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RUIMTE VOOR DE RIVIER Gelderse VVD-fractie wil verhuizing naar Dodewaard voorkomen

‘De Beijer kan blijven’
Gelderse VVD- fractie wil De Beijer in Kekerdom houden.
Verhuizing van grondstoffengroothandel naar Dodewaard ‘duur en tijdrovend’.
Dijkbewaking Dodewaard blij met standpunt VVD, maar nog niet gerust.
KEKERDOM/ DODEWAARD – De Gelderse VVD-fractie gaat onderzoeken of de verhuizing van grondstoffengroothandel
De Beijer van Kekerdom naar Dodewaard kan worden afgeblazen. Het bedrijf moet vanwege het landelijke project Ruimte
voor de Rivier uiterlijk 2015 weg zijn uit Kekerdom.
Volgens de grootste Statenfractie, elf zetels, zijn er echter diverse mogelijkheden om Ruimte voor de Rivier te realiseren
zonder het verplaatsen van de Beijer. Dat scheelt 40 miljoen aan bouwkosten voor een noodzakelijke rondweg in Dodewaard.
De VVD stelt dat voor de herinrichting van de Ooijpolder in Kekerdom maar een heel klein stukje van het terrein van De
Beijer nodig is om de rivier de benodigde extra ruimte te geven. De VVD zegt tot die conclusie te zijn gekomen na een
bezoek deze week aan De Beijer en het inzien van de oorspronkelijke plankaart van de Dienst Landelijk Gebied.
De fractie zegt al in overleg te zijn getreden met de coalitiepartners over deze kwestie. Met de VVD-fractie in de Tweede
Kamer wordt dit weekeinde nog gesproken over deze zaak. Probleem is wel dat Provincie, op voorspraak van
gedeputeerde Co Verdaas van de PvdA, het voor De Beijer bedoelde bedrijfsterrein in de DodewaardseWaalwaard al
voor 3,6 miljoen euro heeft aangekocht. Co Verdaas zegt niets gehoord te hebben van de VVD-plannen en wil daarom
ook niet reageren.
Dijkbewaking Dodewaard zegt blij te zijn met het standpunt van de VVD, maar nog niet gerust te zijn op een goede afloop.
De Beijer zelf blijft ook het liefst in Kekerdom. De gemeente Neder-Betuwe is verdeeld, omdat bij het wegblijven van De
Beijer ook de aanleg van een rondweg in het dorp definitief van de baan is.
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