25 juni 2012, surseance van betaling, door C.B. Driessen
De informatieavonden over De Waalwaard van de Gemeente en de Provincie
worden goed bezocht. Ook de door Belangenvereniging Dijkbewaking
georganiseerde avond op de ijsbaan is een hit gebleken. Bij iedere bijeenkomst
komt naar voren dat de Dodewaarders kritisch zijn en hun mening niet onder
stoelen en banken steken. E.e.a. betekent dat de mogelijke hervestiging van De
Beijer op De Waalwaard erg leeft onder de bewoners van Dodewaard. Alle
ontwikkelingen worden met argusogen gevolgd. De lokale politiek kiest steevast
haar eigen en duidelijke ramkoers. Met de stem en kritische noten uit Dodewaard
wordt weinig rekening gehouden. Tijdens een van de laatste infoavonden van de
Provincie staat plotseling de heer Co Verdaas voor ons. In mijn ogen is hij ruim
een jaar te laat. De opmerkingen en antwoorden op vragen richting ons
Dodewaarders van de heren Co Verdaas en Han de Beijer zijn tenenkrommend.
Failliet…?? … de spijker op de kop
Op de vraag of De Beijer werkelijk naar Dodewaard komt dan wel of er al een
overeenkomst is gesloten, wordt met "We zijn nog in onderhandeling, dus is het
nog niet helemaal zeker" beantwoord. Door de heer Verdaas wordt het antwoord
aangevuld met de opmerking "De Beijer kan in de tussentijd wel failliet worden
verklaard". Failliet....??? Nadenkend over deze opmerking moet ik concluderen
dat de heer Verdaas gewild of ongewild wel de spijker op de kop heeft geslagen.
Analyserend kun je stellen dat de Provincie aangaande de firma De Beijer
surseance van betaling heeft aangevraagd en is de heer Co Verdaas, een
politicus, als curator aangesteld. Juridisch zal het wellicht allemaal kloppen, maar
of dat handig is........? Allereerst kun je de vraag stellen of de competenties van
een politicus en een curator dezelfde zijn dan wel zijn te combineren. Zoals dit
project tot nu toe wordt opgepakt en aangestuurd door de overheid, zet ik daar
grote vraagtekens bij. Op de tweede plaatst zie ik hierin een
belangenverstrengeling. Een schuldeiser die zelf de curator aandraagt, is zeer
ongebruikelijk en ongepast. Het lijkt mij allerminst objectief. M.a.w. de plaats
voor de doorstart van De Beijer zal een plek zijn die voor de Provincie het beste
uitkomt. Of dat het geval is voor De Beijer, waag ik zeer te betwijfelen.
Verantwoording
"Het gaat ten slotte wel over de toekomst van dit familiebedrijf" hoor ik de heer
Verdaas zeggen. En vervolgt zijn verhaal met: "Ik voel mij verantwoordelijk voor
de 40 gezinnen van de firma De Beijer". Allemaal mooi en prachtig, maar op
hetzelfde moment vraag ik mij af waar het gevoel van verantwoordelijkheid en
empathie voor de ruim 1800 gezinnen uit Dodewaard is gebleven. En trouwens,
er zit een groot verschil in verantwoording voelen en verantwoording nemen. Als
in de media een politicus daadwerkelijk zijn verantwoording neemt, betekent dat
veelal dat hij of zij opstapt. Wat hebben die 40 gezinnen hieraan.

Bungeejumpen
Ook de vraag direct richting de heer De Beijer of zijn bedrijf een alternatief heeft,
is het antwoord steevast: "Er is geen alternatief". Onbegrijpelijk, als directeur
eigenaar van een onderneming wil je toch de regie over je eigen bedrijf houden.
