versterken. De regio is kwetsbaar wat werkgelegenheid betreft. Waar wij alles in het werk stellen 
om werkgelegenheid te behouden komt het besluit om enkele grote rijksinstellingen die 
hoogwaardige werkgelegenheid bieden - zoals de gevangenissen in Doetinchem en Rekken en 
de belastingdienst in Nijmegen - te sluiten dan ook hard aan. Er is nota van genomen dat andere 
provincies in Nederland succesvol hebben geageerd tegen de sluiting van rijksinstellingen. Welke 
rol heeft de provincie Gelderland gespeeld in dit besluit? Wat waren de overwegingen om in te 
stemmen met de sluiting van deze instellingen? 
 

Toelichting vooraf met betrekking tot de  recente accijnsverhogingen. 
De recente landelijke accijnsverhoging op brandstoffen en alcohol is een algemene  maatregel 
die voor heel Nederland geldt. Ondernemers in de grensstreek worden hierdoor echter 
onevenredig hard geraakt en luiden inmiddels de noodklok. Onlangs heeft minister Asscher op 
een bijeenkomst in Doetinchem aangegeven dat het nu eenmaal onvermijdelijk is dat 
maatregelen verschillend uitpakken voor verschillende landsdelen. Dat is geen uitgemaakte zaak. 
Welke mogelijkheden hebben regio en provincie om de negatieve effecten van de 
accijnsverhoging voor de werkgelegenheid in onze regio ongedaan te maken of tenminste te 
verzachten? Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een lobby op Den Haag samen met 
andere grensstreken.  
 
Algemene vraag: welke stimuleringsmaatregelen kan de provincie inzetten om de 
werkgelegenheid in onze kwetsbare regio te versterken? 

 
3. De betrokkenheid van provincie en gemeente bij bereikbaarheid/mobiliteit. 

Dit agendapunt wordt ingeleid door de heer L.G. Kuster, fractievoorzitter Lokaal Belang. 
 
Toelichting vooraf bij bereikbaarheid: Trajectaanpak provinciale wegen. 
De provincie pakt sinds enkele jaren het onderhouden en optimaliseren van het provinciale 
wegennet integraal aan onder de naam trajectaanpak. Eens in de negen jaren wordt een weg 
grondig aangepakt. Bij deze aanpak worden gemeenten nauw betrokken. Dat is verheugend en 
de gemeente zet de goede samenwerking graag voort!  
De trajectaanpak leidt tot het vergroten van de verkeersveiligheid, het verbeteren van de 
doorstroming en het verbeteren van de ontsluiting van gemeentelijke wegen en voorzieningen. 
Hieronder positieve voorbeelden met bijbehorende effecten. 
a) De N816 ’s-Heerenberg – Ulft is recent aangepakt: veiliger kruispunten, veilige fiets-

/voetgangers oversteekplaatsen, vergroten rotonde vracht vrachtauto’s. 
b) Hetzelfde geldt voor de aanleg van een landbouwoversteek in de N18 - N318 bij Varsseveld: 

vergroten verkeersveiligheid door het weren van landbouwverkeer uit de kern Varsseveld. 
c) En het aanleggen van landbouwpasseerhavens in de N317 Doetinchem – Dinxperlo: 

vergroten verkeersveiligheid door het weren van landbouwverkeer uit de kernen Etten en 
Terborg. 
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d) In 2014 worden drie wegen aangepakt, allereerst de N317 Doetinchem – Dinxperlo: vergroten 
rotonde voor vrachtauto’s, verbeteren verkeersveiligheid door nieuwe rotonde, aanleggen van 
een nieuwe rotondepoot voor het DRU Industriepark. 

e) De N818 Terborg – Varsseveld: verbeteren verkeersveiligheid door het aanleggen van een 
rotonde, aanleggen van fiets-/voetgangersoversteken bij treinstation Varsseveld. 

f) En de N318 Varsseveld – Winterswijk: vergroten doorstroming voor vrachtauto’s op een 
rotonde. 

