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Hetwonderuonuft
et DRU Industriepark heeft alles in
zich om een klassieker te worden,

riip voor een Kroniek van een Aangekondigde
Dood. In het Achterhoekse
dorp Ulft, 1o.ooo inwoneÍs, verrees in de dgelopen iaren een
fenomenaal culrureel en econo-

misch cenuum. Eèn oude, rrlonumentale iizergieterii werd
omgetoverd in een hlryermodern centrum, met een bibliotheek, een filmhuis, een theater en een evenementenhal. De
DRU-gebouwen ziin adembenemend gerestaureerd. Vleug-

het een wankel bouwwerk
was, daar in Ulft, zonder financiële fundering. En helaas voor
het gemeentebestuur van
Oude Usselstreek gelooftle een
groep inwoners niet in wondereÍL Een Comité van Verontntste Burgers ontstond. Een comité met hooftlletters, dan is het
oppassen geblazen.
Burgemeester en wethouders
hielden het op 11 milioen, alleen voor het culturele deel.

Niets aan het handie. Doorlopen, mensen.
Ds.eweek werd duideliik dat
het wonder van Ulft zich niet

voltrokken heeft- Het nieuwe

ies vergane glorie ziinsubtiel

college van burgemeesters en
wethouders had geen zin de
waarheid nog langer te verbergen. De gemeente Oude Ussel-

terkok.

streek heeft het kunstie helemaal niet geklaard voor u milioen euro. Men is al 33 milioen
kwiit aan de DRU, inclusief
grondverliezen. Een bedrag dat
verder oploopg omdat er elk
iaar ruim een milioen euro subsidie bii de exploitatie van het
cultuurcentnrm moet. Of de
kleine Achterhoekse gemeente
dat kan bliiven ophoesten, is
nog maar de vraag.
De ongelovigen van Ulft hadden al die tiid geliik De heilige
maagd had Ulft nimmer be-

gecombineerd met moderne
bouwstiilen. De DRU is als een
exquise gerecht van een mees'
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niet kondcn?
Ondanks de betoverende
schoonheid ontkwam haast
geen bezoeker aan een onbehaagliik gevoel. Hoe was het
mogeliik dat dit in Ulft gebouwd kon worden? Kon dit
hier in een eenvoudige Plattelandsgemeente werkeliik geëxploiteerd worden? Kon Ulft
wat steden met viiftien keer zoveel inwoners niet konden? En
dat nog wel in tiiden van z\Mare crisis. Het was niets minder
dan een wonder.
Van heinde en ver kwamen bestuurders en consultants naar
Ulft om het mirakel te aanschouwen. Ulft als Lourdes 2.o,
als bestuurliik bedevaartsoord.
Af en toe verschenen kritische
rapportages, waarin stond dat

zocht" Een bestuurliik
bedevaartsoord kan de DRU ge-

woon bliiven. Het theater is
een ideaal crisiscentrum voor
beginnende wethouders en onervaren raadsleden. Ze kriigen
er een interessant dagprogramma voorgelegd: in uw gemeente bevindt zich een onbetaalbaar cultuurcomPler De bevolking hiigt u gÍamstorig in de

nelc Hoe redt u zich hieruit?
Nota bene: hulp van hogerhand is niet te verwachten.
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Comité:
'Gelitk
gelrregen
over DRU'
UIFT - Het Comité Verontruste Burgers is blij dat opening van zaken is
gegeven over de kosten van DRU
lndustriepark in Ulft. Uit een rapport van de gemeente bliikt dat deze tot nu toe 33 miljoen euro heeft
uitgegeven aan het proiect.

,,Als
mag

ik kiik naar de bedragen,
ik zeggen dat wij voor een

groot deel gelijk hebben gehad",
constateert woordvoerder Henk
van Garderen.
Het comité werd in zorr opgericht
uit wantrouwen iegens het toenmalige college van burgemeester

en wethouders. Speerpunt

was

het kostenplaade van de DRU Cultuurfabriek. Volgens het toenmalige college ging het om rr milioen
euro, het comité kwam op z8 miljoen. Een harde strijd volgde.
Van Garderen is blii met de openheid van nu. ,,Een pluim voor wet-

houder Van de Wardt." Maar hii
heeft ook kritiek. ,,Het was beter

geweest als dit onderzoek gedaan

was door een onafhankeliik bureau. Het is als de slager die zijn
eigen vlees keurt."

hii dat
er geen duidelijkheid is over de
horeca van de DRU Cultuurfabriek. ,,Dat is iammer, want volgens ons is daar de afgelopen iaEen ander minpunt vindt

ren veel fout gegaan."
Een derde punt is de aankoop van

de panden op het DRu-terrein.
,,Er zijn vele miljoenen voor betaald aan BOEi, terwijl die projectontwikkelaar die panden bijna
gratis had gekregen. Volgens de
gemeente zíjn de milioenen betaald op basis van werkeliik gemaakte kosten door de proiectont-

wikkelaar. Maar niemand heeft
die kosten gecontroleerd."
Op go januari wordt een raadsron-

de gehouden over het DRU-rap-

port. ,,Daarna is het voor mii
klaar. Ik heb mijn punt gemaakt.
Of het comité stopt, weet ik niet.
Maar ik stop wel."

