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Regionaal Programma'Werklocaties
een windpark en zonneveld op Koningspleij Noord, laten

l8

gemeenten in de regio

Arnhem-Nijmegen onderzoek doen naar de behoefte en de beschikbaarheid von watergebonden
bedrijvenÍerreinen. Koningspleij Noord blijkt in de regio Arnhem-Nijmegen nog het enige bedrijventerrein te
zijn dat per schip bereikbaar is.
Op 17 december 201 8 maakte de Gelderlander melding
van dit onderzoek. De waag werd gesteld of Koningspleij
Noord mogelijk toch indusrieterrein wordt in plaats van

Vervolgens hebben gemeenten en private partijen tot

zonneveld-

opgave het gewijzigde bestemmingsplan moeten hebben

202 1 de tij d om uitgiften te doen.

Dit is ook het moment

waarop de gemeenten met een voorzienbaar gestelde
vastgesteld.
In het rapport'Monitoring RPWAmhem-Nïmegen'
v an 26-9 -201 8, dat

in opdracht van de I 8 gemeenten

in de regio Amhem-Nijmegen werd opgesteld, worden

april20l6 -juli 201 I in beeld
gebracht. Eén van de geconstateerde knelpunten is dat
er geen watergebonden bedrijventerreinen meer
beschikbaar zijn. Als aanbeveling is naar voren
gekomen om onderzoek te doen naar nieuwe
watergebonden bedrijventerreinen en dat hierbij ook
gekeken zal worden naar de mogelijkheden van de
locatie Koningspleij-Noord. Dit onderzoek zal de
de ontwikkelingen vanaf

Foto: WordÍ de Visie Koningspleijn 2006 alsnog
werkelijkheid?

In 201 6 hebben de 1 8 gemeenten, allen vertegenwoordigd
in het Portefeuilleoverleg Economie, samen met de

provincie Gelderland gewerkt aan de totstandkoming van
het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Dit
progamma is gericht op de regioAmhem-Nijmegeq en
heeft als doel om regionaal overaanbod op werklocaties
tegen te gÍurn, en om ruimte te creëren voornieuwe

komende tij d worden uitgevoerd.
Meer informatie over de totstandkoming van het

rapport'Monitoring RPWArnhem-Nijmegen is o.a. te
vinden op https://www.regioan.nVrp#

ontrruikkelingen

In het RPW is afgesproken dat per september 201 8
bepaald wordt voor welke werklocaties

definitief

voorzienbaarheid gecreëerd gaatworden (welke per 6
februaÍi 2019 ngaat).
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