 
Toelichting vooraf bij mobiliteit: Openbaar vervoer 
Samen met de Provincie Gelderland en de vervoerder Arriva wordt continu gewerkt aan het 
optimaliseren van de bereikbaarheid van Oude IJsselstreek per bus en trein. Enkele voorbeelden:  
a) In 2012 is een buslijn vervallen en gelijktijdig zijn twee nieuwe buurtbussen geïntroduceerd: ’s-

Heerenberg – Terborg en Terborg - Megchelen. Deze bussen verbinden verzorgingstehuizen 
met winkelcentra, een treinstation en openbare voorzieningen (gemeentehuis/ zwembad/ 
bibliotheek). Op de buurtbussen rijden vrijwilligers van de vereniging De Huntenbus. 

b) De gemeente werkt vanuit de Regio Achterhoek mee aan onderzoeken naar de toekomst van 
basismobiliteit (openbaar en doelgroepenvervoer), het optimaliseren van de spoorlijn Arnhem 
– Winterswijk en grensoverschrijdend openbaar vervoer. 

c) De gemeente zit namens de Regio Achterhoek in het provinciale Ontwikkelteam Openbaar 
Vervoer, waarin nieuwe ontwikkelingen worden besproken. 

d) De gemeente is namens de Regio Achterhoek projectleider van het Europese project voor een 
buslijn vanuit de Achterhoek naar Kleve.  

 

4. De betrokkenheid van provincie en gemeente bij landbouwbeleid. 
Dit agendapunt wordt ingeleid door de heer H.C.J. Canter Cremers, fractievoorzitter D66. 

 

Toelichting vooraf: 
De opgaaf waar we gezamenlijk voor staan is het behoud van een vitaal en leefbaar platteland. 
Zowel qua grondgebruik als economische omvang, is de landbouwsector een essentiële 
economische sector in een plattelandsregio als de Achterhoek. 
Sinds de 70-er jaren is er een gestage afname van het aantal agrarische bedrijven met daaraan 
gekoppeld een toename van de bedrijfsomvang van de overblijvende agrariërs. Deze tendens zal 
ook de komende decennia doorzetten. Het provinciale Reconstructiebeleid zoals dit in het 
Reconstructieplan Achterhoek & Liemers is uitgewerkt, onderscheidde extensiveringsgebieden, 
verwevingsgebieden en landbouwontwikkelingsgebieden. Deze driedeling verdwijnt. Hiermee 
vervallen dus ook de LOG’s zoals het LOG Azewijnsebroek waartegen zoals bekend massale 
maatschappelijke weerstand bestaat. Het is goed dat er wordt ingezet op 
bedrijfsontwikkeling/hergebruik van bestaande locaties. Echter een absoluut verbod tot 
nieuwvestiging zet de sector op slot en gaat te ver. Hier moet aandacht voor zijn. 
In lijn met de LTO-toekomstvisie wordt in de provinciale Omgevingsvisie - die momenteel in 
ontwerp voorligt - als uitgangspunt genomen, dat agrariërs die willen opschalen deze groei 
moeten verdienen. Dit door te investeren in een duurzame en diervriendelijke bedrijfsvoering die 
goed is ingepast in haar omgeving. Een insteek die past bij het leggen van verantwoordelijkheden 
bij maatschappelijk ondernemers. De uitdaging is “Grootschalige landbouw in een kleinschalig 
landschap”, dat het Achterhoekse coulisselandschap is. Gezien de toenemende vraag naar 
biomassa (Stoken op streekhout) kan landschaponderhoud zowel bijdragen aan de 
instandhouding van het landschap en tevens een bron van inkomsten zijn. Vraag is op welke 
manier de provincie bij kan dragen aan ontwikkeling van bijv. biodiversiteit in akkerranden en 
randen grasland.  
Collectieve mestverwerkingsinitiatieven zoals in Varsseveld zijn van belang om 
mineralenoverschotten- en tekorten op bedrijfsniveau op te lossen. Het biogas dat bij de 
mestverwerking vrijkomt levert bovendien een bijdrage aan de inzet van de Regio om een 
klimaatneutrale regio te worden.  
De grote vraag is wat er gebeurt met de vele bedrijven die de komende tien jaar zullen stoppen. 
Op Achterhoekse schaal gaat het om enorme oppervlakten aan leegkomende stallen waarvoor 
onmogelijk een functie kan worden gevonden. Functies als wonen, recreatie, detailhandel en 
bedrijvigheid zullen een beperkt deel van de vrijkomende stallen een nieuwe functie kunnen 
geven, maar deze functies concurreren direct met het aanwezige aanbod in een krimpregio als 
de Achterhoek. Een opgave die nadrukkelijk aandacht behoeft.  
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5. De betrokkenheid van provincie en gemeente bij gemeentelijke samenwerking/netwerkbestuur. 
Dit agendapunt wordt ingeleid door de heer P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA. 

