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Hierbij ontvangt u de reactie van ons waterschap op uw omgevingsvisie. 

Proces 

We zijn uitgenodigd om samen met ondernemers, inwoners en belangenpartijen in verschillende 

sessies input te leveren voor de omgevingsvisie. Hoewel dit interessante sessies waren, vonden we 

de setting niet geschikt om een goed gesprek te voeren over in hoeverre de ambitie en visie van 

gemeente en waterschap samen komen. Ook was er geen ruimte om de keuzes die de gemeente 

maakt in de visie te bekijken en de consequenties voor water in beeld te brengen. 

Daarom hebben we de gemeente gevraagd om een apart overleg te organiseren om zo het belang 

van water en klimaat goed in de visie te vervlechten. Op dit verzoek is de gemeente niet ingegaan 

met als gevolg dat deze thema's onvoldoende naar voren komen in de visie. Hieronder lichten we 

ons bezwaar inhoudelijk toe. In bijlage 1 en 2 vindt u de hoofdpunten van onze watervisie en een 

tekstuele opmerking. 

Inhoudelijk 

Ontwikkelen als dé fruitgemeente van Nederland  

U heeft de ambitie om zich te blijven ontwikkelen als dé fruitgemeente van Nederland. In uw visie 

onderschrijft u de impact van het veranderend klimaat op de landbouw, met name op het vlak van 

watertekorten en —overlast. Als waterschap spannen we ons in om voldoende water van voldoende 
kwaliteit aan te leveren bij nachtvorstbestrijding en tijdens droogteperiodes, maar kunnen nu al 

niet altijd aan de vraag voldoen. Om uw ambitie te steunen zullen inspanningen nodig zijn die de 

watervraag zullen beperken. We vragen u mogelijke mitigerende maatregelen in de gehele keten te 

benoemen en de te verwachten impact op het watersysteem, zowel kwantitatief als kwalitatief, te 

beschrijven. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de impact van waterbesparende maatregelen, 

hergebruik van water of grondwaterontrekkingen. 
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Druk op de ruimte  
Komende jaren moeten verschillende water- en klimaatopgaven hun plek gaan vinden op West 

Betuws grondgebied. Zo moeten zowel gemeente als waterschap maatregelen nemen waarvoor 

ruimte gereserveerd moet gaan worden. Als waterschap onderzoeken we momenteel 

mogelijkheden om de aan- en afvoerroutes te optimaliseren. We zien graag benoemd dat binnen 
de gemeente ruimte is om onze gezamenlijke water- en klimaatdoelstellingen te behalen. We 

vragen dan ook om in de visie op te nemen dat wij (maar ook andere overheden vroegtijdig worden 
betrokken bij (grootschalige) projecten, zodat mogelijke meekoppelkansen verzilverd kunnen 

worden. 

We onderschrijven uw signalering dat scherpe keuzes over ruimteclaims moeten worden gemaakt. 
Deze keuzes zijn in de visie nog niet verder uitgewerkt. We vragen u om deze verder uit te werken 

voor de vaststelling en bieden aan om met u in gesprek te gaan over de mogelijkheden om meer 

ruimte voor water te krijgen waarbij ook de overige opgaven versterkt worden. 

KRW-water Linge 

De visie richt zich nu met name op de recreatieve waarde van de Linge. We zien graag ook 

opgenomen dat de Linge een KRW-waterlichaam is en dat de recreatieve functie geen schade 

hieraan toe mag brengen. 

Tot slot 
We vragen u bovenstaande punten te verwerken in de omgevingsvisie. We vertrouwen erop dat we 

met deze brief ons standpunt nader toegelicht hebben en dat onze reactie een constructieve 

bijdrage levert aan de omgevingsvisie West Betuwe. We kijken uit naar de verdere samenwerking in 

de uitwerking van de omgevingsvisie. 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van dijkgraaf en heemraden 

van Waterschap Rivier and, 

ing. M. Wie 
hoofd van d eling Omgeving en Communicatie 

Bijlage(n): 1: hoofdpunten watervisie waterschap rivierenland 

2: tekstuele opmerking 

Afschrift: Archief (inclusief bijlagen) 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 
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Bijlage 1 I Hoofdpunten Watervisie Waterschap Rivierenland 

De missie van Waterschap Rivierenland is om te zorgen voor veilige dijken en een evenwichtig 

watersysteem. Onze langetermijnvisie staat in de Watervisie 2050. In deze visie geven we als 

waterschap aan waar we richting 2050 naartoe willen; een toekomstbestendig rivierengebied. Aan 

de hand van principes werken we omgevingsgericht aan de toekomst richting 2050. Deze principes 

zijn leidend voor ons waterbeheer en helpen ons om keuzes te maken. 

In het Waterbeheerprogramma 2022-2027 hebben we onze watervisie uitgewerkt aan de hand van 

zeven thema's. Deze thema's lichten we hieronder nader toe in relatie met de Omgevingsvisie van 

West Betuwe. 

1. Beschermen tegen overstromingen 

Met de veiligheidsbeoordeling, versterking en het reguliere beheer en onderhoud van de primaire 

waterkeringen geeft het waterschap invulling aan de wettelijke zorgplicht voor de dijken. Voor 

2050 wordt de primaire kering in West Betuwe versterkt om te voldoen aan de wettelijke norm. 

De rivierdijken zijn robuust en bieden veiligheid tegen overstromingen, én zijn daarnaast 

landschapselementen die ruimte bieden aan natuur, recreatie en energieopwekking. Zo dragen ze 

bij aan de leefbaarheid in het gebied. 

