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Raadsvergadering  d.d.  27 mei 2013      
Fractieleden:  Johannes Goossen (fractievoorzitter),  Wim van Heugten, Henk Albers 
Fractieassistent: Peter Koopmans 
 
Algemeen: 
Agendapunt 5: Lijst ingekomen stukken: 
geen op- en aanmerkingen 
        Hamerstukken 
Agendapunt 6. Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Centerpoort-Noord, Duiven” gewijzigd vaststellen 
Agendapunt 7. Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort-Zuid 
Duiven” gewijzigd vaststellen. 
Agendapunt 8. Bestemmingsplan Geluidzone bedrijventerrein Innofase ongewijzigd vaststellen. 
Agendapunt 9. Bestemmingsplan “Bedrijventerrein ’t Holland en De Nieuweling, Duiven” gewijzigd 
vaststellen. 
Agendapunt 10. Vaststelling Bestemmingsplan Rijksweg 9.  
   Discussiestukken: 
Agendapunt 11.  Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Innofase, Duiven” gewijzigd vaststellen (Henk). 
Voorzitter, in de Raadscommissie Grondgebied d.d. 7-5-13 heeft het CDA het voorstel aangehouden 
vanwege de onduidelijkheid tijdens de behandeling hiervan. Het raadsvoorstel is hierop aangepast. In de 
responsnota wordt - naar aanleiding van ingediende zienswijzen - dit ons inziens ook voldoende 
weergegeven. Het CDA gaat conform het voorstel akkoord dit bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  
 
Agendapunt 12. Integratie en ontmanteling Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL) (Johannes). 
Voorzitter, in de Raadscommissie Grondgebied heeft het CDA zich niet alleen uitgesproken over het belang 
van het Horsterpark -als onderdeel van dit voorstel - maar ook het behoud hiervan. Dit komt nu ter sprake 
vanwege de ontmanteling van het RAL waar vandaag een aantal besluiten op moeten worden genomen. 
Voorzitter, allereerst wil het CDA weten wat de status van beslispunt 5 is, namelijk het bekrachtigen van de 
door het College opgelegde geheimhouding ten aanzien van het Integratie en Ontmantelplan RAL, onder 
bijbehorend nummer. Iedere oplettende burger kan in elk geval op de site van gemeente Doetinchem het 
betreffende rapport inzien en zelfs downloaden. Het CDA stelt daarom voor het beslispunt in het kader van 
voortschrijdend inzicht niet te handhaven. Resteren de beslispunten 1 t/m 4. Het CDA kan zonder 
problemen instemmen met de opheffing van het RAL, EN tevens instemmen met collectief 
aandeelhouderschap in RGV Holding BV. 
Wat betreft de beslispunten 3 en 4 voorzitter, heeft het CDA nog enige aarzelingen. Zeker in de huidige 
economische situatie is het aangaan van verplichtingen, gronden verwerven met de daarbij behorende 
financiële lasten niet vanzelfsprekend. Doorlevering aan gemeente Duiven betekent dat de gemeente 
Duiven met twee petten op in het Horsterpark zit: 1. als eigenaar van de gronden & verpachter aan SAH; 2. 
als subsidiegever aan SAH. Met andere woorden als er in de toekomst problemen ontstaan, komen die via 
twee wegen altijd bij de gemeente terecht. Het CDA hoort graag van het College of deze mogelijke risico’s 
onderkend worden, en hoe deze mogelijke risico’s afgedekt gaan worden. Tevens verneemt het CDA met 
belangstelling de inschatting van de wethouder in hoeverre financiële risico’s alsnog kunnen zorgen voor 
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een hogere subsidiebijdrage van de gemeente. Of worden juist taakstellende afspraken gemaakt met het 
SAH, waarbij middels particulier initiatief van het SAH, zeker na het uitvoeren van de reeds toegestane 
verruiming openingstijden, horecamogelijkheden en plaatsen vlonderterras, voldoende zekerheid ontstaat 
om de risico’s tot een minimum te beperken. 
Voorzitter, voor alle duidelijkheid: het CDA is een groot voorstander van het behouden van het huidige 
Horsterpark, met de daarbij behorende verruimingsmogelijkheden welke de gemeenteraad vorig jaar reeds 
heeft vastgesteld. Echter de rol van de gemeente vraagt wat ons betreft toch de nodige duidelijkheid.  
Misschien moeten we met elkaar concluderen dat het overeind houden van een kwalitatief hoogwaardige 
en waardevolle voorziening binnen onze gemeente ons jaarlijks meer kost dan we nu uitgeven, wel dan 
willen we die uitkomst ook bij voorbaat helder hebben. We mogen de belasting betaler niet beduvelen met 
het binnenhalen van een leuke voorziening, de consequenties ervan op de langere termijn moeten we ook 
durven uitdragen. Tot zover. 
 
