
Verslag D66 Doesburg Commissie inzake uitbreiding Rotra–Ubbink 
 

De doelstelling van de Commissie was: de argumenten pro en contra te inventariseren. Niet 

om een eindoordeel uit te spreken. 

De Commissie werd ingesteld half december 2017 en bestond aanvankelijk uit Katinka de 

Rijk-van Rij, René Dessing en Carl König. René trok zich terug omdat hij mordicus tegen de 

uitbreiding is en daarmee de doelstelling van ons onderzoek niet kon steunen. In zijn plaats 

kwam Henny Slokker, met het bezwaar dat hij alleen bij de voorbereidingen kon zijn, maar 

daarna, tot 21 januari, naar een goed doel in Uganda verdween. Hij was op 24 januari bij het 

bedrijfsbezoek aan Rotra-Ubbink weer aanwezig. Katinka moest helaas een aantal malen om 

gezondheidsredenen verstek laten gaan. In de verslagen staat steeds wie er aanwezig waren. 

Die worden als bijlagen aan alle leden verstuurd; aan het einde van dit verslag zijn zij 

vermeld. 

 

Aantasting Natura 2000, een unicum 

De uitbreiding gaat ten koste van een Natura 2000 terrein, de Fraterwaard. Dit kan alleen op 

zeer zwaarwegende gronden, bijvoorbeeld een weg die essentieel is en niet anders kan worden 

aangelegd. En er moet gecompenseerd worden. 

Tot dusver zijn het steeds overheden geweest die toestemming kregen. Hier betreft het twee 

commerciële bedrijven die dit willen. Als dit doorgaat en de grondeigenaren weigeren mee te 

werken dan zou de Gemeente moeten onteigenen, ten behoeve van een commercieel belang. 

Een unicum. De Raad van State zal zich daarover uit moeten spreken. 

 

Enkele belangrijke aspecten: 
 

Het belang 

Het behoud van deze bedrijven en hun uitbreiding wordt gezien als een bovengemeentelijk 

belang. Echter: moet de realisering nu juist in Doesburg gerealiseerd worden, waar Natura 

2000 gebied moet worden opgeofferd? 

 

Werkgelegenheid 

Rotra heeft 510 medewerkers in de drie vestigingen in Doesburg, waaronder 72 

Doesburgenaren. Ubbink heeft 230 f.t.e. in dienst waarvan 38% = 87 f.t.e. in Doesburg 

woont. 

In Doesburg zijn er in totaal 2900 banen. Beide bedrijven doen veelvuldig een beroep op 

Doesburgse bedrijven voor onderhoud e.d. Dat levert aanzienlijke extra werkgelegenheid op. 

Ook doen werknemers van buiten de stad hier inkopen. 

In beide bedrijven zal uitbreiding gepaard gaan met robotisering. Dat is nu al het geval bij 

Rotra in de fietsenopslag (Gazelle) en bij Ubbink (aanschaf kleine ‘cobots’ die samenwerken 

met de medewerkers). De mechanisering gaat ten koste van arbeidsplaatsen, maar de 

uitbreiding betekent ook meer personeel. Het wordt ander werk, ten dele voor hoger 

opgeleiden, maar er blijft ook werk voor laagopgeleiden, en voor mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt. 

En per saldo? Dat is onvoorspelbaar. Bijvoorbeeld: in de fietsenopslag worden 30.000 fietsen 

opgeslagen zonder dat er een mens aan te pas komt, afgezien van het in- en uitladen. Enkele 

tientallen ligfietsen worden echter met handkracht opgeslagen en getransporteerd. Als de 

markt verschuift naar honderdmaal meer ligfietsen is er ineens aanzienlijk meer personeel 

nodig. Rotra transporteert voor het overige een veelheid van artikelen met zeer verschillende 

afmetingen, dus veel handkracht. Maar dan hun contract met Aviko: dat bedrijf kan juist wel 

in een beperkt aantal formaten fabriceren, wat wel vraagt om automatisering. 

Ubbink produceert héél veel verschillende onderdelen voor dakbedekking, ventilatiekanalen 



e.d. Daar zal altijd relatief veel handwerk bij te pas komen. 

Als er onderzoek gedaan wordt naar het aantal arbeidsplaatsen over 5 jaar (vóór die tijd zijn 

de plannen niet gerealiseerd) dan is het de vraag of uit dat onderzoek een reëel getal komt en 

is het heel wel denkbaar dat degene die de opdracht verstrekt ook het antwoord krijgt dat hem 

past. 

