
 

 

Van:  Wethouder Drenth 
Aan:  raadslid B. Ernst 
Datum: 22-05-2017 
Betreft: beantwoording vraag beeldvormende raad over het MPG 2017. 

 
In de beeldvormende raad d.d.17 mei 2017 is een vraag gesteld over het MPG 2017. 
 

• Wat is de stand van zaken met betrekking tot de actualisatie van het RPB (Regionaal Programma 
Bedrijventerreinen)? 

 
Antwoord: 

 

Stand van zaken: 

 

De regio Achterhoek heeft het verzoek van de provincie Gelderland ontvangen om een geactualiseerd Programma 

bedrijventerreinen op te stellen (RPB). Het ‘oude’ programma is van 2011. 
In verband hiermee hebben de 7 gemeenten STEC gevraagd een analyse op te stellen van de huidige situatie 

m.b.t. de beschikbare bedrijventerreinen en te komen met de nodige aanbevelingen. 
Het analyse rapport met aanbevelingen is gereed en inmiddels is ook het overleg met de provincie Gelderland 

opgestart. De provincie Gelderlans is namelijk van mening, dat uit de analyse blijkt dat er sprake is van een 
overschot aan hectares op bedrijventerreinen en wil graag van de gemeenten vernemen wat hieraan te doen. 

 
 

 

Vervolgstappen (tussentijdse resultaten):   

1. 
 

De 4 gemeente van de West-Achterhoek hebben onlangs een Economische 
Agenda opgesteld. Deze agenda met actielijst is de basis van de verdere 

economische ontwikkeling van de West Achterhoek  
inclusief de planning, inpassing en beheer van bedrijventerreinen.  

  

2. 

 

De 3 gemeenten van de Oost Achterhoek zijn inmiddels ook bezig met het 

opstellen van een economische agenda. Deze agenda zal dan hetzelfde doel 
hebben als bij de West Achterhoek namelijk ‘een spoorboekje’ voor de verdere 

economische ontwikkeling van dit gebied. 
Naar verwachting is deze economische agenda eind begin mei 2017 gereed. 

  

3. 

 

Op donderdag 23 februari 2017 heeft er overleg plaatsgevonden tussen de 2 

coördinerende wethouders RPB (Drenth en Boer) en de 2 betrokken 
Gedeputeerden Scheffer en Meijers over de voortgang van het RPB Achterhoek. 

Daarbij is het voorstel van de Achterhoek besproken om aan de hand van de 
economische agenda van de (Oost en West) Achterhoek de verdere actualisatie 

van het RPB op te pakken.   
Afgesproken is over 3 maanden  (juni/juli 2017) er wederom een overleg tussen 

Achterhoek en provincie Gld wordt gepland om de voortgang met elkaar  te 
bespreken. De provincie heeft wel aangegeven, dat zij als planning voor een 

geactualiseerd RPB eind 2017 aanhoudt. 

  

4. 
 

Inmiddels is de Economische Uitvoeringsagenda voor de Oost Achterhoek ook 
gereed en wordt deze de komende week besproken in de Stuurgroep Oost 

Achterhoek. Zodra de betreffende gemeenten het eens zijn over de inhoud en 
strekking van deze agenda zal een verbinding worden gelegd tussen de agenda’s 

van Oost en West Achterhoek en dit in relatie worden gebracht met de analyse 
van de bedrijventerreinen in de Achterhoek. 

Met de Economische Agenda van de gehele Achterhoek (Oost- en West) wordt 
het overleg met de provincie Gelderland de komende maanden gevoerd.  

  

 


