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Datum: 11 mei 2011 

 

Geachte leden van de Statencommissie RGW, 

Op de agenda van de commissie Ruimte, Groen en Water van 16 mei a.s. staat onder punt 8 de vast-

stelling van het Statenvoorstel projectontwerp en de financiële consequenties van het project Ruimte 

voor de Lek. Graag wil het Comité Bossenwaard
1
  net als in het verleden, de leden van de commissie 

van enige achtergrondinformatie voorzien, zodat u goed geïnformeerd tot besluitvorming kunt over-

gaan. Het Comité is lid geweest van de Klankbordgroep die mee heeft gekeken naar en adviezen gege-

ven over de keuzes die de Stuurgroep Ruimte voor de Lek maakt.  In dat verband heeft het Comité de 

beschikking gehad over een aantal van de documenten die thans aan de Provinciale Statenleden zijn 

overlegd, dit inclusief een conceptversie van de MER en de toekomstvisie Ponthoeve. Steeds zijn de 

financiële paragrafen uit de stukken gehaald die aan ons zijn verstrekt. Het Comité heeft ook in de 

Klankbordgroep de geluiden laten horen die meer in detail in deze brief zijn opgenomen. De adviezen 

van de Klankbordgroep op deze punten werden door de Stuurgroep niet van zodanig belang gevonden, 

dat dit heeft geleid tot aanpassingen van de stukken die thans ter goedkeuring van Provinciale Staten 

zijn voorgelegd.  

 

Met klem willen we als eerste benadrukken dat ons inziens met de plannen, die thans voorliggen, in-

vulling is gegeven aan het Raadsbesluit van de Gemeente Nieuwegein d.d. 27 mei 2009. Daarin is 

t.a.v. de Bossenwaard besloten  dat het uitgangspunt  voor deze uiterwaarden blijft een “EHS begrensd 

gebied waarin natuurontwikkeling en -behoud in combinatie met extensieve, natuurgerichte recreatie 

wordt gerealiseerd”.   

Ten tweede willen we graag benadrukken dat in de Klankbordgroep ons inziens zeer opbouwend en 

positief kritisch is meegedacht over de kwalitatief goede inrichting van het totale projectgebied. Het 

was mooi om te zien dat er op alle terreinen gedegen gebiedkennis aanwezig was en dat de leden van 

de Klankbordgroep over de grenzen van hun eigen belangen heen konden kijken. Mede gezien de 

                                                           
1  Het Comité Bossenwaard is een samenwerkingsverband tussen een 5-tal Verenigingen van Eigenaren en een Bewoners-

vereniging, totaal ruim 450 woningen vertegenwoordigend, alle gelegen aan de Lekboulevard/Veermonde te Nieuwegein 

Zuid. Het Comité werkt nauw samen met het Wijkplatform en de Begeleidingscommissie Hoog Zandveld waarbij ieders 

eigen verantwoordelijkheid wordt gerespecteerd. Het Comité streeft naar een kwalitatief hoogwaardige invulling van de 

Bossenwaard, voortbouwend op het tot nu toe bestendig gevoerde beleid van Rijksoverheid, Provincie en Gemeente ge-

richt op het behoud en ontwikkelen van natuurwaarden binnen de grenzen van de huidige bestemming: Ecologische 

Hoofdstructuur. In de afgelopen twee en een half jaar heeft het Comité zijn kennis, kunde en expertise met de voormalige 

wethouder Curvers alsmede met de raadsfracties gedeeld. De diversiteit aan achtergronden van leden van het Comité zor-

gen ervoor dat er veel kennis is gebundeld, waardoor we nu al 2 ½ jaar met een positief kritische houding inzichten aan-

dragen en voorstellen voor aanpassingen doen. Correspondentieadres: info@bossenwaard.nl, p/a Veermonde 38, 3434 GH 

Nieuwegein. 
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functie van de Klankbordgroep en de wijze waarop is samengewerkt, betreuren wij het dat de unaniem 

gedragen adviezen op geen enkel significant punt hebben geleid tot aanpassingen in de stukken die 

thans voorliggen.  

 

In dit verband moeten wij helaas nog steeds constateren dat: 

- het huidige planconcept onvoldoende rekening houdt met de randvoorwaarden die de staatsse-

cretaris heeft gesteld t.a.v. veiligheid en ruimtelijke kwaliteit; 

- de Adviesnota SNIP 3 (opgesteld door Arcadis) op onderdelen onvoldoende onderbouwd is 

voor wat betreft de uitspraken die gedaan worden; 

- er voor de buitenstad Vianen onvoldoende rekening is gehouden met de belangen  van de be-

woners, dit in relatie tot de urgentie van de plannen.  

