
 

 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 21 april 2020 

Registratienummer : 50603  

Voorstelnummer : 2020/048 

Portefeuillehouder : Ed Goossens  

Bijlage(n)  : Bestemmingsplan “Jachthaven Geldermalsen” 

           Raadsbesluit Geldermalsen september 2018  

Onderwerp  : Realisatie project vernieuwing Linge-oevergebied Geldermalsen 

   

 

Onderwerp 

Realisatie project vernieuwing Linge-oevergebied Geldermalsen. 

 

Beslispunten 

1. Het investeringskrediet voor de herontwikkeling van de Linge-oeverzone Geldermalsen te 

verhogen van € 2.299.000,= (excl. BTW) naar € 2.509.000,= (excl. BTW). 

2. Het ontwerpbestemmingsplan “Jachthaven Geldermalsen” met IMRO nummer: 

NL.IMRO.1960.GDMjachthaven-ONT1 ongewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen. 

 

Inleiding en besluitgeschiedenis 

Het plan voor vernieuwing van het Linge-oevergebied is een langgekoesterde wens van het 

gemeentebestuur van Geldermalsen. Op 25 september 2018 heeft de gemeenteraad van 

Geldermalsen besloten tot realisatie van het plan voor vernieuwing van de Linge-oeverzone in 

Geldermalsen. Voor de uitvoering van het plan is een investeringskrediet van  

€ 2.299.000,- (excl. BTW) beschikbaar gesteld. Als toelichting is het raadsvoorstel van september 

2018 als bijlage toegevoegd.  

 

In de achterliggende periode zijn de voorbereidingen voor de uitvoering het project voortgezet.  

Om de uitvoering planologisch mogelijk te maken is een bestemmingsplanprocedure gestart.  

In overleg met de watersportvereniging Achter ’t Veer is het plan concreet uitgewerkt en zijn afspraken 

gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Gebleken is dat sprake is van hogere 

kosten, waardoor het beschikbare budget niet toereikend is voor de uitvoering van het plan.  

 

In dit raadsvoorstel wordt de vaststelling van het bestemmingsplan en een aanpassing van het budget 

ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Beoogd effect 

Het project heeft tot doel het herinrichten en moderniseren van het Jachthaventerrein, het Lingepark 

en de Heemtuin om de jachthaven toekomstbestendig te maken, de bereikbaarheid van de rivieroever 

te vergroten, een verbinding met het centrum te creëren en de gebruikswaarde van de plekken langs 

de rivier te vergroten.  
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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. 

 
Argumenten 

1. De kosten zijn gestegen  

1.1 Prijsstijging bouwbranche. 

In de achterliggende periode is het vernieuwingsplan concreet uitgewerkt. Daarbij is geen sprake 

van inhoudelijke wijzigingen. Wel is gebleken dat de kosten voor bouw en aanlegwerkzaamheden 

zijn gestegen. Deze prijsstijging heeft zich in de gehele bouwbranche voorgedaan. Ook de 

geraamde bouwkosten voor het nieuwe gebouw van de watersportvereniging zijn hoger. Hierbij 

spelen de eisen op het gebied van duurzaamheid een belangrijke rol. Het is niet mogelijk het 

vernieuwingsplan volledig uit te voeren, zonder aanvullend budget. Omdat sommige onderdelen 

ook gunstig uit pakken blijft de totale kostentoename beperkt tot € 210.000,- (ruim 9%). 

 

1.2 De subsidie van de Provincie Gelderland is niet voldoende. 

In 2018 was sprake van een projectsubsidie van de provincie uit het programma Steengoed 

Benutten van € 200.000,-. Over de uitwerking van het plan en de kostenstijging heeft overleg met 

de provincie plaatsgevonden. De provincie heeft in februari 2020 de bereidheid uitgesproken een 

deel van de toegenomen kosten voor haar rekening te nemen en de subsidie te verhogen naar         

€ 300.000,-. Hierdoor blijft het benodigde aanvullende budget voor de gemeente beperkt tot            

€ 110.000,-. De provincie stelt de voorwaarde dat de gemeentelijke financiering verzekerd moet 

zijn voordat de subsidie formeel wordt toegekend. De voorbereidingen voor de formele 

vastlegging van de subsidie zijn gaande. Om de definitieve subsidietoekenning door de provincie 

mogelijk te maken dient de raad een besluit op basis van dit voorstel te nemen.   

