Open huis De Beijer: goed nieuwsshow verandert geen feiten!
Zoals in de koptekst van deze pagina al wordt gezegd, via het weblog is er plaats
voor een persoonlijke noot. Bij deze wil ik die, als marketingman en zelfstandig
ondernemer, dan ook geven. Mijn persoonlijke noot gaat over het gevoel wat ik
heb bij het “open huis” van De Beijer.
Als vereniging hebben wij geprobeerd een afspraak te maken met dhr. De Beijer.
Ons doel was (en is) met elkaar kennis te maken; uit de doeken doen wie we
zijn, waar we voor staan en het bedrijf te bekijken. Vooral ook te laten weten dat
we geen actiegroep zijn, maar een belangenvereniging. Te laten weten dat we
niets, en dan ook helemaal niets, tegen het bedrijf De Beijer hebben, maar dat
we de voorgestelde locatie niet vinden passen. De afspraak kon niet door gaan
omdat de provincie heeft laten weten bij dit gesprek aanwezig te zullen zijn. Dat,
terwijl wij de afspraak met dhr. De Beijer hadden gemaakt en door hem niet
kenbaar was gemaakt dat er mensen van de provincie aanwezig zouden zijn.
Vooral ook de manier waarop de provincie zich manifesteerde was nogal kwalijk.
Blijkbaar is men bang dat men de grip op het proces verliest en vertrouwt men
het niet als wij samen met dhr. De Beijer om tafel zitten.
Nu wordt er een open huis georganiseerd bij De Beijer. Het verhaal wat
bezoekers daar te horen zullen krijgen zal ongetwijfeld een goed nieuws verhaal
zijn. Dat De Beijer een goed en innovatief bedrijf is geloof ik zeker, anders
hadden ze tijdens de economische crises niet het hoofd boven water weten te
houden. Dat ze een economische factor voor de provincie Gelderland zijn, daar
twijfel ik ook niet aan. Dat het goed is voor Dodewaard als men zich hier komt
vestigen is een ander verhaal. De aard van een bedrijf als De Beijer brengt nu
eenmaal overlast mee, het is dus zaak die overlast voor omwonenden en natuur
te voorkomen.
De Beijer heeft zelf aangegeven dat overlast voor inwoners van Dodewaard te
verwachten is. Nu verschijnen er ineens krantenberichten waarin De Beijer stelt
dat ze zelf ook een rondweg als voorwaarde stellen. Men vergeet echter
gemakshalve dat de aanleg van een rondweg vanwege procedures minimaal 810 jaar in beslag neemt. Een buitendijkse rondweg (op palen?) dwars door een
Natura 2000 gebied lijkt vanwege financiële en procedurele redenen al helemaal
niet haalbaar. Ook al zou er een rondweg komen, dan nog zal er jarenlang
overlast zijn van vrachtwagens die door het dorp moeten. Op de locatie
Waalwaard zelf zijn de mogelijkheden om overlast te beperken ook gering: de
locatie ligt midden in een Natura 2000 gebied, woningen staan relatief dichtbij,
een loswal is er niet en moet aangelegd worden en ga zo maar door. Er zijn
mijns inziens beter geschikte locaties denkbaar.
Maar ja… de locatie is nu eenmaal (impulsief?) aangekocht en het moet er dus
van komen. Om de weerstand bij inwoners van Dodewaard te verminderen wordt
het middel “open huis” ingezet. Laten zien dat het een goed bedrijf is, laten
merken dat de overlast wel meevalt. Om het laatste goed voor het voetlicht te
brengen is een strategisch tijdstip voor het open huis gekozen, op vrijdagmiddag
als de activiteiten op een lager pitje staan. Veel afnemers van de Beijer willen zo
vlak voor het weekend en vlak voor een vakantieperiode immers niet geleverd
krijgen. De breekinstallatie zal dan ook wel niet in werking zijn. Slim, als ik in de

schoenen van de provincie en De Beijer zou staan had ik het ook op die manier
geprobeerd. Niet geschoten is altijd mis, maar enigszins misleidend is het wel.
Mij bekruipt het gevoel dat er op allerlei gekunstelde manieren wordt geprobeerd
de publieke opinie gunstig te beïnvloeden, een goodwill campagne dus. De pers
zal ook vast uitgenodigd zijn. Maar laten we het bij de feiten houden zoals die er
zijn. Het aantal vrachtwagenbewegingen blijft gigantisch, geluidsoverlast en
overlast van fijnstof is te verwachten en de natuur zal schade oplopen. Al in 2006
heeft Staatsbosbeheer de Beijer een “schandvlek in een natuurgebied” genoemd
(zie onder kopje Media) en aangegeven dat het goed zou zijn voor de inwoners
van Kekerdom e.o. én voor de natuur als de Beijer zou verhuizen. Waarom moet
deze schandvlek nu verplaatst worden naar onze mooie omgeving? Een goed
nieuwsshow geregisseerd door de provincie en De Beijer verandert niets aan de
feiten!
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