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Voorstel Structuurvisie 3.docx

Best allemaal,
 
Op 15 oktober is de raadsbijeenkomst gepland voor het Heuffterrein. De uitnodigingen zijn
 vorige week via de email verzonden.
Inmiddels is een reactie ontvangen van Rienk Feddema (Stichting Vurense Uiterwaardennatuur).
Hierbij voor jullie ook beschikbaar, zie 3 bijlagen. We nemen het mee bij de voorbereiding van de
 avond.
 
Wordt vervolgd!
Groet, Noortje
 
 
 

Van: fedde096@planet.nl [mailto:fedde096@planet.nl] 
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 12:08
Aan: Griffie West Betuwe <griffie@WestBetuwe.nl>
CC: Plate, Saskia <S.Plate@gralliantie.nl>; Bestuurssecretariaat West Betuwe
 <Bestuurssecretariaat@WestBetuwe.nl>
Onderwerp: Beeldvorming Bouwplek bij de rivier of bij de dijk
 
Geachte leden Gemeenteraad West Betuwe,
 
Bezorgd doe ik u in de bijlage de volgende stukken toekomen:
1)-Pleidooi om het Heuff-Voorkeursalternatief(Vka) van 2013 over te 
hevelen naar Lintbebouwing langs de Heuffdijk
2)-Argumentatie voor Lintbebouwing bij de dijk en niet bij de rivier;
3)-Doelstelling Stichting Vurense Uiterwaardennatuur (SVU)
 
Aangezien de SVU vreest dat er inzake het Heuffnatuurgebied met
open ogen een o.i. ongewenste beleidskeuze wordt gemaakt, heb ik
de volgende relevante beleidsnota's onderzocht:
De Structuurvisie/MER, Startnotitie Structuurvisie WaalweeldeWest, 
het Masterplan, de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit, en de  
overtuigende uitslag van de ATBH-handtekeningactie(voorloper SVU; 
58% was in 2007 tegen bebouwing Heuffnatuurgebied, m.u.v.lintbouw;
 
Al deze nota's zijn pertinent tegen bouwen bij de rivier:de plek zou
onvoldoende veiligheid bieden; ruimte voor de rivier is niet gewaarborgd; 
het tast de kwetsbare Heuffnatuur aan; de oude lintbouw-identiteit 
wordt niet tot leven gebracht, de ruimtelijke kwaliteit neemt af; de uit-
komst van de handtekeningactie van 2007 en het Heuffoverleg van mei
2019 worden niet gerespecteerd; de bouwplek heeft geen allure en staat 
los van het dorp. Al deze nota's spreken zich echter zonder uitzondering 
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Waarom in Vuren bij de dijk bouwen;  (en niet bij de rivier bouwen?);

1-omdat het bij de dijk veiliger is (geen opstuwing geeft en geen gevaar);                                                                                                                                    2-omdat het alle ruimte voor de rivier biedt; het doel van WWW;                                                                       3-omdat de Heuffnatuur met 180 plantensoorten, 130 vogelsoorten, ca 30        vleermuizen en een bovengemiddelde diversiteit, bij lintbebouwing veel minder te lijden heeft dan bij de bouwvariant bij de rivier;                                                                                                                  4-omdat met louter lintbebouwing de Heuffnatuur mogelijk zelfs wat wordt uitgebreid van (van 11 naar 13 ha);                                                                                                              5-omdat de stem van de burgers in de (handtekeningactie2007)  en in het Heuffoverleg van mei 2019 in grote meerderheid koos voor dijklintbouw;                      6-omdat de ruimtelijke kwaliteit voor Vuren met één woonwijk op/langs de dijk zichtbaar vergroot wordt.( allure dorp, schoonheid dorp);                                      7-bouw bij de rivier détonneert, tast de natuur aan, tast potentieel ruimte voor de rivier aan, om de ramp van evt twee woonwijken maar niet te noemen         8-omdat de dijk de enige plek voor lintbebouwing is die van oudsher bij de identiteit van het dorp Vuren hoort;                                                                                                                9-omdat bij de keuze van het Vka niet de financiering, maar de schoonheid van de plek  en het gekozen Vka de doorslag dienen te geven. Lintbebouwing op één plek wint het verre van bouwen bij de rivier. Helemaal van 2 woonwijken;                                                                                                                         10)-omdat je met lintbebouwing  indirect iets terug geeft aan ca 400 mensen die voorheen op de dijk woonden en in de 50er/60erjaren gepushd werden (met bloedend hart) naar het huidige dorp te verhuizen;                                                                                                                       

