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Onderwerp 
Vernieuwing Linge-oeverzone Geldermalsen 
 
Beslispunten 
1. In te stemmen met de vernieuwing van de Linge-oeverzone op basis van het plan  

"Terug naar de Linge". 
2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.299.000,- (excl. BTW). 
 
Inleiding 
In het coalitieakkoord 2014-2018 zijn 
als gewenste doelen benoemd het 
ontwikkelen van de recreatiehaven en 
het verbeteren van de 
parken/groenstroken aan de Linge. 
Onder andere met dit doel is in 2017 
het Gebiedsfonds Centrum gevormd. 
Daarna is in nauw overleg met de 
Watersportvereniging Achter het Veer 
en in afstemming met andere partijen, 
zoals het waterschap, een plan 
opgesteld. Dit plan is beschreven en 
verbeeld in het planboekje “Terug naar 
de Linge”. Het plan is hiermee 
uitgewerkt en de kosten zijn geraamd, 
zodat door de raad een realisatiebesluit 
kan worden genomen. 
 
Besluitgeschiedenis 
Op 23 februari 2017 heeft de raad besloten de Bestemmingsreserve Gebiedsfonds Centrum te 
voeden om investeringen in het centrum van Geldermalsen tot een bedrag van € 2,5 miljoen mogelijk 
te maken. Eén van de projecten die hiervoor zijn aangewezen is de vernieuwing van het Linge-
oevergebied. 
 
Beoogd effect 
Met het project wordt beoogd de aantrekkelijkheid van de Linge-oeverzone als onderdeel van het 
centrumgebied op een hedendaags goed kwaliteitsniveau te brengen. De positieve uitstraling van het 
gebied moet bezoekers uitnodigen tot verblijf in het park en aan het water. Het gaat daarbij om 
wandelaars, fietsers, watersporters van elders, maar ook eigen inwoners. Het gebied moet ook 
aantrekkelijker worden voor kunstprojecten, sportmanifestaties, themamarkten en andere openbare 
activiteiten. 
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Argumenten 
 

1. Bestaande situatie is niet uitnodigend 
In de bestaande situatie biedt de aanwezigheid van de jachthaven geen meerwaarde voor 
de beleving van het gebied voor het publiek. Het haventerrein is afgesloten en vanaf Achter 
“t Veer en vanuit het park is de haven niet of nauwelijks zichtbaar. De mogelijkheden voor 
het verlevendigen van de omgeving die een recreatiehaven in potentie heeft, worden 
hierdoor niet benut. Het is belangrijk deze situatie te veranderen door de havenoevers 
openbaar en toegankelijk te maken. 
 

2. Openbaar maken oevers is ingrijpend voor jachthaven 
Voor de eigenaren van de boten in de jachthaven is de veiligheid van de vaartuigen 
belangrijk. Wanneer de oevers openbaar toegankelijk worden, neemt de veiligheid voor 
boten die direct aan de oever liggen sterk af. Het risico op diefstal en vernieling wordt in dat 
geval groot. De oplossing hiervoor is het wijzigen van de indeling van de haven en het 
vernieuwen van een aantal steigers. Hierdoor kunnen in de toekomst de boten die in de 
jachthaven thuishoren allemaal aan steigers worden afgemeerd. Hierdoor zijn de boten 
alleen vanaf het eigen terrein van de jachthaven bereikbaar. 

 
3. Meer mogelijkheden voor passanten en campers 

Passanten zijn recreanten die per schip de haven van Geldermalsen bezoeken voor een 
verblijf van één of enkele dagen. Voor deze groep speelt het veiligheidsaspect minder, 
omdat zij op het vaartuig verblijven. Een aanlegplaats direct aan de oever is voor deze 
bezoekers gunstig. In het plan is het aantal gunstig gelegen passantenplaatsen uitgebreid.  
Ook is voorzien in een aantal camperplaatsen dicht bij de Linge. Hiermee wordt ingespeeld 
op de toenemende behoefte aan camperplaatsen.  
 

4. Betere verbinding tussen park, jachthaven en heemtuin 
De ingang van de Heemtuin loopt nu via een onduidelijke toegang via het parkeerterrein van 
de supermarkt AH. Met het openbaar maken van de zuidelijke oever ontstaat de 
mogelijkheid om naast de Jachthaven en het park de Heemtuin meer bij het centrum te 
betrekken. Ook nodigt deze nieuwe verbinding uit om de Heemtuin meer recreatief te 
gebruiken door onze inwoners en toeristen.   
 

