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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hier de 21e nieuwsbrief van Dijkbewaking Dodewaard. Deze nieuwsbrief blikt
terug op de informatieavond die Dijkbewaking Dodewaard 10 mei jl.
organiseerde.
Een terugblik op de informatieavond
Op 10 mei jl. organiseerde Dijkbewaking Dodewaard een goedbezochte
informatieavond voor iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijke vestiging
van firma De Beijer op de Waalwaard. Bart Kleinsma leidde de avond en gaf aan
dat het de bedoeling was om álle vragen ruimte te geven. Ruimte die er tijdens
eerdere informatieavonden volgens een aantal bewoners te weinig was.
Inleiding door de voorzitter, Johan Haverdings
Johan Haverings, voorzitter van de vereniging, legde het verschil uit met eerdere
avonden van provincie en gemeente. Deze avonden waren gericht op een
specifiek thema met een vooropgezette regie waarbij meestal de vraag ‘HOE’ iets
rondom de mogelijke vestiging van De Beijer geregeld moet worden. Deze avond
wilden we het hebben over de vraag ‘OF’ wij De Beijer wel willen in ons dorp.
Na een hartelijk welkom aan een afvaardiging van de firma De Beijer en aan de
wethouders Keuken en Schuurman (die helaas wel eerder weg moesten), legt
Johan uit waarom gedeputeerde Verdaas het niet nodig vond om de avond bij te
wonen: de gedeputeerde heeft aangegeven dat hij de burgers al op een eerdere
avond de mogelijkheid had geboden om vragen te stellen en informatie te
verkrijgen.
De voorzitter sluit zijn inleiding af met een korte achtergrondschets. Hij geeft
aan dat de vereniging begrip heeft voor het programma ‘Ruimte voor de Rivier’,
dat ervoor moet zorgen dat de veiligheid gewaarborgd blijft en dat er daarbij
t.a.v. natuurontwikkeling tegelijkertijd een kwaliteitsslag gemaakt kan worden.
Waar de vereniging echter geen begrip voor heeft, is dat het vertrek van De
Beijer uit Kekerdom soms ten onrechte geschetst wordt als het gevolg van een
veiligheidsprobleem. Dat is pertinent niet juist. De aanleiding voor de
verplaatsing van De Beijer is het ontwikkelen van natuur, de waterveiligheid
komt niet in het geding als De Beijer in Kekerdom blijft. En daar wringt de
schoen: voor de verplaatsing van een bedrijf als De Beijer uit een natuurgebied
naar een ander natuurgebied is geen goede en geen logische verklaring te
geven. Argumenten op het gebied van recreatie, natuur, flora en fauna die
gebruikt zijn om De Beijer te gaan verplaatsen, worden bij de vestiging op de
Waalwaard opeens opzij gezet.
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Presentatie door Marc Sosef
Na de introductie door de dagvoorzitter krijgt Marc Sosef het woord. Een
hoogleraar die in zijn vrije tijd actief is voor de Stichting Floron, een stichting die
de verspreiding van planten in Nederland bijhoudt. Aan de hand van mooie foto’s
en een gloedvol betoog laat hij ons tot in detail zien wat er zo uniek is aan onze
uiterwaard: de Hiensche Waard is een bijzonder gebied dat enorm rijk is aan
bijzondere planten.
Marc: “Het is meer dan een kaal stuk zand, het is waardevolle, goed ontwikkelde
rivierbegeleidende flora van nationale betekenis.” Zijn conclusie is verder dat de
vrachtwagens een verstorende werking hebben en dat dit nog niet voldoende in
het MER naar voren komt. “Er is naar mijn idee te weinig aandacht voor hoe
mooi en rijk dit gebied is!”
De bedrijfsleider van de firma De Beijer reageert graag op de presentatie van
Marc. Hij geeft aan dat er in de Millingerwaard ook veel bijzondere flora én fauna
is. Er zit een bever, recent is er een zeldzame zwarte reiger neergestreken en de
steur is uitgezet. Allemaal in de directe omgeving van het bedrijf. “De natuur en
ons bedrijf gaan goed samen!” aldus de bedrijfsleider.
Kekerdommers in woord en beeld
Wie weet er nou beter hoe het is om De Beijer als buurman te hebben, dan de
mensen uit Kekerdom zelf? Precies, niemand! Reden voor de vereniging om met
de camera op pad te gaan en interviews te houden. Uit deze interviews blijkt dat
de meeste mensen De Beijer als een goede buur zien, de meeste reacties zijn
overwegend positief. Een aantal mensen is minder te spreken over De Beijer,
maar willen dit niet op camera delen.
Naar aanleiding van de video is de heer De Beijer graag bereid om vragen uit de
zaal te beantwoorden. Een grote zorg die wordt uitgesproken is het verruimen
van de bedrijfstijden. Gaat De Beijer in de toekomst ook op zondag en ’s nachts
werken? Volgens de heer De Beijer is dit niet aan de orde. Niet ’s nachts, niet op
zondag. Wellicht dat de tijden iets ruimer worden in de toekomst. Dus misschien
’s ochtends iets eerder beginnen en ’s avonds wat langer door, maar ’s nachts en
in het weekend is niet aan de orde. De werktijden worden straks ook in de
vergunning geregeld.
Ondanks de geruststellende woorden de heer De Beijer blijft de zaal én de
vereniging er niet gerust op. De provincie staat positief tegenover 7 dagen in de
week bedrijfsvoering, we moeten maar afwachten hoe het afloopt. Bovendien