2. Water eerlijk verdelen 

Kenmerkend voor West Betuwe is het rivierenlandschap met komgronden en oeverwallen. De 

kleigronden zijn gevoelig voor bodemdaling. Bodemdaling is een onderwerp waarvoor meerdere 

overheden en gebruikers een verantwoordelijkheid hebben. Provincies en gemeenten zijn 

verantwoordelijk voor het toekennen van ruimtelijke functies. Wij zorgen voor het bijbehorende 

peilbeheer. Tegemoetkomen aan de verschillende behoeftes die er in de gemeente zijn en rekening 

houden met het veranderende klimaat vergt een optimale inrichting van het oppervlaktewater en 

grondwater. Hierbij is van belang dat het aanbod van water eindig is, dat er soms te veel of te 

weinig aan water is en dat er grenzen zitten aan het faciliteren van alle functies als het gaat om 

zowel wateraanvoer als waterafvoer. 

Voorbereiden op extreem weer 

In de Omgevingsvisie West Betuwe wordt een aantal keren gesproken over het klimaatbestendig en 

waterrobuust inrichten van de gemeente. In de uitwerking en nadere duiding zien wij hier graag 

meer aandacht voor. Het is nodig dat overheden, inwoners en bedrijven zich doorlopend bewust 

zijn van consequenties van het veranderende klimaat. Wij vragen de gemeente om in samenspraak 

met medeoverheden en stakeholders maatregelen te treffen om de gevolgen ervan zoveel mogelijk 

te beperken. Waterschap Rivierenland vindt het belangrijk dat gemeenten, woningcoöperaties, 

projectontwikkelaars en inwoners klimaatadaptief en waterrobuust bouwen. De maatregelen 

bieden kansen om de verschillende thema's te versterken. Ruimte voor water zal het groenblauwe 

netwerk versterken. Bij klimaatadaptatie moeten maatregelen genomen worden om schade te 

voorkomen, deels zal men overlast moeten accepteren. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 
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3. Werken aan schoon water 

De gemeente geeft in de omgevingsvisie aan dat een robuust watersysteem moet bijdragen aan 
een fijne, gezonde en klimaatadaptieve leefomgeving. Ambitie van het waterschap is dat het water 

in het rivierengebied van goede kwaliteit is en bijdraagt aan een florerende natuur. We streven 

naar een goede waterkwaliteit van al het oppervlaktewater dat bijdraagt aan een aantrekkelijke 

leefomgeving, en bijdraagt aan andere maatschappelijke doelen zoals schoon drinkwater. 

4. Bijdragen aan een fijne leefomgeving voor mens en natuur 

West Betuwe zet in de omgevingsvisie in op het realiseren van een zo groen mogelijke 

leefomgeving waarbij groen ingezet wordt voor maatschappelijke doelen als biodiversiteit, 

circulariteit, schone lucht en klimaatadaptatie. We ondersteunen deze ambitie. Het waterschap 
draagt graag bij aan een fijne leefomgeving. Als waterschap richten we ons op het vergroten van de 
biodiversiteit door ecologisch beheer en onderhoud van ons watersysteem. Biodiversiteit is daar 

een integraal onderdeel van. 

De gemeente wordt gekenmerkt door de Linge. Maatregelen voor klimaatadaptatie, 

natuurontwikkeling en waterkwaliteit kunnen bijdragen aan versterking van biodiversiteit en het 

gebied aantrekkelijker maken. Dit bevordert ook de gezondheid. Dat biedt mogelijkheden om te 

bewegen en recreëren langs of op het water. 

6. Toewerken naar klimaat en energieneutraliteit 
Het waterschap heeft zich ten doel gesteld om in 2030 energieneutraal te zijn en in 2050 

grotendeels klimaatneutraal. 
We zijn verheugd te zien dat de gemeente ook de ambitie heeft om in 2050 energie- en 

klimaatneutraal te zijn. Waar mogelijk zijn we bereid om de gemeente te faciliteren bij het 
realiseren van haar klimaatdoelstelling. Bijvoorbeeld als de behoefte bestaat om gebouwen op een 

andere manier te verwarmen dan met aardgas, zou dit kunnen met warmte uit oppervlaktewater of 

uit gezuiverd afvalwater (aquathermie). Het waterschap faciliteert als bronhouder van deze warmte 
de toepassing van aquathermie. 

5. Toewerken naar circulariteit 

In de omgevingsvisie wordt de ambitie uitgesproken om groen in te zetten voor maatschappelijke 

doelen als circulariteit. Het waterschap wil in 2050 volledig circulair werken. We verspillen geen 

grondstoffen, water en energie en hergebruiken alles wat mogelijk is, op een zo hoogwaardig 

mogelijke manier. Afvalwater zien we als bron van energie, herbruikbaar schoon water en 

grondstoffen. Al onze restproducten stellen we ter beschikking voor nieuwe toepassingen. Het 

water dat de afvalwaterzuivering verlaat, is zo schoon dat het gebruikt kan worden binnen het 

gebied. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 
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Bijlage 2 I Tekstuele opmerking 

Op pagina 56. staat: 

"In samenwerking met de Regio Rivierenland en het Waterschap versterken we in het 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onze dijken om zo de waterveiligheid in onze 

gemeente te waarborgen." 

We zien dit graag aangepast naar: 

"Waterschap Rivierenland versterkt in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) onze dijken 

om zo de waterveiligheid in onze gemeente te waarborgen. 

Wij verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 

beantwoorden. 