Samenvattend langs de dijk bouwen: veiliger; meer ruimte voor rivier; Heuffnatuur heeft nauwelijks  te lijden; uitbreiding van Heuffnatuur dankzij lintbouw en GNN; burgers  waren voor lintbebouwing; ruimtelijke kwaliteit lintbouw is groter; oude identiteit dorp is lintbouw; de schoonheid van dijklint geeft Vuren de nodige allure; het aantal burgers maar vooral de inhoud van de argumenten zou moeten tellen en gewogen worden;

-nu Buko wel weggaat is alles anders: namelijk de mogelijkheid komt in het vizier van zowel een vrijwel onaangetast Heuffnatuurgebied  als een allure- en identiteit-update van Vuren door lintbebouwing langs de dijk. Een faire deal.

Rienk Feddema(secr. Stichting Vurense Uiterwaardennatuur)                                         E-mail: fedde096@planet.nl  Tel: 0183-630561/06-49927286

                                       





                    


Stichting Vurense Uiterwaardennatuur (SVU).

Adres: secretaris: Dr. Rienk Feddema, Waaldijk 37, 4214 LB Vuren.


Telefoon: 0183-630561/06-49927286;


E-mail: fedde096@planet.nl

-Voorzitter: Ritske Lamsma, Waaldijk 64, 4214 LC Vuren.


 Tel: 0183-630412/06-10036714;


 E-mail: info@herbergdeswaen.nl 


-Penningmeester: Cor Vogelaar; 06-55573005/0183-636350;


 E-mail: vogelaar@deltaproducts21.nl  (Helaas overleden); Lamsma is waarnemend

Penningmeester;

Doelstelling SVU

1. De Stichting Vurense Uiterwaardennatuur stelt zich algemeen ten doel het bevorderen van het behoud en de versterking of uitbreiding van de Vurense Uiterwaardennatuur (vanaf Fort Vuren tot ter hoogte van de Zeiving)


Subdoelen SVU


1.1. -het bevorderen van behoud en zo mogelijk de uitbreiding van de flora en fauna in de  


 Vurense uiterwaarden. In het bijzonder van de vele (beschermde) vogelsoorten, vleermuizen, 

 planten, bomen en struiken in de Hondswaard, het Heuffgebied en de weide-uiterwaarden ten  


 Oosten van het dorp Vuren tot ter hoogte van de Zeiving;

1.2. -het bevorderen van behoud en versterking van de plantensoortendiversiteit in de Vurense 

 uiterwaarden. Primair omdat  de soortendiversiteit in het algemeen terugloopt, maar ook omdat bijenpopulaties daarvan existentieel afhankelijk zijn. Verder behoort de aanplant van hardhout ooibos op delen van het Heuffgebied tot de mogelijkheden.

1.3.  -het bevorderen van het doortrekken van de ecologische EHS-groenzone langs de rivier   


 waar dit nog niet gebeurd is (in aanvulling op reeds bestaand EHS-gebied). En in het  


 verlengde hiervan rustige recreatie in de uiterwaardennatuur stimuleren en waar nodig 

 indirect in goede banen laten leiden; 

1.4. –het ten uitvoer brengen van de inhoud en de uitslag van de SVU/ATBH- 


 handtekeningactie in 2007 waar 58% van de Vurensen zich vóór behoud van wilde  


 Heuffnatuur (en dus tegen bebouwing van die natuur) uitspraken, alsook vóór identiteit  


 versterkende lintbebouwing langs de dijk van het Heuffgebied en het Bukoterrein;


