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Raadsleden gemeenteraad Neder-Betuwe
Dodewaard, 8 juni 2011

Onderwerp: Vestiging De Beijer BV te Dodewaard

Geachte raadsleden,
Het college van B&W stelt u als raadsleden een principebesluit voor m.b.t.
vestiging van De Beijer BV op locatie De Waalwaard. De inhoud en de specifieke
voorwaarden daarvan kent u. Het voorstel van B&W om aan deze ontwikkeling
mee te werken vertalen wij met ‘ja, mits’.
Ons standpunt in dezen kent u wellicht ook; velen van u hebben wij bezocht
tijdens een van uw fractievergaderingen. Onderstaand willen wij ons standpunt
en ons advies aan u nogmaals kort en bondig kenbaar maken. Wij vertalen dit
standpunt met ‘nee, want’.
NIET TE VOORZIENE CONSEQUENTIES
- De verplichte MER is nog niet voltooid en dus is de uitkomst daarvan
ongewis;
- Over de milieucategorie bestaat nog altijd onduidelijkheid. Een deskundig
onderbouwd artikel hierover is op 26-04-2011 gepubliceerd op
ProjectradarWaalwaard.nl. Tot op heden heeft de Provincie hierop nog niet
gereageerd.
Op basis van bovenstaande achten wij het prematuur in dezen het voorstel van
B&W te volgen.
TE VOORZIENE CONSEQUENTIES
- Tijdpad van een voltooide verbindingsweg enerzijds en beoogde vestiging
van De Beijer BV anderzijds lopen uiteen. Wij achten de voorwaarde van
B&W in dezen niet haalbaar;
- De maatschappelijke weerstand en onrust onder de burgers van de kernen
Dodewaard en Wely blijft bestaan en groeit wellicht zelfs;
- De weerstand van onze vereniging houdt standvastig aan; dit leidt tot
lange, vertragende procedures;
- Planschadeclaims zijn op termijn te verwachten;
Op basis van bovenstaande is het o.i. onwenselijk en onverstandig het voorstel
van B&W te volgen.
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WAALWEELDE, NATUUR EN STRUCTUURVISIE-NEDER-BETUWE
- WaalWeelde beoogt een dubbelslag: veiligheid (meer ruimte voor de
rivier) en ecologie (kwaliteitsslag/bevordering natuur). Voor het
veiligheidsaspect is de verplaatsing van De Beijer BV niet noodzakelijk; de
beoogde grotere rivierafvoer is ook zonder uitplaatsing te realiseren. Het
ecologische argument blijft overeind. Echter, het is o.i. ongewenst op basis
van dit argument een verplaatsing naar een Natura 2000-gebied te
realiseren;
- WaalWeelde, waarin de provincie Gelderland kernparticipant is, stelt
watergebonden bedrijven in clusters langs de rivier te willen huisvesten,
om de impact op de omgeving en het landschap te minimaliseren. Van
clustering en dus minimalisering is in de voorliggende plannen geen
sprake;
- Uw structuurvisie (Neder-Betuwe, juni 2010) stelt hetzelfde t.a.v.
milieucategorie 4-bedrijven (of hoger).
Op basis van bovenstaande is het o.i. onwenselijk en onverstandig het voorstel
van B&W te volgen.
ALTERNATIEVEN
- De provincie Gelderland stelt dat wanneer de inplaatsing op De Waalwaard
geen doorgang kan vinden, bedrijfsbeëindiging voor De Beijer BV dreigt,
vanwege afwezigheid van geschikte alternatieven. Dit laatste is echter
feitelijk onjuist. Er zijn alternatieven voorhanden, geschikter dan De
Waalwaard.
Op basis van bovenstaande is het o.i. onwenselijk en onverstandig het voorstel
van B&W te volgen.
Op 16 juni a.s. vindt de voorbereidende raadsvergadering plaats. Het
principebesluit van B&W staat dan op de agenda. Wij doen voor deze
vergadering een beroep op het recht in te spreken en bovenstaande nader
toelichten.
Voor meer informatie over de vereniging, haar standpunten en uitgebreide
documentatie (waaronder een onderzoek naar de milieucategorie) verwijs ik u
naar de website van de belangenvereniging: www.dijkbewaking-dodewaard.nl.
Graag tot ziens op 16 juni a.s.
Met vriendelijke groet,
Namens de Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard
Johan Haverdings
Voorzitter
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