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Onderwerp  

Beleids- en beheerplan watergangen 

 

Kennisnemen van 

De aanpak en doelstellingen voor het nieuwe beleids- en beheerplan watergangen. In dit plan 

harmoniseren we het beleid rond beheer- en onderhoud van watergangen op de thema’s baggeren, 

beschoeiingen, duikers en maaien. 

 

Inleiding 

De drie voormalige gemeenten gingen ieder verschillend om met het beleid en beheer van 

watergangen voor wat betreft baggeren, beschoeiing, duikers en maaien. Voor West Betuwe is nu een 

integraal plan in de maak waarin we deze disciplines allemaal opnemen. 

 

Wij stellen daarvoor een beleids- en beheerplan watergangen op. Hierin bepalen we het beleid en de 

beheeropgave voor de komende jaren en worden budgetten in de begrotingen voor beheer en 

onderhoud onderbouwd en gereserveerd. Dit doen wij in lijn met de ‘Koepelnota beheer openbare 

ruimte 2019-2023’. In deze Koepelnota is onder meer de structuur van het nieuwe plan toegelicht 

waarin met name de beschrijving van de huidige situatie, de doorvertaling van maatregelen in cyclisch 

beheer en de financiële aspecten aandacht krijgen.  

 

Kernboodschap 

Met deze informatienota informeren wij u over de aanpak om te komen tot een adequaat beleids- en 

beheerplan watergangen. Daarnaast schetsen we welke activiteiten u kunt verwachten de komende 

periode.  

 

Om een goed beleids- en beheerplan watergangen op te stellen heeft er inmiddels een inventarisatie 

plaatsgevonden van de beschikbare documenten en het areaalbeheer (= fase 1). Daarbij is via 

interviews met medewerkers en archiefonderzoek in beeld gebracht hoe de voormalige gemeenten 

omgingen met het beleid en beheer rond watergangen. Daaruit blijkt dat aanvullend onderzoek nodig 

is om ontbrekende gegevens op het gebied van duikers en beschoeiing aan te vullen. 

 

 

De tweede fase van het project is het opstellen van één beleids- en beheerplan voor onze watergangen 

met de onderdelen baggeren, beschoeiingen, duikers en maaien, dat aansluit op de ambities van 
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klimaatadaptatie. Hierin wordt het meerjarig beleidskader in beheer, onderhoud en vervanging 

gegeven.  

 

Consequenties 

Het project heeft als consequentie dat het te beheren areaal watergangen in West Betuwe goed in 

beeld is gebracht. Daarmee zijn de financiële consequenties voor het onderhoud conform West 

Betuws beleid bekend en voorzien van een meerjarige dekking, binnen de afgesproken financiële 

kaders (een 0 en min variant). 

 

Financiën 

De werkzaamheden worden betaald uit het vigerende Water- en Rioleringsplan. 

 

Communicatie 

Voor het opstellen van het beleids- en beheerplan wordt geen uitgebreide maatschappelijke 

inventarisatie uitgevoerd. Daar waar mogelijk toetsen we onze uitkomsten bij onze inwoners. We halen 

informatie uit eerdere participatie in het kader van bijvoorbeeld het groenbeleidsplan. 

 

Vervolg 

Na de zomer 2021 wordt het beleids- en beheerplan watergangen aangeboden aan uw raad. 

 

Bijlage(n) 

 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


