
Terugkoppeling ingekomen stuk Wereld Water Dag 

Aanleiding + argumenten waarom college het verzoek tot deelname afwees 

 

Aanleiding 

Vorig jaar juni 2019 is bij de gemeente het verzoek binnengekomen van stichting Aquarius om deel te 

nemen aan een extern georganiseerde evenement, de 12e Wereld Water Dag. In het kader van schone 

rivieren.   

De initiatiefnemer heeft de stichting Aquarius in 2008 opgericht. Deze Stichting is een non-profit 

organisatie die aandacht vraagt voor schoon water door middel van uiteenlopende evenementen. Met 

als doel een gedragsverandering te bereiken bij politici, wetenschappers, journalisten, ondernemers en 

burgers.  

Op de website van de Stichting staat dat zij geen exploitatiesubsidie, financiële overheidssteun of 

subsidies van overheden ontvangen. Daarom kiezen zij sinds eind 2011 voor een meer commerciële 

werkwijze bij het uitvoeren van communicatieprojecten die als doel hebben het gedrag van mensen, 

binnen de doelgroep, te veranderen.   

 

 Het initiatief is genomen om in 2020 éénmalig de rivier de Linge schoon te maken.  

  

Historie 

Op 2 juli 2019 hebben we een oriënterend overleg met de initiatiefnemer gehad over de organisatie 

van het evenement. Wij hebben het initiatief in eerste instantie positief ontvangen, als gemeente 

ondersteunen we meer acties om de openbare ruimte schoon te houden en zwerfafval tegen te gaan. 

In dit overleg zijn aanvullende uitwerkingsvragen gesteld, waar we vervolgens geen reactie meer op 

hebben ontvangen. Wij waren in de veronderstelling dat het evenement geen vervolg meer kreeg.  

Op 22 januari 2020 kregen we het programma toegestuurd, met alsnog het verzoek om concreet aan 

te geven of wij het evenement als gemeente willen ondersteunen.  

Op 30 januari 2020 hebben we na overleg met de portefeuillehouder onze overweging om niet deel te 

nemen aan de wereld water dag kenbaar gemaakt aan de initiatiefnemer.  

31 januari 2020 heeft de initiatiefnemer de raad in kennis gesteld van deze overweging.  

Op 11 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders in de collegevergadering 

besloten niet deel te nemen aan het evenement. 

  

Argumenten  

1. De Linge in één dag schoon maken kan maar op beperkte plaatsen en is beperkt effectief  

 De Linge is een rivier waarin geen grote peilschommelingen zitten – hierdoor wordt 

weinig afval verplaatst / afgezet.  

 De Linge wordt vooral recreatief gebruikt. Op diverse aanlegplaatsen zijn 

mogelijkheden om afval weg te werpen.  

 Veel gronden langs de Linge zijn particulier bezit en daardoor niet toegankelijk voor 

derden.  

 Wij hebben afvalbrigades die verschillende delen langs de Linge ruimen.  

 Er wordt maar één zijde van de Linge geruimd tijdens het evenement.  
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 Hierdoor is de verwachting dat de vervuilingsgraad langs de Linge beperkt is en 

daarmee de opbrengst van een ruimingsactie marginaal.  

  

2. De kosten en risico’s van de organisatie worden belegd bij de gemeente.  

De initiatiefnemer verwacht een vaste vergoeding van gemeentes van €100,- per kilometer. 

Gemeente West Betuwe heeft bijna 46km aan Lingeoever. Daarnaast wordt capaciteit 

gevraagd voor het ophalen van het geruimde afval en komen de kosten van afvalverwerking 

voor rekening van de gemeente.   

Uit de begroting blijkt de verwachting dat de kosten van de organisatie (grotendeels) 

opgebracht moeten worden door de overheden. Ook zijn de vaste bijdragen ruim tweemaal zo 

hoog als de eerste inschatting van 2 juli. De eerste inschatting was dat er een bijdrage van ca. 

€2.000,- verwacht werd van de gemeente.  

Er wordt geen inzicht in het aantal verworven vrijwilligers/ambassadeurs gegeven, waardoor 

het risico bestaat dat wij als gemeente extra capaciteit moeten inzetten om het verzamelde 

afval af te voeren in het weekend (op zondag).  

  

3. Benodigde vergunningen en toestemmingen zijn niet georganiseerd  

In het gesprek van 2 juli hebben we de organisatie geadviseerd om te informeren of er 

vergunningen nodig zijn voor het evenement – uit de reacties van de initiatiefnemer hebben 

we gemerkt dat hier verder geen acties op ondernomen zijn.  Onze APV bepaalt dat 

evenementen onder 200 deelnemers meldingsplichtig zijn en boven 200 deelnemers 

vergunningsplichtig. Daarnaast is er mogelijk sprake van een meerdaags evenement en deze 

zijn ook vergunningsplichtig. Wij hebben richting de initiatiefnemer niet aangeven dat wij géén 

vergunning willen afgeven of hier handhavend tegen optreden. 