1.5.  -meedenken over, of eventueel onder voorwaarden mede zitting nemen in het beheer van   

 een bepaald uiterwaardgebied, zoals heel eventueel in de toekomst de SVU inzake het 

 Heuffnatuurgebied gevraagd wordt;

1.6. -zonodig met Staatsbosbeheer, Gelderse Milieufederatie, stichting Symbiose, Nieuwe   


Hollandse Waterlinie en Nationaal Landschap Rivierenland afstemmen en overleggen waar het om natuurontwikkeling en recreatie in de uiterwaarden gaat;


1.7.-indirect bevorderen dat de resten van het cultureel erfgoed de steenfabriek in het


 Heuffgebied behouden blijft en waar mogelijk een culturele/restauratieve functie en een 


 natuurinformatie centrum krijgt; 


Middelen om de doelstelling dichterbij te brengen zijn:


-Voorlichting in de vorm van achterbanavonden/presentaties, mailinformatie, flyers, 


 nieuwsbrieven, presentaties op  hoorzittingen en inloopavonden, debatavonden en

 intern regelmatig leden/participantenoverleg;


-lobby in de vorm van contacten met gemeente, gemeenteraad, Waalweeldemensen,  


 Provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat, Stuurgroep Waalweelde, Spiegelgroep Waalweelde, 

 Staatsbosbeheer (SBB), Gelderse Milieufederatie(GMF), Nieuwe Hollandse Waterlinie, 

 Stichting Symbiose, etc..

-zitting nemen in overleggen met de gemeente, de eigenaar van Heuffgebied, de eigenaar van 


 Buko, de groep Verontruste Vurenaren(VV’ers) en bovengenoemde organisaties. Alles met 


 het oogmerk de doelstelling dichterbij te brengen(zoals nu beoogd wordt vwb Heuffgebied);

-contact met de media onderhouden, ze op allerlei manifestaties uitnodigen en ze voorzien 


 van artikelen en interviews. Waar nodig/mogelijk ook via sociale media;


-deelname aan conferenties en open dagen die de uiterwaardennatuur betreffen;


-waar nodig/mogelijk geld en fondsen inzamelen en subsidies aanvragen om delen van de 

 doelstelling naderbij te brengen;

-waar nodig handtekeningacties en manifestaties organiseren, dan wel nieuwsbrieven langs de   


 deur in Vuren bezorgen om informatie te verstrekken en indirect delen van de doelstelling 

 dichterbij te brengen;



Pleidooi om het Vka van 2013 over te hevelen naar lintbouw op/langs de dijk 2019

Structuurvisie/MER punten

1. de nota Structuurvisie (5-11-2015) stelt in de inleiding dat zij voor gemeenten en Provincie de hoofdlijnen bevat van de voorgenomen ontwikkeling van een gebied in ruimtelijke zin; de nota stelt met zoveel woorden dat ze weliswaar richtinggevend is, maar niet per se  dichtgetimmerd; vandaar het Vka van 2013;

1. de Emabvergunning  op het Heuffgebied is niet per se aan de locatie op of bij de steenfabriek gebonden ;

1. waar we bij Emab aanvankelijk vooral aan drijfwoningen langs, op of bij de dijk dachten, is dat nu met het vertrek van Buko ook mogelijk geworden; evenals dijklintbebouwing;

1.  de veiligheid voor huizen langs de dijk is vele malen groter dan die bij de steenfabriek/en de rivier;

1. in de laatste sessie van de Heuff-begeleidingsgroep (mei 2019)bestond er in over grote meerderheid een voorkeur voor variant 2. Lees  samengevat: op één plek lintbouw op de dijk plegen;

1. in de concept MER staat aangegeven dat in het Waterschaps-VKA voor 2 km nog geen oplossing is voorgesteld (voornamelijk Heuff en Kerkewaard); kortom kiezen voor lintbebouwing en afzien van bouwplek bij de rivier is nu nog goed mogelijk;

1.  hoogwatervrij bij de steenovens hoeft met de extremen van het weer lang niet altijd hoogwatervrij te betekenen;