Agendapunt 13. Kredietvotering aanleg fietspad Leuvensedijk (Johannes). 
Voorzitter, in de Raadscommissie Grondgebied d.d. 7-5-13 heeft het CDA al ingestemd met dit voorstel. 
Belangrijk is wel dat binnen de financiële kaders van het DVVP gehandeld wordt. Graag willen we van het 
College bevestigd krijgen dat deze benutting van DVVP-gelden niet haaks staan op de prioriteiten van het 
overige DVVP-programma. 
Voorzitter, genoemd tracé is het enige dijkgedeelte tussen de Duitse grens en Zutphen dat niet toegankelijk 
is voor voetgangers en fietsers! We zijn dankbaar voor het initiatief om dit dijkvak  wel open te stellen zo-
dat niet alleen aanwonenden maar ook andere inwoners (en belastingbetalers!) kunnen genieten. Natuur-
lijk wel onder strikte voorwaarden: (a) alleen voor voetgangers en fietser (geen gemotoriseerd verkeer), (b) 
dat niet vanaf de dijk het natuurgebied betreden kan worden.  Als Raad moeten we een afweging maken 
tussen het individueel belang en het algemene belang. In dit geval prevaleert ons inzien het algemeen be-
lang. We verwijzen daarbij graag naar de wandelroute door het Rijnstrangengebied  geheten “Gangen door 
de Strangen”. Dit is een aantal jaren geleden tot stand gekomen, en ondanks de bezwaren van omwonen-
den is deze wandelroute in een vergelijkbare natuurwaarde, er toch gekomen. Dus nieuws onder de zon! 
Wel verzoekt de CDA-fractie het College om nadrukkelijk aan te geven in hoeverre de huidige onderbou-
wing van het plan de mogelijke juridische vervolgacties van omwonenden succesvol kan laten zijn. Gelet op 
de sterke beleving van omwonenden is langdurige rechtsgang een logische realiteit. Tot zover. 

Agendapunt 14. Wijziging in het interbestuurlijk toezicht. 
[aantekening] In de Raadscommissie Bestuur d.d. 6-5-13 heeft het CDA al ingestemd met dit voorstel. 
 
Agendapunt 15. Jaarstukken 2012: Jaarrekening en jaarverslag 2012 inclusief rapport van bevindingen 
accountantsverklaring (Wim). 
Voorzitter, naar het gevoel van de CDA-fractie worden de grondposities op de bedrijventerreinen te roos-
kleurig bezien. De stresstest wordt daarentegen aangedragen om aan te geven dat de financiële situatie 
niet ongunstig is. Maar ook daarbij heb ik mijn twijfels: het zijn immers kwalitatieve afwegingen. Zodra de 
verschillende rubrieken kwantitatief gewogen worden slaat de schaal echt door in negatieve zin. Daar ligt 
mijns inziens ook de kern van hoe we aan die 2 miljoen te kort zijn gekomen.  
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Agendapunt 16 t/m 18. Reservering NUP-gelden, Invoeringsbudget 2012 Transitie AWBZ/Wmo en 
Instellen van een bestemmingsreserve voor combinatiefuncties 
Voorzitter, in de Raadscommissie Bestuur d.d. 6-5-13 heeft het CDA het voorstel aangehouden gelet op de 
wijze waarop het college de gelden wil oormerken. Volgens het CDA had Joop Schrijner in de Raadscie Be-
stuur een punt toen hij opmerkte dat deze raadsvoorstellen in de begroting thuis horen en niet tussen de 
bedrijven door 'geritseld' kunnen worden. Misschien is het goed daar tijdens de Raadsvergadering op terug 
te komen en omstandig om uitleg te vragen. Dan wordt tevens haarscherp duidelijk dat het een zeer zwak 
college is 

Agendapunt 19. Ingediende moties over niet-geagendeerde onderwerpen. 
 
Agendapunt 20. Rondvraag. 
 
 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet 
namens de CDA-raadsfractie, 
 
Johannes Goossen, 
fractievoorzitter 
gsm 06 – 222 444 52 

    3 

 

http://www.duiven.cda.nl/

