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De leden van Provinciale Staten provincie Gelderland
Dodewaard, 30 juni 2011

Onderwerp: hervestiging De Beijer BV te Dodewaard

Geachte Statenleden,
Op 28 juni jl. heeft een bezoek plaatsgevonden aan Dodewaard. Raadsleden en
statenleden zijn uitgenodigd om zich persoonlijk een beeld te kunnen vormen
van locatie De Waalwaard, de directe omgeving en de huidige en eventueel
toekomstige infrastructuur. Met deze brief willen wij u dankzeggen voor uw
komst en voor uw getoonde belangstelling.
Daarnaast willen wij met dit schrijven uw aandacht vragen voor de wenselijkheid
van een gedegen en actueel onderzoek naar geschiktere locaties voor de
hervestiging van De Beijer BV.
Tijdens de aansluitende bijeenkomst op de locatie kregen wij de gelegenheid
plenair enkele woorden tot u te spreken. Wij hebben u daarbij verzocht de
Gedeputeerde te bevragen op mogelijke alternatieve locaties voor de
herplaatsing van De Beijer BV. En nadrukkelijk aan te sturen op een gedegen en
actueel onderzoek hiernaar.
Aan dit verzoek ligt het volgende ten grondslag:
Naar onze mening zijn er meer geschikte locaties voorhanden dan De
Waalwaard. Deze locaties scoren o.i. hoger op de volgende criteria:
1) reeds aanwezige infrastructuur;
2) passender in het programma WaalWeelde (clustering van ‘natte
bedrijventerreinen’);
3) minimalisering van impact op omgeving en landschap;
4) passender in het gekozen beleid om het aantal bedrijventerreinen te
verkleinen.
Daarnaast valt een geringere maatschappelijke weerstand te verwachten,
hetgeen het tijdpad voor de herplaatsing ten goede komt.
Tevens ligt er een relevante vraag t.a.v. de kosten van de ontwikkeling van en
rond De Waalwaard. De in eerste instantie betrekkelijk lage aankoopprijs van de
locatie neemt een vlucht wanneer deze verhoogd dient te worden met kosten
voor de aanleg van een loswal, de omlegging en uitdieping van de invaart,
ophoging van een gedeelte van het terrein, en, vooral, de aanleg van de
westelijke verbindingsweg. Aanpassing van de toegangsweg komt daar mogelijk
nog bij.
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Indien eerdergenoemde alternatieven mede uit financiële overwegingen terzijde
zijn gelegd, zou het te verwachten moeten zijn dat deze vanuit het financiële
aspect bezien weer in beeld komen.
Zoals eerder aangegeven (brief aan uw statenleden dd. 26 mei 2011) hebben wij
onze bedenkingen bij het uiterst summiere indicatieve onderzoek naar
alternatieve locaties uitgevoerd in mei 2010. Daarnaast beschouwen wij het
onderzoek uit 2006 als gedateerd.
Wij erkennen de noodzaak het bedrijf De Beijer te verplaatsen. Wij erkennen
tevens de economische waarde van het bedrijf en onderschrijven de wens het
bedrijf te behouden.
Echter, om in dit proces een juiste afweging te kunnen maken en tot zijn o.i.
onvoldoende gegevens beschikbaar
In onze verenigingsvisie staat helder omschreven dat wij ons graag willen richten
op ‘het meedenken in en ontwikkelen van alternatieven’. Het onderzoeken en
beoordelen van eventuele alternatieve locaties behoort niet tot onze expertise.
Echter wij willen hiertoe, in alle bescheidenheid, toch graag een eerste aanzet
geven.
Onze bevindingen m.b.t. alternatieve locaties hebben wij opgetekend. Het lijkt
ons een meer elegante weg om dit in eerste instantie aan te bieden aan de
Gedeputeerde, dhr. Verdaas. In een later stadium zullen we het u doen
toekomen.
Overigens merken wij hierbij op dat wij reeds op 15 mei jl. dhr. Verdaas verzocht
hebben om een onderhoud over o.a. bovenstaande. Hij heeft ons laten weten
niet eerder dan 13 juli daartoe gelegenheid te hebben.
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 aanleiding zal vormen deze open
discussie daadwerkelijk invulling te geven. Daarnaast spreken wij de wens uit dat
het proces tot dusver aanleiding geeft tot het stellen van kritische vragen aan de
Gedeputeerde m.b.t. mogelijke alternatieven.
Uiteraard zijn wij graag bereid bovenstaande nader toe te lichten.
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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