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De leden van Provinciale Staten provincie Gelderland
Dodewaard, 26 mei 2011
Onderwerp: vestiging De Beijer BV te Dodewaard
Geachte Statenleden,
De colleges van de provincie Gelderland en de gemeente Neder-Betuwe bereiden
de hervestiging voor van zand-, grind- en overslagbedrijf De Beijer op de locatie
De Waalwaard te Dodewaard. Deze hervestiging dient plaats te vinden voor
2015. Er wordt in dit verband gekoerst op een akkoord tussen beide
bestuurscolleges.
Wij beschouwen deze koers als prematuur op basis van argumenten aangaande:
- onderzoek naar alternatieven in het voortraject;
- natuur en milieu;
- verkeersafwikkeling.
Onderstaand treft u aan de hand van deze drie thema’s onze onderbouwing aan.
ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN IN HET VOORTRAJECT
In 2006 is een betrekkelijk gedegen onderzoek gedaan naar een aantal
alternatieve locaties voor de hervestiging van De Beijer BV. In eerste instantie
betrof dit een longlist van een tiental locaties, waarin opgenomen twee locaties
te Dodewaard. Deze twee locaties scoorden uitdrukkelijk negatief op het
criterium ‘ontsluiting’ (via de weg), neutraal op het criterium kade aanwezig (is
bij beide locaties het geval) en zijn door de Provincie en De Beijer BV negatief
beoordeeld. Beide komen niet meer voor op de shortlist.
Via de onderstaande link vindt u het locatieonderzoek 2006 en de bijlagen
daarbij. http://bit.ly/dijkbewaking_documentatie
Vervolgens is in mei 2010 een uiterst summier indicatief onderzoek gedaan naar
geschikte locaties. Dit laatste onderzoek vond plaats in de periode dat de
aankooponderhandelingen tussen de Provincie en de toenmalige eigenaar van de
Waalwaard reeds waren gestart. U vindt de onderzoeken via de onderstaande
link: http://bit.ly/locatieonderzoek_mei2010
Wij zijn van mening dat zich onder de onderzochte locaties meer geschikte
bevinden dan De Waalwaard. Wij hebben de Provincie tot tweemaal toe verzocht
opening van zaken te verschaffen over het afvallen van andere locaties.
Totnogtoe zonder succes.
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NATUUR EN MILIEU
Natuurbeschermingswet en vogelrichtlijn
In november 2009 heeft Rijkswaterstaat in het kader van kribverlaging in de
Waal door DHV BV een toetsing aan de natuurwetgeving laten uitvoeren
(Kribverlaging Waal, Toetsing aan natuurwetgeving, pilot eerste 100 kribben.
Dossier: B3037-56-25A. Registratienummer: ON-D20093277)
In de conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6, § 6.1, pagina 47) staat o.a. het
volgende vermeld:
Vogelrichtlijnsoorten
Niet-broedvogels (overwinterende vogels) ondervinden alleen hinder tijdens de
uitvoering, als de werkzaamheden in de winterperiode (oktober-april) worden
uitgevoerd. Indien de werkzaamheden niet over het gehele traject tegelijkertijd
worden uitgevoerd. Aangezien er voldoende alternatieven aanwezig zijn, zijn
deze effecten als niet-significant beoordeeld. In de periode van november – half
maart dienen geen werkzaamheden tussen km 898 en 901 plaats te vinden in
verband met de het slaap- en rustgebied voor ganzen en eenden in de Hiensche
Uiterwaarden.
De locatie Waalwaard bevindt zich in de Hiensche Waard én exact tussen
kilometerraaien 898 en 901. Hetzelfde rapport geeft op pagina 51 aan dat deze
locatie gedurende de periode november – maart ‘gemeden dient te worden’.
De bedrijfsactiviteiten van De Beijer BV achten wij niet in overeenstemming met
deze conclusies op basis van de Natuurbeschermingswet en de Vogelrichtlijn.
