Bedrijventerreinen in Duiven zo goed als uitverkocht
‘Rode loper-mentaliteit’ legt gemeente
Duiven geen windeieren

Huub Hieltjes vult aan: “We kijken ook naar de jeugd. Hoe kunnen we jonge vakmensen behouden voor deze regio? In dat kader
roepen we ondernemers op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Bijvoorbeeld door stageplaatsen aan te bieden
voor studenten van alle niveaus.”

Bij het Bedrijven Contact Bureau (BCB) van de gemeente Duiven kan binnenkort waarschijnlijk het bordje ‘uitverkocht’
op de deur. Alle negen bedrijventerreinen zijn vrijwel helemaal uitgegeven. Maar omdat nee verkopen indruist tegen
de wens van het gemeentebestuur ‘te blijven werken aan de
toekomst’, zijn er nieuwe plannen gemaakt. Een gesprek
hierover met burgemeester Huub Hieltjes en wethouder Ton
Spaargaren.
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Concreet komt het actuele plan neer op een uitbreiding van bedrijventerrein Centerpoort-Noord aan de noordkant met zo’n vijftien
hectare. Bestemd voor bedrijven in de sectoren logistiek, maakindustrie, groothandel en energie en milieu. In de gemeenteraad
wordt er nog wat over gestoeid, maar die optie is ingebracht bij
het Regionaal Programma Werklocaties van de regio Arnhem-Nijmegen. Dit RPW gaat op zeer korte termijn circa 60 hectare aan
nieuwe bedrijventerreinen toewijzen. (De genoemde 120 hectare
wordt verdeeld over de gehele periode t/m 2030).
Burgemeester Huub Hieltjes: “We voeren een actieve grondpolitiek, waarbij we zelf aan het stuur zitten. We verkopen bijna altijd
aan eindgebruikers. Door de regie te nemen kunnen we ook zelf de
randvoorwaarden bepalen. Op deze manier is het uitgeven van kavels voor bedrijven een duurzaam verdienmodel geworden voor
de gemeente Duiven.”
Als burgemeester die er net een jaar zit, haast Huub Hieltjes
zich te zeggen dat de lof daarvoor vooral naar eerdere gemeentebestuurders moet uitgaan. Het huidige college trekt die lijn wel
door en zag dat begin dit jaar nog beloond met een prestigieuze
prijs: de Circular Economy Award voor Synergiepark InnoFase. Een
park waarop alleen bedrijven zitten die actief zijn in de circulaire
economie. De landelijke prijs werd toegekend voor de manier
waarop op InnoFase de ‘industriële symbiose’ in praktijk wordt gebracht.
De vraag rijst hoe het kan dat Duiven al decennialang (sinds
pakweg eind van de jaren zeventig) zo succesvol is als het gaat om
de verkoop van bedrijfsterreinen. Met stip op één staat het natuurlijke voordeel van de ligging. ‘Op de corridor Amsterdam/Rotterdam-Genua’, zoals wethouder Ton Spaargaren het treffend omschrijft. Maar dat is het niet alleen. Duiven was ook zo slim tijdig
grond aan te kopen van landbouwbedrijven. Zo kon er, toen de be-

Hoe zit het met het mkb?
De gemeente Duiven wil ook het eigen midden- en kleinbedrijf faciliteren. Dat betekent dat mkb-bedrijven die
groeien binnen de eigen gemeente een nieuwe, grotere
plek moeten kunnen vinden. Met name de terreinen
Graafstaete, De Nieuweling en Werkterp De Ploen zijn
hiervoor bedoeld.
Huub Hieltjes: “Het lokale bedrijfsleven gaat ons aan het
hart. Daarom willen we voeling met ze houden en ze zo
mogelijk helpen. Een levendig ondernemersklimaat
waarin ondernemers samenwerken is van groot belang
voor Duiven.”
(Terzijde: het Duivense bedrijfsleven is goed voor in totaal
17.000 arbeidsplaatsen. Dat is aanzienlijk meer dan het
aantal inwoners van de gemeente dat tot de beroepsbevolking kan worden gerekend).