 

Culturele aspecten 

Alle alternatieven betekenen een aantasting van het historische gezicht op Doesburg vanaf de 

Dierense kant, maar in verschillende gradaties. Ook de perceptie van de Hoge Linie, 

krijgskundig erfgoed, wordt beïnvloed door de zeer nabije nieuwbouw, ook in verschillende 

gradaties. De Zwarte Schaar, het water waaraan Rotra en Ubbink liggen, maakte deel uit van 

de oude verdedigingsgordel aan de noordkant van de stad. Dat water wordt of gedeeltelijk 

gedempt of ingeklemd tussen de nieuwbouw, maar is nu ook al voor een groot deel 

onzichtbaar. 

 

De natuur. Er is een naar het zich laat aanzien heel goed onderzoek gedaan, dat beschikbaar 

is en kort voor ons is samengevat door dr. S. Broekhuizen, bioloog/onderzoeker te Doesburg. 

Per diersoort is o.a. aangegeven: het voorkomen, de mate van bescherming, de compensatie 

die wettelijk verplicht is als er gebied verloren gaat. Zeer complex, maar grotendeels wel 

uitvoerbaar. De kosten komen ten laste van het plan. Groen Links opperde om voor de hele 

Fraterwaard een gebiedsplan te maken met bijv. verdieping/verbreding van oude 

rivierbeddingen die door het gebied lopen, waardoor waardevolle en zelfs hoogwaardiger 

natuur gecreëerd kan worden. Een fietspad en een wandelpad zouden het gebied ook voor de 

mens attractiever kunnen maken. Uiteraard zal medewerking van de boerenbedrijven en 

Twickel verkregen moeten worden. Een dergelijk plan past wel in wat Twickel omschrijft als 

een doelstelling van het landgoed. Inzetten op een goede (lees: betere) relatie met Twickel is 

essentieel. 

 

De vuilnisbelt. Zie ook het verslag van de bespreking met dhr. Derksen. Dit is mogelijk een 

struikelblok. De vuilnisbelt is naar schatting 10 meter dik. Bebouwen kan, mits op heipalen 

(20 meter). Het is waarschijnlijk dat bodemsanering noodzakelijk is. De vuilnisbelt is 

indertijd aangelegd zonder vigerende milieu-eisen. De Provincie sprak daarover 

geruststellende woorden (Bespreking d.d. 9/1 2018) die haaks staan op de mening van zowel 

de heer G. Smeitink, bouwdeskundige/oud-Doesburgenaar als van wat de heer Derksen 

vertelde en dit is conform de opvatting van ondergetekende, de heer König, die alle drie de 

situatie nog kennen uit de tijd waarin de vuilnisbelt in gebruik was en daarna werd gesloten. 

 

De alternatieven/varianten en de tijdsplanning. Bijgevoegd zijn de status quo en 4 

varianten. In mei 2018 moet er een SamenwerkingsOvereenKomst (SOK) komen, waarbij de 

bedrijven aangeven of ze het plan kunnen financieren en welke variant daarbij hoort. Daarbij 

moeten de andere participanten ook aangeven welke varianten voor hen wel/niet acceptabel 

zijn. Dit is cruciaal. 

Daarbij zal de politiek ook uitdrukkelijk haar fiat moeten geven, of onthouden. Het gekozen 

alternatief zal ongetwijfeld nog aangepast worden. Het bestemmingsplan komt aan de orde 

half 2019. Daarna volgt de Milieu Effect Rapportage (MER) en eind 2019 het ‘plan in 

voorbereiding’. 

Naar overige varianten wordt in dit stadium niet gekeken. Dit zijn: 

- huidige situatie handhaven 

- verhuizing van Rotra en Ubbink naar een andere locatie, waarbij ruimte komt voor de 

vestiging van andere industrieën 

- verhuizing van Ubbink naar elders. 



 

In het verleden is verhuizing van Rotra zonder succes onderzocht. Recentelijk is er nog 

gezocht in Deventer, wat mislukt is. Onlangs is het AKU/AKZO terrein in Arnhem 

gesuggereerd: het is veel te klein. 

 

Argumenten waarom de bedrijven hiermee wel of niet door zouden willen gaan. 

