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Uitspraak wethouder Depla onwaar: Bezwaren tegen stadsbrug vanaf de start in 

planning opgenomen 

 

Als je in Nederland een brug met een drukke weg aanlegt en daarvoor een flink aantal 

bedrijven moet uitkopen dan weet je dat je kans loopt op juridische procedures. Het wekt 

dan ook verbazing dat verantwoordelijk wethouder Depla in de Gelderlander stelt dat de 

gemeente Nijmegen in haar plannen bewust geen rekening heeft gehouden met de 

mogelijkheid van bezwaren tegen de brug. Want, zoals hij zelf zegt in het interview: "dan 

bouw je in je gemeentelijke organisatie vanzelf vertraging in bij de uitwerking". Nog 

verbazender wordt deze uitspraak het als je weet dat deze aantoonbaar onwaar is.  

De vereniging Leefmilieu is steeds nauw betrokken geweest bij de planvorming van de 

stadsbrug. Zij heeft vanuit haar zorgen over de verslechtering van de luchtkwaliteit in 

Nijmegen West steeds gepleit voor alternatieven en adequate maatregelen. Vanuit deze 

betrokkenheid beschikt de vereniging over de oorspronkelijke planning van het 

projectteam dat aan de stadsbrug werkt. Deze planning was door de projectmedewerkers 

op grote vellen papier uitgewerkt. Samen pasten die niet eens op een flinke tafel. Op ons 

verzoek heeft de vereniging Leefmilieu van de projectleider hiervan foto's toegezonden 

gekregen. Op deze planning is duidelijk te zien is dat de gemeente Nijmegen anderhalf 

jaar heeft ingepland voor alleen al de Raad van State procedure. Daarna is nog bijna een 

jaar ingeruimd voor de onteigeningsprocedures. Dit betekent natuurlijk niet dat er tijdens 

deze procedure niet verder aan de voorbereidingen van de stadsbrug gewerkt kan 

worden. Op de planningen is duidelijk te zien dat tijdens de procedures de 

voorbereidingen voor de realisatie van de brug gewoon doorgaan. Ook in de 

voortgangsrapportage van 9 juni jl. aan de gemeenteraad komt dit beeld naar voren. Zo 

wordt er op dit moment door 4 bedrijvenclusters gewerkt aan voorstellen voor het 

nieuwe ontwerp van de stadsbrug. Deze bedrijven hebben tot 30 oktober 2009 de tijd om 

met voorstellen te komen. Kortom voorlopig wordt er echt nog niet gebouwd.  

De realisatie van de stadsbrug wordt dus niet gehinderd door juridische procedures want 

ze zijn gewoon ingepland. Het is niet geloofwaardig dat een wethouder die vanaf het 

begin bij dit project betrokken is, deze planningen niet kent. Het is ook ongeloofwaardig 

dat de ambtenaren die deze projecten voorbereiden geen rekening zouden hebben 

gehouden met bezwaarprocedures in hun planning. Maar zelfs als deze onwaarschijnlijke 

situatie zich werkelijk had voorgedaan, dan nog had de wethouder geweten dat de 

verenging Leefmilieu samen met de omwonenden in beroep zou gaan. De vereniging 

heeft er namelijk nooit een geheim van gemaakt dat ze bezwaar zou instellen. Ook het 

speerpunt van haar bezwaar was van meet af aan duidelijk: namelijk de verslechterende 
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luchtkwaliteit. Vanaf het begin staat de vereniging Leefmilieu daarbij ook niet alleen, al 

wil de wethouder het graag anders doen geloven. De vrijwilligers van Leefmilieu worden 

gesteund door een grote bewonersvereniging, de vereniging Dorpsbelang Hees en een 

heleboel omwonenden. De vraag blijft natuurlijk, waarom de doorgaans goed 

geïnformeerde wethouder Depla ineens zo slecht op de hoogte is van planningen die 

gemaakt zijn voor de stadsbrug. Het lijkt een poging de verantwoordelijkheid voor de 

vertraging af te wentelen op anderen. Wat ons betreft een mislukte poging.  

 

 

Marga Jacobs, 

Voorzitter  


