
 

Eerste halfjaarrapportage 2019  

Samenwerking  

Bedrijventerreinen West Achterhoek 
 

I. Inleiding 

In onze eerste halfjaarrapportage van 2015 is vastgelegd dat de vier gemeenteraden binnen  de 

Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek tweemaal per jaar worden geïnformeerd over 

de samenwerking in het algemeen, over de opgaven van Herstructurering, Revitalisering en 

Transformatie (HRT) van bedrijventerreinen en over de voortgang van de twee regionale 

bedrijventerreinen, het A18 Bedrijvenpark (A18BP) en DocksNLD . Inmiddels zijn de HRT-opgaven in 

2017 succesvol afgesloten en kan rapportage daarover vanaf 2018 achterwege blijven. 

 

De halfjaarlijkse  rapportages vanuit de Stuurgroep verschijnen halverwege het jaar (peil 30 juni, 

presentatie eind september/begin oktober) en aan het begin van het jaar (peil 31 december, 

presentatie eind maart/begin april).  

 

II. Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 

Juridische status :  

Private Samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen West Achterhoek 2010 

Doel :  

Ontwikkelen van twee regionale bedrijventerreinen, het A18 Bedrijvenpark in Doetinchem/Wehl en 

DocksNLD in Montferland/’s Heerenberg en het realiseren van de Herstructurerings-, Revitaliserings- 

en Transformatieopgaven (HRT-opgaven) in de deelnemende gemeenten. 

Duur overeenkomst :  

De overeenkomst eindigt op het moment dat de grondexploitaties van de twee regionale 

bedrijventerreinen zijn afgesloten. 

Deelnemers :  

De gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. 

Stuurgroep :  

Vier portefeuillehouders van de samenwerkende gemeenten en een onafhankelijke  

Programmamanager. Voorzitter is de portefeuillehouder van Doetinchem. 

Programmamanager :  

Secretaris van de Stuurgroep, coördinator afstemming ambtelijke werkzaamheden in West 

Achterhoek. Initieert en coördineert voorstellen voor de besluitvorming in de Stuurgroep. 

Ambtelijke werkgroep :  

Voor afstemmend EZ-beleid, marketing en acquisitie (EZ-beleidsadviseurs en accountmanagers 

samenwerkende gemeenten) in West Achterhoek. Afstemming tussen lokale bedrijventerreinen. 



Werkgroep Planeconomie :  

Voor adviezen over planeconomische aspecten en grondexploitaties van beide regionale 

bedrijventerreinen (planeconomen samenwerkende gemeenten). 

HRT-opgaven :  

Bronckhorst   : herstructurering / revitalisering diverse bedrijventerreinen 

Doetinchem   : revitalisering De Huet, fase I 

Montferland   : transformatie Plantsoensingel Zuid, ‘s Heerenberg 

Oude IJsselstreek  : herstructurering / revitalisering Akkermansweide Terborg 

Succesvol beëindigd in 2017. Ruimtelijk en financieel afgerond. 

Rapport Feijtel 2018 : 

Einddocument : aanbevelingen over een breder (samenwerkings-) perspectief en de ontwikkeling van 

gebiedsopgaven voor bedrijventerreinen in West Achterhoek. Instemmende raadsbesluiten : februari 

2018. 

Uitwerkingen : notitie “Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, uitwerkingen van 

het rapport Feijtel”. Instemmende raadsbesluiten : februari 2019.  

 

III. Voortgangsrapportage Stuurgroep West Achterhoek 

Algemeen 

Stand van zaken: 

Bloeiende ontwikkeling van de bedrijventerreinen in West Achterhoek 

Het nationaal economisch herstel heeft er voor gezorgd dat het vertrouwen in de markt 

volledig terug is. Ook in de West Achterhoek. Er wordt weer volop geïnvesteerd en de vraag 

naar nieuwe bedrijfskavels is aan de orde van de dag. De Stuurgroep kan met bijzondere 

tevredenheid terug kijken op de verkoopresultaten op beide regionale bedrijventerreinen in 

het afgelopen half jaar. 

Vraag en aanbod kruipen steeds dichter naar elkaar toe en de verkopen op zowel het A18 

Bedrijvenpark en op DocksNLD liegen er niet om. Kortlopende opties op het A18 Bedrijvenpark 

zijn vrij snel gevolgd door daadwerkelijke verkopen. De aanvankelijke meerjarige opties binnen 

DocksNLD zijn intussen eveneens omgezet in koopovereenkomsten.  