 

2. Er zijn geen belemmeringen 

2.1 Procedure en zienswijzen 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 juli 2019 besloten om het 

ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Er heeft een informatieavond plaatsgevonden op 

16 juli 2019. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 25 juli t/m 4 september 2019 ter inzage 

gelegen. De publicatie is op 14 en 28 augustus 2020 herhaald in nieuwsblad West Betuwe. Er zijn 

geen zienswijzen ontvangen. 

 

2.2 Het plan is ruimtelijk inpasbaar 

Na het uitvoeren van omgevingsonderzoeken is het bestemmingsplan opgesteld. Dit toont de 

uitvoerbaarheid van het plan. De omgevingsaspecten vormen geen belemmering voor de 

uitvoering van dit plan. 

 

2.3 De stikstofdepositie neemt niet toe 

Er is een voortoets stikstofdepositie uitgevoerd (d.d. 17 februari 2020. Zie bijlage). Doel van dit 

onderzoek is of het project mogelijk in strijd is met de Wet natuurbescherming. Wanneer de 
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stikstofdepositie van de beoogde activiteiten ten behoeve van dit project hoger is dan 0,00 

mol/ha/jaar zijn vervolgstappen noodzakelijk. Als gevolg van de ontwikkelingen in het plangebied 

waarvoor de berekeningen zijn uitgevoerd neemt de stikstofdepositie op de Natura 2000- 

gebieden zowel in de gebruiksfase als in de bouwfase niet toe.  

Het aanvragen van een Wnb vergunning is daarom niet nodig voor dit traject.   

  

3. Het vaststellen van een exploitatieplan hoeft niet plaats te vinden  

Op grond van artikel 6.12 lid 2 Wro moet de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan ook 

een exploitatieplan vaststellen. Deze verplichting vervalt indien de financiële haalbaarheid van het 

bestemmingsplan op een andere manier is verzekerd. Wel dient de raad het besluit te nemen om 

geen exploitatieplan vast te stellen (volgens artikel 6.12 lid 2 Wro). 

In dit geval is de financiële haalbaarheid verzekerd doordat de gemeente, provincie en de 

watersportvereniging de financiering voor hun rekening nemen. De afspraken tussen de 

watersportvereniging en de gemeente zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst.  

Het afsluiten van de overeenkomst is overigens een bevoegdheid van het college van 

burgemeester en wethouders. Voor de uitvoering van de overeenkomst geldt het voorbehoud dat 

de raad instemt met de realisering van het project en daarvoor het bestemmingsplan vaststelt en 

het benodigde budget beschikbaar stelt. 

 

Kanttekeningen 

Een onderdeel dat nog nader moet wordt ingevuld is de uitgifte van het horecapunt. Voor de realisatie 

van een horecavoorziening op deze plek bestaat grote belangstelling, ook bij lokale 

horecaondernemers. Na het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan zullen wij 

als college starten met de selectie van een horecaondernemer. Uitgangspunt daarbij is dat een 

horecaondernemer wordt geselecteerd op basis van een businessplan en een grondaanbieding. Om 

tot een goede keuze te komen wordt het proces ondersteund door een deskundige externe partij.  

 

Duurzaamheid 

Het verouderde clubgebouw van de jachthavenvereniging zal worden gesloopt. Het nieuwe 

clubgebouw zal moeten voldoen aan de huidige regelgeving en aan het huidige bouwbesluit. Er zal 

extra aandacht zijn voor duurzaamheid zo wordt gewerkt met zonnepanelen en een alternatieve vorm 

van warmte opwekken. 

