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Onderwerp  

Intentieovereenkomst “de Gastvrije Waaldijk” 

 

Kennisnemen van 

Ondertekening van de aangepaste intentieovereenkomst om de inspanningen vast te leggen van alle 

betrokken partijen voor het verkrijgen van financiële middelen om te komen tot een eenduidige en 

verkeersveilige inrichting van de noordelijke Waaldijk van Nijmegen tot Gorinchem, inclusief 

belevingsplekken en een eenduidig verhaal van de Waal. 

 

Inleiding 

Op 26 november 2019 heeft het college ingestemd met het aangaan van de intentieovereenkomst ”de 

Gastvrije Waaldijk”. U ben hierover geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (registratienummer 

38470). 

De andere betrokken gemeentebesturen (Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Nijmegen) hebben in 

november 2019 ook besloten de intentieovereenkomst te tekenen. De vervolgstap, dat ook de 

besturen van waterschap Rivierenland en provincie Gelderland de intentieovereenkomst zouden 

ondertekenen, bleef uit. De reden hiervoor was dat deze besturen formeel pas een toezegging kunnen 

doen om de (meer)kosten te dragen van Basisontwerp+ (wegontwerp en belevingspunten) als er 

duidelijkheid is over de precieze kosten. Daarnaast bestaat de behoefte om eerst meer inzicht te 

krijgen in de doelen die met de Gastvrije Waaldijk worden bediend en de relatie hiervan met de 

opgaven van de diverse overheidsorganisaties. 

Op basis van bovengenoemde behoeften van waterschap Rivierenland en provincie Gelderland is een 

aangepaste intentieovereenkomst opgesteld en inmiddels door deze besturen akkoord bevonden. 

Vervolgens is de betrokken gemeentebesturen gevraagd deze versie te ondertekenen. 

 

Consequenties 

De eerste stap is de ondertekening van de aangepaste intentieovereenkomst van het project Gastvrije 

Waaldijk. Waterschap en provincie hebben besloten deze te ondertekenen. De betrokken gemeenten 

leggen nu de aangepaste intentieovereenkomst voor aan hun besturen.  

Tussen partijen vindt momenteel afstemming plaats over de nadere concretisering van de 

ontwerpprincipes van de Gastvrije Waaldijk in de dijkversterkingsopgaven. Daarbij vindt ook een 

nadere detaillering van de kostenraming plaats. Mede op basis van de nadere concretisering door de 

projectorganisaties van de dijkversterkingen wordt duidelijk welke middelen precies nodig zijn én op 

welke moment de bijdrage benodigd is.  
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De verwachting is dat omstreeks april 2020 duidelijkheid bestaat over hoogte van de bijdragen. Deze 

zullen worden verwerkt in de in voorbereiding zijnde samenwerkingsovereenkomst. 

 

Financiën 

In de genoemde, eerder toegezonden, raadsinformatiebrief zijn de beschikbaar gestelde financiën 

toegelicht. Kort gezegd gaat het om het volgende:  

Er is een tweetal bedragen gereserveerd middels de begrotingsbehandeling 2019:   

- Bestemmingsreserve Dijkversterking Gastvrije Waaldijk zijnde  600.000,- Euro (nieuw beleid) 

- Meekoppelkansen Dijkversterking zijnde 1.400.000,- Euro (nieuw beleid) 

 

De dijkversterking en de Gastvrije Waaldijk bevinden zich in een uitwerkingsfase. Hier hoort bij dat de 

hoogte van de diverse kosten nog niet precies duidelijk zijn. Dit geldt in de basis voor de kosten van de 

aanleg van de dijkversterkingsmaatregelen (financiering door Waterschap), maar ook voor de kosten 

van de meekoppelkansen (financiering door derden, waaronder gemeente West Betuwe). Naar de 

kennis van nu zijn bovengenoemde bedragen nog steeds benodigd. De aankomende maanden zal 

steeds meer duidelijkheid ontstaan over verdeling van de kosten en welke afspraken hier precies bij 

horen. 

 

Communicatie 

Op dit moment worden de principes van de Gastvrije Waaldijk meegenomen met de concrete 

ontwerpopgaven van de projectorganisaties. De gemeenten zijn hierbij intensief betrokken. 

Communicatie vindt plaats middels diverse (bewoners)bijeenkomsten. We blijven u informeren over 

de diverse stappen van het project Gastvrije Waaldijk. 

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1  Intentieovereenkomst  “de Gastvrije Waaldijk” (versie DEF 2019_1230) 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