In de deelrapportages verderop in dit document zijn de verkoopcijfers opgenomen.  

Daarnaast liggen er voor het A18 Bedrijvenpark zodanige serieuze aantallen opties, dat de 

capaciteit aan vrij beschikbare bedrijfskavels aanzienlijk is teruggebracht.  

Dat beeld is overigens niet alleen van toepassing op het A18 Bedrijvenpark, maar kan ook 

worden gezegd van Hofskamp Oost in Varsseveld (Oude IJsselstreek).  

Op Hofskamp Oost, fase II in Varsseveld is vanaf dit jaar geen grond meer beschikbaar. 

Op de Rieze VI in Ulft (Oude IJsselstreek) zijn nog enkele hectares beschikbaar. 

In Bronckhorst zijn nog verspreid liggende bouwkavels van enkele duizenden m2 op lokale 

bedrijventerreinen beschikbaar. 

 

De van oudsher gevestigde maakindustrie en de recent ontwikkelde “Smart Industry” in West 

Achterhoek veranderen als het ware met de dag. Van het (kleinschalige) MKB-niveau groeien 

deze industrieën naar middelgrote of nog grotere bedrijven. In Varsseveld is zelfs een 

knooppunt van Smart Industry ontstaan. 



Daarnaast leidt de groei van de logistieke marktsector tot een ruimtevraag in grote 

oppervlakten. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het internationale logistieke bedrijfsterrein 

DocksNLD in ’s Heerenberg (Montferland).  

In het Regionaal Programma Werklocaties Achterhoek 2019 – 2023 is de capaciteit van de 

bedrijventerreinen in de Achterhoek en het perspectief van vraag en aanbod naar 

bedrijfslocaties opgenomen. 

 

Verloop van de samenwerking West Achterhoek, het rapport Feijtel 

Op 20 december 2018 heeft de stuurgroep de notitie “Samenwerking Bedrijventerreinen West 

Achterhoek 3.0, uitwerkingen van het rapport Feijtel” vastgesteld en aan de colleges van de 

vier Westachterhoekse gemeenten toegezonden. 

Op 22 januari 2019 is door de stuurgroep een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd 

waarin een toelichting is gegeven op deze notitie.  

In de raadsvergadering van februari 2019 is de notitie door de raden van de vier 

Westachterhoekse gemeenten onderschreven. 

De stuurgroep heeft in het afgelopen voorjaar opdracht gegeven om de notitie verder uit te 

werken aan de hand van een Quick Scan voor eventuele HRT-opgaven en een Quick Scan over 

de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in West Achterhoek. 

 

Flankerende aspecten 

Regionaal Programma Werklocaties (West) Achterhoek (RPW) 2019 – 2023  **) 

In het afgelopen halfjaar zijn door de zeven Achterhoekse gemeenten drie documenten 

(uitgangspuntennotitie, vraag en aanbod confrontatie en bouwstenennotitie) vastgesteld. 

Deze documenten zijn tezamen opgenomen in het actuele RPW Achterhoek voor 2019-2023.  

In het RPW Achterhoek wordt bepaald waar hectares aan bedrijventerrein in de Achterhoek 

noodzakelijk zijn om lokale en regionale bedrijven te faciliteren en wat de opgaven voor de 

gemeenten zijn met betrekking tot het herstructureren en optimaliseren van bestaande 

terreinen. 

In de raadsvergaderingen van juni 2019 is in Doetinchem en Oude IJsselstreek ingestemd met 

het RPW Achterhoek. De raad van Bronckhorst behandelt het RPW is de vergadering van  

18 juli 2019. 

 

**) Montferland maakt deel uit van het RPW Arnhem - Nijmegen. De drie Westachterhoekse 

gemeenten (Doetinchem, Bronckhorst en Oude IJsselstreek) dragen, nadat overeenstemming is 

bereikt, zorg voor een verankering van het perspectief bedrijventerreinen West Achterhoek in 

het RPW Achterhoek 2019 – 2023. 

