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VERKLARING 
  
De ontwikkelingstak van The Dutch (‘TDII’) heeft in 2017 in het kader van de aanleg van een nieuwe golfbaan 
opdracht gegeven aan een aannemer gespecialiseerd in grondverzet om o.a. een geluidswal aan te leggen. 
Deze geluidswal wordt langs de A15 en de Betuwelijn aangelegd ter afscherming van o.a. de nieuwe 
golfbaan.  
  
Bij de aanleg van de geluidswal is o.a. gebruik gemaakt van LD-staalslakken. Dit betreft een gecertificeerde 
vrij toepasbare bouwstof.  
Omdat de gemeente West-Betuwe en het Waterschap Rivierenland van mening waren dat bij de aanleg van 
de geluidswal niet alle productvoorschriften voor staalslakken in acht zouden zijn genomen, is de aanleg in 
maart 2019 stilgelegd. De stilleging is aanleiding geweest voor verschillende rechtszaken. Tijdens deze 
rechtszaken is eind 2019 ook door rechters, gezien de duur van de stillegging en de betrokken 
(milieuhygiënische en financiële) belangen, openlijk opgeroepen om onderling tot een oplossing te komen.  
  
Na uitvoerig deskundigenonderzoek door vooraanstaande adviesbureaus is een ’robuust’ plan van aanpak 
opgesteld. Met dit plan van aanpak staat een verantwoorde hervatting van de aanleg van de geluidswal wat 
TDII betreft buiten twijfel. Bij het opstellen van dit plan van aanpak zijn ook vooraanstaande deskundigen 
namens de gemeente, het waterschap en de provincie betrokken geweest die zich na gedegen onderzoek 
daarmee akkoord hebben verklaard. Dit plan van aanpak alsmede de deskundigenonderzoeken zijn ook met 
o.a. de gemeenteraad van de gemeente West-Betuwe gedeeld. Het plan van aanpak biedt een mate van 
bescherming die verder gaat dan op grond van de geldende wet- en regelgeving kan worden verlangd c.q. 
afgedwongen. Reden voor o.a. TDII om daarmee akkoord te gaan, is volledig ingegeven vanuit milieubelang 
en dan met name om te trachten de zorgen daarover van de omgeving volledig weg te nemen.  
  
Sinds de zomer van 2020 wordt uitvoering gegeven aan hervatting van het werk conform het plan van 
aanpak. TDII is uiterst onaangenaam verrast om in de krant te moeten lezen over de persverklaring vorige 
week van de gemeente. In het daarin opgeroepen beeld van een vertrouwensbreuk in het kader van de 
uitvoering van het plan van aanpak herkent TDII zich niet. De huidige situatie, maar ook alle verwikkelingen 
sinds de stillegging, berokkenen The Dutch naast financiële schade ook zeker imagoschade.  
Het is tegelijkertijd zeer spijtig om te moeten constateren dat pogingen de afgelopen maanden van o.a. TDII 
om met de gemeente in overleg te gaan stranden. Als dan al sprake mocht zijn van een vertrouwensbreuk, 
dan mag toch tenminste worden verwacht dat partijen daarover met elkaar in overleg treden. Een dergelijk 
overleg is wat TDII betreft temeer aangewezen nu in de afgelopen weken onderzoeken van vooraanstaande 
adviesbureaus beschikbaar zijn gekomen waaruit blijkt dat de gemeente, met betrekking tot de 
bodemgesteldheid op de locatie, standpunten inneemt gebaseerd op onjuist en/of onvolledig onderzoek. 
Overigens zijn hieromtrent namens TDII al in een vroegtijdig stadium twijfels kenbaar gemaakt. Gelet op de 
ruchtbaarheid en het gewicht dat de gemeente aan haar eigen bevindingen heeft gegeven, zijn de recente 
onderzoeksbevindingen aanleiding geweest om ook de gemeenteraad daarvan op de hoogte te stellen. Daar 
komt inmiddels bij dat op grond van bodemonderzoek een groot deel van de projectlocatie (ca. 22 ha) door 
de gemeente vrijgegeven zou moeten kunnen worden. Het langer uitblijven daarvan blokkeert o.a. 
toekomstige ontwikkelingen op de locatie.   
 
TDII hoopt alsnog spoedig met o.a. de gemeente in overleg te kunnen treden om tot een vergelijk te kunnen 
komen, zodat de uitvoering van het plan van aanpak tot een goed einde kan worden gebracht.       
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