Rotra geeft nadrukkelijk aan in te zetten op de voorgenomen uitbreiding. Het is steeds meer 

een riviergebonden bedrijf geworden, dat slechts op enkele plaatsen een alternatief zou 

kunnen vinden. En het heeft geïnvesteerd: in de fietsenopslag (langlopend contract), de kade 

met kraan (containers) en de opslag van gas (schepen/vrachtauto’s). De opslag c.q. 

kantoorruimte elders in Doesburg (Beinum, ex-Rabobank) betekent extra vervoer/tijd en dus 

extra kosten. Daarom wenst het te centraliseren aan de Verhuelweg. Het bedrijf zet in op 

duurzaamheid. 

Ubbink is minder riviergebonden. De band met Doesburg is vooral historisch. Het is 

onderdeel van het Duitse bedrijf Centrotec met vestigingen in meerdere Europese landen. 

Handhaving/uitbreiding in Doesburg zal de holding afzetten tegen de kosten. Het bedrijf is 

winstgevend, is centraal gelegen in Europa en munt uit door de hoogwaardige kwaliteit van 

de producten, dankzij de toewijding van de medewerkers. De helft is ouder dan 45 en er was 

onlangs weer een werknemer 40 jaar in dienst. De directie zet ook in op goede 

arbeidsomstandigheden en duurzaamheid. Aspecten die ook het moederbedrijf belangrijk 

vindt. De historische band van Ubbink met Doesburg speelt voor Centrotec een minder grote 

rol. 

 

Wat betekent het als Ubbink besluit niet mee te doen? Ubbink heeft ruimte voor 

uitbreiding duidelijk nodig, maar vraagt niet excessief veel. Als Ubbink niet mee doet komt 

op termijn of gehele verhuizing in beeld of wordt de productie naar andere fabrieken van de 

holding overgeheveld. Daarmee ontstaat een geheel nieuwe situatie. Rotra zou de eerste 

gegadigde zijn en buurmans huis is maar eenmaal te koop. Er zou aanzienlijk minder 

uitbreiding in de Fraterwaard nodig zijn. Die zou echter wel nodig blijven, is de verwachting 

van onze Commissie. 

 

Conclusie 

De uitbreidingsplannen van beide bedrijven vragen om zorgvuldige besluitvorming. We 

vragen onze leden om ook de bijgevoegde verslagen met aandacht te lezen. 

We staan op een punt waarbij we besluiten of we wel/niet het aanzicht van Doesburg 

ingrijpend willen veranderen/aantasten; vele generaties na ons zullen deze ingrepen in 

het stadsbeeld en de natuur hebben te accepteren en ons erop aanspreken of we 

weloverwogen dit belangrijke besluit hebben genomen. 

Daarbij vraagt de Commissie zich af of alle tot heden verzamelde argumentatie 

voldoende is om nu al een weloverwogen besluit te nemen, omdat 

-  de tijdspanne tot de SOK in mei a.s. zeer kort is 

-  er méér varianten mogelijk zijn dan de vier voorliggende 

- er nog geen uitgewerkte gebiedsvisie is voor de Fraterwaard 

- er nog geen concrete gegevens beschikbaar zijn over de werkgelegenheidseffecten 

-  in mei a.s. naar verwachting de effecten op natuur en milieu niet volledig in kaart zijn 

gebracht. 

 

Doesburg, 26 januari 2018 

Mede namens Katinka de Rijk-van Rij en Henny Slokker,  

Carl König 

 



Bijlagen 

- bespreking op 09 01 2018 met Stijn Terlingen (Gemeente) en Gert Jan Gieslink, Provincie/ 

projectleider 

- Bespreking op 15 01 2018 met Rotra 

- Idem met Ubbink 

- Bespreking op 17 01 2018 met Groen Links 

- Bespreking op 20 01 2018 met loonbedrijf Derksen 

- Bezoek op 24 01 2018 aan de bedrijven Rotra en Ubbink 

- Participatie overeenkomst 

- Rotra-Ubbink uitgangspunt, met kaart 

- Idem alternatief 1 

- Idem alternatief 2 

- Idem alternatief 3 

- Idem alternatief 4 

- Twickel: inspraak bij Provinciale Staten 

 

Er is geen schriftelijke reactie binnengekomen van St. Fraterwaard anders dan dat zij tegen 

alle vier plannen zijn 