Op een rij

Ton Spaargaren (links) en Huub Hieltjes.

langstelling aantrok, snel worden gehandeld. In dit verband valt
steeds het begrip ‘rode loper-mentaliteit’. Hoezo ‘rode loper-mentaliteit’?
Huub Hieltjes: “Geïnteresseerde ondernemers netjes ontvangen, ze helder informeren, toezeggingen snel nakomen en zelf
ook wat risico durven nemen. Kortom: je werk goed doen. Daarvoor is in het verleden het Bedrijven Contact Bureau opgericht, dat
de laatste jaren onder leiding staat van bedrijvencontactfunctionaris Patrick Sessink. Ik denk dat in bedrijvenkringen rond is gaan
zingen dat we in Duiven benaderbaar zijn en dat je er goed wordt
geholpen. Daarnaast heb je inmiddels een soort vliegwieleffect.
Als je erbij wilt horen als bedrijf, moet je naar Duiven komen.”

Er is nog een actuele, diepere laag, stelt wethouder Ton Spaargaren. Dan gaat het over bedrijfsmatige doelstellingen in combinatie met maatschappelijke doelstellingen, en over de energietransitie en klimaatdoelstellingen en de digitale transformatie.
Ton: “We staan aan de vooravond van grote veranderingen. Omdat we de milieudoelstellingen niet halen als we op deze manier
doorgaan. Dat vraagt veel van ondernemers en gaat verder dan
het leggen van een paar zonnepanelen. Die hele transitie, ook de
digitale, vraagt om innovatiekracht en kan alleen slagen als bedrijven samenwerken. Samen moeten we werken aan een nieuw,
duurzaam verdienmodel. Ook in dat traject zijn wij als gemeente
partij.”

Dit zijn de Duivense bedrijventerreinen: ’t Holland, Centerpoort-Zuid, Centerpoort Noord, InnoFase, Nieuwgraaf, Seingraaf, Graafstaete, De Nieuweling, Werkterp
De Ploen en De Helhoek. Alleen op InnoFase, Graafstaete,
De Nieuweling en Werkterp De Ploen is ‘beperkt en kleinschalig nog iets mogelijk’. De grens tussen klein- en
grootschalig ligt bij een kaveloppervlakte van 0,5 hectare.
Kavels kleiner van omvang kan de gemeente Duiven in eigen beheer uitgeven. De uitgifte van kavels groter dan 0,5
hectare wordt binnen de regio Arnhem-Nijmegen afgestemd. Burgemeester Hieltjes maakt deel uit van het regionale team dat de provincie daarover adviseert.

Rode loper
De gemeente Duiven legt voor ondernemers de rode loper uit! Patrick Sessink is
voor nieuwe én bestaande ondernemers
het eerste aanspreekpunt in het gemeentehuis. Samen met Judith Houben van het
Bedrijven Contact Bureau (BCB) begeleidt
hij ondernemers. Van het eerste oriënterende gesprek tot en met de bouw van
een pand. Patrick heeft korte lijnen met de
bestuurders in het gemeentehuis. Maar
ook met zijn collega’s van vergunning2
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Meer weten?
Bel met het Bedrijven Contact Bureau
(BCB) en wij komen naar u toe.

verlening, ruimtelijke ontwikkeling en
realisatie en beheer. Daardoor kan snel
worden geschakeld en wordt er geen tijd
verspeeld. Ook na de bouw blijft Patrick
een vast aanspreekpunt voor de ondernemers om samen te werken aan de economische motor die Duiven in de regio is.
Duiven maakt het waar

Patrick Sessink en Judith Houben
T: 088 695 3487
E: p.sessink@1stroom.nl
www.duivenmaakthetwaar.nl
duivenmaakthetwaar
duivenmhw
Duiven Maakt Het Waar
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