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Dodewaard, 13 februari 2012
Dhr. J.C. Verdaas
Gedeputeerde ruimte, water en wonen
Postbus 9090
6800 GX ARNHEM
Referentie : BDD.12.005/JH
Onderwerp : Alternatieve locatie voor De Beijer

Geachte heer Verdaas,
In het najaar hebben wij een onderhoud met u gehad over de hervestiging van
De Beijer BV op het terrein De Waalwaard te Dodewaard
Daarbij gaf u aan dat er voor zover u kon overzien geen reële alternatieven
voorhanden waren, maar verheugd zou zijn over een eventuele alternatieve
locatie. Tevens gaf u aan deze dan als een serieus te overwegen optie te
beschouwen en te onderzoeken.
In december hebben wij opnieuw met u gesproken. Daarbij hebben wij het
terrein Emptepol te Duiven/Westervoort aangedragen als alternatief. Daarnaast
hebben wij aangegeven dat de eigenaar van het terrein te kennen heeft gegeven
de eventuele komst van De Beijer BV als een serieuze mogelijkheid te
beschouwen, waarbij een uitruil met De Waalwaard tot de mogelijkheden
behoort.
U heeft vervolgens gesteld niets aan te kunnen vangen met de informatie, tenzij
de eigenaar van het terrein Emptepol, of diens vertegenwoordiger, zich met een
dergelijk aanbod zou melden.
Wij hebben de vertegenwoordiger van de eigenaar, rentmeester van Lynden
hiervan in kennis gesteld.
Op ons advies heeft dhr. van Lynden zich daadwerkelijk bij u gemeld.
Naar verluid is uw reactie daarop betrekkelijk kort en bondig geweest:
‘De locatie is al eens in beeld geweest, het is een gepasseerd station.’
Graag vernemen wij van u of u deze lezing van uw reactie kunt bevestigen.
Indien dit het geval is, vernemen wij tevens graag van u hoe deze in
overeenstemming te brengen is met uw eerdere toezegging een alternatieve
locatie als een serieus te overwegen optie te beschouwen en te onderzoeken.
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In afwachting van uw spoedige schriftelijke reactie,
Met vriendelijke groet,
Namens Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard

Johan Haverdings
Voorzitter
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