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Beste bewoners van Dodewaard en omgeving,
Hierbij ontvangt u de 45e nieuwsbrief van Belangenvereniging
Dijkbewaking Dodewaard. Ook deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de
ontwikkelingen rond de toegankelijkheid van het gebied rond de
Waalwaard.
Juridische bijstand
Omdat de toegankelijkheid van de Hiensche Waard voor de Vereniging
een zeer belangrijk thema is, hebben we in deze kwestie juridische
bijstand ingeschakeld.
Procedure en stand van zaken
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat De Beijer een
omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor de hekwerken
die ons de toegang tot een deel van het gebied versperren. De
aanvankelijke vervaldatum was 8 februari. Vanwege ontbrekende
gegevens is de procedure verdaagd en moet de Gemeente uiterlijk 15
maart een besluit nemen.
De Omgevingsdienst Rivierenland, die dit besluit voorbereidt, is van
mening dat voor deze kwestie de reguliere procedure van toepassing is,
waarbij het instrument van zienswijzen eigenlijk niet hoort. Wij bestrijden
dat; naar onze mening hoort de zgn. uitgebreide openbare procedure
gevolgd te worden, omdat het een forse ingreep betreft die flinke
consequenties heeft voor burgers. Zo’n uitgebreide procedure leidt tot een
voorgenomen of ontwerpbesluit, en daarbij hoort wél het instrument van
zienswijzen.
Uw en onze zienswijzen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij leden het aanbod gedaan om hun op
verzoek een standaard zienswijze te verstrekken. Daar is enthousiast
gebruik van gemaakt. Al met al schatten we dat een twaalftal zienswijzen
en handhavingsverzoeken naar de Gemeente is verstuurd.

Hebben deze zienswijzen nu wel zin gehad? Zeker wel! Hoewel ze in dit
stadium geen strikte juridische betekenis hebben, hebben we als burgers
en Vereniging een sterk en helder signaal afgegeven. De Gemeente zal
dat niet zondermeer naast zich neer kunnen leggen.
Hoe nu verder?
Uiterlijk 15 maart zal de Gemeente een besluit nemen over de
vergunningsaanvraag voor de hekwerken. Er zijn grofweg 3
mogelijkheden:
- de vergunning wordt verleend. Op dit besluit is bezwaar mogelijk.
De inhoud van uw en onze zienswijzen kunnen we daarvoor
gebruiken en die krijgt dan ook een formeel juridische status;
- de vergunning wordt niet verleend. Dat is een besluit dat ons past,
maar mogelijk dat De Beijer dan bezwaar indient;
- de Gemeente besluit alsnog dat voor de hekwerken een uitgebreide
procedure van toepassing is. Er volgt dan een nieuwe procedure.
Wij zullen u van de ontwikkelingen zoveel mogelijk op de hoogte houden.
Wat u nog kunt doen
Als gezegd is het besluit van de Gemeente verdaagd tot 15 maart a.s. Wilt
u daarop invloed uitoefenen? Dan kan u de Gemeente nog tot die datum
kenbaar maken wat uw standpunt in deze kwestie is.
Wilt u dat wel maar bent u niet zo thuis in de materie? Dan kunt u als lid
van de Vereniging altijd een beroep op ons doen via
secretaris@dijkbewaking-dodewaard.nl. Wij zullen u dan met raad en daad
bijstaan.
Samen met u houden we onze ‘voortuin’ graag bereikbaar en toegankelijk,
zoals volgens de diverse bestemmingsplannen ook voorgeschreven is!
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