 

Totaalplan vernieuwing Linge-overzone, juni 2018 



 

 

 3 

5. Positief effect op plaatselijke economie 
Passanten en campergebruikers doen graag een beroep op de plaatselijke voorzieningen. 
Het gaat daarbij vooral om de detailhandel en horeca. Voor het draagvlak van de 
ondernemers in het centrum is de komst van meer recreanten van deze categorieën van 
belang.  Maar dat geldt ook voor andere bezoekers, zoals wandelaars, fietsers van binnen 
en buiten de gemeente. Verwacht mag worden dat de uitvoering van het plan een positieve 
impuls zal zijn voor de detailhandel en de horeca in het centrum. Deze visie wordt gedeeld 
door de Ondernemersvereniging Gastvrij Geldermalsen. 
 

6. Ingrijpende veranderingen voor watersportvereniging 
Voor de watersport vereniging brengt het plan grote veranderingen met zich mee. Het betreft 
een complete reorganisatie van de ligplaatsen in de haven, de bouw van een nieuw 
verenigingsgebouw en een nieuwe terreininrichting. Voor een vereniging betekent dit veel 
extra werk. De vereniging ziet in alle veranderingen ook voordelen. De vereniging heeft zich 
positief over het plan uitgesproken. Sommige voorzieningen, zoals het bestaande 
verenigingsgebouw zijn dringend toe aan verbetering. Het plan biedt daarom een mooie 
kans om een echte kwaliteitsslag te maken. De vereniging levert daarom vanuit de eigen 
middelen een aanzienlijke bijdrage in de kosten. 
 

7. Provincie steunt het plan met subsidie 
De provincie heeft aangegeven een duidelijke meerwaarde in het plan te zien voor de 
ontwikkeling van het centrum van Geldermalsen. In verband daarmee is een subsidie in het 
vooruitzicht gesteld. In deze fase kan nog geen sprake zijn van een definitieve 
subsidiebeschikking. Indicatief is aangegeven dat er een basis is voor een subsidie van  
€ 200.000,-. Enkele voorwaarden voor het verkrijgen van de provinciale bijdrage betrekking 
hebbend op de recreatieve meerwaarde en de (financiële) invulling van de geplande 
horecavestiging, kunnen pas in een later stadium worden ingevuld. 
 

Kanttekeningen 
 
Uitvoering vraagt tijd 
Voor de uitvoering van het plan moeten nog enkele voorbereidende stappen worden gezet, waar van 
de vaststelling van een bestemmingsplan de belangrijkste is. Daarna kunnen bouwactiviteiten 
worden gestart. Dit zal in fasen moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, omdat op de locatie van het 
bestaande verenigingsgebouw een nieuwe horecavoorziening is gepland. Dit betekent dat met de 
realisering van het volledige plan wel enkele jaren gemoeid zullen zijn. Volgens planning is het 
project gereed in 2021. Dit betekent dat ook de positieve effecten op de plaatselijke economie pas op 
termijn zullen werken. 
 
Effecten West Betuwe 
Het Arhi-toezicht is niet relevant omdat de benodigde middelen al eerder door de raad zijn 
gereserveerd. 
 
Duurzaamheidsparagraaf 
Waar zich in het plan mogelijkheden voordoen voor de toepassing van duurzame materialen en/of 
installaties, worden deze zoveel mogelijke benut. Een voorbeeld hiervan is de bouw van het nieuwe 
verenigingsgebouw van de jachthaven. Hier wordt zowel in het ontwerp van het gebouw als in de 
installaties voldaan aan eisen van duurzaamheid. Voor de invulling wordt een beroep gedaan op 
advisering door het Centrum voor Duurzaamheid, De Knop. 
 
Inclusie 
Het openbaar gebied is er voor iedereen. Het is daarom belangrijk dat het voetgangersgebied langs 
de haven en de paden in het park toegankelijk zijn voor alle groepen in de samenleving. In dit project 
speelt vooral de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Bij de verdere 
uitwerking van het plan zal hiervoor aandacht zijn. Het gedetailleerd uitgewerkte plan zal in een latere 
fase voor advies worden voorgelegd aan het plaatselijke gehandicaptenplatform.  
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Financiën 
De kosten voor de uitvoering van het totale plan zijn geraamd op € 2.299.000,- (excl. BTW). 
Deze raming is als volgt opgebouwd. 
 

