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1. Wat is de stand van zaken ten aanzien van de situatie Redichemsche Waard? 
  
We hebben u een aantal weken geleden schriftelijk over de stand van zaken geïnformeerd 
(informatienotitie van 14 september 2016).  
  
Ondertussen heeft het in de informatienotitie aangekondigde overleg met de meest direct betrokken 
partijen plaatsgevonden. In dat overleg is aanvullende informatie opgehaald voor het raadsvoorstel 
waar het college aan werkt.  
 
In het overleg met de meest direct betrokken partijen is afgesproken dat  de eigenaar/aannemer een 
eigen avond organiseert waarin hij laat zien wat zijn ideeën zijn voor het gebied en m.b.t. 
verondieping. Het gaat nadrukkelijk niet om uitgewerkte plannen.  
 
Wij constateren dat deze avond  nog niet heeft plaatsgevonden. Binnenkort hebben wij een gesprek 
met de eigenaar/aannemer waarin wij zullen aandringen om deze avond te organiseren.  

 
Wij hopen de uitkomsten van de  avond die de eigenaar/aannemer organiseert nog mee te kunnen 
nemen in het raadsvoorstel. Dit raadsvoorstel, inclusief een door de raad te bepalen koers, zal in 

december worden aangeboden aan de gemeenteraad.  
  
2. Is de vergunning voor verondieping inmiddels aangevraagd?  
Kan de wethouder toezeggen dat er geen aanvraag wordt ingediend zonder dat de raad hierover 
vooraf geïnformeerd wordt, zodat zij er nog iets van kan vinden? 
  
Het indienen van een vergunningaanvraag staat iedere inwoner en ondernemer in deze stad vrij. Voor 
een vergunningaanvraag voor de verondieping is de eigenaar of initiatiefnemer aan zet. Die 
vergunning is nog niet aangevraagd.  
  
Overigens is niet de gemeente, maar Rijkswaterstaat bevoegd gezag voor een mogelijke verondieping, 
zoals verwoord in onze informatienotitie van 14 september 2016.  
  
3. Is de gemeente nagegaan of de vergunning uit 1987 voor waterkwantiteit inderdaad nog geldig 
is? Zo nee, kan de wethouder toezeggen dit juridisch na te gaan?  
  
Ja, deze vergunning voor waterkwantiteit is nog steeds geldig, als er niet wordt afgeweken van de 
contouren die op dat moment (1987) vergund zijn.  
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4. Heeft de gemeente een (financieel) belang bij eventuele toekomstige 
(verondiepings)werkzaamheden en zo ja, welk belang?  
  
Nee, de gemeente heeft geen financieel belang bij verondieping. Het belang van de gemeente is 
gelegen in het behouden en versterken van de waarden van het gebied: recreatief, landschappelijk, 
cultuurhistorisch en archeologisch.  

 
Er op een toekomstgerichte manier voor zorgen dat ook het recreatieve gebruik van de Redichemsche 
Waard voor onze inwoners en de huidige gebruikers gewaarborgd blijft en de waarde in het gebied 
wordt behouden en waar mogelijk vergroot, is en blijft ons doel. Onze inspanningen zijn daarop 
gericht.  
 

 

 


