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DE ONDERGETEKENDEN:
1. De publiekrechtelijke rechtspersoon Waterschap Rivierenland, gevestigd in Tiel, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw H. Roorda, heemraad van Waterschap
Rivierenland, handelende ter uitvoering van het besluit van het college van dijkgraaf en
heemraden d.d. …, nr …., hierna te noemen: Waterschap Rivierenland

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de provincie Gelderland hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door heer P. van ’t Hoog, handelende ter uitvoering van het besluit van het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, d.d. …, nr …. ,
hierna te noemen: provincie Gelderland
3. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Overbetuwe, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door mevrouw R.P. Hoytink-Roubos in haar hoedanigheid van
burgemeester, handelend ter uitvoering van het mandaatbesluit/besluit van het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe d.d. <datum> (archiefnummer:
<nummer>),
hierna te noemen: Gemeente Overbetuwe
4. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Nijmegen, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door heer H. Bruls, in zijn hoedanigheid van burgemeester, handelende ter
uitvoering van het mandaatbesluit/besluit van het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Nijmegen d.d. <datum> (archiefnummer: <nummer>),
hierna te noemen: Gemeente Nijmegen
5. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente West Betuwe hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer R. Stappershoef, in zijn hoedanigheid als Wethouder,
handelende ter uitvoering van het mandaatbesluit/besluit van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente West Betuwe d.d. <datum> (archiefnummer: <nummer>),
hierna te noemen: Gemeente West Betuwe
6. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Neder-Betuwe, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door zijn de heer J. Kottelenberg, in zijn hoedanigheid van burgemeester,
handelende ter uitvoering van het mandaatbesluit/besluit van het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe d.d. <datum> (archiefnummer: <nummer>),
hierna te noemen: Gemeente Neder-Betuwe
7. De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Tiel, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de heer H. Beenakker, in zijn hoedanigheid als burgemeester, handelende ter uitvoering
van het mandaatbesluit/besluit van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Tiel d.d. <datum> (archiefnummer: <nummer>),
hierna te noemen: Gemeente Tiel
Hierna gezamenlijk ook te noemen: Partijen
Partijen 3 t/m 7 gezamenlijk ook te noemen: Gemeenten

OVERWEGENDE DAT:
a. Het Waterschap de noordelijke Waaldijk gaat versterken en dit een meekoppelkans geeft om
het recreatieve en toeristische gebruik van de dijk en haar omgeving te vergroten;
b. Het een traject betreft over de 80 km lange noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Sprok
(Lingewaard);
c. De ANWB in samenwerking met betrokken gemeenten, Waterschap en Provincie een rapport
Gastvrije Waaldijk (september 2017) heeft laten opstellen om de meekoppelkans onder de
aandacht te brengen;
d. Het plan voor een Gastvrije Waaldijk vervolgens is uitgewerkt in een Masterplan Gastvrije
Waaldijk (april 2019) en kansen biedt voor een uniform wegprofiel met Belevingsplekken
(brandpunten, dorpsboulevards, waalbalkonnen en waaltribunes). Dit Masterplan is van een
zodanig detailniveau dat dit zij in de basis direct kan worden meegenomen in het ontwerpproces
van de dijkversterkingen;
e. Het project Gastvrije Waaldijk zal (moeten) bijdragen aan de volgende hoofddoelstellingen:
- het versterken van de regionale economie rondom de noordelijke Waaldijk;
- het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en herkenbaarheid (social value) van de noordelijke
Waaldijk;
- het optimaliseren van de verkeersveiligheid;
- het zoveel mogelijk toepassen van duurzaamheid (klimaat en energie, circulair, ruimtelijke
inpassing);
- het laten toenemen van biodiversiteit
f. Partijen door het aangaan van deze overeenkomst willen vastleggen dat zij zich zullen
inspannen tot realisatie te komen van het plan voor de Gastvrije Waaldijk.
VERKLAREN OVEREEN TE ZIJN GEKOMEN ALS VOLGT:
ARTIKEL 1.