Kijkend naar de situatie zie ik de volgende metafoor voor mij: de directeur van
De Beijer staat op de Waalbrug om te gaan bungeejumpen. Hij heeft reeds het
elastiek aan z'n enkels gebonden. Daarbij wordt hij aangemoedigd door de
Provincie en de Remeente, resp. de heer Verdaas en de beide wethouders
Schuurman en Keuken, met de woorden: "Spring je hebt geen keus". Een enkele
medestander uit Dodewaard is ook van de partij en stimuleert hem door te
zeggen: "Ben jij nou in militaire dienst geweest, spring....spring....!". Aan de
andere kant staan bezorgde Dodewaarders o.a. de leden van Dijkbewaking,
Kersenbongerd, bewoners van de Dalwagen e.d. Zij spreken de heer De Beijer
erop aan om er nog eens goed over na te denken. Zijn de bindingen wel goed
aangetrokken en vastgezet? Is de rek niet uit het elastiek? Misschien lijkt alles
wel goed, maar is het elastiek een meter te lang. Dan val je alsnog te pletter!!
De dorpsgenoten stellen voor een nieuw elastiek te kopen. Wellicht heeft de
nieuwe winkel van sinkel in Dodewaard een Bungeejumpelastiek in de
aanbieding.
Onteigening
Kijkend naar het verleden van o.a. een dijkverzwaring, aanleg Betuweroute e.d.
wordt bij een onteigening de betrokken eigenaar schadeloos gesteld. Deze
eigenaar krijgt op dat moment financiële middelen om elders weer een nieuwe
plek te vinden. Hij of zij zal zelf op zoek gaan naar een nieuwe locatie. Ook
bepaalt hij in principe zelf het type huis evenals het interieur. De situatie voor De
Beijer is in die zin opmerkelijk dat de overheid de locatie, de grootte van de
plaats, het type gebouw, ja zelfs in zekere zin ook het interieur bepaalt.
Helemaal bijzonder is dat de overheid zelfs een verbindingsweg wil aanleggen, in
eerste instantie enkel voor De Beijer.
In mijn ogen kan een aankomend onteigende ondernemer beter zelf z’n eigen
plek uitzoeken. Hij is tenslotte veel beter in staat eigen keuzes te maken. Hij
weet als geen ander aan welke eisen deze nieuwe plaats moet voldoen.
Daarnaast hoef je de firma De Beijer niets te vertellen over logistiek. Zij zijn n.l.
specialist op het logistieke gebied (= hoofdtaak).
Begrijpelijk en onbegrijpelijk.
Ambtelijke molens draaien vaak erg langzaam. Met het dossier "De Beijer" is de
overheid al ca. 20 jaar aan het stoeien. In het 19de jaar doet de Provincie een
impuls-aankoop: De Waalwaard, waarbij de marktconforme aankoopprijs binnen
4 maanden ca. 10x hoger hoger is geworden. Geluk bij een ongeluk wordt er bij
de overdracht geen asbest gevonden. Geen asbest...???...een niet gerenoveerd
oud industrieel pand zonder asbest???? Bij ieder respectabele makelaar/taxateur

zouden alle alarmbellen moeten afgaan. Een halfjaar na dato worden er
kamervragen in Den Haag gesteld omtrent asbest op De Waalwaard . Er wordt
zelfs een juridisch onderzoek ingesteld naar vermeende asbest-milieudelicten.
Ingenieursbureau DHV krijgt de opdracht een MER te schrijven. De medewerkers
van DHV hanteren wel hele bijzondere interpretaties omtrent bedrijfscategorie
indeling, geluidsnormeringen e.d. In ieder geval is deze MER zo zacht als een
pakje boter. De Commissie MER heeft er via haar zienswijze nu zoveel deuken
Begrijpelijk dat de firma De Beijer achter het besluit van de Provincie moet
blijven staan uit financieel oogpunt.
Onbegrijpelijk dat de firma De Beijer achter het besluit van de Provincie blijft
staan met dergelijke beleidsmakers.
De bondscoach
Afgelopen tijd had Bert van Marwijk veel concurrentie van de andere ca. 16-17
miljoen bondscoaches die in Nederland rondlopen. Er kan er gelukkig maar een
zijn die daadwerkelijk de opstelling van het Nederlands elftal bepaalt. Daarom
hoop ik ook dat de bondscoach van de firma De Beijer zijn ware aard laat zien en
het heft in eigen handen neemt. Hierbij de lokale en provinciale politiek achter de
zijlijn plaatsend om op zoek te gaan naar het echte alternatief. Ze liggen niet
voor het oprapen, maar ze zijn er wel degelijk. Succes!!
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