
Inspreken raadsvergadering Montferland 22-12-2016, agendapunt 9,
19.30 uur, door Henk Wassing, voorzitter dorpsraad Azewijn

Geachte leden van de raad,

Vanavond gaat u een besluit nemen over het voorstel van b en w om een voorkeursrecht te vestigen
op gronden bestemd voor bedrijventerrein DocksNLD fase 2.

Tijdens de commissie vergadering hebben wij u gevraagd onze argumenten te overdenken en op u te
laten inwerken. Nadien heeft u de brief van  Gedeputeerde Staten van 6 december ontvangen. Onze
argumenten sluiten daar naadloos op aan.

Het komt er op neer dat er in de Liemers en in de Achterhoek een overschot is aan
bedrijventerreinen, er leegstand is op de andere terreinen in ’s-Heerenberg, er geen regionale
afspraken over DocksNLD fase 2 zijn en dat er bonje is met de buurgemeenten.

Nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein is ten enenmale niet aan de orde. Er is grond in
overvloed. Als u vindt dat u beter bent in het verkopen van grond zou u Doetinchem en Zevenaar een
handje kunnen helpen. Als een soort noaberschap. Zo ga je met elkaar om. En dat is ook nog eens
goed voor de werkgelegenheid.

De door mij genoemde feiten zijn vastgelegd  in een rapport van Rekenkamer Oost-Nederland, in
afspraken tussen de provincie en de regio’s, de regio’s en de gemeenten en de gemeenten onderling.

Montferland heeft hier geen boodschap aan. En dan vragen politici zich af, hoe het komt dat mensen
geen vertrouwen meer hebben in de politiek!

Deze feiten en afspraken moet u wegen tegen een voorstel, dat geen recht doet aan bestuurlijke
afspraken en waarin elk argument ontbreekt. De brief van Gedeputeerde Staten over het financieel
risico bij uitbreiding van  Docks NLD is helder. Ik citeer “Door vestiging van de WvG en de mogelijke
aankoop van gronden loopt uw gemeente een groot financieel risico.”  Een waarschuwende vinger
van de provincie. Wil je het nog zouter hebben. Mijn advies is kappen met die handel.

U zult alles hebben overwogen. U weet wat u gaat stemmen.

U kiest, of, voor de korte termijn, met geruzie, financiële risico’s en voor verstoorde verhoudingen
met de buurgemeenten,

of, voor de leefbaarheid en toekomst van ons dorp en de veiligheid van onze kinderen.

De keus lijkt ons niet zo moeilijk. Kies voor mensen en niet voor euro’s. Kies voor zekerheid en niet
voor onoverzienbare financiële risico’s. De gemeente is nu eenmaal geen bedrijf. Geen onderneming
die kan speculeren met gemeenschapsgeld.

Wij vragen u tegen het voorstel te stemmen.

Wij weten echter dat de koppen zijn geteld. En dat het voorstel zal worden aangenomen.
De geschiedenis zal uitwijzen of dit een wijs besluit is geweest.

Wij wensen u zalige Kerstdagen.


