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Onderwerp: Bestuursovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de provincie Utrecht en de 

gemeente Nieuwegein betreffende de 3e kolk Prinses Beatrixsluis, de verbreding van het 

Lekkanaal en de  havenontwikkeling in het Plangebied. 

 

Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Op 6 september 2011 hebben GS besloten met het rijk te werken aan een onderzoeksagenda die moet 

leiden tot een bestuursovereenkomst over de uitwerking van de planstudie voor de Prinses Beatrixsluis 

in het Lekkanaal in Nieuwegein en borging van de provinciale belangen daarin. 

 

Op 27 februari 2012 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Tweede Kamer geïnformeerd 

over de voorkeursbeslissing om de Beatrixsluis uit te breiden met een derde sluiskolk. De Beatrixsluis 

ligt in de hoofdvaarroute van Rotterdam naar Utrecht, Amsterdam en Noord-Nederland en is op dit 

moment één van de grootste vaarwegknelpunten in Nederland. In de uitvoering zal dit project 

gecombineerd worden met verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van wacht- en 

overnachtingsplaatsen langs de oostkant van het 

Lekkanaal. Deze overnachtingsplaatsen zijn nodig, omdat 

in de regio een tekort is aan locaties om te kunnen voldoen 

aan de wettelijke regels voor rusttijden.   
 

De provincie Utrecht onderzoekt hoe in het plangebied 

Het Klooster een havenontwikkeling ingepast kan worden. 

Een voorkeursbesluit over de locatiekeuze is in 

voorbereiding. Op 22 maart 2012 bent u, tijdens een 

gecombineerde informatieavond voor u en de raad van de 

gemeente Nieuwegein, over het proces geïnformeerd.  

 

Het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente 

Nieuwegein steunen elkaars ambitie in het plangebied en 

werken waar nodig samen aan de te doorlopen procedures.  

Het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente 

Nieuwegein hebben de gezamenlijke ambities in het 

plangebied vastgelegd in bijgaande bestuursovereenkomst.  

Hiermee is geborgd dat bij uitwerking van de plannen 

voor de aanleg van een 3
e
 kolk en de havenontwikkeling zorg wordt gedragen voor een goede  

borging van de volgende provinciale belangen:  

 Compensatie van de Ecologische Hoofdstructuur; 

 Compensatie van Nieuwe Hollandse Waterlinie; 

 Behoud van kwaliteit van recreatieve en utilitaire fietsroutes; 

 Maatregelen voor behoud van waterkwaliteit voor drinkwaterwinning. 

De ondertekening van de bestuursovereenkomst is op 11 juni 2012. 
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Financiële consequenties 

Uit ondertekening van de bestuursovereenkomst vloeien geen financiële verplichtingen voort.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Het rijk is gestart met voorbereiding van de aanbesteding van (1) het opstellen van het 

Tracébesluit/MER en (2) de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de 3
e
 kolk van de 

Beatrixsluis, verbreding van het Lekkanaal en aanleg van de overnachtingshavens. Het project zal in 

een DBFM-contract (Design, Build, Finance and Maintain) worden aanbesteed. De provincie is 

ambtelijk betrokken bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan, dat input zal zijn voor de 

aanbesteding. Hierin zal worden opgenomen hoe omgegaan dient te worden met de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie.  

 

Bij de voortgang van de havenontwikkeling Het Klooster wordt u betrokken conform de volgende 

mijlpalenplanning: 

 

Moment Doel/vraag/besluit 

22-3-2012 Doel:        Informeren over doel en planning 

Besluit:     n.v.t. 

Aug 2012  Besluit 1: Locatiekeuze 

Besluit 2: Go/No Go Marktbenadering 

~Juni 2013 Besluit 3: Vaststellen voorkeursvariant 

Besluit 4: Go/No Go Bestemmingsplanprocedure 

~Aug 2014 Doel:        Informeren over ontwerp bestemmingsplan 

Besluit:     n.v.t. 

~Jan 2015 Besluit 5: Vaststellen Bestemmingsplan door Gemeenteraad 

 

Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis nemen van de bijgevoegde Bestuursovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de 

provincie Utrecht en de gemeente Nieuwegein betreffende de 3e kolk Prinses Beatrixsluis, de 

verbreding van het Lekkanaal en de  havenontwikkeling in het Plangebied. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 