1. de risico's van schade en toegangsbelemmering op de bouwplaats bij de steenovens/rivier kunnen niet verzekerd worden;

1. de aanwezigheid van bestaande natuurwaarden op een hoogwaterterrein is  kaderstellend voor de mate waarin nieuwe natuur ontwikkeld kan worden;

1. natuur en bos kunnen alleen plaats maken voor een ander ruimtegebruik als er voor de specifieke locatiegebonden ontwikkeling geen alternatieve locaties zijn (die is  er nu wel: namelijk bij de dijk; rf);

1. de effecten van het Vka voor de locatie Heuffterrein worden volgens de MER pas in planuitwerkingsfase nader uitgewerkt;

1. als  locatiegebonden natuur wordt onttrokken, dient dat elders in WaalweeldeWest gecompenseerd te worden; voor de dijkbouwplek ex-Buko is dat echter hoegenaamd niet het geval?; 

1. voor de rivier/steenovenplek  zal overwogen worden of het wenselijk is om het gedeelte dat als natuur ingericht wordt, onderdeel te maken van het Gelders Natuurnetwerk(GNN); De MER zegt daarentegen dat op verzoek van de eigenaar de aanvraag van de GNN-status in het VKA is vervallen; 

1. De geplande ecologische verbindingszone tussen natuurnetwerken(was EHS/nu GNN) langs de rivier wordt door eventuele woningbouw bij de rivier in zijn realisatie bemoeilijkt; 

1. Een apart woningbouw contingent voor Heuff zoals in 2013 is niet meer van toepassing. Dorpen in de regio dienen dat zelf  onderling te regelen met toestemming van de Provincie. Het feit dat men nu in West Betuwe de grens van het aantal toegemeten woningen substantieel heeft overschreden, geeft aan dat hier de bottleneck niet echt zit; 

Conclusie 1

Vrijwel al deze punten uit de Structuurvisie/MER, zijn negatief voor de bouwplek van het VKA van mei 2013 bij de steenovens/en rivier. Daarentegen pleiten al deze punten totaal in het voordeel van lintbebouwing op één plek  langs de dijk.



Citaten Startnotitie Structuurvisie Waalweelde West(WWW); Masterplan;  Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit

1. op pagina 18 van Startnotitie Structuurvisie/MER WWW staat: ”maximaal 20% van het plangebied (hoogwatervrije terreinen;rf) mag bebouwd worden”. Dat is voor het Heuffgebied nu  16 ha : 5= 3ha;

2. op pag. 51 Startnotitie Structuurvisie/MER WWW en op pag 102 Masterplan WWW staat: “de ontnomen ruimte voor rivierverruiming dient minimaal te zijn, de inrichting dient hierop te worden afgestemd door ontwikkeling plaats  te laten vinden in stroomluwe delen van de uiterwaard parallel aan de dijk”;

3. op pagina 22 van het Masterplan wordt onder wonen als uitgangspunt geformuleerd: “in de handreiking Ruimtelijke Kwaliteit is als uitgangspunt geformuleerd nieuwe woningen vooral aan de dijk te koppelen”;

4. op pagina 34 Masterplan onder Wateropgave staan de volgende voorwaarden voor bouwen op hoogwatervrij terreinen: “het bouwen dient vanuit veiligheidsoogpunt en om opstuwing tegen te gaan bij voorkeur in stroomlijn met de rivier in stroomluwe delen en dus parallel langs de dijk te worden gepland”.

