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Aanleiding
De fractie van Partij van de Arbeid heeft naar aanleiding van de behandeling van de
samenwerkingsovereenkomst Bedrijventerreinen Oost-Achterhoek in de RTG van 19 juni de volgende
vragen gesteld:
Op welke manier moeten wij de opmerking in de overweging van de overeenkomst lezen
waar ondermeer staat:
De gemeenten voornemens zijn om op gezamenlijke wijze de ontwikkeling van het Regionaal
Bedrijventerrein de Laarberg te stimuleren op het grondgebied van Oost Gelre.
Op welke manier moeten wij artikel 9: Marketing en Acquisitie interpreteren waar staat dat
de gemeenten zich zullen inspannen om een bijdrage te leveren aan marketing en acquisitie
van het Regionaal Bedrijven Terrein.
Inhoud mededeling
De bedrijventerreinen binnen de gemeente Aalten zijn bedoeld voor het huisvesten van bedrijven die
passen bij de aard en schaal van Aalten, en die een vestigingsplek dicht bij toeleveranciers en
afnemers zoeken. Bedrijven die kavels voor nieuwbouw groter dan 5.000 m² zoeken, kunnen per
definitie niet op de bedrijventerreinen binnen onze gemeente terecht. De termen ‘stimuleren’ en
‘bijdrage leveren aan marketing en acquisitie’ dient u uitsluitend te lezen als onze intentie om die
bedrijven die zich voor grotere kavels bij ons zouden melden, te wijzen op de mogelijkheden die De
Laarberg hen biedt. Wij zijn er namelijk regionaal bij gebaat bepaalde bedrijven te behouden of juist
aan te trekken en daarmee te voorkomen dat zij voor andere regio’s kiezen. De provincie hecht ook
zeer veel waarde aan deze regionale samenwerking, welke de basis is voor het beschikbaar stellen
van een bijdrage aan het HRT-programma.
Daarbij richten wij ons overigens niet uitsluitend op de Laarberg maar zal gezien de geografische
ligging van onze gemeente ook een doorverwijzing naar Bedrijvenpark A 18 aan de orde kunnen zijn.
Een financiële impuls aan marketing- en acquisitie-activitieten is aldus niet aan de orde.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

