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Azewijn, 1 november 2016

Onderwerp: Actualisatie Omgevingsvisie 2016

Geachte Provinciale Staten,

In december 2016 behandelt U de actualisatie van de Omgevingsvisie 2016. Naar ons nu pas bekend
is,  was er de mogelijkheid tot en met 30 september 2016 een zienswijze in te dienen. We realiseren
ons dat wij daarvoor te laat zijn. Desondanks hopen wij dat wij u kunnen overtuigen de groene stip in
Montferland, het gebied gelegen bij het bestaande bedrijventerrein DocksNLD, de Meilandsedijk,
Eerlandsestraat te ’s-Heerenberg/Azewijn en de Duitse grens, weg te poetsen. Zie bijgevoegde kaart
“Provincie Gelderland: juli 2016”.

Voorkeursrecht
De reden dat wij er nu pas achterkomen dat de actualisatie van de Omgevingsvisie aan de orde is,
houdt verband met het feit dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Montferland 27 september 2016 heeft besloten om voorlopig gronden, gelegen ten oosten van
bedrijventerrein DocksNLD, tussen de Meilandsedijk, Eerlandsestraat te ’s-Heerenberg/Azewijn en de
Duitse grens, aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wet voorkeursrecht
gemeenten van toepassing zijn. Zie bijgevoegde kaart “Gemeente Montferland Aanwijzing Wet
voorkeursrecht gemeenten”. Het college loopt hiermee vooruit op uw besluitvorming over de
actualisatie. De gemeenteraad van Montferland wordt voorgesteld 22 december 2016 een
voorkeursrecht te vestigen op bovenvermelde gronden. Wij zijn van mening dat het voorkeursrecht
niet gevestigd moet worden en hebben een zienswijze bij de gemeenteraad en een bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders ingediend. Een kopie hiervan treft u hierbij aan.

4 gemeenten
In het bestaande bedrijventerrein DocksNLD, gelegen in Montferland, participeren vier gemeenten,
te weten: Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland. Ook in de andere gemeenten
liggen bedrijventerreinen die door de vier gemeenten geëxploiteerd worden. Zo dragen de
gemeenten gezamenlijk de lusten en de lasten. Feitelijk maakt het bestaande bedrijventerrein
DocksNLD deel uit van de Achterhoek.

Overcapaciteit
In de samenvatting van het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland d.d. juni 2015 staat: “Meer
terreinen op voorraad dan er naar verwachting de komende jaren gevraagd gaat worden”. In de
Achterhoek is de voorraad 2 x zo groot als nodig is om de uitbreidingsvraag op het hoogste punt



(2025) te accommoderen. Een uitbreiding van DocksNLD fase 2, (ter informatie: het plan wordt
alleen door Montferland ontwikkeld) zou dan ook niet aan de orde kunnen zijn. Kijken we naar de
Stadsregio dan is er een overcapaciteit van 120 ha. De voorraad op 1-1-2015 is 398,8 ha, waarvan
264,3 ha terstond beschikbaar. Gezien de overcapaciteit van 120 ha zou ook in dit geval in
Montferland geen nieuw terrein moeten komen. Dit klemt des temeer omdat, zo blijkt uit het
rapport, er vanaf 2025 ruimte vrij komt op bestaande terreinen waardoor in 2040 er uiteindelijk 460
ha minder in gebruik is dan in 2025.
Bovendien is de ontsluiting van het terrein langs de N816 aanzienlijk slechter dan de terreinen
gelegen langs de A18, A12 en A15. In dit verband verwijzen wij u naar een artikel in de Gelderlander
van 17 oktober 2016 “Gelderland blij met 200 miljoen voor goederenvervoer”.

Revitaliseren
Volgens de ladder duurzame verstedelijking moet voordat nieuw terrein wordt uitgegeven eerst
bekeken worden of in de bestaande bedrijventerreinen ruimte beschikbaar is, ruimte gemaakt kan
worden via herstructurering of ruimte efficiënter benut kan worden. Pas als die mogelijkheid benut
zijn, kan besloten worden tot aanleg van een nieuw bedrijventerrein. In de Omgevingsvisie 2014
staat dat de provincie zorgvuldig wil omgaan met ruimtegebruik: ”terughoudendheid bij het
aanleggen van nieuwe bedrijventerreinen en veel aandacht voor het revitaliseren van bestaande
terreinen”. Wij nemen aan, dat u die mening nog steeds bent toegedaan.

Landschap
Het gebied tussen Azewijn, Netterden en Duitse grens kenmerkt zich door openheid. Je kunt de
Rijnbrug van Emmerik zien. Door de “groene stip” in dit gebeid in ontwikkeling te nemen wordt de
openheid en beslotenheid van het landschap onherstelbaar aangetast. De bebouwing zal bestaan uit
fabriekshallen, die zich als een lint manifesteren. Er ontstaat een muur van blokkendozen. Het
verdient stedenbouwkundig geen schoonheidsprijs. Geen landschappelijk inpassingplan zal de
landschappelijke kwaliteit van de omgeving kunnen waarborgen. Wij vinden het niet verantwoord dit
gebied verder aan te tasten.

Tot slot
Er is vastgesteld dat er nu al overcapaciteit is aan bedrijventerreinen. Bovendien komt er vanaf 2025
ruimte vrij op bestaande terreinen waardoor in 2040 er uiteindelijk 460 ha minder in gebruik is dan in
2025. Er is ons inziens geen enkele reden om een nieuw bedrijventerrein tussen ’s-Heerenberg,
Azewijn, Netterden en de Duitse grens mogelijk te maken. Wij vragen u dan ook de groene stip, met
de aanduiding “zachte plannen doorgaand” te schrappen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur dorpsraad Azewijn,

Jeroen Orth, secretaris Henk Wassing, voorzitter
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