 
 

Communicatie, onderzoek en  Informatie 

Stand van zaken: 

Communicatie en informatie 

Overeenkomstig het vastgestelde Communicatie- en informatieprotocol zijn alle colleges en 



raden in West Achterhoek op gelijke voet geïnformeerd. In dit rapportagetijdvak door : 

- de 2de halfjaarlijkse rapportage 2018 West Achterhoek , in februari 2019 aangeboden aan de 

colleges en gemeenteraden. 

- de raadsinformatiebijeenkomst op 22 januari 2019 in de raadszaal van de gemeente 

Montferland in Gouden Handen in ’s Heerenberg. 

- raadsvergaderingen van 22 februari 2019 : behandeling en vaststelling van de notitie 

“Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek 3.0, uitwerkingen van het rapport Feijtel” 

 

 

Marketing & Acquisitie 

Stand van zaken: 

Acquisitie 

Een externe (logistieke) acquisiteur voor DocksNLD in ’s-Heerenberg werkt de M&A-strategie 

voor DocksNLD verder uit. 

Het team Economie van Doetinchem werkt op basis van het marketing- en acquisitieplan aan 

diverse acties. Binnen de ambtelijke werkgroep vindt afstemming plaats tussen de accounts 

per gemeente. 

 

De groei van de logistieke markt zorgt er voor dat onderhandelingen over kavelverkoop op 

DocksNLD  met succes konden / kunnen worden afgerond. In de deelrapportage van DocksNLD 

wordt hierop verder in gegaan.  

 

Ook in het eerste halfjaar 2019 is de vraag naar industriegrond op het A18 Bedrijvenpark nog 

steeds aanzienlijk groot. Deze vraag komt met name van bedrijven uit Doetinchem-zelf en de 

regio. Opvallend is dat ook grote ruimtevragers zich blijven melden. Het gaat dan om bedrijven 

die interesse tonen voor kavels tussen de 5 en 20 ha.  

Het Noordelijke deel van het A18 Bedrijvenpark is specifiek bedoeld voor het kunnen 

faciliteren van de grote ruimtevragers. De gemeenteraad van Doetinchem heeft daartoe het 

besluit genomen om het Noordelijke deel gefaseerd aan de grondexploitatie van het A18 

Bedrijvenpark toe te voegen. 

 

Specifieke aanvragen voor XXL-logistiek worden doorverwezen naar DocksNLD. 

 

Ook in Varsseveld is de vraag naar vestigingsmogelijkheden in 2019 groot geweest, zo groot 

zelfs dat er geen grond meer op Hofskamp Oost fase II beschikbaar is voor uitgifte. 

 

Beurzen 2019 

Provada  

Van 4 t/m 6 juni is weer deelgenomen aan de Vastgoedbeurs “Provada” in Amsterdam: het 

A18 Bedrijvenpark presenteerde zich in een afzonderlijke beursstand, DocksNLD maakte deel 

uit van de beursstand van de “Logistics Valley”. Naast de gebruikelijke netwerkgesprekken 

heeft de presentatie van het A18 Bedrijvenpark ruim 60 accounts opgeleverd. In de loop van 

de komende weken en maanden worden deze verder onderzocht en uitgewerkt. 



 

Logistieke beurs München  

Tegelijk met de “Provada” werd DocksNLD gepresenteerd tijdens de “Internationale Logistieke 

beurs” in München als onderdeel van de Logistics Valley. Ook hier is er veel belangstelling 

geweest voor vestigingsmogelijkheden van logistieke bedrijven. 

Planning: 

Continue acquisitie 

Verantwoordelijkheid: 

Stuurgroep, Programmamanager, projectmanagers  en werkgroep M&A. 

Actie(s) volgend halfjaar: 

Uitgegeven opties voor A18 Bedrijvenpark nauwgezet volgen. 

“Rode loper aanpak” voor nieuwe accounts. 

Intensief inzetten op het feitelijk binnen halen van de accounts voor grote ruimtevragers op 

het A18 Bedrijvenpark Noord. 

 

Planeconomie 

Besloten is om het noordelijke deel van het A18 Bedrijvenpark  gefaseerd aan de 

grondexploitatie toe te voegen. Eind april is de grondexploitatie inclusief fase 1 van het 

noordelijke deel vastgesteld. Met het gefaseerd toevoegen van het noordelijke deel aan de 

grondexploitatie, zal ook het onderscheid tussen A18 Bedrijvenpark Zuid en A18 Bedrijvenpark 

Noord wegvallen. Er is één grondexploitatie “A18 Bedrijvenpark”. 

