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Raadsleden en fractieassistenten
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Doorontwikkeling DRU Industriepark: 'Samen, voor een ijzersterk DRU Industriepark'.

Geachte raadsleden en fractieassistenten,
In november 2017 heeft uw raad een visie voor het DRU Industriepark vastgesteld. Uitgangspunt was
om toe te werken naar één entiteit op het DRU Industriepark, inhoudelijke- en financiële meerwaarde
te creëren. U heeft ons daarbij de opdracht gegeven hier verder vorm aan te geven, samen met de
partners op -en gebruikers van- het DRU Industriepark.
Wij hebben in januari een externe projectleider aangesteld: Max Merkx. Ook hebben wij diverse
overleggen gevoerd en laten voeren. Met de besturen van de verschillende organisaties die betrokken
zijn bij het DRU Industriepark, met de professionals die daar werken en vooral met de vele vrijwilligers
die zich met hart en ziel inzetten om deze prachtige plek tot een succes te maken.
Het college hecht in een zo belangrijk proces meer aan zorgvuldigheid dan aan snelheid. Wij willen u
ook danken voor uw geduld in deze. Wij hebben u in drie bijeenkomsten de afgelopen maanden op de
hoogte gehouden van de voortgang. Nu kunnen wij u een document ter besluitvorming voorleggen.
Met als vertrekpunt de door uw raad vastgestelde visie hebben wij in overleg met verschillende
gebruikers op het DRU Industriepark gewerkt aan het opstellen van kaders, die deze visie verder
uitwerken. Die kaders bestaan uit drie specifieke maatschappelijke effecten, zeven programmalijnen
en drie kernwaarden. Deze leggen wij graag aan u voor en vragen u om vast te stellen, zodat wij deze
vervolgens, samen met de nieuwe Stichting DRU Industriepark, verder kunnen uitwerken in
prestatieafspraken.
Naast het opstellen van kaders, hebben wij de afgelopen maanden energie gestoken in de nog op te
richten Stichting DRU Industriepark. Een dergelijke stichting is randvoorwaardelijk voor een
succesvolle doorontwikkeling. Het is niet aan de gemeente om een dergelijke stichting op te richten.
Onze rol is om dit te stimuleren en ondersteunen. Dit doen wij nu en wij zullen dit blijven doen de
komende tijd. Wij hopen u hier in de komende maanden verder over te kunnen informeren.

