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Geachte Statenleden,

U stelt de kaders vast voor de uitbreiding van bedrijventerreinen. De regionale programma’s
werklocaties worden hierop gebaseerd. De gemeente Montferland loopt daar ver op vooruit en is al
sedert 2016 bezig met de door hen beoogde uitbreiding van DocksNLD.

Er is in 2016 een voorkeursrecht van kopen gevestigd op 57 hectare landbouwgrond, ondanks dat de
provincie heeft afgeraden dit te doen, omdat de uitbreiding van Docks nog onzeker was.

De gemeente gaat door. Vorig jaar november  heeft de gemeente de eerste grondaankopen gedaan
voor de beoogde uitbreiding. En loopt daarmee volgens de provincie een financieel risico omdat
onzeker is of DocksNLD mag worden uitgebreid.

In december 2019 is er door de gemeenteraad een structuurvisie vastgesteld. De provincie heeft een
zienswijze ingediend en adviseerde de gemeenteraad de visie niet vast te stellen. Ook dit advies is
tegen dovemans oren gericht. De gemeente gaat haar gang en lapt afspraken en regels aan de laars.

In de structuurvisie staat, dat naast de kilometerslange blokkendozen van tweeëntwintig meter
hoog, Docks ruimte kan bieden aan een Clean Energy Hub, zeg maar een tankstation voor
vrachtwagens, truckparking en overnachtings-, eet en vergaderfaciliteiten, of te wel een hotel.

Een hotel ingesloten door 84 voetbalvelden met 22 meter hoge horizonvervuilende blokkendozen.

Ik zie het al voor mij. De toerist die van een paar vrije dagen wil genieten, de historische stad ’s-
Heerenberg met het kasteel Huis Bergh wil bezoeken, wil wandelen in het Bergherbos en gaat fietsen
in het coulissen landschap van de Achterhoek, wordt in het hotel geconfronteerd met een muur van
horizon vervuilende blokkendozen en dag en nacht heen en weer rijdende auto’s. U zult het met mij
eens zijn dat toeristen van dat hotel geen gebruik gaan maken. Nee, dat hotel is bedoeld voor de
arbeidsmigranten die op Docks2 gaan werken en ergens gehuisvest moeten worden.

Het College van Rijksadviseurs adviseert het Kabinet en wijst in het rapport van vorig jaar hier ook
op. Het College geeft aan dat op logistieke XXL-bedrijventerreinen, vooral migranten werken.
Mensen die niet dagelijks naar huis gaan en dus ergens moeten wonen. Door in de structuurvisie het
hotel te noemen, geeft de gemeente Montferland impliciet aan dat er geen sprake is van
werkgelegenheid voor werknemers uit de regio, maar uit een ver buitenland. En dat kan toch niet de
bedoeling zijn.

Het landschap wordt verpest met kilometerslange blokkendozen voor werkgelegenheid dat in de
regio nauwelijks  werk oplevert. Dit is toch te zot voor woorden.

Zoals u wellicht weet, is het huidige Docks een lang lint langs de Meilandsedijk. Een advies van het
College van Rijksadviseurs is om verdere lintbebouwing te voorkomen. Een extra reden om Docks
niet uit te breiden, want het lange lint zou alleen maar langer worden. En het prachtige landschap
rond Azewijn nog meer aantasten.

Mogen wij u vragen bij het vaststellen van de kaders voor uitbreiding van XXL logistieke
bedrijventerreinen het advies van het College te volgen en uitbreiding van DocksNLD te voorkomen.
In het Azewijnse landschap geen torenhoge blokkendozen, geen verdozing van het landschap, geen
lintbebouwing en geen werkgelegenheid die vooral gericht is op arbeidsmigranten.

Help ons Montferland te stoppen,  het prachtige landschap  in stand te houden en het welzijn van de
inwoners te waarborgen!