 

 

Halfjaarrapportage A18 Bedrijvenpark 

Dit is de eerste halfjaarrapportage van 2019 over het A18 Bedrijvenpark. Het levert de Doetinchemse 

bijdrage aan de eerste halfjaarrapportage 2019 Samenwerking Bedrijventerreinen West Achterhoek.  

In deze rapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de werkzaamheden, de stand van 

zaken wat betreft de grondexploitatie, de operationele verantwoordelijkheid van de projectmanager 

en de eventuele risico’s. Peildatum is 30 juni 2019. 

Aan de hand van de risico’s worden indien nodig (bij-)sturingsvoorstellen gedaan. 

Verwervingen 

Stand van zaken: 

Langs de voormalige Martinuslaan is 92 m2 die vrij kwam na het verwijdering van een oude 

middenspanningsruimte overgedragen. In het zuidelijke deel zijn de verwervingen hiermee 

afgerond. 



In het noordelijke deel hebben enkele taxaties van objecten plaats gevonden. Nu het 

noordelijke deel gefaseerd aan de grondexploitatie wordt toegevoegd en er krediet 

beschikbaar is gesteld, kunnen hier ook de benodigde verwervingen plaats vinden. 

Planning: 

Medio 2020 afspraken over alle verwervingen hebben. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager. 

Financiën: 

Geen. 

Actie volgend halfjaar: 

Afronden aankoop perceel Staatsbosbeheer. 

Verkennende gesprekken met overige grondeigenaren. 

Beëindigen voortgezette gebruiken van benodigde gronden in noordelijke deel. 

 

Onderzoeken 

Stand van zaken: 

Met het oog op de eisen rond stikstof zullen veranderingen in het bestemmingsplan moeten 

worden doorgevoerd. Deze leiden er toe dat er een actualisatie van het bestemmingsplan 

plaats moet vinden, in plaats van de eerder ingezette uitwerking van het bestemmingsplan. 

Voor de actualisatie van het bestemmingsplan van het noordelijke deel zijn de benodigde 

onderzoeken uitgezet. Voor flora&fauna is een ontheffing aangevraagd 

Planning: 

Gewerkt wordt naar een vaststelling van het geactualiseerde bestemmingsplan, eind 2019. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, projectassistent, team milieu. 

Actie volgend halfjaar: 

Afronden bestemmingsplan noordelijk deel. 

 

Bouw- en woonrijp maken A18 Bedrijvenpark 

Stand van zaken: 

De aanleg van een ontsluitingsweg in de zuidwesthoek (Radonstraat), de herinrichting van de 

‘achteringang’ van het bedrijventerrein via de Heislagseweg/Nieuwestraat en de aanleg van 

een volgende deel van het bufferriool bij het persgemaal aan de Weemstraat zijn aanbesteed 

en worden momenteel uitgevoerd. 

Planning: 

Aanpassing toegang Heislagseweg/Nieuwestraat, bufferriool en kavelontsluitingsweg: 2019 



Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, ingenieursbureau. 

Financiën: 

De uit te voeren werkzaamheden passen binnen de in de grondexploitatie geraamde 

budgetten.  

Actie volgend halfjaar: 

Aanleg Radonstraat, opknappen toegang Heislagseweg/Nieuwestraat, bufferriool. 

 

Kavelverkoop 

Stand van zaken: 

De verkoop van gronden zit duidelijk in de lift. Daar waar er tot 2018 circa 10 hectare verkocht 

was en in 2018 zelf een kleine 2 hectare, is er in de eerste helft van 2019 al overeenstemming 

bereikt over de verkoop van in totaal ca. 13,9 hectare. Hiervan is  5,6 hectare dit eerste 

halfjaar ook al daadwerkelijk notarieel geleverd en dus betaald. Het betreft 4 bedrijven, 

waarvan de eerste al in aanbouw is.  

