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Aan: College van Burgemeester en Wethouders

Zaltbommel en aan de leden van de gemeenteraad van Zaltbommel

Geacht College,

Betreft: zienswijze op plannen Buitenstad Zaltbommel NL.IMRO.0297.ZBMBP20190018-VO01 - waar blijft de Ruimte voor
de Rivier?

Tegen deze plannen maak ik bezwaar omdat zo’n grootschalige woonwijk een gevaar oplevert voor natuur en mens. De rivier
heeft ruimte nodig. Na de grootschalige overstromingen in 1995 is het wel duidelijk dat harde oevers en het bouwen in het
vloedbed grote problemen opleveren. Daarom is destijds het programma ‘Ruimte voor de Rivieren’ tot stand gekomen en
gerealiseerd. Is daarmee de kous af en kunnen we nu weer gaan bouwen? Zo lijkt het als ik deze plannen zie. 

Ter plaatse is nu nog historische bebouwing van bedrijfsruimten. Dat betekent niet dat het maar bebouwd moet blijven. Overal
langs de rivier De Waal is na 1995 ruimte gezocht en gevonden om meer rekening te houden met de natuurlijke loop van het
water, als het hoger komt. Een logische stap is daarom om dit specifieke gebied te ontmantelen en van bebouwing vrij te maken.
Ja, dat kost geld, in die zin dat wat nu als economisch kostbare bouwgrond wordt opgevat, zijn enig nut nog zal krijgen in
beweiding, recreatie en natuurwaarden. En dat nog na het schoonmaken van de ernstigste grondverontreiniging…

Dat het reinigen van vervuilde grond alleen nog bekostigd kan worden door grootschalige nieuwbouw is een logische omkering
van het denken. Fris en helder is: de vervuiler moet betalen. Maar zodra de vervuiling (eindelijk) definitief is vastgesteld, is de
historische verantwoordelijkheid verjaard en/of zijn verantwoordelijke rechtspersonen en zelfs hun erfopvolgers verdwenen in
Nederland. Maar heel zelden knappen de vervuilers zelf hun zaakjes op. Daarvoor in de plaats komt al decennialang de
projectontwikkelaarsoplossing: daar kunnen we nog een knap wijkje neerzetten, dan levert het nog wat op. 

In de huidige plannen zou een complete buitendijkse vestingwijk verschijnen. Is er nagedacht over de robuustheid van de
kadewallen, de ter plaatse aanwezige stromingen en de mogelijke veranderingen daarin door en na de werkzaamheden, over (de
kosten van) het niet aflatende onderhoud dat voortdurend nodig zal zijn om droge voeten te houden in deze wijk? Hoe
verhouden zich de onroerendgoedopbrengsten (voor wie en wat trouwens?) tot de kosten van ontmanteling van de huidige
bedrijfsruimten, het reinigen van de grond en het slib en de langjarige onderhoudskosten aan de buitendijkse waterkeringen ter
plekke?

Laten we in Zaltbommel het lot keren en blijvend kiezen voor ruimte voor de rivier. Niet ons laten verrassen door de natuur van
overstromingen, maar juist erop voorbereid zijn door geen grootschalige bebouwing in het vloedbed toe te staan. Laten we
inwoners beschermen door nieuwe woningen alleen binnendijks te plannen en te bouwen. Kiezen vóór de lange termijn en leven



met de rivier en tegen het korte termijnrendementsdenken van projectontwikkelaars die straks hun verantwoordelijkheid niet
zullen nemen, als het toch mis gaat.  

Sterkte met het weerstand bieden aan de verleiding van de snelle euro’s,

 

 

 


