
Voorzitter, dank u wel, 

 

Geachte commissaris, in navolging van vorige sprekers wil ook ik u van harte welkom heten 

in de Achterhoek, in Doetinchem. Waar u wel eens vaker bezoeken aflegde. Bezoeken die 

bijna zonder uitzondering, in positieve zin, behoorlijke rimpelingen teweeg hebben gebracht. 

En onder andere tot gevolg hebben gehad dat de oostkant van Doetinchem binnenkort beter 

ontsloten wordt. En dat langs de A18, na de verhuizing van de Esbro, Europa’s meest 

moderne fabriek in die sector is verrezen die nieuwe werkgelegenheid biedt.  

 

Wij hopen dat we over een aantal jaren ook zo kunnen terugblikken op dit bezoek. En het 

partnerschap tussen Doetinchem, de Achterhoek en de provincie Gelderland opnieuw kunnen 

vieren. Misschien wel, als het gaat om regionale samenwerking in de Achterhoek, op de 

volgende drie punten. 

 

Ten eerste de samenwerking in het kader van de Achterhoek 2020 en de Agenda 2020. Een 

Agenda waarin een droom ligt besloten om de sterke en mooie Achterhoek van nu in de 

toekomst nog vitaler te maken. Wat alleen lukt als we doorpakken. En waarbij het gewoon 

helpt als we het predicaat krimpregio verkrijgen en daar verder (op zijn Achterhoeks) heel 

ontspannen mee omgaan en niet van in een kramp schieten. Kunnen wij, vraag ik u, over een 

tijdje op deze bijeenkomst terugblikken als een bijeenkomst waar de afspraak is gemaakt dat 

de voorzitter van de regio Achterhoek en de Commissaris van de Koning in Gelderland, 

schouder aan schouder, een krachtige en eendrachtige Haagse lobby zijn gestart om dat 

predicaat krimpregio te krijgen? 

 

Ten tweede de economische samenwerking in de Achterhoek. Zeker in de West-Achterhoek 

heeft die via de gezamenlijke ontwikkeling van twee nieuwe bedrijventerreinen op een 

bijzondere manier vorm gekregen. Samenwerking die zonder steun van de provincie 

Gelderland niet tot stand was gekomen. Provinciale steun die ook verbindt, zeker in tijden dat 

het tegen zit zoals nu op het A18 Bedrijvenpark. Een bedrijventerrein dat, naast 

werkgelegenheidsontwikkeling, is bedoeld om de zware industrie uit de Achterhoek een plek 

te geven. Industrie die nu nog vaak te dicht tegen woon- en natuurgebieden aanligt. Ik noem 

Vulcanus in Langerak, een fabriek die qua lokatie ook u als provincie een doorn in het oog is. 

En zo zijn er meer in de Achterhoek. Met weemoed denken wij nog wel eens terug aan het 

provinciale programma Inpassing Zware Industrie (IZI), dat mede de verplaatsing van de 

Esbro mogelijk heeft gemaakt. Kunnen wij, vraag ik u, als we over een paar jaar terugblikken 

op deze bijeenkomst constateren dat hier een nieuwe basis is gelegd voor samenwerking met 

de provincie Gelderland als het gaat om verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven, zoals 

Vulcanus? Samenwerking die naast milieuwinst tegelijkertijd de leefbaarheid én de economie 

in de Achterhoek een enorme impuls zal geven? 

 

Ten derde en tot slot voorzitter. De grote veranderingen in het sociale domein die op stapel 

staan. Waarbij het gaat om transitie en transformatie. De Achterhoek, en daarbinnen 

Doetinchem zeker, loopt naar onze mening voorop als het gaat om de transitie van het sociale 

domein: zeg maar de verandering van de structuur en het stelsel. Dat is mooi, maar het échte 

werk is het transformatieproces dat hierop moet volgen. Waarmee we de inhoudelijke 

vernieuwing én de cultuur in het zorgstelsel gaan aanpakken. In de Achterhoek denken we 

hier samen over na. Maar doen we samen soms nog te weinig. En dat is ook niet zo vreemd, 

in een tijd waarin we onder grote hoogspanning en kortingen van het Rijk een enorme taak 

hebben te vol brengen. Natuurlijk weten wij ook dat u deze taken niet meer tot uw kerntaken 

vindt behoren. Maar het gaat hier wel om tienduizenden Gelderlanders, niet zelden in een 



kwetsbare positie. Kunnen wij als regio daarom op provinciale steun rekenen als wij de 

Achterhoek naast technologische topregio ook in sociaal opzicht de meest innovatieve 

zorgregio van Nederland willen maken? 

 

Voorzitter ik begon met de Commissaris welkom te heten in de hoofdstad van de mooiste 

regio van Gelderland. Waar het nog doodgewoon is dat mensen naar elkaar omkijken en waar 

het om ‘ons’ en niet over ‘ik’ gaat. Waar het verenigingsleven nog wel de verbindende en 

dragende factor is in onze gemeenschappen. Waar familiebedrijven met de voeten in de klei 

sociaal en maatschappelijk betrokken ondernemen en tegelijkertijd bijna achteloos innoveren. 

En onze regio zo naar de nationale top brengen. In de Achterhoek doen we dat samen. En als 

het aan ons ligt nog lange tijd samen met u. 

 

Dank u wel. 

 

Steven Kroon 

Fractievoorzitter PvdA Doetinchem 

 


