Mooi man, Montferland
“We hebben hier een voorsprong ten opzichte van de logistieke hotspot Venlo-Venray. Vooral door
het potentieel aan personeel, de nabijheid van Waal en Rijn en de uitstekende treinverbindingen.”
De ambtenaar die namens de gemeente Montferland werkt aan economie en bedrijventerreinen
was goed op dreef. Maar op dat moment moest de bus, met daarin de collegeleden van
Montferland, enkele Statenleden, ambtenaren, journalisten en de Commissaris van de Koning,
stoppen omdat een kraanwagen de weg blokkeerde. Het mocht het gemeentebezoek niet hinderen:
de bus volgde de toeristische route en die was, ook met zo’n oponthoud, de moeite meer dan
waard.
De gemeente wil een bedrijventerrein, Docks NLD, verder ontwikkelen, samen met Emmerich. Het
ligt immers niet voor niets pal aan de grens. Logistiek is daarbij één van de centrale begrippen.
Daarbij komt dat Emmerich de containerterminal in de haven zodanig wil uitbreiden dat de
capaciteit daar zal verdubbelen.
Raadsvergadering
Na een rondleiding per bus langs twee bedrijventerreinen, een bezoek aan een logistiek bedrijf en de
haven van Emmerich, werd het bezoek afgesloten met een bijzondere raadsvergadering. Met als
openingsthema “Sterk Bestuur”. De commissaris wilde vooral graag weten of de raadsleden
voldoende grip hebben op de intergemeentelijke samenwerking.
“Want samenwerken moet, is noodzakelijk.” Ook samenwerken met de inwoners: “hoe doet u dat?
Hoe geeft u vorm aan burgerparticipatie?”
Voor sommige partijen was het zonneklaar: “er is geen gemeente die in zoveel
samenwerkingsverbanden zit als de onze; dus we werken zonder meer goed samen.”
Een andere spreker legde nog eens haarfijn uit waar het in zijn ogen om draaide in samenwerking:
“je moet samenwerken met partijen die je sterker maken; als ze je niet sterker maken, moet je ze
even links laten liggen.” Een ander raadslid riposteerde met de opmerking dat “als wij de zwakkere
zijn, ik toch echt hoop dat anderen ons willen willen: je geeft wat en je neemt wat: dat is
samenwerking.”
De gemeente is uit de regio Achterhoek gestapt en wil toetreden tot de Economic Board van de
regio Arnhem/Nijmegen, maar dan vooralsnog voor drie jaar.
Echter, op sociaal en op ruimtelijk gebied werkt Montferland nog intensief samen met de
Achterhoek.
De commissaris wees het cafetariamodel voor samenwerking af: “alleen maar het lekkers er uit
halen en de rest laten zitten, dat noem ik geen samenwerken”.
Ook riep hij de raad op om nu al te beginnen met de omgevingsvisie: “wacht niet tot die wet er is,
want die komt wel; maar begin nu, en betrek de inwoners en bedrijven er bij.
Inwoners kunnen veel zelf maar hebben dan wel duidelijkheid nodig over de ruimte die ze krijgen.
Een raad moet dan los durven laten.
Een gesprek over de veranderende samenleving (communicatietechnologie, andere sociale
verbanden, andere ideeën over de samenleving) ging langs een waaier aan de onderwerpen, wat tot
de conclusie leidde: ‘we zien dat het verandert, we weten dat het zoeken is, voor iedereen. Laten we
dan samen zoeken. Niet ieder voor zich.’

