Waterveiligheid Tielerwaard Oost
(Varik en Heesselt)
Een dijk van een alternatief!
Beschouwing VVD raadslid Sten Nouwens
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In de Milieu Effect Rapportage uitgevoerd door SWECO worden de risico’s voor de veiligheid
bij aanleg van de Hoogwatergeul voor Varik en Heesselt bevestigd. In de concept versie van
het rapport wordt gesproken van catastrofale gevolgen met grote aantallen slachtoffers bij
een calamiteit. De definitieve versie spreekt van “een negatieve beoordeling voor veiligheid
vanwege het ontbreken van mogelijkheden in de dorpspolder om bij te dragen aan laag
twee van de meerlaagse veiligheid”. Met andere woorden wordt er gemeld dat de kans zeer
groot is dat er tussen de 400 en 500 mensen zullen verzuipen. Dit zijn net zoveel mensen als
tijdens de watersnoodramp in Schouwen-Duivenland zijn omgekomen. Daarna trachtten
men deze constatering nog te verdoezelen ook. De benodigde waterveiligheid lijkt door
beide voorliggende alternatieven voor dijkring 43 behaald te worden. Echter voor de
bewoners van Varik en Heesselt ontstaat er , als gekozen wordt voor de hoogwatergeul en
dorpspolder, een onveilige situatie ( zie MER).
Waar zijn ze in hemelsnaam in het Atelier Varik mee bezig of heeft een mensenleven in
Neerijnen geen waarde. Inwoners voelen zich in de steek gelaten en worden al ongekend
lang in onzekerheid gehouden. Er is sprake van een steeds groter gelatenheid bij mensen en
frustratie over de wijze waarop zij te woord worden gestaan vanuit het Atelier Varik. Een
kastje naar de muur gebeuren is steeds meer het idee. Dit proces heeft geleid tot een ramp
voor de gemeenschap. Er is sprake van een totale ontwrichting van de samenleving van
voor- en tegenstanders van de geul. M.A.W. De dorpen worden kapotgemaakt en
buurtbewoners tegen elkaar opgezet.
Alle initiatieven en ideeën zijn de afgelopen tijd monddood gemaakt door de plannen voor
de nevengeul die als een zwaard van Damocles boven het gebied hangt. Vervolgens
beweren bestuurders van de provincie dat ze de inwoners betrokken hebben en inwoners
alle mogelijkheid krijgen en hebben om mee te denken en met initiatieven te komen. Uit
directe ervaring blijkt dat niet het geval is. Er worden strategieën gebruikt om integrale
alternatieven te fileren en daarna af te serveren om weer terug te keren naar hun
oorspronkelijke idee van de geul.
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Diegene die dan nog de moeite nemen om mee te denken (o.a. in de klankbordgroep)
worden overdonderd door metersdikke nikszeggende rapporten waarbij op geen enkele
wijze rekening is gehouden met signalen die zij erbij hebben afgegeven. Ik kan het sterker
zeggen er zijn zelfs initiatiefnemers bekend die nooit antwoord hebben gekregen op de
haalbaarheid van hun idee. Onechte democratie en totale misplaatste vorm van
burgerparticipatie.
Er is totaal geen (waarden)afweging gemaakt in het besluitvormingsproces. Hoe verhoud het
hoofddoel waterveiligheid zich ten opzichte van de nevendoelen als meekoppel kansen en
natuurontwikkeling? Er is een enorme hoeveelheid kennis in het gebied over
waterveiligheid dat totaal onbenut blijft. Zaken als kwel en ‘piping’ zijn begrippen die
inwoners, en zeker de oudere, zeer goed in beeld hebben en van grote waarde zijn voor een
juiste afweging. Het geboden scenario biedt geen meekoppel kansen maar een doodsteek
voor het gebied, letterlijk. Bij de huidige bosrijke gebieden achter de dijk is er al sprake van
een enorme muggenplaag. Met de komst van wetlands en poelen van stilstaand water zal de
overlast enorm zijn. De 2 dorpen komen feitelijk in een onleefbare situatie terecht waarbij
de verbindingen met de rest van het gebied nog slechter worden dan ze nu al zijn.
