PERSBERICHT

Apeldoorn, 17 februari 2011
PG/P11003/mz/oplossing N786

Duurzame oplossing N786 nodig voor behoud welvaart
Stedendriehoek
Meerderheid politieke partijen Gelderland voor aanpakken N786 in nieuwe coalitieperiode
Via de website www.N786.nl zijn bedrijfsleven en bewonersverenigingen een actie gestart
om aandacht te vragen voor de N786, de regionale weg van Apeldoorn naar Dieren. VNONCW Stedendriehoek, de Industriekern Eerbeek-Loenen, de Bedrijvenkring Apeldoorn,
Transport en Logistiek Nederland (TLN), EVO en de Kamer van Koophandel OostNederland willen met de website de kiezer informeren over de standpunten van de politieke
partijen in Gelderland. In een kort filmpje geven de Gelderse lijsttrekkers aan of zij de N786
in de komende coalitieperiode aan willen pakken.
Brede steun voor aanpak N786 in Gelderland
Het merendeel van de politieke partijen geeft in het filmpje aan in de volgende coalitieperiode tot
een oplossing te willen komen. De VVD, de SGP, de PvdA, de Christenunie en het CDA geven
aan dat gerekend kan worden op steun in het coalitieakkoord. D66 is alleen voorstander van
investeren in de N786 als een oplossing kan rekenen op draagvlak in de regio. De PVV is voor
asfalt, maar wil wel een goede onderbouwing zien. Groep van Bergen is tegen een investering in
deze weg. Opvallend is dat zowel de PvdA, de ChristenUnie als D66 voorkeur hebben voor een
duurzame oplossingm, die de leefbaarheid en bereikbaarheid van het gebied kunnen waarborgen.
Het Gelderse CDA kiest voor een lokale oplossing.
Duurzame oplossing nodig voor komende 25 jaar…
Het verenigde bedrijfsleven in de regio pleit voor een oplossing die voor langere tijd bijdraagt aan
een leefbare woon- en werkomgeving en de bereikbaarheid van het gebied voor de komende 20
jaar garandeert. Een duurzame oplossing zit ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied niet in de
weg, maar versterkt deze op termijn. Ook geeft een duurzame oplossing ruimte voor de natuur op
de Veluwe en wordt een positieve impuls gegeven aan het vestigingsklimaat voor bedrijven aan
de rand van de Veluwe. Het bedrijfsleven is van mening dat deze aspecten niet mogen ontbreken
in de verkenning die de provincie nu uitvoert.
Niet investeren in N786 kost uiteindelijk meer
Het bedrijfsleven en bewonersorganisaties vinden dat de provincie bij het afwegen van de kosten
en baten naar de opbrengsten op de lange termijn moeten kijken. Een oplossing die duurzaam is
kost misschien meer, maar levert ook meer op. Bovendien geldt dat als we niet investeren, de
gevolgen van het verdwijnen van werkgelegenheid de maatschappij een veelvoud kost van de
investeringskosten in de N786 en dat gaat ten koste van de welvaart van de Gelderse inwoners.
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