DEFINITIES

Basisontwerp+

De voor het Project Gastvrije Waaldijk specifieke en
eenduidige inrichting op basis van de ontwerprichtlijnen als
opgenomen in het Masterplan, ter borging van de
herkenbaarheid en samenhang in het route-ontwerp op de
gehele dijk, gemeentegrens overstijgend. Dit betreft een plus
op het Referentieontwerp.

Belevingsplekken

De binnen elk van de Gemeenten aan te leggen lokale
belevingsplekken op en langs de Waaldijk/route. Dit kan
bijvoorbeeld zijn in de vorm van:
a. Brandpunten
b. Dorpsboulevards
c. Waalbalkonnen
d. Waalboulevards
e. Waaltribunes.
f. Etc.

Dijkversterkingsprojecten

Projecten onder de verantwoordelijkheid van Waterschap
Rivierenland voor het conform Projectplan Waterwet laten
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voldoen van een dijktraject aan de wettelijke
waterveiligheidsnormen. Op de 80 km lange lijn Gorinchem –
Sprok gaat het over de volgende projecten:
g. Gorinchem-Waardenburg
h. Tiel-Waardenburg
i. Stad Tiel
j. Neder-Betuwe
k. Wolferen-Sprok
Masterplan

Het Masterplan Gastvrije Waaldijk (april 2019) dat als bijlage 1
is gehecht aan deze overeenkomst.

Project

Het realiseren van een eenduidige inrichting van de
noordelijke Waaldijk over een lengte van ruim 80 kilometer
(van Gorinchem tot Sprok (voorbij Nijmegen)) met een
Basisontwerp+ en de Belevingsplekken (met uniform
meubilair) zoals genoemd in het Masterplan. Het Project
omvat tevens de marketing en promotie van het Verhaal van
de Waal en de nadere verkenning en uitwerking van de
wandel- en fietsbrug over het Amsterdam – Rijnkanaal.

Referentieontwerp

Het wegontwerp conform de huidige richtlijnen weginrichting.
Het referentieontwerp is daarmee het ontwerp zónder
ontwerpprincipes Gastvrije Waaldijk.

Verhaal van de Waal

De marketing en promotie voor de Waaldijk dat bestaat uit
drie verhaallijnen: rivierpark, scheepvaart en waterveiligheid.

ARTIKEL 2.
DOEL
1. Deze intentieovereenkomst heeft, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met
inachtneming van ieders taakstelling, tot doel:
a. het Masterplan als basis te nemen voor de verdere uitwerking van het Project;
b. het organiseren van het benodigde draagvlak binnen de gemeenten en haar belendende
projecten én in de regio om het Project te realiseren;
c. het pro-actief inspannen ten behoeve van het verkrijgen van financiering voor uitvoering van
het Project;
d. het organiseren van de vervolgstappen richting uitvoering welke Partijen zullen vastleggen in
een samenwerkingsovereenkomst. Hierin worden in ieder geval afspraken gemaakt over de
financiering van het Project en de wijze van uitwerking in Dijkversterkingsprojecten, de
implementatie van het Verhaal van de Waal en het beheer en onderhoud van het project.
ARTIKEL 3.
UITGANGSPUNTEN PROJECT
Partijen nemen de volgende uitgangspunten in acht bij de uitvoering van deze overeenkomst:
1. Het Masterplan.
2. Het realiseren van een aaneensluitende fietsroute tussen Gorinchem en Nijmegen.
ARTIKEL 4.
ROLVERDELING PARTIJEN
1. Het Waterschap heeft de rol van trekker / coördinator van het Project.
2. Het Waterschap is 100% verantwoordelijk voor het reserveren van de benodigde middelen
voor het Referentieontwerp en spant zich in om voor 50% financiering te verkrijgen voor het

