Het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek
wil een mooi DRU park gerealiseerd zien wat financieel dragelijk is
voor ons en de komende generaties, ook in de komende zware tijden
waarin meevallers verdwijnen en bezuinigingen komen.
Daarvoor is het nodig dat er een helder, compleet en onafhankelijk
overzicht komt van
• alle euro’s die tot nu toe uit publieke middelen zijn besteed aan het
DRU-park, zowel direct als indirect als verborgen;
• alle afspraken met- en toezeggingen aan (zowel schriftelijk als
mondeling) gebruikers, projectontwikkelaars, banken en andere
partijen.
Zodat vanaf nu in een periode van bezinning in een open en transparant
proces
• alle uitgaven en plannen worden bevroren en er geen (nieuwe)
plannen worden opgestart of (nieuwe) uitgaven en toezeggingen
worden gedaan;
• alle lopende projecten deskundig tegen het licht worden gehouden,
beoordeeld en geselecteerd op criteria zoals financiële en
inhoudelijke levensvatbaarheid;
• Degelijke, goed onderbouwde bedrijfsplannen worden opgesteld
voor alle gebouwen en alle lopende en nog te ondernemen
activiteiten zodat na de nodige reorganisatie er

De komende tientallen jaren er een DRU-park zal zijn
• waar we trots op kunnen zijn;
• wat door de bevolking wordt gedragen;
• met een hoge kwalitatieve uitstraling;
• wat financieel gezond is, met weinig subsidie;
• wat niet ten koste gaat van andere belangrijke zaken en taken;
• wat geen lastenverzwaring veroorzaakt voor de burgers.

CVBOIJ, 01-12-2011

Ontwikkeling draagvlak DRU-complex
Zowel in de raadsrotonde van 24 november jl. als in eerdere raadsvergaderingen van
begin november, is het rapport van het comité verontruste burgers besproken. In de vele
discussies is daarbij door de coalitiepartijen regelmatig aangegeven, dat alle besluiten
over uitgaven voor het DRU-complex, voortvloeien uit raadsbesluiten uit het verleden.
In de toespraak van burgemeester Alberse op 1 november wijst hij op het belang van
inspraak van burgers bij besluitvorming binnen de gemeente. Ook de PvdA (en anderen)
is een groot voorstander van burgerinspraak.
Je kan dus verwachten dat er goed naar de burgers wordt geluisterd.
In 2009 is de ‘Bond van 100’ ingesteld in de gemeente OIJ.
Uit een verslag van deze bond van 30 oktober 2010:
• 72% van de forumleden is tegen een verhoging van de kosten voor verdere ontwikkeling
van het DRU-project
• 88% vindt dat de extra kosten voor ontwikkeling van het DRU-project niet mogen resulteren
in bezuinigingen op andere posten
• 72% vindt het onaanvaardbaar, wanneer de begroting voor de activiteiten in de
cultuurfabriek overschreden wordt
• 82% van de forumleden is van mening dat aan de behoefte voor sport, recreatie en cultuur
voortaan kan worden voldaan op regionaal niveau en niet per gemeente. (De bouwplannen
voor het nieuwe Amphion theater in Doetinchem in 2010, waren ruimschoots bekend,
(CVBOIJ)).
• 8% vindt dat de NUON-gelden besteed moesten worden aan zaken als cultuur,
voorzieningen en bibliotheken
• 93% vindt dat de begroting onvoldoende bijdraagt aan een vitale gemeente.

Deze cijfers spreken duidelijke taal: In 2010 was een overgrote meerderheid niet bereid
nog meer kosten te maken voor de DRU-cultuurfabriek. Daarnaast vond men dat de
NUON-gelden anders besteed moesten worden.
Intussen is het de geplande budget van € 7 miljoen, zelfs volgens de gegevens van het
college met ruim € 4 miljoen overschreden. Het comité komt tot een overschrijding van
ruim € 23 miljoen.
Wat is nu, één jaar later, eind 2011, het draagvlak voor de uitgaven voor de DRUcultuurfabriek?
De Gelderlander hield een enquête deze week onder de lezers:
Circa 80% van de ruim 900 stemmers geeft aan niet positief te staan tegenover de
besluitvorming rondom de DRU-cultuurfabriek:
• 41% verzoekt om een onafhankelijk onderzoek waarbij de onderste steen boven
dient te komen en
• 37% wil onmiddellijke stopzetting van subsidie aan alle DRU gerelateerde
projecten.
Beide onderzoeken zouden de leden van deze raad moeten laten inzien, dat men regeert
tegen de wensen van de burger in. Of hier nu democratische besluitvorming aan ten
grondslag ligt of niet, is irrelevant. Het gaat om het draagvlak onder de burgers en dat
draagvlak is ver te zoeken, zo blijkt uit beide enquêtes.
Nu eens te meer blijkt dat de grote meerderheid van de bevolking de zorgen deelt van het
Comité doen wij weer hierbij een klemmend beroep op de volksvertegenwoordigers van
deze gemeente hun plannen voor het DRU-complex te herzien en in het verleden
genomen raadsbesluiten te herroepen. Dit geldt voor alle activiteiten en plannen, maar
zeker ook voor de plannen voor de SSP-hal, de afbramerij, het hotel (ketelhuis),
verplaatsing van Huntenkunst, ontwikkelingsplan Hutten Noord (terrein Huntenpop) of
andere - bij ons comité niet bekende - ontwikkelingen rond het DRU-project.
Het Comité Verontruste Burgers Oude IJsselstreek
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