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Onderwerp  

Gastvrije Waaldijk en lokaal maatwerk fase 2. 

 

Kennisnemen van 

De stand van zaken en participatie-aanpak voor lokaal maatwerk in het project Gastvrije Waaldijk. 

 

Inleiding 

In september en oktober 2022 is uitvoerig met u gesproken over de Gastvrije Waaldijk. Toen is 

toegezegd dat u op de hoogte zou worden gehouden van het proces voor participatie met inwoners. In 

november 2022 (raadsvergadering 20 december 2022-IN115) en februari 2023 (raadsvergadering 7 

maart 2023-IN011) heeft u hierover een informatienota ontvangen.  

Met deze voorliggende informatienota wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken.   

 

Kernboodschap 

Zoals ook in de informatienota IN011 in de ‘Inleiding’ al is aangegeven, schuift de eerder beoogde 

inwonersbijeenkomst voor dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg op in de tijd. Deze 

informatienota beschreef al dat de reden hiervoor is dat er een financieel vraagstuk is gerezen in het 

project Gastvrije Waaldijk waardoor onzeker is dat het in zijn geheel kan worden uitgevoerd.  

Voorliggende informatienota geeft een korte update in het vraagstuk en de gevolgen hiervan voor de 

eerder met u gedeelde participatie-aanpak voor lokaal maatwerk (fase 2). 

 

Verloop Gastvrije Waaldijk 

Afgelopen augustus namen de betrokken bestuurders een besluit over de algemene uitgangspunten 

voor de plannen voor de Gastvrije Waaldijk. In de afgelopen periode zijn deze plannen op lokaal niveau 

verder uitgewerkt en gedeeltelijk al in uitvoering. Het eerste deel Gastvrije Waaldijk is zelfs al 

opgeleverd. Ondertussen gebeurde er van alles in de wereld. Net als vele andere partijen en projecten 

kreeg ook het project Gastvrije Waaldijk te maken met sterke prijsstijgingen. Bouwmaterialen en 

brandstof zijn een stuk duurder geworden. Naar verwachting lopen deze prijsstijgingen de komende 

jaren ook nog door. Binnen al de projecten zien we daarvan de effecten. Zo ook bij de Gastvrije 

Waaldijk.  

 

Afgelopen jaar (het oorspronkelijke prijspeil) pasten de plannen voor Gastvrije Waaldijk nog binnen het 

beschikbare budget. Door de enorme prijsstijgingen wordt dit budget nu overschreden. Om alles 

conform plan te realiseren is uiteindelijk € 17,7 mln. nodig, terwijl er nu € 13 mln. beschikbaar is. Alle 
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betrokken partijen zijn de afgelopen maanden intensief bezig geweest om daarvoor een oplossing te 

vinden. Daarin zijn we al een groot deel gevorderd.  

Voor het oplossen van het resterende tekort is advies ingewonnen. Dit advies zal worden 

teruggekoppeld met de bij het project Gastvrije Waaldijk betrokken bestuurders. In een volgende 

informatienota zal de uitkomst van dit advies met u worden gedeeld.  

Intussen gaat het waterschap door met de dijkversterkingsprojecten. Daarmee voorkomt hij 

vertraging, wat extra kosten en overlast voor omwonenden en gebruikers van de dijk zou geven. 
 
Bovenstaande informatie is ook door het waterschap gedeeld op zijn website. Deze is te vinden via de 
volgende link (doorklikken naar ‘Update Breed Bestuurlijk Overleg 25-01-2023’): Gastvrije Waaldijk | 
Waterschap Rivierenland. 
 
 

Verloop participatie fase 2 

Aangezien het financiële vraagstuk op dit moment nog niet is opgelost, blijft onzeker of het gehele 

project Gastvrije Waaldijk kan worden uitgevoerd. Daarom is nog geen nieuwe datum gepland waarop 

de inwonersbijeenkomst voor dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg plaats zal vinden. Deze 

volgt nog. Wel vinden de overleggen plaats met de diverse dorpstafels in dit dijkversterkingsproject, 

mede in relatie tot de kernagenda’s. Voor project Tiel-Waardenburg zal nog steeds aangesloten 

worden bij de inwonersbijeenkomsten met de kernen die de projectorganisatie van het waterschap en 

de aannemerscombinatie Mekante Diek organiseren.  

 

Financiën 

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

Als duidelijkheid bestaat over de invulling van lokaal maatwerk zal worden onderzocht of de 

bestemmingsreserve Dijkversterking hiervoor ingezet kan worden.  

 

Communicatie 

Er wordt nog steeds uitgegaan van de eerder met u overlegde wijze van communiceren:  

Gorinchem-Waardenburg 

Voor GoWa geldt dat de gemeente eerst afstemming zoekt met de dorpstafels per dorp. En daarna, in 

samenspraak met GoWa, met de inwoners van de dorpen.  

 

Tiel-Waardenburg 

Voor TiWa geldt dat Mekante Diek en het waterschap eerst afstemmen met de direct aanwonenden. 

En daarna, in samenspraak met de gemeente, met de overige inwoners van de dorpen aan de dijk. Ook 

de dorpstafels worden in deze stap uitgenodigd.  

 

Terugkoppeling 

Nadat de gesprekken en bijeenkomsten hebben plaatsgevonden, vindt terugkoppeling plaats. De wijze 

waarop wordt nog uitgewerkt.  

 
  

https://www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijk
https://www.waterschaprivierenland.nl/gastvrije-waaldijk
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Communicatiemiddelen 

Om zoveel mogelijk inwoners te bereiken ontvangen de inwoners van de dorpen aan de dijk een 

(persoonlijke) uitnodiging. Ook wordt aandacht gevraagd voor de bijeenkomsten via de gemeentelijke 

communicatiemiddelen. Zoals de gemeenterubriek in Het Kontakt en social media.  

 

Vervolg 

U ontvangt nadere informatie over de verdere invulling en resultaten van de gesprekken en 

bijeenkomsten via mededelingen in de komende raadsvergadering(en) en via een 

raadsinformatienota.  

 

 

Bijlage(n) 

Geen. 

 
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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