
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 29 juni 2021 

Registratienummer : 180086 

   IN/080  

Portefeuillehouder : Rutger van Stappershoef 

Bijlage(n) : - 

Onderwerp  : Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking GoWa 

 

 

Onderwerp  

Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg 

 

Kennisnemen van 

De Overeenkomst meekoppelkansen dijkversterking Gorinchem-Waardenburg, waarmee waterschap 

Rivierenland en gemeente West Betuwe  afspraken vastleggen om uitwerking en uitvoering van de 

meekoppelkansen van dit dijkversterkingsproject mogelijk te maken. 

 

Inleiding 

In november 2020 bent u geïnformeerd over het collegebesluit over de gemeentelijke bijdragen aan 

een aantal meekoppelkansen voor dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (hierna: GoWa). 

Deze kansen hebben betrekking op de herinrichting van het Heuffterrein in Vuren, het verleggen van de 

veerstoep van de pont Herwijnen-Brakel, de herinrichting van de Crobsche Waard in Hellouw en de 

aanplant van een bomenrij in Haaften.  

Vervolgens zijn afspraken gemaakt met het waterschap en de projectorganisatie van GoWa (de Graaf 

Reinaldalliantie) over uitwerking en uitvoering van deze kansen. Deze afspraken zijn vastgelegd in een 

overeenkomst: Overeenkomst meekoppelkansen in de gemeente West Betuwe in het kader van de 

dijkversterking Gorinchem – Waardenburg (hierna: Overeenkomst Meekoppelkansen 

dijkversterkingsproject GoWa). Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan.  

 

Consequenties 

De projectorganisatie gaat vanaf zomer 2021 starten met de uitvoering van dijkversterkingsproject 

GoWa. Meekoppelkansen lopen mee in de uitvoering van de dijkversterkingsmaatregelen. Daarom is 

het noodzakelijk om afspraken te maken over de benodigde uitwerking en voorbereiding van de 

beoogde ontwikkelingen. Zo zal voor de verplaatsing van de veerstoep meer voorbereiding nodig zijn 

dan voor de aanplant van de bomenrij. Voor de herinrichting van het Heuffterrein geldt dat 

onderscheid wordt gemaakt in het dijkpark en het uiterwaardenpark. De uitwerking en uitvoering van 

het dijkpark wordt vastgelegd in de voorliggende overeenkomst. Dit onderdeel betreft immers enkel de 

gronden van het waterschap en komt voort uit een wens van de gemeente. De uitvoering loopt dan ook 

mee met de uitvoering van de dijkversterkingsmaatregel ter plaatse. Voor het uiterwaardenpark geldt 

dat hiervoor separaat een overeenkomst wordt gesloten, juist in samenhang met de bestaande 

(verlenging van de) Samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van het Heuffterrein in Vuren. 

Deze herontwikkeling is beoogd op gronden van een particulier én is meer complex van aard. Dit 

vraagt om separate, specifiek op de genoemde samenwerkingsovereenkomst afgestemde, afspraken. 
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Financiën 

Door het aangaan van deze overeenkomst willen het waterschap en de gemeente vastleggen dat zij 

samenwerken aan de uitwerking en realisatie van vier meekoppelkansen. De projectorganisatie heeft 

per meekoppelkans een kostenraming opgesteld. Deze zijn reeds met u gedeeld bij de beeldvorming 

over de gemeentelijke bijdrage en zijn daarna niet gewijzigd.  

 

Communicatie 

De gemeente zal in samenspraak met de projectorganisatie bewoners en andere belanghebbenden 

over de beoogde uitwerking van de meekoppelkansen informeren. 

 

Vervolg 

De projectorganisatie realiseert de dijkversterking per deelgebied (ook wel uitvoeringsgebied 

genoemd). De ligging van de meekoppelkans bepaalt in welk uitvoeringsgebied deze valt en wanneer 

de uitwerking uiterlijk benodigd is. Realisatie van de kansen gebeurt in ieder geval nadat gestart is met 

de aanleg van de dijkversterkingsmaatregel ter plaatse.  

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


