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Onderwerp  

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor herontwikkeling van het Heuff-terrein te Vuren 

 

Kennisnemen van 

Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst om, in gezamenlijkheid met het waterschap 

Rivierenland, de provincie Gelderland en eigenaar Klop Beheer, te komen tot een herontwikkeling van 

het Heuff-terrein te Vuren als meekoppelkans van dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg. 

 

Inleiding 

De gemeente West Betuwe werkt met het waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland en 

eigenaar Klop Beheer- aan herontwikkeling van het Heuff-terrein. Dit wordt gezien als meekoppelkans 

van de dijkversterkingsopgave Gorinchem-Waardenburg. Deze opgave maakt dat de bestaande dijk ter 

plaatse van het Heuff-terrein naar buiten wordt verplaatst. De nieuwe dijk zal worden ingericht, 

conform de overige delen van het traject Gorinchem-Waardenburg en conform de uitgangspunten van 

de Gastvrije Waaldijk. Door de buitenwaartse verschuiving ontstaat aan de binnenzijde van de 

toekomstige dijk ruimte voor een dijkpark, te gebruiken voor recreatiedoeleinden. In het gebied aan 

rivierzijde van de dijk, het uiterwaardenpark (het terrein van de voormalige steenfabriek en het Buko-

terrein), zal natuurontwikkeling plaatsvinden. Tevens bestaat hier de mogelijkheid voor beperkte 

woningbouw ter plaatse van voormalige steenfabriek en langs de dijk. In het najaar van 2019 bent u 

reeds over planontwikkeling van deze drie onderdelen geïnformeerd (Gebiedsgericht Ontmoeten).  

Over de nadere uitwerking van én de onderlinge samenhang tussen deze onderdelen (dijkpark, dijk en 

uiterwaardenpark) zijn afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (“Samenwerkings-

overeenkomst inzake versterking Waaldijk – Dijkvak 10a – Vuren en herontwikkeling Heuff-terrein”, 

hierna te noemen: Samenwerkingsovereenkomst voor herontwikkeling van het Heuff-terrein te Vuren). 

De andere genoemde partijen beogen (nagenoeg) gelijktijdig over deze overeenkomst te besluiten.  

 

Consequenties van de samenwerkingsovereenkomst 

Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt concreet vervolg gegeven aan de 

planontwikkeling voor het Heuff-terrein. Voor de gemeente betekent dit dat realisatie van de ambities 

om het dorp Vuren weer te verbinden met de Waal een stap dichterbij komt. 

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het maken van afspraken over onderdelen van de 

beoogde herinrichting. Dit zijn deels de onderdelen die gelden als randvoorwaarden die benodigd zijn 

voor de dijkversterking, zoals over natuurontwikkeling. Enkele onderdelen vragen om nadere 
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uitwerking, zoals het al of niet behouden van de zomerkade en het verplaatsen van aanwezige functies 

zoals het hertenkamp en de volkstuinen. De planning van de dijkversterking vraagt om afronding van 

het ontwerp-Projectplan Waterwet, zodat hiervoor op korte termijn de juridisch-planologische 

procedure kan worden gestart. De betrokken partijen willen graag dit moment gebruiken om de 

bereikte overeenkomst op hoofdlijnen én de afspraken over de samenwerking in de nadere uitwerking 

vast te leggen.  

In de samenwerkingsovereenkomst wordt ook toegelicht welke belangen de partijen toebehoren en 

welke onderlinge afhankelijkheid bestaat. Deze afhankelijkheid vindt zijn plek deels in de procedure 

voor het Projectplan Waterwet (natuurontwikkeling en grondeigendommen), maar ook in een separaat 

te doorlopen juridisch-planologische procedure voor de medewerking aan de beperkte 

woningbouwopgave. Deze benodigde procedures worden zoveel mogelijk parallel doorlopen. 

Uiteindelijk is realisatie van het gehele inrichtingsplan vereist om ieders belang te verwezenlijken en te 

versterken.  

Zoals gezegd volgt ontwikkeling van de meekoppelkans in hoofdzaak de planning van de 

dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. Deze planning vraagt om overeenstemming over alle 

onderdelen van de herinrichting van het Heuff-terrein, uiterlijk na de zomerperiode. Dit vraagt om een 

actieve rol van de gemeente om parallel aan deze planning tijdig te starten met een juridisch-

planologische procedure voor de beperkte woningbouwopgave. In samenspraak met eigenaar Klop 

Beheer zal hier invulling aan worden gegeven.  

 

Geldigheidsduur van de samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst heeft een geldigheidsduur van bepaalde tijd, namelijk voor 

de duur van de samenwerkingsfase, oftewel de periode tot totstandkoming van de 

realisatieovereenkomst, uiterlijk 31 december 2020. Wijziging van de werkingsduur is enkel mogelijk 

na overleg tussen de betrokken partijen.  