Telkens komen de plannen die 10 jaar geleden al zijn bedacht door een klein team van
fanatici weer opnieuw als enige alternatief naar voren, zonder daadwerkelijk met een open
blik te kijken naar wat mogelijk en nodig is. Men wil vanuit de provincie nul investeren in
Varik en Heesselt. Er is geen sprake van inspraak maar nep-democratie en het verloochenen
van democratie die juist door de bestuurders/PS bewaakt dient te worden. Amateuristisch
werk waar de inwoners en grondgebruikers de dupe van zijn. De verantwoordelijk
gedeputeerde Josan Meijers dient zich te schamen voor de wijze waarop de provinciale
overheid hier acteert.
Er is meer nodig in dit gebied, veel meer. Meer ambiëren, meer investeren en meer
compenseren.
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Meer ambiëren
De alternatieven vanuit het gebied dienen gewoon serieus bekeken en afgewogen te worden
waarbij er net zoveel middelen vrijgemaakt worden voor het uitwerken van de alternatieven
als voor het voorkeurscenario van de provincie. Deze portefeuillehouders inclusief de
portefeuillehoudend gedeputeerde laten de inwoners van Varik en Heesselt stikken. En als je
ook nog in de Nieuwe Oogst leest afgelopen januari 2018 waarin vermeld staat dat er geen
enkele mogelijkheid meer is voor agrarisch ondernemerschap dan zakt mijn broek af. In onze
gemeente zijn al diverse innovatieve ideeën van ondernemers en inwoners te signaleren.
Initiatieven die het unieke karakter van het gebied met zijn centrale ligging versterken en
benutten. Agrarische ondernemers zijn bezig met nieuwe bewegingen om naast landbouw
en veeteelt ook voedselproductie zelf op te pakken om hiermee invulling te geven aan de
behoefte aan biologisch, duurzaam en kwalitatief geproduceerd voedsel. Daarnaast zijn er in
deze regio al diverse initiatieven waarbij natuur en recreatie alsmede recreatie met zorg
hand in hand gaan, denk aan een speciale foodtrailer, de plannen voor natuurspeeltuin of
het zeer succesvolle biodiversiteit-project zoals bij het motorcross terrein in Waardenburg.
Ook wordt er gewerkt aan ideeën voor duurzame energie opwekking middels zonne-energie,
wind energie en biomassa. Deze ondernemende inwoners maken geen onderscheid tussen
milieu of winst, maar maken juist winst met oog voor de omgeving en milieu. Als VVD West
Betuwe willen we dat de stuurgroep oog heeft voor deze ontwikkelingen en de juiste kant op
kan buigen om op een professionele en flexibele wijze invulling te geven en ruimte te bieden
aan deze waardevolle initiatieven. Er moet iets goeds komen voor het gebied en de
inwoners, dat is wat belangrijk is.
De VVD West Betuwe stelt dan ook voor op korte termijn een andere aanpak te hanteren.
Laat vanuit de Tweede Kamer een onafhankelijke hoorzitting doen naar deze gang van zaken
of stel vanuit het rijk een onafhankelijke procesbegeleider aan van buiten de 4 partijen die
dit traject in goede banen kan leiden.
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Meer investeren
Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling dan kun je stellen dat er sprake is van
vergrijzing van de dorpen. Om voorzieningen zoals scholen en sportverenigingen in de
dorpen op peil te houden zijn er meer jonge gezinnen nodig. Gezien de centrale ligging aan
de A2 en A15 zijn er meer dan voldoende mogelijkheden voor deze dorpen in onze
gemeenten om een interessante woonomgeving te bieden. Zeker voor de starters en jonge
gezinnen die werken door heel Nederland en interesse hebben om te komen wonen bieden
Varik en Heesselt een aantrekkelijke landelijke omgeving met veel natuur en rust
voorhanden met volop ruimte zonder dat je daar ver voor hoeft te reizen.