wethouder pluim, maar had
liever onderzoek door een
onaflrankelijk bureau gezien
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Eindelii k praten
over zelftle cit fers
Mist rond financiën DRU Industriepark
zorgde iarenlang voor tweespalt in de
gemeente Oude Ilsselstreek.
ANALYSE
DRU INDUSTRIEPARK

:::: :::::T:T:
ULFT -.

Het DRU Industriepark

staat vol in de schiinwerpers. De

gemeente Oude Ilsselstreek heeft
voor het eerst alle kosten op een
riitie gezetom duideliikheid te
verschaffen. Duideliikheid die er
iaren niet is geweest.
Het begon allemaal met een besluit van de gemeenteraad in
2c,c,6. Een meerderheid gaf het
groene licht voor de realisatie van
een cultuurcluster in het voormalige port_iersgebouw van de DRU
in Ulft. De kosten waren geschat
op L2 milioen euro, waarvan de gemeente 2,6 milioen euro voor
haar rekening zou nemen.
Daarna volgde een periode van
heel veel mist, heel veel onduideliikheid, heel veel ambitie en een
forse uitbreiding van het oor-

spronkeliike plan.
Inmiddels gaat het al lang niet
meer over het cultuurcluster alleen. Het Industriepark bestaat
uit de Cultuurfabriek, innovatiecentrum ICER, de SSP evenementenhal, een groot parkeer- en evenementenpark aan de overkant
van de Oude lJssel en diverse pleinen. Ook wordt er gewoond in
oude fabrieksgebouwen en wordt
er gewerkt, onder andere door wo-

ningcorporatie Wonion.
Een indrukwekkend liistie. Alleen die discussie over de kosten.
Dat werd een molensteen om de
nek van het college van burgemeester en wethouders, de DRU

)

Oankzij nieuwe college van
B en W is mist verdwenen:
DRU lndustriepark heeft tot

nu 33 miljoen euro gekost

Cultuurfabriek en al die andere
partiien die zich hard maken voor
dit complex. Niemand was in
staat

ofwilde duideliikheid geven

over de financiën. Het bliift een
raadsel waarom die duidelijkheid
nooit gegeven kon worden. Wie
kritische vragen stelde, werd afgeserveerd onder het mom van
'kom niet aan onze DRU'.
Deze handelwiize van het toenmalige college en de coalitie
(h/dA, Lokaal Belang en WD)
zorgde voor tweespalt en wantrouwen binnen de gemeenteraad
en onder de bevolking.
In zorr berekende het Comité Verontruste Burgers dat de DRU Cultuurfabriek in zorS zS miljoen euro zou hebben gekost. Helaas ging
de berekening gepaard met insinuaties en verdachtmakingen
richting het college. En daarmee
viel de bodem onder de berekingen van het comité.
De mist liikt nu dan eindelijk verdwenen, met dank aan het nieuwe college. Er kan nu open en
met allen dezelftle ciifers in de
hand gediscussieerd worden over
de inhoud. Voor de duideliikheid:
het DRU Industriepark heeft tot
nu 33 milioen euro gekost; de cultuurfabriek zo'nt7 milioen euro.
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Eerste stap in helíngsproces

E

r is eindeliik duideliikheid over de gemeenteliike
uitgaven rond het DRU Industriepark en de DRU
cultuurfabriek. 33 milioen euro is er tot nu toe
door oude lJsselstreek uitgegeven aan het ambitieuze proiect aan de boorden van de oude llssel

in Ulft
Sinds het begin van deze eeuw was er mist rond de kosten
van het DRU-proiect, met name over de DRU Cultuurfabriek.
De verantu/oordeliike wethouders Iohn Haverdil (pvdA) en
Gerard van Balveren (Lokaal Belang) lukte het niet deze mist
te laten verdwiinen. Sterker
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van de inwoners een diep wantrouwen over het DRU-proiect.
Dit werd nog eens versterkt
door een keiharde striid tussen het Comité Verontruste Burgers en het toenmalige college van B en W.
Na de vorming van een nieuw college in mei 2ot+belooftlen
wethouders Bert Kuster (Lokaal Belang) en peter van de
Wardt (CDA) openheid van zaken.
Deze woorden werden met enige scepsis ontvangen, maar de
wethouders hebben woord gehouden en dat verdient een
groot compliment. Tweespalt, wantrouwen, de DRU als
open zenuw in het lokale debat; het wordt tiid dat dit piinliike hooftlstuk wordt afgesloten. Dit rapport is een belangriike, eerste stap in het helingsproces.

