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Verslag van de algemene ledenvergadering van
Belangenvereniging Dijkbewaking Dodewaard.
Datum en aanvangstijd:
Woensdag 13 november, aanvang 19.30 uur
Locatie:
Waalbandijk 71
6669 MD Dodewaard
1. Opening
De voorzitter heet allen welkom en opent de vergadering.
2. Mededelingen vanuit het bestuur
De voorzitter deelt mee dat de oproep om te doneren succes heeft gehad, er is
bijna € 600,00 gedoneerd.
3. Verslag van de ALV van 03-10-2012
Er zijn geen op- of aanmerkingen. Daarmee is het verslag vastgesteld.
4. Financiën (decharge penningmeester), vaststelling contributie 2014
De penningmeester licht het overzicht van de inkomsten en uitgaven toe, hier
zijn geen vragen over. De penningmeester wordt decharge verleend.
De contributie voor 2014 wordt vastgesteld op € 15,00 per kalenderjaar.
5. Stand van zaken rondom IPP Waalwaard
De voorzitter licht de stand van zaken rondom het IPP Waalwaard uitgebreid toe.
Besproken zijn de ingediende zienswijzen en het beroep dat we gaan indienen bij
de Raad van State. In 2014 zal het bestuur alert zijn op de
vergunningsaanvragen en hier zo nodig bezwaar tegen aantekenen.
6. RvS procedure
De voorzitter geeft aan dat degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend
de Vereniging kunnen machtigen om namens hen beroep in te dienen bij de Raad
van State. Zij sluiten zich dan aan bij het beroep van de Vereniging. Een lid geeft
aan dat ze hierover zal nadenken.
7. rondvraag
E wordt gevraagd wat de stand van zaken is rondom de aangifte die de
Vereniging heeft gedaan, de voorzitter geeft aan dat hierover nog niets duidelijk
is. Hij zal contact zoeken met de politie.
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Vraag: wat was de reactie van de Provincie op de hoorzitting over het IPP
Waalwaard. De secretaris geeft aan dat dit tot beroering heeft geleid tijdens de
vergadering van PS, PS hebben echter in meerderheid voor het vaststellen van
het IPP gestemd.
Men geeft aan dat de Vereniging een beroep kan doen op de Wetenschapswinkel,
wellicht kunnen zij ons ondersteuning bieden. Tevens bestaat de mogelijkheid
om een opdracht uit te zetten bij het programma Academic Consultancy Training
van de WUR. Bij dit programma werken 8 studenten 8 weken lang aan een
opdracht. Een opdracht kan bijvoorbeeld bestaan uit het uitzoeken van onze
kansen en mogelijkheden in relatie tot de vergunningsaanvragen, een onderzoek
naar de recreatiewaarde van de plas, een onderzoek naar fijnstof etc. De
voorzitter zal vragen ons een voorbeeld van een opdracht toe te sturen zodat wij
kunnen zien hoe de vraagstelling opgesteld moet worden.
Er wordt aangegeven dat we geen activiteiten van de Groep Dalwagen hoeven te
verwachten.
8. Sluiting.
Om 21.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.
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