
 
 
 
 

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO) 
aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland 
 
datum : 14 juni 2016  
van : Bastiaan Meerburg 
onderwerp : Waalweelde/Fluvia Tiel/Vijverterrein 
 
Inleiding 
Al vele jaren is er discussie tussen de gemeente Tiel en autodemontagebedrijf Reuvers op het 
Vijverterrein in Tiel. De gemeente wilde dit bedrijf verplaatsen, om vervolgens het gebied te 
ontwikkelen in het kader van het project Fluvia Tiel. De discussie draait om de interpretatie van een 
overeenkomst uit 2003, waarbij Reuvers aan bouwbedrijf BAM 3 hectare van het Vijverterrein verkocht 
voor de bouw van woningen. De koopsom bedroeg € 5.237.802 en overeengekomen werd dat de helft 
daarvan ineens zou worden betaald en de andere helft op het moment dat BAM een geldige 
bouwvergunning zou ontvangen van de gemeente. Omdat er al schetsplannen waren goedgekeurd 
gingen partijen er vanuit dat die tweede helft uiterlijk in 2007 betaald zou worden. Door veranderde 
inzichten bij de gemeente (die het terrein nodig meende te hebben voor een z.g. klimaatdijk) kreeg 
BAM echter geen bouwvergunning. En Reuvers dus geen tweede helft. Ook al omdat BAM niet wilde 
terugverkopen stapte Reuvers in 2012 naar de rechter. Die vond dat hij het betalen van die tweede 
helft niet kon afdwingen omdat er in het koopcontract geen deadline was opgenomen. Wel vond de 
rechter dat Reuvers rente toekwam voor het geld waarop hij al zolang wachtte. Op 24 oktober 2012 
werd BAM daarom veroordeeld over de periode van 1 april 2007 tot 1 april 2012 een bedrag van € 
659.620 aan rente te betalen. Parate executie werd echter niet toegestaan omdat BAM in beroep ging. 
 
De woonwijk die er had moeten komen is er tot nu toe nog niet gekomen, waardoor andere 
ondernemers in de directe omgeving ook forse schade lijden. Op dit moment lopen er diverse 
juridische procedures, waarbij door Reuvers ook beslag op het Vijverterrein gelegd is. 
 
Op 13 mei 2016 heeft de gemeente Tiel op Tendernet een aanbesteding aangekondigd met de 
volgende omschrijving: "Het plan Fluvia Tiel betreft de herinrichting van een locatie ingeklemd tussen 
de rivier de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en de bestaande kern van Tiel. In dit gebied wordt het 
vergroten van de bescherming tegen overstroming ten tijde van hoogwater op en in de Waal 
gecombineerd met de vermindering van kwel in aangrenzend stedelijk gebied en natuurontwikkeling. 
Binnen het project Fluvia Tiel wordt een waterkerend landschap (klimaatdijk) langs de Waal 
gerealiseerd. De eerste fase van het plan Fluvia Tiel bestaat uit de aanleg van deze klimaatdijk door 
de huidige primaire waterkering (Echteldsedijk) te verhogen en te verbreden. Ten behoeve van de 
klimaatdijk wordt in deze fase het Vijverterrein, gelegen achter c.q. ten noorden van de Echteldsedijk 
opgehoogd. In de Kleine Willemspolder vindt natuurontwikkeling plaats, wordt het maaiveld deels 
verlaagd en wordt een strang gegraven. Tevens worden er recreatieve mogelijkheden geboden in de 
Kleine Willemspolder." 
 
Echter, het blijkt dat de gemeente de diverse belanghebbenden, waaronder Reuvers zelf, niet op de  
hoogte heeft gebracht van dit voornemen tot ophoging van het Vijverterrein uit deze aanbesteding en 
dat bovendien op een deel van het Vijverterrein (ook aangeduid als deelgebied deelterrein 3) beslag 
ligt door Reuvers. In de toelichting op de aanbesteding wordt over deze omstandigheden niet 
gesproken. 



 
De provincie investeert veel financiële middelen in het project vanuit Waalweelde, en loopt door het 
mogelijk nalatig handelen van de gemeente Tiel een aanzienlijk financieel risico. 
 
Vragen 
Graag wil ik namens de fractie van de VVD de volgende vragen stellen: 
 

1. Hoeveel middelen zijn op dit moment gealloceerd vanuit de provincie Gelderland/Waalweelde 
aan het project Fluvia Tiel? Welke andere financiers zijn er van dit project en hoe groot is elk 
van hun bijdrage?  

2. Kan GS nadere informatie geven over de realisatie van het project Fluvia Tiel (stand van 
zaken) op basis van de voortgangsrapportage die per 1 juni 2016 ingediend had moeten zijn? 

3. Hoe beoordeelt GS het risico dat de juridische procedures de huidige tender van de gemeente 
Tiel zouden kunnen doorkruisen? Is het risico wat door de gemeente wordt genomen wel 
verantwoord? 

4. Op welke manier is de provincie op dit moment door de gemeente Tiel betrokken bij de 
besluitvorming? Was de provincie bijvoorbeeld op de hoogte van het uitschrijven van deze 
tender? Zo nee, waarom niet? 

5. Klopt het dat er inderdaad onlangs een bod hoger dan 2.6 miljoen euro op het terrein van 
Reuvers is gedaan, zoals beweerd in de Gelderlander van 28 mei jl.? Worden hiervoor ook 
provinciale middelen ingezet en zo ja, hoeveel? 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Bastiaan Meerburg,  
Lid Provinciale Staten van Gelderland (VVD)  


