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'Eindelllk streep
Het DRU lndustriepark heeft de
gemeente 33 miljoen euro gekost.
De wethouder licht toe.
het pand.
Daarnaast is nog eens zo'n 6,5 miljoen euro geïnvesteerd in andere
gebouwen in en om het DRU In-
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- In zooíleek het duideliik.
De realisatie van de DRU Cultuurfabriek in Ulft, toen cultuurclus.ter geheten, zou n miljoen euro
gaan kosten, waarvan 2,6 milioen
euro opgebracht zou worden door
de gemeente Oude Ilsselstreek.
Uit het DRU-rapport dat woens-.
dag is gepubliceerd, bliikt dat het
anders is gelopen.De gemeente
heeft sinds zoo6 ruim r7 milioen
euro uitgegeven aan de DRU CulULFT

tuurfabriek.
Dat is inclusief de aankoop van
het pand voor 4,3 milioen. Verder
is er tot en met zou4 zdn 4,2 mílioen euro aan subsidie uitgekeerd
aan de stichting DRU Cultuurfabriek, en is biina z milioen euro
aan huurcompensatie uitgegeven
aan de verschillende verenigingen
en clubs die gebruikmaken van

dustriepark. In tota al 23,5 miljoen
euro. Wethouder Peter van de
Wardt: ,,Maar daar bliift het niet
bii. Bii 9r, bedrag hoort oo\ n9g
eens ruim 9 milioen euro uit de
grondexploitatie. In totaal komen
we dus uit op 33 milioen euro aan
uitgaven door onze gemeente."
In zoo6 stemde u alsfractieuoorzitter uon het CDA nog tegen de plannen met het cultuurcluster. VAnwe-

ruurfabriek ruim z8 miljoen euro
zou kosten. Het toenmalige college
uerzekerde dat het om niet meer
gíng dan n miljoen euro. U komt nu
op een bedrag uan 3j miljoen. Euen
Ios uan aIIe sentimenten rond de maníer waarop de kritiek werd gegeuen, ís dit inhoudelíjk het gelíjk uan
het comité?
,,Die stelling vraagt om een nuan-

Het comité schreef ziin rapport vooral richting de DRU Cultuurfabriek. Onze berekeningen
ce.

gelden alle onderdelen van het
DRU Industriepark. Dus inclusief
de SSP-hal, ICER, het Loonkantoor, de inrichting van de pleinen
en het park aan de overkant van
de Oude lJssel. Iedereen moet nu
zelf conclusies gaan trekken. Wii
willen een dikke streep zetten en
kijken naar de toekomst. We moeten af van het wantrouwen."
In zoo6 is begonnen met een beoog-

ge de slechte financiële onderbou-

de uitgaue uan 2,6 miljoen euro.

,,Ik zit hier nu als wethouder in

Daarna werd het 7 miljoen en ínmiddels zitten we op SS míIioen. Is dat

wing. Haalt u nu uw gelíik?

een andere rol. Ik heb er moeite
mee om achteraf miin geliik te halen. Dat zou te gemakkelijk zijn.
Het gaat hier ook niet om mijn geliik. Laat de feiten maar spreken.
En dan is het aan de gemeenteraad om daar wat van te vinden
en conclusies te trekken."

Het Comité Verontr"uste Burgers berekende dríe jaar geleden dat de Cul-

uit te leggenT
,,Het is een complex geheel. Heel
anders dan biivoorbeeld bii de
bouw van een school. Daar geef je
4 milioen aan uit en het is duideliik. Hier ziinwe in een tijdsbestek van tien tot vijftien jaar stap
voor stap verdergegaan en zijn er
extra kosten gemaakt. Zo is uitein-

deliik het huidige DRU Industriepark ontstaan. Dat hadden we
tien jaar gelden niet kunnen voorzien."
Bent u nog tegen uelrossingen aongelopenT

,,Ik wist natuurlijk ook niet alles.
Maar ik moet wel zeggen dat alle
stappen volgens de regels zijn gegaan. Via de gemeenteraad of via

openbare collegebesluiten. Er is
niks verdoezeld. Als dat wel zo is,
wil ik het heel graag horen. En
wat ik er verder van vind, is niet
belangriik. De gemeenteraad en
de inwoners ziin aan zet.
de feiteÍl." .

