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Onderwerp  

Samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk 

 

Kennisnemen van 

De Samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk, waarmee betrokken partijen afspraken 

vastleggen om uitwerking en uitvoering van het project Gastvrije Waaldijk, als meekoppelkans bij de 

dijkversterkingsprojecten langs de Waal, mogelijk te maken.  

 

Inleiding 

Begin 2020 hebben betrokken partijen (waterschap Rivierenland, provincie Gelderland en de 

gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Nijmegen) uitgesproken zich 

gezamenlijk in te spannen om inhoudelijk en financieel bij te dragen aan de ontwikkeling en uitvoering 

van de Gastvrije Waaldijk; om te komen tot een eenduidige en verkeersveilige inrichting van de 

noordelijke Waaldijk van Nijmegen tot Gorinchem, inclusief belevingsplekken en een eenduidig verhaal 

van de Waal te formuleren. Dit is destijds vastgelegd in een intentieovereenkomst. Inmiddels zijn 

uitgangspunten heroverwogen en heeft verdere (financiële) uitwerking plaatsgevonden waardoor 

uitvoering van het project een stap dichterbij is gekomen. Om de daadwerkelijke uitvoering door de 

dijkversterkingsprojecten en financiering van het project te kunnen laten plaatsvinden zijn nadere 

afspraken nodig over de samenwerking tussen de betrokken partijen. Daarom wordt voorgesteld een 

samenwerkingsovereenkomst aan te gaan. 

 

Voor het verkeer levert Gastvrije Waaldijk een veiligere Waaldijk op. Daarnaast vergroot het project de 

landschappelijke en recreatieve aantrekkelijkheid van het rivierengebied.  

Belangrijke factoren om hiertoe te komen zijn de wijze van samenwerking tussen de partijen en het 

beperken van (financiële) risico’s in de uitvoering. Dat is vastgelegd in de overeenkomst op basis van 

besluitvorming tijdens diverse bestuurlijke overleggen. Het totaalconcept van de Gastvrije Waaldijk, ‘de 

lange lijn’, wordt gefaseerd voorbereid en gerealiseerd, conform het Masterplan Gastvrije Waaldijk 

2021 én passend binnen de door partijen beschikbaar gestelde middelen.  

 

Urgentie 

Enkele dijkversterkingsprojecten, waaronder die in West Betuwe namelijk Gorinchem-Waardenburg en 

Tiel-Waardenburg,  hebben de benodigde juridisch-planologische procedure voor de 

dijkversterkingsmaatregelen (verwoord in een Projectplan Waterwet) al grotendeels doorlopen. De 
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projectorganisaties werken inmiddels aan de uitvoeringsontwerpen. Hiervoor is duidelijkheid nodig 

over de precieze inrichting van de weg en de belevingspunten.  

De samenwerkingsovereenkomst biedt afspraken om te komen tot de verdere implementatie van de 

uitgangpunten in de nadere uitwerkingen van de dijkversterkingsprojecten. 

 

Consequenties 

Na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Gastvrije Waaldijk zullen de partijen met de 

projectorganisaties samen de toe te passen ontwerpprincipes en uitgangpunten nader uitwerken. 

Hierover zal terugkoppeling plaatsvinden naar de bewoners en de betrokken (gemeente)besturen.  

Op basis van deze nadere concretisering door de projectorganisaties van de dijkversterking wordt 

duidelijk welke middelen precies nodig zijn én op welk moment de bijdrage benodigd is. Op dat 

moment wordt ook duidelijk in welke mate budgetsturing benodigd zal zijn. Hierbij houden partijen 

rekening met verschil in (uitvoerings)planningen van de diverse dijkversterkingsprojecten.  

Mocht tijdens de nadere uitwerking blijken dat meer financiële middelen nodig zijn ter uitvoering van 

het project, dan zal dit door budgetsturing moeten worden opgelost. Het meegegeven budget is 

daarmee taakstellend.  

 

Financiën 

Door het aangaan van deze overeenkomst willen waterschap, provincie en gemeenten vastleggen dat  

zij zich zullen inspannen om het plan voor de Gastvrije Waaldijk te realiseren. Hierbij is bedoeld dat de 

provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland gezamenlijk de inrichting van de weg en de 

belevingspunten financieren. Diverse ramingen hebben het vertrouwen gegeven dat de beoogde 

inrichting conform de geformuleerde (technische) uitgangpunten globaal gezien past binnen de 

beschikbare budgetten. Met de nadere uitwerking binnen de dijkversterkingsprojecten zal dit naar 

verwachting worden bevestigd. Met de beoogde detaillering zal blijken op welke onderdelen sturing in 

budget daadwerkelijk nodig dan wel noodzakelijk zal zijn.  

De samenwerkingsovereenkomst geeft geen aanleiding tot aanpassing van de eerder 

overeengekomen gemeentelijke bijdrage aan de Gastvrije Waaldijk á 125.000,- euro voor lokale 

maatregelen en promotie van het Verhaal van de Waal. Dekking van dit bedrag is reeds voorzien 

binnen de bestemmingsreserve Dijkversterking. 

 

Communicatie 

Na besluitvorming over en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst zal namens de 

betrokken partijen één persbericht worden verzonden. Dit bericht zal lokaal en regionaal via diverse 

kanalen worden verspreid.  

 

Vervolg 

Verdere concretisering van de samenwerking en de toepassing van de ontwerpprincipes verloopt 

voornamelijk via de projectorganisaties van de dijkversterkingsprojecten, in samenspraak met de 

desbetreffende gemeente.  

In de raadsbehandeling van het bestemmingsplan Dijkversterking Tiel-Waardenburg (mei 2021) is 

aangegeven dat u hierover zal worden geïnformeerd. In deze stap zal met u worden besproken welke 

(tussen)uitkomsten de verdere concretisering heeft opgeleverd ten aanzien van de inrichting van de 
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weg en de belevingspunten. Hierbij zal onder andere aandacht zijn voor onderdelen als snelheid 

beperkende maatregelen en verlichting.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 