 
 Toelichting vooraf: 

In het afgelopen jaar nam de gemeenteraad twee initiatieven: een gespreksronde met ruim 150 
inwoners onder leiding van raadsleden over wat voor gemeentebestuur bij Oude IJsselstreek 
past, en een onderzoek van Atlas voor Gemeenten welke gebieden er in de Achterhoek 
samenhangen als het gaat om wonen, werken en voorzieningengebruik. Dit heeft geresulteerd in 
 - een bouwstenennotitie “Naar een nieuwe gemeente Oude IJsselstreek” van Boogers/Hofman 

over de besturingsaanpak; 
- en het rapport de oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek van Marlet/Van Woerkens, 

dat twee samenhangende subregio’s in de Achterhoek analyseert: rond Winterswijk, en rond 
Doetinchem. 

De gemeenteraad debatteerde op 30 januari jl. over deze rapporten, die zijn te raadplegen via 
http://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering-handmatig/2014/30-
januari/18:30 . 

 
 Het ene aspect is dus: de bestuurlijke samenwerking in de gemeente. De gemeente Oude 

IJsselstreek ziet de samenleving als een netwerk. In dat netwerk werken krachtige en vitale 
inwoners met elkaar en met allerlei organisaties samen om maatschappelijke vraagstukken op te 
lossen. De gemeente is één van de onderdelen van die netwerksamenleving. De inwoner staat 
centraal en bepaalt de agenda. De gemeente draagt steeds op maat bij aan het netwerk waarbij 
het ondersteunen van eigen initiatief belangrijk is. Soms door los te laten, soms door aan te jagen 
of gewoon te doen. Dat vraagt om een flexibele gemeente die zich steeds richt op de 
gemeenschap. Werkzaamheden die de gemeente moet uitvoeren, doet ze zo slim 
mogelijk. Vanuit deze visie wil de gemeente op alle gebieden samenwerken met andere 
gemeenten en met andere organisaties. De vorm van de samenwerking is ondergeschikt. De 
gemeente Oude IJsselstreek is enthousiast over elke vorm van samenwerking die bijdraagt aan 
deze visie. Samenwerking moet daarmee gericht zijn op het bijdragen aan oplossingen van 
maatschappelijke vraagstukken in de samenleving, door de samenleving.   

 
 Het andere aspect is: de bestuurlijke samenwerking in de regio. De Gelderlander schrijft over de 

samenwerking in de Achterhoek, de bestuurders in de Achterhoek spreken er dagelijks over en 
mevrouw Spies heeft zich afgelopen februari uitgesproken over met name de samenwerking in 
de Achterhoek. Er zijn veel negatieve geluiden over samenwerking. Met het woord wordt 
samenwerking beleden maar in de praktijk komt er niet veel van terecht. Ondanks een 
raadsbrede steun voor het samenwerken met regiopartners op alle terreinen, dus van praktische 
uitvoering tot en met beleidsinhoudelijke vraagstukken, lukt het Oude IJsselstreek niet om 
werkelijke samenwerkingsverbanden structureel tot stand te brengen. Met de regiogemeenten 
hebben we een organisatie opgebouwd rond het programma 2020. Er zijn werkplaatsen en 
portefeuillehoudersoverleggen ingericht. Er is ondersteuning geregeld vanuit de gemeenten en 
bestuurders zijn vertegenwoordigd. Maar het gemeentebestuur van Oude IJsselstreek betwijfelt 
de effectiviteit. Er is behoefte aan meer focus op en duidelijkheid over besluitvormingstrajecten. 
Vooral met betrekking tot werkgelegenheid, infrastructuur, wonen en leefklimaat en de 
decentralisaties. 

 
6. Sluiting. 
 

 

 
 

 

 
 