Kosten  

Planvoorbereiding, ambtelijke begeleiding en toezicht, incl. bestemmingsplan € 205.000 

Kosten aanpassing jachthaven € 1.271.000 

Kosten horecalocatie € 70.000 

Kosten openbare ruimte (Lingepark, boulevard en heemtuin) € 633.000 

Onvoorzien € 120.000 

Totaal € 2.299.000 

  

Dekking  

Gebiedsfonds Centrum € 1.799.000 

Bijdrage Watersportvereniging € 300.000 

Subsidie provincie Gelderland € 200.000 

Totaal € 2.299.000 

 
Bij de dekking is uitgegaan van een provinciale bijdrage van € 200.000,-. Zoals hiervoor (argument 7) 
is aangegeven is de provinciale bijdrage nog niet formeel bekrachtigd. Mocht de bijdrage tegen de 
verwachting in niet of tot een lager bedrag worden toegekend, dan zien wij mogelijkheden het plan te 
versoberen. Bovendien resteert in het Gebiedsfonds Centrum na de onttrekking van de investeringen 
van de Geldersestraat en het Linge-oeverproject nog ongeveer € 100.000,-. Dit bedrag kan eventueel 
nog worden ingezet. 
 
Dekking van het totale plan vindt plaats door de jaarlijkse dotatie van € 38.000,-, in de 
meerjarenbegroting aan de bestemmingsreserve kapitaallasten gebiedsfonds centrum.  Deze 
bestemmingsreserve biedt vervolgens voldoende ruimte om alle afschrijvingskosten te dekken, 
gedurende de looptijd van de diverse investeringen. De rentekosten komen ten laste van de 
algemene dienst. Per saldo past dit binnen het huidige begrotingskader. Reeds geraamd was  
€ 67.000,- voor rente en afschrijving als dotatie aan bovengenoemde bestemmingsreserve. 
 
Uitvoering 
De uitvoering van het plan zal door twee partijen plaatsvinden. De aanleg van het eigen terrein en de 
haven zelf zullen onder de verantwoordelijkheid van de watersportvereniging plaatsvinden. De 
watersportvereniging is opdrachtgever en of uitvoerder voor de werkzaamheden in dit gebied, 
inclusief de bouw van het nieuwe verenigingsgebouw. 
De gemeente zal de inrichting van de openbare gebieden verzorgen, als opdrachtgever en 
toezichthouder voor de uit te voeren werken. 
In een overeenkomst met de watersportvereniging zullen b en w afspraken maken over de verdeling 
van verantwoordelijkheden. Daarnaast zal met de watersportvereniging een nieuwe 
erfpachtovereenkomst worden gesloten voor het toekomstig beheer van de jachthaven. 
 
Planning 
Na het realisatiebesluit van de raad kan de procedure voor een nieuw bestemmingsplan worden 
gestart. Bij een vlot procedureverloop voor het bestemmingsplan is start van de eerste (bouw-) 
activiteiten mogelijk vanaf eind 2019. Vervolgens kan een gefaseerde uitvoering plaatsvinden, waar 
bij het totaalplan in 2021 gereed kan zijn. 
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Advisering raadscommissie(s) 
Gelet op het feit dat er discrepantie is ontstaan tussen de inhoud van het raadsvoorstel en de 
brief/mail van de Watersportvereniging, is de commissie Grondgebied van mening dat het voorstel 
als bespreekstuk geagendeerd moet worden voor de raadsvergadering van 25 september 2018. 
Belangrijkste discussiepunten zijn financiële bijdrage Watersportvereniging, erfpachtconstructie en 
de BTW verplichtingen. 
 
 
Tabel risicoparagraaf 
 

Risico 
omschrijving 

Soort 
risico  

Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Hogere kosten uit 
aanbesteding 

Financieel gemiddeld Bezuinigen of extra 
middelen inzetten 

Kostenraming vooraf 

Vertraging in 
proces 

Imago klein Ontevredenheid  
ondernemers en 
watersportvereniging 

Goede projectsturing 

Geen of lagere 
bijdrage provincie 

Financieel klein Bezuinigen of extra 
middelen inzetten 

Nauw overleg met provincie 
over subsidievoorwaarden 

 
 
 
           Burgemeester en wethouders van Geldermalsen, 
           de secretaris,                            de burgemeester, 
           drs. J.C. Steurrijs                      drs. J.M. Staatsen 
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De raad van de gemeente Geldermalsen; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 augustus 2018 nummer 
001,   
 

besluit: 
 

1. in te stemmen met de vernieuwing van de Linge-oeverzone op basis van het plan  
"Terug naar de Linge"; 

2. een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.299.000,- (excl. BTW). 
 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 25 september 2018, nummer 09, 
de griffier, de voorzitter, 
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