5. Idem: “ook vanuit oogpunt Ruimtelijke Kwaliteit is het bouwen van buitendijkse woningbouw langs de dijk de gewenste richting voor dit gebied”;

6. op pag 52-54 Masterplan wordt gesteld: “door dijkverzwaring zijn in het verleden complete dijkbebouwingen verdwenen. In het streefbeeld wordt deze traditie nieuw leven in geblazen”;

7. op pag 27 Startnotitie Structuurvisie WWWest. Gebiedsspecifiek staat: “Vuren, Heuffterrein. Ontwikkeling wonen langs de dijk op zowel het Heuffterrein als in Vuren Oost (Ytong terrein) in combinatie met behoud en ontwikkeling van natuurwaarden en hydraulische optimalisatie(……) Compact bouwen dicht bij kern Vuren”;

8. het Masterplan meldt op pag. 40: “Hoogwatervrije terreinen kunnen eventueel benut worden als droge uiterwaardennatuur, zoals hardhoutooibos of stroomdalgrasland. Een voorbeeld is het Heuffterrein”. En even verder: “Een belangrijk doel van Waalweelde, naast waterstandsverlaging, is dat er een robuust surplus aan natuur wordt gerealiseerd dat tegen een stootje kan”;

9. idem op pag 42 wordt gesteld: “De aanwezigheid van bestaande natuurwaarden( bv wilde natuur;rf) is kaderstellend voor de mate waarin nieuwe natuur ontwikkeld kan worden”( nb: dubbele bron geciteerd);

10. het Masterplan op pag. 22 stelt:  “Doordat er in de uiterwaarden geen volkshuisvestingsbelang is en alleen vanuit ruimtelijke kwaliteit een invulling wordt gegeven, zou het streven moeten zijn om de rode invulling zo beperkt mogelijk te laten zijn. Dit ook om de bovenliggende natuurwaarden van de uiterwaard(EHS) zo min mogelijk te benadelen”;

Conclusie 2

Al deze citaten uit de Startnotitie Structuurvisie Waalweelde West; Masterplan en Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit wijzen onmiskenbaar in de richting van lintbebouwing langs/op de dijk; en wijzen de bouw bij de rivier en steenovens totaal als ongewenst af;

   

Vertrek  Buko en VKA mei 2013

1. wanneer het kernteam/Waterschap het VKA van 2013 en Schetsontwerp en Nota van Uitgangspunten als uitgangspunt neemt, dan dient het ook de toenmalige beleidskaders van Gemeenteraad en Provincie over te nemen: namelijk beperkte woningbouw en op één plek bouwen. Met willekeur is niemand gebaat. Nu er nog gekozen kan worden zou lintbebouwing langs de dijk het op alle fronten winnen van de plek bij de rivier en steenovens; 

1. nu Buko uitgekocht is, het bouwen tot één plek beperkt kan worden, en dit de Heuffnatuur (lees ca 184 plantensoorten; ca 130 vogelsoorten, (waarvan 40 op de rode lijst; 48 broedvogels en 30 soorten broedvogels) ca 35 vleermuizen met ca vier soorten in de steenfabriek; wilde natuur en bovengemiddelde biodiversiteit),   betere overlevingsmogelijkheden biedt, wint  Emab-lintbebouwing langs/op de dijk  het totaal van de Emab-bouwplaats bij/op de steenfabriek/rivier; 

1. met Vuren aan de Waal bedoelt men feitelijk 'woningbouw aan de Waal’. Dat zou je voor de natuur niet moeten willen, De voetafdruk van 2 woonwijken kan de Heuffnatuur niet dragen. Er zijn 'bovendien gemakkelijk drie  toegangswegen zonder woonwijk te  realiseren die elke Vurenaar kan verbinden met de rivier. Juist het bouwen van een woonwijk bij de rivier belemmert voor burgers de toegang tot de rivier;

1. lintbebouwing hoort niet alleen bij de identiteit en traditie van het dorp, het was ook de uitkomst van de handtekeningactie in 2007 door de ATBH(voorloper SVU) onder alle Vurenaren van 18 jaar en ouder: 58 % was tegen bebouwing van het Heuffgebied, m.u.v. lintbebouwing langs de dijk;

1. eigenaar Klop heeft met Heuff een legitiem particulier exploitatiebelang. In 2004 heeft de gemeenteraad echter,  op aanwijzing van de minister,  de bestemming van bedrijfsterrein veranderd  in de publieke bestemming natuurontwikkeling. Anders gezegd: bij de weging van stemmen zouden de stemmen achter het algemeen/publiek belang (lees: burgers, gemeenteraad, provincie) eigenlijk  zwaarder dienen te wegen dan die van de vertegenwoordigers en adviseurs van het particulier belang. Algemeen belang gaat immers boven particulier belang;

1. het aangekondigde vertrek van Buko is een groot succes voor het Waterschap, de burgers, de natuuractoren en de eigenaar van Heuff en maak, in plaats van rivierbouw,  de alom al in 2013 aanbevolen lintbebouwing langs de dijk mogelijk. 

