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Koningin Máxima bijde opening in mei 2014 van de voormalige aftramerii, beter bekend als ICER Van de irueste'
ring van ongweer 6 miljoen euro in ICER kwam 2,3 miljoen euro uit Nuongelden. archieffoto Theo Kock

uit het eigen vermogen naar de
gemeenteliike tekorten.
i aarliikse
Namens De Gelderlander heeft
De onafhankeliike Onderzoeksredactie in samenwerking met regionale dagbladen als De Gelderlander en Stentor onderzoek verricht naar de besteding van de provinciale Nuon-miliarden. Een verslaggever van de Onderzoeksredactie wilde tevens weten waar
de Nuon-miljoenen van Oude IIsselstreek waren gebleven.

Ook Varssevelder Henk van Garderen, ooit lid van het kritische
Comité Verontruste Burgers van
Oude IJsselstreek, heeft zich in
het verleden gebogen over het
Nuon-geld. Met zijn accountantsachtergrond bleef ook hii steken
in de gemeenteliike iaarrekeningen. Beide komen in zekere zin
tot dezelftle conclusie: de
Nuon-gelden ziin als sneeuw
voor de zon verdwenen in gemeenteliike tekorten. Of die nu

ziinontstaan door de grondexploitatie of door de DRU is niet duideliik. Dat zegt Oude Ilsselstreek
desgevraagd zelf ook: ,,De opbrengst van Nuon-aandelen was
40.153.16r euro. Hiervan is 45 miljoen euro bestemd voor het onderhoud van wegen. De rest is naar
de algemene reserve gegaan."
Helemaal klopt dat niet, want in
2oLLheeft de gemeente 2,3 milioen euro gereserveerd voor
ICER, de oude afbramerii, op 6

mei 2oL4door het koninkliik paar
geopend. Het is het enige nieuwe
project dat rechtsstreeks profiit
had van de Nuon-gelden. Oudwethouder Van Balveren: ,,Van
het Nuon-geld is 2,3 milioen euro
naar de Afbramerii gegaan. Daar
heeft de provincie nog eens 3,3
milioen bijgelegd."

Wie het eigen vermogen van
Oude Ilsselstreek sinds 2oog volgt
ziet dat het Nuon-geld met grote
snelheid uit de spaarpot verdwiint. De eerste 9 milioen euro
ziinbij binnenkomst al verdwenen. In zoro geeft de gemeente 14

milioen euro uit. Een iaar later
nog eens 6 milioen en in zotz t,6
milioen. Bii elkaar opgeteld is tot
en met

31

december zor3 zo'n 30

milioen euro in allerlei financiële
gaten gestopt. Het iaarverslag van
2oL4 wordt binnenkort verwacht.
Bliift over to milioen euro, maar

dat bedrag is al gereserveerd voor
de komende iaren. Henk van Garderen: ,,Kiik maar naar de geprogrammeerde tekorten tot en met
2018. Oude IJsselstreek verwacht
tot dat iaar nog ruim to milioen
aan gaten te dichten. Daarmee
ziinde Nuon-gelden op."
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Ruim 40 milioen euro aan NuoÍlgelden voor Oude Usselstreek is oP.
Wat is er met dat geld gebeurd?
euro in de gemeenteliike boek-

houding velwerkt. In werkeliikheid krligt de gemeente in dat
iaar r8,8 milioen. In de iaren ??LL,
zoLzen 2015 maakt Vattenfall het
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- Kosten nog
moeite werden gesPaard om de
burgers van Oude Ilsselstreek te
betiekken bij de verdeling van de
Nuon miljoen en. Zo is nog steeds
op YouTllbe een driedeligq tv-seie De Nuongeldente zien die in
zorLde burgers met ideeën naar
de raadzaafin Ulft moest lokken.
Er viel natuurliik ook heel wat te
verdelen. De verkooP van de
Nuon-aandelen in 2oo9 maakte
Oude Ilsselstreek ineens ruim 4o
milioen euro riiker.
Plannen waren er de eerste iaren
voldoende. Zo veel zelfs dat de
raad een lijst met 35 Proiecten oPstelde die het Nuonbedrag met
5 milioen euro overschriidt. Uit-

GENDRINGEN/ULFT

eindelijk besluit de raad oP L7
maart zouLom 9,3 milioen euro

uit te geven aan Projecten, in d9tpen eÀ buurten (4,6 mflioen), de

plaatseliike economie (2,8 -ilioen) en.r,g mitioen PomPt de gemeente tn klimaat en verkeer.
Van het overige bedrag zou Oude
IJsselstreek rente gaan trekken en
financiële gaten dichten.
Aldus werd besloten. Mooi, maar
daarmee is het verhaal niet verteld. Wat is er nu werkeliik tert
rechtgekomen van al die Plannen?
'Heleiraal niets', is het antwoord.
n Maar wat is er dan wel gebeurd
o met al dat geld? In het roddelcirb
cuit verwiist men al te graag naar
t- de DRU, die immers altiid wordt
t, genoemd als er iets niet in de
6
haak is in Oude llsselstreek. Maar
L1
klopt dat verhaal? De cYnici heble
)t ben voor een deel geliik.
;Íl In zoog heeft Oude IJsselstreek
het totale bedrag van 4o miljoen
I

resterende bedrag over oP de rekening van de gemeente.
Ouáe llsselstieek rekent al wel alsof de 4o milioen in zoog al oP de
rekening staal Dat is niet gngebruike$k in de boekhoudkundige wereÍd. Dat

wordt oo\ neties

verantwoord in de iaarrekening.
In plaats van 4o milioen groeit
het eigen vermogen in zoog met
3r milioen. De eerste 9 mili-gen euio's hêbben d.e gemeenteliike
spaarpot nooit gezien. Hiervan
gàat de hetft naár het onderhoud
aan wegen. Met de andere helft
dekt degemeente tekorten. Gerard van Balveren was destiids
wethouder van financiën. Hii legt
uit ,,We hebben in eerste instande geld apart gezetom het gemis
aan-dividend oP te vangen. De
provinciale Nuon-aandelen leveràen ons nameliik iaarliiks t m!1.
ioen euro dividend oP. Di9 ïil ie
hiet zomaar kwiit." Maar in die
periode voltrekt zich net als bii
veet andere gemeenten in Oude
IJsselstreek een grote ramp. De gemeente heeft om woningen te

kunnen bouwen veel weilanden
opgekocht om ze later met winst
a[s-bouwkavels te kunnen verko-

pen. Maar door economische crisis en bevolkingskrimP leiden deze grondspeculaties

tot enorme

*rerf'ezen. Van Balveren: ,,Door bevolkingskrimP gingen veel wo-

ningbouwproiecten niet door
waar we wel rekening mee had-

F Om een voorbeeld te noemen: tweehonderd
woningen oP het DRU-complex gingen niet door

den gehouden. Om welk bedrag
het precies ging weet ik niet
meer, maarhet moet rond de t6 à
18 mitjoen euro zíin. Om een voorbeeld van zo'nProiect te noemen:
we hadden tweehonderd woningen gepland oP het DRU-comÉtex, aie niet doorgingen. Dat beiekende een verlies van 8 milioen
euro. Dat is ook een deel van de
33 miljqen euro die het DRU-compiex uideindeliik heeft gekost."
itet gemeenteliilg. j aarverllSg yan
zoog is nog redeliik duideliik. Een
jaar later gáat de rookmachine aan
en verdwiint er r+ milioen euro

