
Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 

aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 

datum : 04 november 2016 

van : SP Gelderland, Paul Kusters 

onderwerp: Bedrijventerrein DocksNLD2 

Inleiding 

Betreft vragen nav. krantenartikel ‘Nog eens 40 hectare grond geschikt voor bedrijvenpark’, in De

Gelderlander, d.d. 31 oktober 2016 

Met enige verbazing heeft de fractie van de SP Gelderland kennis genomen van het bovenstaande 

artikel. In weerwil van het beleid dat de provincie voert ten aanzien van (oude en nieuwe) 

bedrijventerreinen is de gemeente Montferland van plan een nieuw terrein te ontwikkelen en dat 

terwijl er andere terreinen in de regio beschikbaar zijn. 

Daarom heeft de SP de volgende vragen: 

1. Heeft u kennis genomen van bovengenoemd artikel?

2. Bent u op de hoogte van het feit dat de gemeente Montferland uit het samenwerkingsverband

Regio Achterhoek is gestapt? Zo ja, is dit in uw ogen een juiste keuze ter versterking van de economie 

in de Achterhoek? 

3. Bent u op de hoogte van de besluitvorming en actie (het leggen van een claim op 57 hectare

landbouwgrond met als doel een tweede bedrijventerrein te realiseren: DocksNLD2) van de 

gemeente Montferland? Zo ja, bent u actief gekend in deze kwestie? 

4. Welk effect heeft deze handelswijze op het vestigen van bedrijven op het eerste DocksNLD terrein

en eventuele andere bedrijventerreinen? 

5. Welk effect heeft een dergelijke handelswijze op het provinciale beleid ten aanzien van

bedrijventerreinen? 

6. Is het winst maken op een nieuw bedrijventerrein en het daarmee uit de markt halen van een

ander terrein, zoals wethouder Walter Gerritsen dit volgens de Gelderlander stelt, de route die u 

voor ogen heeft bij het beleid van de provincie ten aanzien van bedrijventerreinen? 

De lokale politiek in de Oude IJsselstreek stelt dat de gemeente Montferland met deze keuzes 

bewust ruimte voor zichzelf schept om zich te onttrekken aan regionale en provinciale afspraken. Zij 

stelt bovendien dat Montferland zich niet als een goede buur gedraagt door een concurrentiepositie 

te creëren in plaats van goed samen te werken. Concurrerend gedrag staat haaks op de 

samenwerking in de regio tav. bedrijventerreinen.  

7. Herkent u zich in de zorg die geuit wordt door de lokale politiek en wat kunt (gaat) u hiermee

doen? 
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