 

Financiën 

De bestemmingsreserve Gebiedsfonds Centrum is in 2016 door de gemeente Geldermalsen ingesteld 

om financiële middelen te reserveren voor investeringen in het centrum van Geldermalsen tot een 

bedrag van € 2.5 mln. Het gaat daarbij vooral om de deelprojecten Vernieuwing Geldersestraat en de 

vernieuwing van het Linge-oevergebied. Voor de vernieuwing van de Geldersestraat was € 587.000 

geraamd en voor de projecten van het Linge-oevergebied € 1.800.000. In het Gebiedsfonds Centrum 

resteert nog een bedrag van  

€ 118.000 wat als dekking hiervoor ingezet kan worden. De reserve is bedoeld voor het afdekken van 

de kapitaallasten van de investeringen in het centrum van de kern Geldermalsen. 

Dekking van het totale plan vindt plaats door de jaarlijkse dotatie van € 38.000 in de 

meerjarenbegroting aan de bestemmingsreserve kapitaallasten gebiedsfonds centrum. De stand van 
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deze reserve per 2019 bedraag € 1.4 miljoen. Deze bestemmingsreserve biedt vervolgens voldoende 

ruimte om alle kapitaallasten te dekken, gedurende de looptijd van de diverse investeringen. 

 

Uitvoering 
Uitgangspunt voor de uitvoering van het project is dat de watersportvereniging verantwoordelijk is 

voor werkzaamheden op hun nieuwe terrein en in de haven. De gemeente is belast met alle 

werkzaamheden in het Lingepark, de Heemtuin en de aan te leggen boulevard. De uitvoering zal 

gefaseerd moeten plaatsvinden, waarbij nauwe samenwerking tussen beide partijen cruciaal is. 

Hiervoor is een gezamenlijk planning opgesteld. 

 

Planning 

De beroepstermijn van zes weken start na publicatie van het vastgestelde plan. Indien er geen verzoek 

om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het bestemmingsplan daarna in werking.  

Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan beroep alleen worden ingesteld door belanghebbenden 

aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend en daartoe 

ook niet in staat zijn geweest. 

 

Na de zomer van dit jaar (2020) zal met de grondwerkzaamheden worden begonnen. Hierna (najaar 

2020) begint de watersportvereniging met de bouw van hun nieuwe verenigingsgebouw. Als dit gereed 

is, kan de watersportvereniging haar intrek nemen in het nieuwe verenigingsgebouw en kan het 

bestaande (oude) verenigingsgebouw worden gesloopt.  

De werkzaamheden van het Lingepark en de Heemtuin zijn gepland in de winter van 2020/2021. 

De bouw van de horecavoorziening start na de sloop van het huidige verenigingsgebouw. Dit zal rond 

de zomer van 2021 starten. Verwacht wordt dat het gehele project in 2022 zal worden afgerond.  

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Communicatie 
Het besluit van de gemeenteraad zal op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden. In de 

uitvoeringsfase zal zoals gebruikelijk informatie aan de gebruikers en omwonenden worden vertrekt. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Voorlopige 

voorziening 

Juridisch Minimaal Vertraging Verweer voeren 

Beroep Juridisch Minimaal Vertraging  Verweer voeren 

Budgetoverschrijding Financieel Klein Geen Aanvullend budget 

vragen aan de raad 

Budgetoverschrijding Financieel Klein Minder 

kwaliteit 

Bezuinigen 
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Burgemeester en wethouders van West Betuwe 

De secretaris,                        de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 03 maart 2020,  

 

besluit: 

 

1. het investeringskrediet voor de herontwikkeling van de Linge-oeverzone Geldermalsen te verhogen 

van € 2.299.000,= (excl. BTW) naar € 2.509.000,= (excl. BTW); 

2. het ontwerpbestemmingsplan “Jachthaven Geldermalsen” met IMRO nummer: 

NL.IMRO.1960.GDMjachthaven-ONT1 ongewijzigd vast te stellen; 

3. geen exploitatieplan artikel 6.12 lid 2 Wro vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/048 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