Ook heeft de initiatiefnemer in het gesprek aangegeven dat er géén veiligheidsinstructies 

gegeven worden en dat de organisatie zich niet verantwoordelijk voelt voor de 

veiligheid/begeleiding van eventueel deelnemende kinderen.  

  

4. Inventarisatie deelname andere Linge-gemeenten, Waterschap Rivierenland en Provincie 

Gelderland  

Naar aanleiding van het initiatief hebben we bij de andere gemeenten, het Waterschap en de 

Provincie gevraagd of en hoe zij deelnemen aan de Wereld Water Dag.   

 Gemeente Gorinchem heeft in een eerste reactie aangegeven niet deel te nemen aan 

het evenement omdat de Linge op het grondgebied van deze gemeente geen 

natuurlijke oevers kent. Op 18 februari ontvingen we volgend bericht van gemeente 

Gorinchem  

 College van BenW heeft, hoewel er sprake is van een klein  – industrieel - 

strookje Linge, inmiddels een standpunt ingenomen; 

 Wethouder van Doesburg zal de organisatie ontvangen en ook bij het 

afsluitende feest aanwezig zijn; 

 Een financiële vergoeding wordt verstrekt; 

 Een APV-vergunning wordt verleend; 
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 Verder geen faciliteiten, maar wel wordt een eventuele samenwerking met de 

Lingehaven onderzocht. 

 Gemeente Neder-Betuwe doet niet mee aan het evenement vanwege de verwachte 

risico’s.  

 Waterschap heeft aangegeven géén ambtelijke en bestuurlijke inzet te leveren en dat 

hun bijdrage enkel bestaat uit het beschikbaar stellen van containers. Er wordt geen 

financiële bijdrage geleverd.  

 Gemeente Tiel was nog niet op de hoogte van dit evenement en ook hun 

activiteitenbureau kent het initiatief van de Wereld Water Dag niet. 

 Gemeente Buren is zeer recent op de hoogte gebracht van dit evenement en zijn in 

overweging of zij gaan deelnemen.  

 Gemeente Lingewaard gaf in hun eerste reactie aan niet te willen deelnemen aan dit 

evenement i.v.m. de verwachte risico’s en wijze van aankondigen. Bij Lingewaard 

heeft een wisseling plaatsgevonden en zij hebben het initiatief heroverwogen, maar 

hebben ook besloten niet deel te nemen aan het evenement.  

 Gemeente Overbetuwe doet niet mee aan het evenement, omdat zij vele andere 

activiteiten rondom de Linge organiseert, waardoor dit evenement niet gunstig 

bijdraagt.   

 Van provincie Gelderland hebben we geen reactie ontvangen, maar uit de reactie van 

de initiatiefnemer blijkt dat zij het evenement financieel ondersteunen. 

  

5. Het evenement wordt georganiseerd midden in het broedseizoen van (water)vogels.  

Het evenement wordt midden in het flora- en faunaseizoen georganiseerd. Hierdoor bestaat 

de kans van verstoring van de flora en fauna, met name de verstoring van broedende 

(water)vogels in het broedseizoen (van 15 maart t/m 15 juli). Hier zijn vragen over gesteld, 

maar door de initiatiefnemer is niet verder uitgelegd hoe hij hiermee omgaat.  

  

6. Groot deel van de Linge oever is niet toegankelijk voor derden.  

Een heel aantal percelen langs de Linge zijn particulier eigendom en niet toegankelijk voor 

derden. Een goede bewustwording is alleen effectief als er voldoende geruimd wordt. 

Daarnaast hebben we als gemeente afvalbrigades welke jaarrond de publiekstoegankelijke 

gebieden van onze gemeente, waaronder delen langs de Linge, regelmatig opruimen.  

  

7. Financiële bijdrage is alleen ten gunste van stichting Aquarius.  

In vergelijking met de door ons jaarlijks georganiseerde evenement van de Waaljutters, waar 

deelnemers (verenigingen, stichtingen en scholen) een bijdrage ten gunste van hun 

organisatie krijgen, wordt een eventuele ondersteuning aan stichting Aquarius volledig ingezet 

voor de organisatie van de Wereld Water Dag.  

  

8. Bij financiële tekortkoming voor de organisatie van extra activiteiten moet de gemeente 

hieraan bijdragen.  

Stichting Aquarius wil diverse activiteiten organiseren, waarbij een extra bijdrage verwacht 

wordt van sponsoren en scholen. De initiatiefnemer heeft de verwachting uitgesproken dat de 
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gemeente bijdraagt in de kosten als de dekking/opbrengsten hiervan onvoldoende blijken te 

zijn.  

  

9. Initiatiefnemer organiseert een evenement, maar ontzorgt niet.  

Door de gesprekken, onderbouwingen en wijze van organisatie wordt er bij ondersteuning een 

vrijbrief aan de organisatie gegeven en hebben wij hierop geen enkele grip op de te maken 

kosten en de daarbij behorende risico’s.  

  