1. Ook de Structuurvisie/MER , het Masterplan, de Startnotitie Structuurvisie, de handtekeningactie en de Handreiking ruimtelijke Kwaliteit pleiten allen voor minimale woningbouw op het hoogwatervrije Heuffterrein in de stroomluwe delen van de uiterwaard parallel aan de dijk.(lees: beperkt op één plek langs/op de dijk; rf) 

1. tenslotte is ook vanuit de nota Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit het bouwen van woningen slechts langs de dijk de gewenste richting voor dit Heuffgebied; 



Conclusie 3

De flora en fauna van de Heuffnatuur zijn  van een ongekende rijkdom – de biodiversiteit  is volgens biologen vele malen groter dan in een doorsnee uiterwaard – maar is ook een kwetsbare parel  die geen twee woonwijken in het Heuffgebied verdragen kan. De geciteerde nota’s zijn zonder uitzondering nadrukkelijk tegen bouwen bij de rivier en bepleiten unaniem beperkte woningbouw op of langs de dijk;

Mocht dit voor de eigenaar moeilijk financieel worden dan is daar mogelijk in te voorzien door de  concessie bij lintbebouwing op/langs de dijk iets uit te breiden. Op één plek bouwen en beperkte woningbouw golden ook als uitgangspunten in het VKA van 2013; overigens is de Heuffruimte ten westen en ten oosten van de Bukoplek tot de Zeeuw (in totaal ca 150 +50= 200m) is ook eigendom van Klop en kan dus ook benut worden   

Drie toegangswegen en wandelpaden kunnen de verbinding van Vurenaren met de rivier realiseren,  het VKA van 2013 met 5 villa’s  en ca 10 appartementen bij de rivier belemmert daarentegen die toegang eerder;

De geciteerde nota’s Structuurvisie/MER, WWW, de Startnotitie Structuurvisie WWW, de uitkomsten van de Handtekeningactie SVU, het Masterplan en de Handreiking Ruimtelijke Kwaliteit pleiten unaniem voor lintbebouwing op/langs de dijk; en tegen bouwen bij de rivier. Deels vanwege de wens om een robuuste natuur te ontwikkelen, deels vanwege vitale zaken als veiligheid, ruimte voor de rivier, de identiteit van dijklintdorpen en ruimtelijke kwaliteit. Nu Buko weg gaat, kan een faire deal  werkelijkheid worden.   

Dr. Rienk Feddema (secr. Stichting Vurense Uiterwaardennatuur; SVU)                                                                                                    Waakdijk 37,                                                                                                                                                                                                                    4214 LB Vuren.  15-5-2019                                                                                                                                                                                          E-mail: fedde096@planet.nl                                                                                                                                                                           Tel: 0183-630561/06-49927286









met nadruk uit voor buitendijkse lintbebouwing langs/op de dijk.
    
We hopen als natuurstichting dat uw Raad vooral de inhoud van 
de argumenten wil wegen en dat eerst de keuze van de bouwplek
wordt gemaakt en pas dan naar de financiering wordt gekeken.
Het algemeen belang gaat immers boven particulier belang.
Met onze argumenten voor lintbouw op/langs de dijk, menen we 
een fair compromis gevonden te hebben. Het zet Vuren op de kaart.
 
Vriendelijke groet,
Rienk Feddema(secr. Stichting Vurense Uiterwaardennatuur).
E-mail: fedde096@planet.nl  Tel: 0183-630561/06-49927286
Bijlagen: 3;  cc: wethouder Mevr. Jacoline Hartman
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