 

Financiën 

Financiën samenwerkingsovereenkomst 

De samenwerkingsovereenkomst gaat in op de kosten van samenwerking om te komen tot 

verwezenlijking van het totale inrichtingsplan. In aanloop naar het sluiten van de 

samenwerkingsovereenkomst hebben partijen een gezamenlijk projectbudget á € 200.000 

vastgesteld, € 50.000 per partij, in te zetten voor onderzoek, ontwerp en procesbegeleiding. U heeft in 

november 2019 besloten dit bedrag beschikbaar te stellen. Indien dit gezamenlijk projectbudget niet 

toereikend blijkt, worden kosten voor inzet van derden, na onderlinge overeenstemming, door de 

betrokken partijen gedeeld op basis van een dan vast te leggen verdeelsleutel. De (separate, 

ambtelijke) inbreng per partij is voor eigen kosten.  

 

Financiën realisatieovereenkomst 

Zoals eerder aangegeven, wordt toegewerkt naar een realisatieovereenkomst. Juist door de 

verwezenlijking van ieders ambities als meekoppelkans te beschouwen van de dijkversterking kunnen 

opgaven (zoals natuur- en riviercompensatie) worden toebedeeld binnen het dijkversterkingsproject. 

Hierdoor zijn kosten deels terug te rekenen aan het waterschap c.q. het Hoogwater 
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Beschermingsprogramma (HWBP, bedoeld voor financiering van dijkversterking) en deels onderling te 

verdelen. Hierbij een nadere toelichting op hoofdlijnen:  

 Dijkpark: Voornamelijk financiële middelen benodigd vanuit het project Gastvrije Waaldijk. 

Deze worden voornamelijk gedekt door het waterschap en de provincie. De gemeente zal hier 

mogelijk aanvullend een bijdrage in moeten doen, waarvoor al middelen zijn gereserveerd in 

de begrotingsbehandeling van 7 november 2019. 

 Dijk: zie onder ‘Dijkpark’.  

 Uiterwaardenpark: Voornamelijk financiële middelen benodigd voor natuurcompensatie en -

beheer in het kader van de dijkversterking, en komen dus  voor rekening van het waterschap 

(en het HWBP). Extra kosten voor aanleg en beheer gelet op het extensieve recreatieve 

medegebruik komen voor rekening van de gemeente. Deze kosten zijn naar verwachting 

(deels) subsidiabel vanuit provincie (extra ruimtelijke kwaliteit). De ontwikkeling van de 

woningen betreft een post voor de eigenaar Klop Beheer.  

 

Voor de enkele, nader uit te werken onderdelen (zoals de extra natuurontwikkelingsopgave, 

verplaatsing van het hertenkamp en de volkstuinen, en de toekomstige voorzieningen als parkeren en 

ontsluiting), geldt dat overleg hierover plaats blijft vinden tussen partijen. Afhankelijk van de invulling 

hiervan zal een verdeling van de kosten plaatsvinden. Specificatie op de genoemde onderdelen volgt 

bij de nadere uitwerking tot de realisatieovereenkomst. Wij komen hier ter zijner tijd bij u op terug. 

 

Communicatie 

 De Begeleidingsgroep Heuff-terrein zal worden geïnformeerd over de ondertekening van de 

samenwerkingsovereenkomst. Deze groep vertegenwoordigt diverse belangen in Vuren en is 

reeds meerdere malen betrokken bij de planontwikkeling voor het Heuff-terrein. Onlangs is de 

groep nog geïnformeerd over het Projectplan Waterwet en de laatste stand van zaken van de 

planontwikkeling op in het gebied. Dit betrof een bewonersbijeenkomst die op 18 en 20 

februari is georganiseerd door de projectorganisatie Gorinchem-Waardenburg c.q. de Graaf 

Reinaldalliantie, waarbij de gemeente ook vertegenwoordigd was. Met de samenwerkings-

overeenkomst wordt de eerder verstrekte informatie en het toegelicht proces van uitwerking 

en planprocedures bevestigd.  

 Naast het informeren van deze begeleidingsgroep zal ook breder gecommuniceerd worden, 

namelijk via de nieuwsbrief van de Graaf Reinaldalliantie en via een persbericht.  

 

Vervolg 

 Met ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst wordt verder vervolg gegeven aan de 

nadere uitwerking van het inrichtingsplan. Hierbij ontstaat bijvoorbeeld duidelijkheid over de 

grootte van de natuurontwikkelingsopgave, de nieuwe locatie van bestaande functies als het 

hertenkamp en de volkstuinen, de ontsluiting van het Heuff-terrein (aansluiting op de dijk).   

 Naar verwachting start op korte termijn de procedure voor het Projectplan Waterwet 

(dijkversterking Gorinchem-Waardenburg) en zal de (voorbereiding van de) start van de 

benodigde procedure voor medewerking aan de beperkte woningbouwopgave op het Heuff-

terrein verder in gang worden gezet. Voor beide procedures is medewerking van het 
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gemeentebestuur (college) benodigd. U wordt hierover binnenkort op gebruikelijke wijze 

geïnformeerd.  

 

Overigens zal gelet op de maatregelen als gevolg van het Coronavirus de voortgang in de uitwerking 

van het inrichtingsplan tussen partijen op korte termijn worden besproken.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 Samenwerkingsovereenkomst herontwikkeling Heuff-terrein te Vuren 

Bijlage 2 Eigendomssituatie 

Bijlage 3 Concept- Inrichtingsplan 

Bijlage 4 Planning  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,  de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 

 

 

 


