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Voorzitter, beste collega’s, 
 

Voor de PvdA is het doel van de bijeenkomst van vanavond  
om richting te geven aan het college, welke kant het volgens 
onze fractie op zou moeten gaan met de huisvesting van de 
gemeentelijke organisatie. 
 
Bij het richting geven is er vaak een onbewuste aandrang om je 
op de komma’s en de punten te concentreren. Vaak verliezen 
we uit het oog waar het ons ook al weer om te doen is.  
 

Vanavond geen gedicht van mij, wees niet bang voorzitter, of 
toch, kort en vrij vertaald: “wanneer je een schip wilt bouwen, 
leer dan eerst verlangen naar de eindeloze zee”. 
 
Dat brengt ons bij de vraag ‘waar is het ons en een 
meerderheid uit de gemeenteraad nou om te doen bij het 
project Elst Centraal?’ 
 
Laat ik proberen een antwoord te formuleren: 

de herontwikkeling van de spoorzone en de opwaardering van 
het stationsgebied als een regionaal vervoersknooppunt 
vormen de ruggengraat voor de planontwikkeling van Elst 
Centraal. 

1. We willen een goede ontsluiting van de wijk Westeraam, 
die deze wijk verbindt met het dorpscentrum van Elst; 

2. Herontwikkeling spoorzone betekent opheffing van een 
gelijkvloerse spoorkruising; 

3. We willen dat Elst Centraal een start is van een verdere 

ontwikkeling in Elst-Zuidoost om daar een beter 
bereikbaar en aantrekkelijker gebied te krijgen voor 
wonen en werken. 
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Belangrijke ijkpunten in het nemen van een keuze voor een 
goede huisvesting van de gemeentelijke organisatie zijn voor 
ons als PvdA- fractie:  
 

de Toekomstvisie+ van onze gemeente, het collegeprogramma 
“Kernachtig” uit 2010 en het coalitieakkoord 10+ voor 
Overbetuwe, dat daarop voortborduurde. 
 
Voorzitter, Elst Centraal is in de ogen van de PvdA een 
belangrijk knooppunt voor het ontwikkelen van een groot 
aantal elkaar versterkende functies op het gebied van openbaar 
vervoer, wonen en werken. 
 

En dat vinden wij niet alleen. Het Rijk, de provincie Gelderland 
en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen hebben er veel geld voor 
over om de bereikbaarheid over het spoor te verbeteren. Onder 
meer door de aanleg van spoortunnels en het investeren in de 
aanleg van een nieuw station. 
 
Als PvdA wilden wij de ontwikkeling van dit gebied een goede 
start geven door een nieuw gemeentehuis te situeren naast het 
station in Elst. Dat vonden wij een goede gedachte en daarom 

heeft de PvdA ook steun gegeven aan het bestemmingsplan om 
dit mogelijk te maken.  
 

De uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan 

Elst Centraal, Infra, P+R en Huis der Gemeente heeft tot 

begrijpelijke twijfels geleid of de plannen ook wel echt 

doorgang kunnen vinden.  

Om die reden heeft de gemeenteraad een vergelijking van vier 

scenario’s voorgesteld, waaronder het oorspronkelijke idee van 

een gemeentehuis bij het station. Ook onze fractie heeft die 

opdracht aan het college ondersteund.  
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Als een groot deel van de raad behoefte heeft aan meer 

informatie en je draagvlak zoekt voor een ingewikkeld besluit, 

dan ligt het voor de hand mee te werken aan de formulering 

van een opdracht.  

Die verantwoordelijkheid hebben we als PvdA ook genomen.  

En daarbij hebben we ons bewust beperkt tot een onderzoek 

naar een viertal varianten. 

 

Bij ingewikkelde plannen is een bekend fenomeen, dat de 

informatie die men nodig vindt, voordat een besluit wordt 

genomen, bijna onuitputtelijk is: je kunt altijd meer willen 

weten en ook vragen.  

Onze fractie vindt dat er een grens is aan de hoeveelheid 

informatie, die redelijkerwijs nodig is. We kunnen nog veel 

spagaten erbij verzinnen. We kunnen daar ook een punt achter 

zetten en laten zien dat we ergens voor staan. 

 

Voorzitter, in het amendement dat op 5 november 2013 is 

aangenomen, is afgesproken, dat voor de verkiezingen van  

19 maart 2014 een conclusie zou worden getrokken.  

Dat doe ik dan ook namens de PvdA-fractie. Ik zal de 

argumenten noemen, die voor onze fractie doorslaggevend zijn 

geweest bij het trekken van die conclusie. 

 

Het belangrijkste argument voor onze keuze ligt in de hoogte 

van de jaarlijks terugkerende financiële lasten. Een andere 

belangrijke overweging is de aanjaagfunctie die het nemen van 

dit besluit kan hebben voor de ontwikkeling van het 

stationsgebied.  
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De PvdA staat voor goed werkgeverschap en wil een werkgever 

zijn, die de medewerkers van de organisatie een behoorlijke 

werkplek geeft. 

Ook belangrijk: met dit besluit blijven investeringen in onze 

dorpen mogelijk.  

Het is namelijk een fabel, dat door het kiezen van een andere 

locatie voor het gemeentehuis er financiële ruimte zou ontstaan 

voor het realiseren van allerlei mooie voorzieningen in onze 

dorpen. 

 

Voorzitter, de PvdA-fractie vindt dat: 

1. het college in voldoende mate uitvoering heeft gegeven aan 

de bestuursopdracht, zoals de gemeenteraad, die heeft 

neergelegd in het amendement van 5 november 2013 bij het 

raadsbesluit over de toekomstscenario’s voor de 

gemeentelijke huisvesting; 

2. De voorkeur van de PvdA-fractie gaat uit naar variant 1: een 

nieuw gemeentehuis bij het station in Elst; 

3. de PvdA staat open voor andere, beargumenteerd, betere 

oplossingen. Die oplossingen zullen dan beter moeten zijn 

qua financiële uitkomst voor de gemeente, zullen beter 

moeten uitpakken voor een doelmatige uitvoering van de 

gemeentelijke huisvesting en moeten ook qua ruimtelijke en 

planologische uitkomsten een verbetering zijn. 

4. Die betere oplossingen heeft de PvdA-fractie nu niet op het 

netvlies en vandaar onze keuze.  

5. De varianten 2 en 3, vrij vertaald zijn dat renovatie en 

nieuwbouw in Elst Centrum en renovatie en nieuwbouw in 

Elst  Centrum en Andelst, zijn voor de PvdA niet realistisch, 

gelet op de onverantwoorde financiële uitkomsten van deze 

keuzes. 
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Elbert Elbers, fractievoorzitter. 