Van de overige 8,3 ha waarvoor koopovereenkomsten zijn getekend wordt verwacht dat het 

overgrote deel ook daadwerkelijk in 2019 geleverd zal worden. Het moment van leveren is 

veelal gekoppeld aan het verkrijgen van een onherroepelijke bouwvergunning. De verwachting 

is dat het totaal geleverde oppervlak aan percelen (inclusief de al geleverde gronden) in 2019 

de 10 hectare zal overstijgen. De transacties van dit jaar zullen de grondexploitatie positief 

beïnvloeden. 

Daarnaast is er concrete interesse in ruim 30 hectare aan bedrijfskavels. Het betreft kavels die 

in grootte variëren van 2.500 m2 tot 4 hectare, met een uitschieter naar 16 hectare. 

totaal netto uitgeefbaar                                     77   ha 
verkocht (10 + 2 + 13,9)               25,9 ha 
optieovereenkomsten                  13,4 ha 
subtotaal uitgegeven en in optie                       39,3 ha 
                                                                              -------------  -/-  
nog vrij beschikbaar                                            37,7 ha  
Over ca. 7 ha van de nog beschikbare gronden lopen al concrete gesprekken met bedrijven. 

Daarnaast is er al interesse getoond in ca 23 ha. 

 

Planning: 

Continu. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, accountmanagers gD, Programmamanager.  

Financiën: 

De verkoopcijfers zijn opgenomen in de grondexploitatie A18 Bedrijvenpark. 



 

Actie volgend halfjaar: 

Effectueren getekende koopovereenkomsten en omzetten van opties naar een 

koopovereenkomst. 

 

Grondexploitatie A18 Bedrijvenpark 

Stand van zaken: 

Het noordelijke deel van het A18 Bedrijvenpark wordt gefaseerd aan de grondexploitatie 

toegevoegd. Eind april is de grondexploitatie inclusief fase 1 van het noordelijke deel 

vastgesteld. Met het gefaseerd toevoegen van het noordelijke deel aan de grondexploitatie, 

zal ook h het onderscheid tussen A18 Bedrijvenpark Zuid en A18 Bedrijvenpark Noord 

wegvallen. Er is één grondexploitatie “A18 Bedrijvenpark”. 

Medio 2019 is de grondexploitatie in het kader van de Meerjarige Project Ontwikkeling (MPO) 

geactualiseerd en vastgesteld.  

Planning: 

De komende jaren zal het noordelijke deel gefaseerd aan de grondexploitatie worden 

toegevoegd.  

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, grondzaken, Programmamanager.  

 

Projectaansturing: 

Projectmanager 

Stand van zaken: 

De projectleider is inhoudelijk betrokken bij de deelopdrachten om direct mee te kunnen 

sturen op de voortgang en het resultaat. Deelopdrachten zijn verleend aan het 

ingenieursbureau betreffende bouw- en woonrijp maken. 

De projectleider geeft directe sturing aan zaken waarbij het gaat om kapvergunningen, 

actualisatie van onderzoeken en actualisatie van het bestemmingsplan.  

Planning: 

Doorlopend. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager.  

 

Projectgroep 

Stand van zaken: 

De projectgroep komt in principe 1x in de 8 weken bij elkaar. Voortdurend wordt kritisch 

gekeken naar welke werkzaamheden noodzakelijk zijn en welke mogelijk kunnen worden 



 

ingeperkt. Sturing op de plankosten is één van de aandachtspunten in het project -

management.  

Planning: 

Doorlopend. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager.  

 

Halfjaarrapportage DocksNLD  

In deze rapportage wordt gerapporteerd over de stand van zaken ten aanzien van het bouw-  en 

woonrijp maken, marketing en acquisitie, kavelverkopen en de grondexploitatie op DocksNLD. 

Peildatum is 30 juni 2019. 

Bouwrijp- en woonrijp maken DocksNLD 

Stand van zaken: 

Het bouw- en woonrijp maken is nagenoeg afgerond. Aan de zuidzijde van DocksNLD is een 

ecologische zone aangelegd (hoog opgaand groen van 5 meter breed over de volledige lengte 

van het grenskanaal). Deze verplicht aan te leggen zone dient ter bescherming van de 

vliegroute van de gewone dwergvleermuis en ter compensatie van het inmiddels gekapte 

bosperceel.  

Planning: 

Op termijn zal de aanleg van een noord – zuid watergang volgen. In overleg met het 

waterschap is deze afspraak gemaakt. De exacte situering en het moment van aanleg is mede 

afhankelijk van de te verkopen percelen.   