Er zijn echter belemmerende factoren om deze kansen te pakken. Dit komt door het
zogenaamde contingent waarmee woningbouw per gebied begrenst is in het aantal en de
gebrekkige wegeninfrastructuur in het gebied. Het contingent voor bouwen binnen dit
gebied dient te worden vrijgegeven, zodat de benodigde groei van de kernen door
woningbouw gerealiseerd kan worden waardoor de voorzieningen binnen de dorpen op peil
blijven. Ook dient er veel meer geïnvesteerd te worden in het wegennet door bijvoorbeeld
de aanleg van een provinciale weg tussen Waardenburg en Tiel in de plannen op te nemen.
Meer compenseren
Kijkend naar de ontwikkelingen omtrent de nevengeul dan begint het erop te lijken dat de
regio al de afgelopen 10 jaren en ook de komende jaren nog in onzekerheid zit over de
geplande ontwikkelingen in dit gebied. Aangezien er ondanks de nevengeul toch reeds een
dijkverhoging gepland staat, lijkt het zeer de moeite waard om deze maatregelen zo snel
mogelijk uit te voeren. Mogelijk kan een onnodige komst van een nevengeul hiermee
voorkomen worden. Het blijft in de ogen van de VVD West Betuwe dan ook absoluut
noodzakelijk dat rijk en provincie alle inspanningen doen om snel helderheid te krijgen over
de geplande ontwikkelingen in dit gebied. Veiligheid met daarbij een goede ontsluiting blijft
hierbij de hoogste prioriteit.
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Totdat in de planvorming anders bepaald wordt, dient hierbij vooralsnog gewoon rekening
mee te worden gehouden dat er, hoe dan ook, een ingreep zal plaatsvinden in welke vorm
dan ook. Het is ,,,,dan ook belangrijk om alles in het werk te stellen voor de beste invullingen
en compensatie, voor het gebied en haar inwoners, voor de offers die zij in welke vorm dan
ook in landsbelang gevraagd word te doen. Extra aandacht in de plannen voor de
leefbaarheid in de dorpen Varik en Heesselt zelf blijft zeker noodzakelijk. Elke ingreep langs
de rivier heeft een grote impact op de leefomgeving. Meer compensatie aan de inwoners en
het gebied vanuit Rijk en provincie is dan ook op zijn plaats.
De dorpen Varik en Heesselt liggen op een unieke locatie in Nederland. Ondanks deze unieke
ligging blijkt dat het een flinke uitdaging is om de leefbaarheid en de voorzieningen op peil
houden. Juist nu is het dan ook belangrijk dat er voldoende ruimte is en blijft om te
ondernemen. Ondernemen in de huidige tijd vergt snelheid, wendbaarheid en een
toekomstgerichte benadering. Alle betrokken partijen dienen hier dan ook rekening mee te
houden bij de planvorming. De VVD West Betuwe heeft dan ook zowel aan het college als
aan Rijkswaterstaat een aantal bedenkingen meegegeven over de MIRT verkenning en de
BARRO. Om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen of stoppen is in het
betreffende gebied is snelle besluitvorming en duidelijkheid cruciaal. De tweede voorwaarde
om de leefbaarheid op peil te kunnen houden is de verbetering van de infrastructuur (zowel
op de weg als digitaal). Tot slot meer mogelijkheden om een bedrijf op te richten of uit te
breiden en ook meer woningbouw toe te laten op plekken vlakbij of om de dijk. Mogelijk kan
er een fonds vanuit de compensatiegelden gericht worden op nieuwe initiatieven of
uitbreidingen van ondernemers in het gebied te stimuleren.
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Bijlage pagina concept versie en uiteindelijke versie Milieu Effect Rapportage door SWECO
Blz 140-141 concept rapport

Bladzijde 142-143 Definitieve rapport
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