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Leden van de gemeenteraad Neder-Betuwe
Dodewaard, 21 september 2011
Onderwerp: Vestiging De Beijer BV te Dodewaard
Geachte raadsleden,
Graag vestigen wij uw aandacht op het volgende.
Op 30 juni heeft u het principebesluit genomen in principe planologische
medewerking te verlenen aan de vestiging van het bedrijf De Beijer op de locatie
De Waalwaard te Dodewaard.
Aan deze medewerking heeft u een aantal voorwaarden verbonden. De meest in
het oog springende daarvan is voorwaarde b.:
Een te sluiten overeenkomst met de Provincie waarin is opgenomen dat het
bedrijf De Beijer zich niet op de locatie De Waalwaard vestigt voordat de
verbindingsweg gereed is.
Wij, én vervolgens de portefeuillehoudende wethouder en diverse fracties,
hebben deze opstelling als ‘ferm’ gekenschetst.
Tijdens ons onderhoud met Gedeputeerde dhr. Verdaas op 13 juli jl. heeft dhr.
Verdaas duidelijk aangegeven bovenstaande voorwaarde onwerkbaar te vinden,
en met u als raadsleden in overleg zou treden om te bezien of er versoepeling in
deze opstelling mogelijk is.
Daarnaast wordt in het ontwerpbesluit ‘Vliegende startprojecten’ van de provincie
Gelderland, dd. 30 augustus 2011 (te vinden op de site van provincie Gelderland
en tevens via http://www.dijkbewaking-dodewaard.nl/links/download.php) de
optie van een inpassingsplan genoemd:
pagina 4 :
- PS wordt in overweging gegeven de keuze te maken voor een
inpassingsplan voor de Waalwaard, teneinde als Provincie te kunnen
sturen op tijdige realisatie.
Uit een zeer recent telefonisch onderhoud met de Gedeputeerde is opgemaakt
dat hij de optie van een inpassingsplan, waarbij de lokale overheid wordt
overruled, als een reële optie beschouwt.
U zult begrijpen dat e.e.a. zich o.i. slecht verhoudt tot de inzet en het doel van
de eerder genoemde ferme voorwaarde van uw Raad.
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Aanstaande woensdag 28 september wordt door Provinciale Staten een besluit
genomen over de verplaatsing van De Beijer naar Dodewaard, en over het
beschikbaar stellen van gelden voor de verbindingsweg.
Indien het ontwerpbesluit zoals dat nu voorligt door de Staten wordt genomen, is
de consequentie helder:
De Beijer wordt ingeplaatst op De Waalwaard voor 31 december 2014; de
verbindingsweg komt gereed in een later stadium. Gedurende deze
tussenliggende periode, die naar ons inzicht zeker een aantal jaar zal beslaan,
zal de verkeersafwikkeling van De Beijer, tot 400 vrachtwagens per dag, door de
kern van Dodewaard plaatsvinden.
Deze consequentie is door u, door het College van B&W en door een flink aantal
Statenleden als onacceptabel gekenschetst.
Wij doen een dringend beroep op u om uw woorden, uw houding en genoemde
voorwaarde in dezen gestand te doen, én uw provinciale collegavolksvertegenwoordigers te doordringen van de ongewenste consequenties van
dit op 28 september te nemen besluit.
Daarnaast willen wij u attenderen op het volgende:
De toekomstige activiteiten van De Beijer komen niet overeen met de huidige
activiteiten; een flinke uitbreiding wordt beoogd. Deze uitbreiding is pas in de
notitie Reikwijdte en Detailniveau MER naar voren gekomen. Dit betekent
enerzijds dat u dit niet heeft kunnen betrekken bij uw besluitvorming, anderzijds
wellicht een groter aantal transportbewegingen dan waar tot op heden rekening
mee is gehouden.
Het proces totnogtoe verdient o.i. geen schoonheidsprijs. Uw eerder genoemde
ferme opstelling heeft de burgers van Dodewaard echter het vertrouwen gegeven
dat hun belangen door de politiek gehoord zijn en behartigd worden.
Indien het hierboven geschetste scenario, gedurende enkele jaren tot 400
vrachtwagens per dag door de dorpskern, zich daadwerkelijk gaat ontrollen,
schaadt dit het vertrouwen van de burgers aanzienlijk. Het is onze inschatting
dat dit kan rekenen op een flinke mate van verzet en weerstand. Dit achten wij
niet in het belang van de politiek, niet in het belang van de inwoners en niet in
het belang van een bedrijf dat zijn activiteiten in Dodewaard wil gaan ontplooien.
Met vriendelijke groet,
Namens de Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard
Johan Haverdings
Voorzitter
In afschrift naar College van B&W gemeente Neder-Betuwe, Firma De Beijer en
diverse media.
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