
Geachte, 

 

Een bezorgde inwoner van Ophemert legt mij onderstaande voor en stelt mij de bijbehorende 

vragen. 

 

Ik weet eigenlijk niet in hoeverre hier hier wel of geen schot in zit. Vandaar dat ik het u hier 

voorleg. 

 

 

In de meest recentelijke MPG staat het onderstaande: 

 

  Het plangebied ligt aan de oostzijde van Ophemert tussen de Waalbandijk in het zuiden en 

de Molenstraat in het noorden. Het wordt in het westen begrensd door de woonpercelen aan 

de Gulhofstraat en in het oosten door agrarische gronden. Het bestemmingsplan is in 2017 

door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 werd het plan onherroepelijk na een beroep bij de 

Raad van State waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. De voorbelasting/ophoging is 

gerealiseerd. Momenteel vinden de laatste onderzoeken en uitwerkingen plaats om groen licht 

te krijgen van het waterschap voor de watervergunning. De looptijd van fase 1 is tot 2022. 

Het ontwerp stedenbouwkundig schetsplan voor fase 1 gaat uit van de realisatie van ca 33 

woningen. Van dit aantal bouwt de woningbouwcorporatie De Kernen 15 huurwoningen. De 

Kernen die in 2016 al de gronden heeft aangekocht, ziet af van de bouw van een zorgcomplex 

met 24 onzelfstandige wooneenheden. Waar de woningen in het gebied van fase 1 precies 

komen, vindt nog overleg plaats. Voor fase 2 (de dijkzone) zochten de gemeente en het 

waterschap in het kader van de voorgenomen dijkversterking gezamenlijk naar oplossingen 

voor een optimale gebiedsontwikkeling. Op basis van stedenbouwkundige- en technische 

uitgangspunten en haalbaarheid is vooralsnog gekozen voor een variant met de aanleg van 

een verlengd dijklichaam (stabiliteitsberm) en de bouw van woningen hierop. De 

uitgangspunten, afspraken, condities etc. zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst 

die in december 2018 door de partijen is ondertekend. Er wordt nu een 

realisatieovereenkomst opgesteld. Hierin werken we een concrete uitwerking over de 

gecombineerde uitvoering, de hiermee samenhangende risico’s en financiële gevolgen om 

samen zowel de plannen voor de dijkversterking als de gebiedsontwikkeling op te pakken 

verder uit.   

 

Deze informatie is van april, sindsdien is er niks meer gebeurt.  

 

 

Vragen aangaande bovenstaande die zo maar opkomen zijn en we graag conform art. 50 op de 

gemeentewet beantwoord zien zijn: 

 

1) Er leken problemen met de watervergunning. Speelt dit nog steeds of is dit opgelost?2) 

Kunt u aangeven in welke fase het bestek verkeerd?  

3) Is er al dan niet sprake van vervuilde grond, zo ja is er een saneringsplan? 
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4) Ligt dit project stil? En zo ja waarom en zo nee er gebeurt nu ogenschijnlijk niets. Kunt u 

hierop antwoorden en dit antwoordt onderbouwen? 

5) In welke fase is de verkenning van de woningen en de dijkversterking en in hoeverre heeft 

de vertraging van de dijkversterking hier invloed op? 

6) Is er zicht op wanneer de eerste spade de grond in gaat en waneer er de eerste woningen 

opgeleverd kunnen worden. 

 

Vriendelijke Groet, 

Diane de Zeeuw 

raadslid VVD West Betuwe 

 