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Basisontwerp+. Het Waterschap is voor het deel gelegen in Zuid-Holland tevens
verantwoordelijk vanuit haar rol als wegbeheerder en zal zich inspannen ook daar de
ontwerpprincipes Gastvrije Waaldijk te implementeren.
De Provincie spant zich in om 50% financiering te verkrijgen voor het Basisontwerp+.
Het Waterschap en de Provincie spannen zich gezamenlijk en ieder voor zich in om extra
subsidies voor het Project te verkrijgen.
Het Waterschap zal door middel van de Dijkversterkingsprojecten de participatie met de
omgeving organiseren. Hier maakt het Project onderdeel vanuit.
De Gemeenten hebben een participerende rol in het Project én dragen het Masterplan samen en in nauwe samenwerking met de Dijkversterkingsprojecten - uit naar de omgeving.
Elk der Gemeenten spant zich in tot het verkrijgen van financiële middelen ter dekking van de
door haar gewenste lokale maatregelen bedoeld om het Project en het Verhaal van de Waal
te versterken.
Partijen dragen zelf de interne kosten die Partijen maken ter uitvoering van deze
overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Met inachtneming van hetgeen is opgenomen in artikel 6 spannen Partijen zich samen in voor
het onderzoeken naar de haalbaarheid en realiseren van de wandel- en fietsbrug over het
Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel.

ARTIKEL 5.
ORGANISATIE
1. Het Waterschap vervult een coördinerende rol in het Project als voorzitter van het kernteam
en de projectgroep. Alle Partijen nemen actief deel aan het kernteam en de projectgroep.
2. Elk van de Partijen levert minimaal één ambtelijk vertegenwoordiger binnen het kernteam en
zullen voldoende capaciteit ter beschikking stellen gedurende de duur van deze
overeenkomst.
3. Indien en voor zover nodig zal het Waterschap een voorstel doen aan Partijen om de
overlegstructuur aan te passen.
ARTIKEL 6.
WANDEL- EN FIETSBRUG AMSTERDAM RIJNKANAAL
1. Partijen zullen zich samen inzetten om de financierbaarheid en haalbaarheid van de wandelen fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal nader te verkennen. Het Waterschap, Provincie,
gemeente Neder-Betuwe, en gemeente Tiel zullen hier gezamenlijk het initiatief voor nemen.
2. Deze partijen zullen Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenW vragen bij te dragen aan de
realisatie van de wandel- en fietsbrug.
3. De Gemeenten Tiel en Neder-Betuwe spannen zich in voor het verkrijgen van een eenmalige
bijdrage voor de advieskosten van de verdere uitwerking van de haalbaarheidsstudie van de
wandel- en fietsbrug.
ARTIKEL 7.
DUUR, INWERKINGTREDING EN BEEINDIGING
1. Deze overeenkomst is gesloten voor een periode met ingang van de dag dat deze
overeenkomst door alle Partijen bevoegdelijk is ondertekend en eindigt van rechtswege op 1
april 2020, of zoveel eerder partijen een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend.
Partijen zullen, indien nodig, een verlenging van voornoemde termijn overeenkomen.
2. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat partijen naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van deze
overeenkomst niet mogen verwachten, zullen partijen in overleg treden om tot een oplossing
te komen, die zo veel mogelijk aansluit op de in deze overeenkomst genoemde afspraken.
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ARTIKEL 8.
SLOTBEPALINGEN
1. Deze intentieovereenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. De navolgende bijlagen maken onderdeel uit van deze overeenkomst:
Bijlage 1. Masterplan Gastvrije Waaldijk (april 2019)

Aldus opgemaakt en in …voud
Getekend te ….. op d.d. ……
Waterschap Rivierenland
Provincie Gelderland
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Nijmegen
Gemeente West Betuwe
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Tiel

Bijlage 1: Masterplan Gastvrije Waaldijk
link

………………..
(handtekening)
…………………..
(handtekening)