koerst De Beijer op uitbreiding van activiteiten na de hervestiging en daarmee is
een uitbreiding van werktijden naar ’s nachts en weekenden op termijn
misschien te verwachten.
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Alternatieven
Volgende punt op de agenda is de bespreking van alternatieven. Zowel voor de
Waalwaard, als voor de firma De Beijer. Immers: alleen maar ‘Nee’ zeggen
zonder zelf mee te denken over alternatieven is te gemakkelijk. Eric Pras
(Dijkbewaking Dodewaard) houdt een presentatie. Wetten & regels, natuur,
economie en Dodewaard(ers) zijn de vier factoren waar rekening mee gehouden
moet worden. Uit de presentatie wordt duidelijk dat Dodewaad voor de
economische voordelen van een bedrijf op de Waalwaard niet afhankelijk is van
De Beijer; er is andere bedrijvigheid mogelijk, die wel de voordelen biedt, maar
geen of veel minder nadelige effecten heeft op de omgeving. De presentatie
roept een levendige discussie op over mogelijke alternatieven voor de
Waalwaard. Ook reageert de heer De Beijer uitgebreid op het alternatieve
locatieonderzoek van Dijkbewaking Dodewaard waarin alternatieven voor zijn
bedrijf worden onderzocht.
De conclusie is dat het geen eenvoudige opgave is om een watergebonden
bedrijf als De Beijer te verplaatsen. De vereniging heeft echter de indruk dat het
proces onvoldoende transparant verloopt. Op veel vragen komt geen, of
onvolledig antwoord en hoewel de vereniging op zoek is én blijft naar een winwin situatie is er nooit een echte dialoog met de bestuurders mogelijk geweest.
Hetzelfde geldt – als voorbeeld – voor de asbestproblematiek die nu speelt op de
Waalwaard. Ook hierover wil de vereniging graag informatie, maar die is haast
niet te krijgen. Binnenkort zal dan ook weer een beroep op de Wet Openbaarheid
Bestuur worden gedaan om alsnog informatie te krijgen.
Discussie
Hoewel de gereserveerde tijd voor de informatieavond al bijna om is, wordt toch
nog gestart met een discussieronde. Deze ronde roept veel vragen en
opmerkingen op. Over de asbestproblematiek, maar ook de vraag of
Dijkbewaking Dodewaard bezwaar gaat maken tegen de vestiging van De Beijer
komt aan bod. (voor de goede orde: “Ja, dat gaan wij zeker doen!”)
Ook de heer De Beijer krijgt wat pittige vragen voorgeschoteld. Uit zijn
antwoorden blijkt ondermeer dat er nog steeds geen overeenstemming met de
provincie is en dat hij zich onze bezwaren (deels) voor kan stellen. Daarnaast
geeft de heer De Beijer aan dat zijn bedrijf ook een groot voorstander is van een
buitendijkse ontsluiting van zijn bedrijf. Dhr Jonker (Dodewaarder) voegt toe dat
gedeputeerde Verdaas duidelijk heeft laten weten dat die optie niet aan de orde
is. Tenslotte benadrukt de heer De Beijer nogmaals dat hij graag een goede buur
wil zijn. Zijn bedrijf staat midden in de samenleving en hij wil graag onderdeel
worden van de Dodewaardse gemeenschap. Door natuurlijk verloop verwacht hij
op termijn ook werkgelegenheid te kunnen bieden en hij staat positief tegenover
sponsoring van de plaatselijke verenigingen.
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Afsluiting: we hebben het verschil gemaakt!
De voorzitter benadrukt dat de inwoners van Dodewaard het verschil hebben
gemaakt. Dankzij de voortdurende betrokkenheid staat het vestigingsproces van
De Beijer in de belangstelling. De rondweg, die eerder niet voor mogelijk werd
gehouden, lijkt er nu te komen. Maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Het is
dus zaak dat de betrokkenheid van inwoners bij dit proces zo groot blijft. De
vereniging zal de komende tijd kansen benutten op het gebied van het MER, het
bestemmingsplan buitengebied, het inpassingsplan, het tijdpad van de mogelijke
vestiging van De Beijer en procedures bij de Raad van State.
Johan sluit af met een oproep:
“Laat u horen en zien. Vertel het uw buren. Wordt lid van de vereniging. Doe een
donatie”
En daarmee komt de avond ten einde. Een bewoner sluit af met de opmerking:
“Bedankt voor deze avond. Ik heb het gevoel dat ik méér gehoord heb dan
tijdens alle andere avonden bij elkaar. Ik voel me eindelijk eens serieus
genomen!”
Hoe verder, wat kunt u doen?


Deze informatieavond is voorbij, maar de volgende bijeenkomst staat alweer
op het programma.
Noteer vast in uw agenda:
Inloopavond verbindingsweg door de gemeente op 31 mei, 19.30 uur,
Herberg De Engel, Waalbandijk 102 Dodewaard.



Bezoek onze stand op de Hemelvaartsmarkt op 17 mei in Dodewaard.



In juni volgt ook een tweede informatieavond van de Provincie. Komt allen!



Word lid van de vereniging! U kunt lid worden via http://www.dijkbewakingdodewaard.nl. Lidmaatschap kost €15,- per kalenderjaar.

Wij vertrouwen erop u met deze nieuwsbrief weer op de hoogte te hebben
gebracht. Hebt u na het lezen nog vragen? Twijfel geen moment en stuur een
e-mail aan: voorlichting@dijkbewaking-dodewaard.nl. U krijgt snel antwoord!
Namens Dijkbewaking Dodewaard,
Loes van Breugel-Gerritsen,
Voorlichting
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