Milieucategorie
Naar de huidige normen en maatstaven van de VNG behoren de
bedrijfsactiviteiten van De Beijer BV tot de milieucategorie 5.2. Dit i.t.t. hetgeen
door de ambtenaren van de Provincie hierover wordt vermeld (aanvankelijk ‘4’,
vervolgens ‘3.2’).
De wethouders van de gemeente Neder-Betuwe hebben in het openbaar laten
weten dat vestiging van een categorie 5-bedrijf op de Waalwaard onacceptabel
is.
Een deskundige onderbouwing omtrent de milieucategorisering vindt u via
onderstaande link.
http://bit.ly/milieucategorie_De_Beijer
Het is o.i. van belang de juiste milieucategorisering vast te stellen alvorens het
proces voort te zetten.
Waalweelde
Het programma Waalweelde, waarin de provincie Gelderland als kernparticipant
is aangemerkt in het programmateam, stelt in dit licht het volgende:
’Natte bedrijventerreinen’
Het programma WaalWeelde vindt dat zich uitsluitend bedrijven moeten vestigen
die voor hun functioneren afhankelijk zijn van de rivier: watergebonden
bedrijvigheid oftewel ‘natte bedrijventerreinen’. In 2011 is maar 25 procent van
de bedrijven in de uiterwaarden van de Waal afhankelijk van de rivier. Door deze
bedrijven in geclusterde gebieden langs de rivier te plaatsen wordt de impact op
de omgeving en het landschap geminimaliseerd. Niet-watergebonden bedrijven
worden verplaatst naar een binnendijkse locatie.’
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Van clustering van natte bedrijventerreinen is in de voorliggende plannen t.a.v.
De Waalwaard geen sprake, en zal in de toekomst ook geen sprake kunnen zijn.
Hetzelfde geldt derhalve voor de minimalisering van impact op omgeving en
landschap.
Ook hier werpt zich de vraag op naar meer geschikte locaties voor De Beijer BV.
VERKEERSAFWIKKELING
Een heet hangijzer in dit dossier vormt voor de burgers van Dodewaard de
verkeersafwikkeling van de maximaal 400 vrachtwagens van De Beijer BV. Het
vertrouwen van de burgers in de aanleg van een verbindingsweg/rondweg ten
westen van de dorpskern is niet groot. Daarnaast leeft de overtuiging dat
wanneer deze weg er al komt, dit gezien de te verwachten procedures i.i.g. na
2020, en waarschijnlijk ver na 2020 zal zijn. Tijdpad van de vestiging van het
bedrijf enerzijds en eventuele aanleg van de weg anderzijds loopt daarmee ver
uiteen. Het draagvlak onder de burgers van de kernen Dodewaard en Wely voor
vestiging van De Beijer BV op de locatie Waalwaard is hierdoor minimaal.
TOT SLOT
Naar aanleiding van de aanvraag van GS om middelen vrij te maken voor de
aankoop van De Waalwaard (15 juni 2010), hebben uw Staten tijdens de
behandeling in de vergadering van PS aangegeven akkoord te gaan met deze
beschikbaarstelling, mits er over de concrete invulling een ‘open discussie zal
volgen’.
Wij hopen van harte dat bovenstaande voor u als volksvertegenwoordigers
aanleiding zal vormen deze open discussie daadwerkelijk invulling te geven en
dat het proces tot dusver aanleiding zal geven tot het stellen van kritische
vragen aan GS.
Uiteraard zijn wij graag bereid bovenstaande nader toe te lichten. Ook zijn wij
graag bereid u nader kennis te laten maken met de Hiensche Waard en met de
omgeving, de aanwezige dorpse en buitendijkse infrastructuur en onze
standpunten.
Voor nadere informatie verwijzen wij u tevens naar onze website:
www.dijkbewaking-dodewaard.nl
Met vriendelijke groet,
Namens de Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard
Johan Haverdings
Voorzitter
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