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Agendapunt 1:  ( Regionaal programma werklocaties Achterhoek)  

 

1. Op welke wijze wordt door de gemeente Doetinchem gewerkt aan verbeteren van met 
name de verbinding Zutphen-’s Heerenberg-Emmerich? Hoe is de mobiliteitstafel 
hierbij betrokken?  Welke acties worden ondernomen? 
 
Antwoord 
In Doetinchem wordt aan deze verbinding gewerkt door werkzaamheden aan de 
Europaweg en Liemersweg. Deze zijn in voorbereiding.  
In het project Regio Express (verbetering treinverbinding Arnhem – Winterswijk vv) is 
de inzet om ook de ondertunneling Europaweg hierin mee te nemen.  
Er wordt gewerkt aan het LZV – proof maken van deze route door Doetinchem 
(rotondes en spoorwegovergang) 
Er is een onderzoek gaande naar de verbinding naar (de haven van) Emmerich. Daarbij 
trekken we samen op met de gemeente Montferland en de provincie Gelderland, die 
hiervoor het initiatief hebben genomen.  
De Thematafel Mobiliteit van de Regio Achterhoek is in grote lijnen op de hoogte van 
deze (geplande) werkzaamheden en het onderzoek.  

 
2. In de te verbeteren verbindingen missen wij nadrukkelijk de fietspaden en het 

(snel)fietspadennetwerk. 
 
Antwoord 
Aan verbetering van de fietspaden wordt in alle civiele werkzaamheden binnen de 
gemeente gewerkt (bv. Terborgseweg) In het coalitie akkoord is het verbeteren van de 
fietsmobiliteit opgenomen. De uitwerking hiervan wordt vanaf de tweede helft van 
2019 opgepakt. 

 
3. Onder 3.3 wordt vermeld dat een relatief groot deel van het aanbod in Doetinchem in 

optie is. Hoe groot is de kans dat er inderdaad wordt verkocht?  Of nemen bedrijven 
een optie als strategische blokkade voor andere bedrijven die naar Doetinchem willen 
komen. 
 
Antwoord 
Er wordt door bedrijven een optie genomen, wanneer ze serieus op zoek zijn naar een 
vestigingslocatie. De bedoeling van de optieperiode (op dit moment is deze 3 
maanden) is dat de ondernemer in deze 3 maanden ontwikkelactiviteiten ontplooid en 
een aanvraag voor de omgevingsvergunning voorbereid en indient. Na deze 3 
maanden wordt ook een concept koopcontract toegezonden. De ervaring leert dat ca 
50% van de optanten ook daadwerkelijk overgaat tot aankoop van een kavel op het 
A18 Bedrijvenpark.  
Wanneer in deze 3 maanden geen zichtbaar voortgang door de ondernemer is gedaan 
(geen contact tussen architect en gemeente, geen aanvraag voor een 
omgevingsvergunning), gaat team Economie onder tussen al op zoek naar een serieuze 
opvolger van deze optant. 
Strategische blokkades voor andere bedrijven zijn niet aan de orde. 

 



Beantwoording vragen Lokaal Belang Doetinchem t.b.v. beeldvormende raad 13 juni 2019 

4. Lokale initiatieven worden lokaal beoordeeld. Wanneer is lokaal lokaal. Hoe groot is de 
grens tussen lokaal en regionaal. 

 
Antwoord 
Lokale initiatieven betekent dat bedrijven in jouw gemeente iets willen in jouw 
gemeente. Wil een bedrijf uit de naastgelegen gemeente iets in jouw gemeente 
(bijvoorbeeld zich vestigen) dan is dat regionaal. De grens tussen lokaal en regionaal is 
dus de grens van de gemeente.   


