
Stand van zaken Redichemsewaard 

Tekst t.b.v. mondelinge mededeling aan de gemeenteraad 

d.d. 3 maart 2016 

 

In de raadsbijeenkomst van december is uitgebreid gesproken over de Redichemsewaard en het 

belang van het gebied voor de stad. Het college heeft toegezegd  op dit moment alles in het werk te 

stellen om die belangen te borgen. Waaronder ook de, in december uitgebreid aan de orde gekomen, 

toegangsmogelijkheden tot het gebied vanaf de dijk voor recreatief gebruik. Het college zal voordat 

vervolgstappen worden gezet in dit dossier deze eerst aan de raad voorleggen. 

 

Hiervoor is een aantal lijnen uitgezet:  

 Met de eigenaar proberen in der minne tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen. 

 We onderzoeken verschillende opties, zoals bijvoorbeeld   

o het handhaven van de erfpacht over die delen van het gebied die niet agrarisch 

gebruikt worden 

o (laten) kopen van het gebied of delen daarvan. Deze laatste optie, koop van het 

gebied, is op dit moment concreet onderwerp van gesprek met de eigenaar. 

 Inhoudelijke en juridische bijstand blijft nodig en beschikbaar om de juiste stappen te zetten. 

 

Er zijn diverse, concrete acties ondernomen of in gang gezet.  

Zoals bijvoorbeeld: 

 Gesprekken vinden plaats met mogelijke partijen die het landschappelijke en/of recreatieve 

beheer van het gebied of delen ervan voor hun rekening kunnen nemen en die tevens goed 

inzicht hebben in mogelijke subsidiestromen.  

 Er vindt overleg met de eigenaar plaats om te proberen te komen tot een acceptabele 

oplossing. 

 Overleg met verschillende betrokken burgers en organisaties (denk aan Stichting Redichem 

De Geeren, Natuur- en Vogelwacht, initiatiefnemers van de facebook pagina 

Redichemsewaard) die mee willen denken over mogelijke oplossing. 

 

Gesprekken zijn constructief maar ook nog in een verkennende, aftastende fase. Vanzelfsprekend zal 

het college de raad nader informeren op het moment dat daar aanleiding toe is.  

 

Ik zal er overigens zorg voor dragen dat deze tekst ook bij partners bekend is en op onze website aan 

het projectdossier wordt toegevoegd. 

 


