
Nijmegen, 7 maart 2018

Reactie Ondernemend Nijmegen inzake zandtransport

Op dinsdag 6 maart 2018 heeft TPN-WEST een bijeenkomst voor ondernemers op
bedrijventerrein WKS georganiseerd. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is op woensdag
7 maart jl. een artikel in dagblad ’de Gelderlander’ verschenen.

In dit artikel wordt aangegeven dat wethouder Jan Zoetelief (Economische Zaken) ontkent
dat de ondernemers langs het kanaal in Nijmegen-West het afgelopen jaar niet goed zijn
bijgepraat over de toekomstige zandtransporten vanaf de Beuningse Plas naar
Westkanaaldijk bij het Maas-Waalkanaal in Nijmegen-West. Volgens wethouder Zoetelief
zouden ondernemersverenigingen wel degelijk via meerdere kanalen zijn geïnformeerd,
waarbij de informatierondes vaak liepen via Beuningen.

De ondernemersverenigingen hebben vanaf oktober 2017 met klem verzocht om de
individueel betrokken ondernemers actief te informeren. Door wethouders van zowel de
gemeente Beuningen als Nijmegen is hierop aanvankelijk positief gereageerd, maar
uiteindelijk heeft dit tot op heden niet plaatsgevonden.

Expliciet is aangegeven dat pas na besluitvorming in de betrokken gemeenteraden verdere
informatie zal worden verstrekt.

In afspraken tussen de beide gemeenten alsmede bij het informeren van de gemeenteraden
is telkens aangegeven dat inwoners, bedrijven en overige betrokkenen goed en volledig
zullen worden geïnformeerd.

Tijdens de bijeenkomst van direct betrokken ondernemers op het terrein is de vraag gesteld
wie actief benaderd zijn door de gemeente Nijmegen en/of Beuningen. Dit bleek in de
breedte niet het geval te zijn. Ondernemers delen de mening van de wethouder dat zij goed
en volledig op inhoud zijn geïnformeerd derhalve niet.

Hoewel wij begrijpen dat de factor tijd in de besluitvorming vanuit financieel perspectief een
belangrijke rol speelt, menen wij dat iedere besluitvorming die verstrekkende gevolgen heeft
voor inwoners en bedrijven voor een periode van ten minste 16 jaren gebaseerd moet zijn op
een gedegen afweging met juiste en volledige detailinformatie van de mogelijke alternatieven
met directe betrokkenheid van die inwoners en bedrijven.


