Zevenaar, 17 oktober 2018
Aan de fracties van de Provinciale Staten van Gelderland
Geachte fractieleden vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Gelderland,
Hiermee geven wij een reactie op het door u vastgestelde Programma Werklocaties voor de
regio Arnhem Nijmegen en dan met name voor de bedrijventerreinen in de gemeente
Zevenaar (Rijnwaarden) en de Regio Liemers. Het vastgestelde programma heeft het doel
om ruimte te maken voor verdere economische groei van de regio. Wij zien echter ook grote
nadelen aan de insteek van het Programma en daar willen we u in deze brief graag op
wijzen.
MKB Zevenaar wil de belangen van onze ondernemers bij u onder de aandacht brengen. Wij
vertegenwoordigen een groot deel van de MKB bedrijven in de gemeente Zevenaar. Met 250
aangesloten ondernemers zijn wij een goede afspiegeling van de bedrijven uit de regio. Onze
leden, met ongeveer 1500 arbeidsplaatsen, vertegenwoordigen ook een groot aantal kiezers
in deze provincie. De bedrijven in Zevenaar en de Liemers vinden hun bestaan in hoofdzaak
in de maakindustrie. Wij hebben praktische handen nodig: wij zijn de makers.
Het is een verkeerde veronderstelling dat concentratie van bedrijventerreinen rond Arnhem
en Nijmegen de economische groei in onze regio zal bevorderen.
Deze twee steden concentreren zich namelijk op hoger opgeleiden in gezondheid en
kennisindustrie. Het is dus niet realistisch om te denken dat de zuigkracht naar deze steden
automatisch de economische groei van de Liemers zal bevorderen.
Wij vrezen eerder het tegenovergestelde, door het beperken van de bedrijventerreinen in
deze regio gaat onze economisch groei stagneren. De vergrijzing en krimp in onze regio
zullen hierdoor in een hogere versnelling komen.
Arbeidsplaatsen moet je aanbieden op de plaatsen waar deze aanwezig zijn: dit was in de
jaren tachtig al duidelijk. Sociaal economisch is het niet ondenkbaar dat onze regio steeds
verder achterop raakt. Denk aan de uitspraak van Onno Ruding over de koffie van tante
Truus in de jaren 80 (als werknemers teveel moeite moeten doen om hun arbeid te
verrichten blijven ze liever thuis) deze geldt nog steeds. De mensen in onze regio haken af
als ze ‘s morgens richting Arnhem in de file moeten staan.
Ook van groot belang en dringend gewenst voor de ontwikkeling in onze regio, zijn dus de
doortrekking van de A15 en een goede aansluiting op de A12. Hierbij kan dan ook het
doortrekken van de N811 Witte Kruis in Babberich van belang zijn.
MKB Zevenaar vraagt met deze brief uw aandacht voor de ondernemers in de kleinere
regio’s. Want de Provincie Gelderland stopt niet bij Arnhem: Gelderland strekt zich uit tot de
grens met Duitsland. We hopen dat u ook onze belangen voor ogen houdt en daarnaar
handelt.
Met vriendelijke groeten,
Nico Peters Belangenbehartiging MKB Zevenaar
MKB Zevenaar

