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Onderwerp : Gastvrije Waaldijk 

 

 

Onderwerp  

Recente ontwikkeling in het project Gastvrije Waaldijk 

 

Kennisnemen van 

De recente ontwikkeling in het project Gastvrije Waaldijk. 

 

Inleiding 
Lange lijn  
Zoals bekend wordt de ‘lange lijn’ van project Gastvrije Waaldijk uitgevoerd, dit betreft de inrichting van 
de weg, inclusief maatwerk per gemeente. Hierover bent u geïnformeerd met RIN IN107 + bijlagen. 
Hierin is ook terug te lezen waar lokaal maatwerk wordt toegepast. Voor de gemeente West Betuwe 
betekent dit dus de inrichting conform Gastvrij Waaldijk, met de recent door het college besloten toe te 
passen snelheidsremmende maatregelen en snelheidsregimes.  

 
Lokaal maatwerk 
Voor de participatie over lokaal maatwerk over de belevingspunten, en waar dit mogelijk kan aanhaken 
op de kernagenda van de kernen langs de dijk, zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.  
Dorpstafels zijn uitgenodigd voor een gesprek en de inwonersbijeenkomst voor Gorinchem-
Waardenburg is in voorbereiding. Echter, inmiddels is duidelijk geworden dat het moment van deze 
inwonersbijeenkomst in de tijd opschuift (en dus niet plaatsvindt in week 3 van 2023, zoals wij 
oorspronkelijk hadden gepland).  
 
De portefeuillehouder heeft op 23 december 2022 een mail over deze ontwikkeling aan de griffie 
gestuurd met verzoek die door te sturen aan de raad. 
 

Kernboodschap 
Financieel vraagstuk 
Reden hiervoor is dat er een financieel vraagstuk is gerezen, als gevolg van prijsontwikkelingen op dit 
moment, maar ook van prijsstijgingen die nog te verwachten zijn. Het waterschap beschrijft dit 
vraagstuk als volgt:  

“Op het oorspronkelijke prijspeil (2021) bleken de kosten voor uitvoering van het totaal binnen 
het beschikbare budget te passen, echter door de grote prijsstijgingen van het afgelopen jaar en 
de te verwachten prijsstijging de komende jaren, schort het toch aan budget. Om alles conform 
plan te realiseren is €17,7 miljoen nodig, terwijl er nu €13 miljoen beschikbaar is.” 

 
Diverse scenario’s om dit vraagstuk op te lossen hebben vooralsnog niet geleid tot een door het Breed 
Bestuurlijk Overleg (BBO) gedragen keuze. Desalniettemin heeft het College van Dijkgraaf en 
Heemraden van het waterschap onlangs besloten om door te gaan met de realisatie van de ‘Lange Lijn 
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en een flexibele invulling van de rustpunten’. Hiertoe is door hen aan de dijkversterkingsprojecten 
opdracht gegeven.  
 
Dit besluit is door het waterschap genomen om de HWBP-projecten de -voor de voortgang 
noodzakelijke- duidelijkheid te geven en daarmee de financiële risico’s voor het waterschap te 
beperken. Echter, met dit besluit is het financiële tekort om het gehele concept van Gastvrije Waaldijk 
te kunnen realiseren nog niet opgelost. Ook is niet geheel concreet wat dit voor de realisatie van de 
belevingspunten van de dijkversterkingsprojecten in alle gemeenten, waaronder West Betuwe, 
betekent. De betrokken bestuurders spreken in januari verder over mogelijke oplossingen van dit 
vraagstuk.  

 

Vervolg 
Op korte termijn zal u door ons hierover meer uitgebreid worden geïnformeerd. Belangrijk is dat we 
inwoners nog steeds willen laten participeren in het proces om mogelijkheden voor lokaal maatwerk 
toe te passen.  
Het waterschap is gevraagd deze ontwikkeling te communiceren met inwoners. In deze 
communicatiestappen worden uiteraard de andere betrokken overheden betrokken.  

 

Financiën 

Niet van toepassing. Er wordt op dit moment niet gevraagd om een expliciet besluit op het gebied van 

financiën. 

 

Bijlage(n) 

- 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de gemeentesecretaris,                de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop  
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