Dit ziin

Tot en met zotï gaat nog jaarlijks
subsídie naar de DRU

4t miljoen

il

De DRU Cultuurfabriek. Wethouder Van de Wardu ,,We moeten kijken
naar de toekomst, af van het wantrouwen." archieffoto Theo Kock

Cultuurfabriek. Blíift dat zo?
,,Ik denk dat we nog stevige gesprekken met de stichting gaan
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n"t DRU lndustriepark in Uft heeft de gemeente
Oude Usselstreek zo'n 33 miljoen euro gekost
Een ruwe verdeling yan de verschillende uitgaven.
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,

voeren. Wat ons betreft wordt dat
bedrag aangepast. Hier moeten de

grote partijen op het DRU Industriepark hun verantwoordelii kheid
nemen. Nog veel meer dan nu gedaan wordt Het kan niet zo ziin
dat er telkens een hand wordt opgehouden bii de gemeente op het
moment dat het even minder
gaat."

In zoo6 is afgesproken dat de Cultuurfabriek tot en met zotS de tijd
krtjgt om zích te bewíjzen. Dan zou

wahntie uolgen met euentueel
uetstrekkende gnolgen: sluitíng uan
de atltuurfabríek- Hoe kan het dan
een

dnt dc ganuente een huurcontrad ís
aangegaanmet de DRU Cultuurfa-

lnrichting pleinen

briek tot en met zo4?
,,Ik ken de inhoud van dat contract niet. Maar ik weet wel dat
we heel serieus gaan kiiken naar
toekomstige geldstromen. En dat
weten ook de verschillende partiien op het DRU Industriepark.
Aan de andere kant moeten we
ook gewoon eerliik zijn. Als ie nu
zou besluiten om te stoppen met
investeringen, pleeg je een enorme kapitaalvernietiging. Daarnaast mogen we de ogen niet sluiten voor wat hier in de loop van
de iaren gerealiseerd is. Een prachtig en uniek industrieel park,
waar lnwoners van onze gemeente van genieten, maar ook mensen uit de hele regio."

Grondexploitatie

RAPPORT DRU INDUSTRIEPARK
O Tot nu toe heeft de gemeente
Oude Usselstreek zo'n 33 miljoen
euro uitgegeven aan het DRU lndustriepark.

a

O Aan
O
O

de DRU Cultuurhbriek alleen
is 17 miljoen euro gespendeerd.
Tot en met 2018 komt daar 4,5
miljoen euro aan subsidie bri.
De financiële aftpraken tussen de
DRU Cultuurhbriek en de gemeente Oude Usselstreek lopen tot en

O

met 20Í 8.

O Het DRU-rapport

is bedoeld als af-

sluiting van een peride rían 'on-

O

duidelijkheid en wantrcuw
het DRU lndustriepark'.
De gemeente houdt mede
drie openbare inloopbijeen

sten over het financiële ver
van het DRU lndustriepark,
Die zijn 19 januari in De Rc
Leeuw in Teóorg, 20 janua
het gemeentehuis in Gendr
en 21 januari in Het Borchr
Varsseveld. Steeds van Í 9.:
21.30 uur.
Het npport is in te zien op

oude-ijsselstrceknl.
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Dure
tegenslag

voor DRUcomplex
- De gemeente Oude Ilsselstreek heeft tot nu toe 33 milioen
euro uitgegeven aan het DRU Industriepllk. Heel wat van die milioenen zijn terug te voeren op financiële tegenvallers.
UIFT

De grootste tegenvaller is de 9,2
miljoen euro van de grondexploitatie. Het was de bedoeling op het
DRU Industriepark zo'n driehonderd woningen te bouwen. Dat levert veel geld op en dat geld zou
vervolgens weer geïnvesteerd kunnen worden.

Probleem

is dat er

uiteindeliik

zo'n honderd huizen minder zrjn
gebouwd, omdat er veel minder
behoefte is aan nieuwe woningen
dan gedacht. Oude Ifsselstreek is
daarin niet uniek. Ook andere gemeenten in de Achterhoek hebben soms fors moeten afboeken
op de waarde van gronden.
Een tweede belangrijke tegenval-

ler is de exploitatie van de stichting DRU Cultuurfabriek. Er was
rekening gehouden met een iaarliikse subsidie van 600.0oo euro.
Over viif jaar gerekend dus I milioen euro. Maar tot en met zor4 is

iets meer dan 9 milioen euro overgemaakt op de rekening van de
stichting.
Dit gat van 6 miljoen is mede ontstaan door te hoge kosten en tegenvallende huurinkomsten. De
gemeente had afspraken gemaakt
met clubs die gebruikmaakten
van het inmiddels gesloopte culturele centrum De Smeltkroes. Deze clubs hadden lagere huren bedongen. Onder het motto gelijke
monniken, gelijke kappen is ook
de huursom voor een aantal andere vaste'maatschappeliike' gebruikers verlaagd. De gemeente compenseert deze gederftle huurinkomsten. Het gaat iaarlijks om
4o7.ooo euro. Deze afspraak loopt
tot en met zor8.
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Meer subsidie naar Stichting DRU Cultuurfabriek
door hogere uitgaven en
lagere huuropbrengsten

