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MPG 

 

1) Aangegeven wordt dat de afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau verbeterd 

kan worden. Kunt u aangeven wat hier mee wordt bedoeld? 

 

Voor het verwezenlijken van de realisatiedoelstellingen voor het A18 Bedrijvenpark (en het 

Ebt)  is, zeker bij de huidige economische omstandigheden met een beperkte marktvraag, een 

optimale samenwerking tussen alle betrokkenen van belang, De inzet daarbij is er mede op 

gericht om elk bedrijf op de juiste locatie te vestigen. Een optimale samenwerking is hier niet 

uitsluitend een aandachtspunt voor de interne organisatie, dit geldt ook voor de samenwerking 

en de afstemming tussen de 4 SOK gemeenten. 

Zo beoordeelt momenteel de  nieuwe stuurgroep, die onlangs van start is gegaan, of eventuele 

aanpassingen in de overlegstructuur kunnen bijdragen tot het verder verbeteren van de 

samenwerking..      

 

 

2) Het wonen is vooral gericht op de goedkope sector. Waar is dat op gebaseerd? 

De programmawijziging is gebaseerd op de taskforce woningbouwprojecten en de woonvisie. 

De actuele woningmarkt laat zien dat de afzetmogelijkheden met name betrekking hebben op 

het goedkopere marktsegement. Het gemeentelijk aanbod is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op uitgiftemogelijkheden in het dure marktsegment (oa kavels voor particulier 

opdrachtgeverschap). De inzet van de gemeente is om –daar waar mogelijk- dmv 

herprogrammering het aanbod beter te laten aansluiten op de marktvraag.    

 

 

3) Bedrijventerrein A18: Volgens de behoefteraming komt op termijn ruimte voor 

ontwikkeling in het noordelijk deel. Wilt u aangeven wanneer dat zou kunnen 

gebeuren en hoe die ontwikkeling er uit komt te zien? 

Wij gaan er van uit dat de eerste uitgifte van bedrijfspercelen in het noordelijk deel in 2025 

plaatsvinden (aansluitend op de laatste uitgifte in het zuidelijk deel). De  laatste uitgifte wordt 

voorzien in het jaar 2031.  

 

 

4) Kantoren: Er wordt ingezet op een kleinschalige kantorenontwikkeling. Hoe ziet dat er 

uit? 

 

Wij zien dat binnen de kantorenmarkt de vraag zich steeds meer richt op kleinschalige 

kantoorruimten. Hier spelen wij op in door een aantal locaties daarvoor geschikt te maken. 

Zoals onder 3.4.1 van het MPG staat aangegeven zien wij hiervoor mogelijkheden voor de 

locaties Bedrijvenweg en Verheulsweide.  

 

 

 

 

 



 

 

5) Leegstand Detailhandel: U geeft aan dat er een leegstandpercentage van 10,7% in 

Doetinchem is en deze toe neemt. Kunt u aangeven hoe dat percentage zich verhoudt 

ten opzichte van vergelijkbare steden en is dat een knelpunt en zo ja hoe gaat u met dat 

knelpunt aan de slag?  

6)  
Leegstand in de grootste winkelgebieden 

Stad Percentage leegstand 

Amsterdam 5,4% 

Rotterdam 8,3% 

Den Haag 11,3% 

Utrecht 6,3% 

Groningen 11,1% 

Eindhoven 9,6% 

Breda 6,8% 

Tilburg 8,8% 

Heerlen 10,2% 

Enschede 

  

12,2% 

(bron: planbureau voor de Leefomgeving (2013) 

 

 

 

7) Kunt u mij een doorzicht geven of de gesignaleerde knelpunten bij 

wonen/bedrijventerreinen/kantoren/detailhandel in een integrale visie worden 

behandeld en vooral op welke wijze u aan die knelpunten wilt werken? 

 

De opzet van het MPG is dat deze  inzicht biedt in de ontwikkeling van de vier programma’s 

(wonen, bedrijven, kantoren en detailhandel) in relatie tot de afzonderlijke grexen 

(programmatisch en financieel). De analyses obv het MPG kunnen vervolgens aanleiding 

geven om voor een afzonderlijk programma een eerder daarvoor vastgestelde beleidsnota te 

herzien.   

 

 

 

Graag antwoord voor de beeldvormende raad van 3 juli 2014. 

 

Verbod dak-en thuislozen 

 

1) Dit punt is als reparatiewetgeving nodig. Ik vraag mij af of dat gebruik expliciet 

uitgesloten moet worden of dat vanuit de toelatingsplanologie per definitie kan worden 

aangenomen dat een gebruik dat niet is vermeld per definitie niet is toegestaan? 

 

 

http://www.pbl.nl/infographic/aandeel-leegstand-vloeroppervlakte-per-gemeente
http://www.pbl.nl/infographic/aandeel-leegstand-vloeroppervlakte-per-gemeente