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager. 

Financiën: 

De uit te voeren werkzaamheden passen binnen de in de grondexploitatie geraamde 

budgetten. 

Actie volgend halfjaar: 

Naar verwachting zal de aanleg van de noord – zuid watergang in de 2e helft van 2019 plaats 

vinden. 

 

 

Marketing en Acquisitie DocksNLD 

Stand van zaken: 

Acquisitie 

Per 1-1-2015 is een acquisiteur, gespecialiseerd in logistiek, aangesteld om de doelgroep van 



DocksNLD, de top 100 logistieke dienstverleners, te verleiden om zich te vestigen op 

DocksNLD.  

In de loop van 2016 is circa 11 hectare verkocht en inmiddels bebouwd. De overige gronden 

waren aan een drietal optiehouders uitgeven. In de afgelopen jaren en ook zeker in de eerste 

helft van 2019 heeft de acquisiteur gesproken met de optiehouders om te bezien of het tot 

een afname kon komen. Parallel aan deze gesprekken is ook met overige geïnteresseerde 

partijen gesproken.  

Marketing 

Diverse marketingtools zijn aanwezig en worden gebruikt om DocksNLD bij het juiste publiek 

onder de aandacht te brengen. O.a. vanwege het vrijvallen van de opties is ingezet op een 

facelift van de website. Medio 2019 is deze vernieuwde website in de lucht.    

Planning: 

Doorlopend.       

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, Programmamanager. 

 

Kavelverkoop 

Stand van zaken: 

De interesse voor grootschalige logistieke kavels is goed waarneembaar:  

 De eerste verkoop van circa 6,3 ha. bedrijventerrein heeft in de eerste helft van 2016 
plaats gevonden. De verkoop is gepaard gegaan met het in optie geven van de direct 
aangrenzende grond met een omvang van circa 4 ha.  

 In de tweede helft van 2016 heeft de tweede verkoop plaats gevonden van circa 4,2 
ha. De verkoop is gepaard gegaan met het in optie geven van de direct aangrenzende 
grond. Deze in optie gegeven grond zal naar verwachting in twee fasen van 
respectievelijk circa 2,3 ha. (afname 2019) en circa 4 ha. (afname 2021) worden 
afgenomen.   

 Een derde verkoop heeft in de eerste helft van 2019 plaats gevonden waarbij 5 ha., het 
meest westelijk gelegen, is verkocht. De grond is per 29 mei 2019 op naam gezet.  
Door de betreffende partij is aangegeven dat men bij voorkeur na de komende zomer 
starten met de bouw van een distributiecentrum van circa 27.000 m2.  Mogelijk dat de 
ontwikkeling gefaseerd per deel van 9.000 m2 wordt opgepakt. Dit is afhankelijk van 
de uitkomst van de gesprekken met potentiële huurders.  

 In juni 2019 is overeenstemming bereikt met een gegadigde voor de aankoop van circa 
7 hectare. Thans wordt in detail één en ander uitgewerkt om per 1 augustus 2019 de 
grond op naam te zetten.    
 

Voor het laatste resterende perceel van circa 4 hectare wordt gesproken met een aantal  

geïnteresseerde partijen.   

Planning: 

Doorlopend. 



Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, acquisiteur, Programmamanager. 

Actie volgend halfjaar: 

Veel aandacht voor geïnteresseerde bedrijven; waar nodig maatwerk toepassen. 

Actief bedrijven benaderen. 

 

Grondexploitatie DocksNLD 

Stand van zaken: 

In de raadsvergadering van 27 juni 2019 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde 

grondexploitatie van DocksNLD vastgesteld. De geactualiseerde  grondexploitatie van 

DocksNLD komt uit op een positief resultaat van circa € 11 mln. eindwaarde. In de jaarrekening 

2017 betrof het positief resultaat van de grondexploitatie van DocksNLD eveneens circa  € 11 

mln. eindwaarde. De transacties van dit jaar zullen de grondexploitatie positief beïnvloeden.  

Planning: 

Actualisatie grondexploitatie heeft plaatsgevonden. 

Verantwoordelijkheid: 

Projectmanager, grondzaken, Programmamanager. 

 

West Achterhoek, 30 juni 2019. 

 

 

 

 


