
Vorige week dinsdag hebben we toelichting gehad op de RES, als ook beantwoording op de reeds door 
de VVD  en ook door D66, gestelde vragen over het aanwijzen van de provincie zoekgebied 
waterwingebied. 
 
Het blijkt dat wij als gemeente vallen onder het zoekgebied van de provincie als waterwingebied en als 
zodanig ook zijn aangewezen. 
 
Nu lijkt de aanwijzing reeds te leiden tot grote consequenties voor onze gemeente, onze inwoners, 
onze bedrijven en organisaties. 
Alleen al het niet mogen boren voor warmte pompen naar de toekomst of warmte kracht koppelingen, 
als ook het mogen beregenen van onze agrarische gronden en fruitboomgaarden en zo meer blijken er 
meer restricties aan vast te zitten. En hoe gaat het met bouwplannen voor woningen voor onze 
inwoners, industriegebied? 
 
Wij als VVD zijn verheugd dat u als College een zienswijze heeft ingediend. Maar ons als Raadsleden, 
mij in iedergeval, zegt het nog niet alles. 
 
Zou u een avond voor ons als Raadsleden kunnen beleggen, waarin u zover u weet de ins en outs uit 
kunt leggen. (Een soort van beeldvorming) 
- Waar precies de contouren liggen van het zoekgebied, heel onze gemeente of een deel en zo ja welk 
deel? 
- Welke buurgemeenten hebben hier ook mee te maken? Is dan een avond voor de betrokken 
gemeenten niet heel zinvol? 
- Welke consequenties komen er voor ons als inwoners, bedrijven en organisaties uit voort? Moeten 
die dan ook niet bij de informatie betrokken worden? 
- Hoe kunnen we als gemeente, inwoners, belanghebbenden, belanghebbende organisaties 
(waterschap?, grondeigenaren?) invloed uitoefenen op de definitieve besluitvorming? 
- Wanneer volgt definitieve besluitvorming? 
 
Wij realiseren ons zeer zeker dat we schoon drinkwater nodig hebben, wij allemaal als mens, dier en 
alles wat groeit en bloeit. 
Wij realiseren ons ook dat ons gebied als fruittuin van Nederland met z’n open agrarische komgronden 
ook naar de toekomst moet kunnen bloeien en groeien. 
 
Als ik de gelegenheid krijg kom ik hier vanavond in de rondvraag op terug. 
Verzoek aan de griffie is om onze vragen bij de dagmail en RIS te plaatsen. 
 
Tot zover. 
 
Diane de Zeeuw, 
VVD West Betuwe 