 

Gegeven het belang van de punten wil het Comité in deze brief een drietal zaken aan u voorleggen: 

I. De twee hoofddoelstellingen van het project ruimte voor de Lek worden niet gehaald. 

II. Gedeputeerde Staten verbindt gegeven zijn voorstellen aan Provinciale Staten geen gevolgen 

aan de eigen conclusies 

III. Er is gebrek aan urgentie en draagvlak om de plannen voor de Pontwaard door te laten gaan. 

 

 

I. De twee hoofddoelstellingen van het project Ruimte voor de Lek worden niet gehaald 

 

Zoals bekend heeft het project Ruimte voor de Lek twee hoofddoelstellingen:  

 

A. Vergroten Veiligheid  

Realisatie van een waterstanddaling van minimaal 8 cm (km 945.2.946.2) bij maatgeven-

de hoogwateromstandigheden (MHW), waarbij de Staatssecretaris in relatie tot het Snip 

2A besluit heeft aangegeven dat de maatregelen in het kader van het project Ruimte voor 

de Lek moeten leiden tot een minimale waterstanddaling van 8 cm en dat daar bovenop (!) 

een additionele beheerruimte van 4 cm moet worden gecreëerd. Dit teneinde de beoogde 

hoogwaterveiligheid in relatie tot de realisatie van EHS te garanderen. 

 

B. Vergroten ruimtelijke kwaliteit  

Om deze doelstelling te realiseren wordt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur 

als basis voor de inrichting gekozen. Daarnaast is ook recreatie een belangrijke nevenacti-

viteit. Met als belangrijke ontwerpprincipes:  

o Een continue samenhangend rivierenlandschap;  

o Natuur; overgang van rivier- naar getijdensysteem;  

o Cultuurhistorie; een kleurrijk palet;  

o Recreatie: uitloopgebied in een natuurlijke omgeving.  

 

Op basis van de haar ter beschikking staande informatie kan Comité Bossenwaard niet anders 

dan de volgende conclusies trekken. 

 

A. De door de Staatssecretaris vastgestelde doelstelling rond hoogwaterveiligheid wordt 

niet gehaald  
 

Wij baseren deze uitspraak op de conclusies in de concept MER, welke gerelateerd zijn 

aan de bevindingen op de bladzijden 57, 83 en 93 van de MER: “Om de doelstelling voor 

extra beheerruimte ten behoeve van de bevordering van de ontwikkeling van de EHS te 
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behalen, is een waterstanddaling van 8 cm (veiligheidsdoelstelling) + 2 à 3 cm extra da-

ling benodigd. Er dient dus minimaal 10 à 11 cm waterstanddaling plaats te vinden, wil 

sprake zijn van voldoende extra beheerruimte. Het Projectontwerp leidt tot een water-

standdaling van circa 8,2 cm. Hiermee voldoet het VKA dus aan de taakstelling van 8 cm. 

Het streefbeeld van 8,9 cm geeft echter geen invulling aan de extra beheerruimte. Met het 

voorliggende Projectontwerp wordt de doelstelling in het kader van de extra beheerruimte 

voor de ontwikkeling van de EHS niet behaald.”  

 

Op blz. 14 van de Adviesnota SNIP 2 is gemeld dat “Het Projectontwerp (inclusief be-

heermarge) voldoet aan de taakstelling van het gebied gezien de berekende waterstandda-

ling bij MHW-omstandigheden van 8,9 cm”. Dit streefbeeld van 8,9 cm geeft dus wel in-

vulling aan de veiligheidstaakstelling van 8 cm, maar niet aan de gewenste extra beheer-

ruimte. Met het voorliggende Projectontwerp wordt de doelstelling in het kader van de ex-

tra beheerruimte voor de ontwikkeling van de EHS dus niet behaald.  

 

Ter verduidelijking van het belang hiervan het volgende. Het plangebied maakt deel uit 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Bij de omvorming van het huidige landbouw-

gebied naar een natuurgebied treedt „verruwing‟ van de vegetatie op. Dit heeft een opstu-

wend effect bij hoogwater en kan de veiligheid negatief beïnvloeden. Om de natuur niet te 

veel te laten verruwen moet er intensief beheer plaatsvinden. De doelstelling voor EHS is 

dat het gebied gedurende een langere periode op een natuurlijke wijze ontwikkeld wordt. 

Noodzakelijk intensief beheer om de veiligheidsdoelstelling te halen past hier niet bij. 

Vandaar dat de staatssecretaris in het Snip 2A besluit besloten heeft om 4 cm extra be-

heerruimte te eisen, waarmee geen intensief beheer (met de daarmee gepaard gaande kos-

ten) noodzakelijk is.  

 

B. De door de Staatssecretaris vastgestelde doelstelling voor natuur (realisatie EHS) wordt 

niet gehaald  
 

Wij baseren deze uitspraak op de conclusie in het rapport Natuur op blz. 37:“De ambities 

voor de Ecologische Hoofdstructuur heeft de provincie Utrecht vastgelegd in de Natuur-

beheerplannen. De toekomstige inrichting van het gebied en de abiotische omstandighe-

den geven aanleiding om de ambities bij te stellen. Door het ontbreken of slechts in be-

perkte mate aanwezig zijn van essentiële abiotische condities zijn de ambities van de pro-

vincie niet in de aangegeven oppervlaktes en de gewenste kwaliteit te realiseren. Dit bete-

kent dat de in het Natuurbeheerplan vastgelegde ambities niet haalbaar zijn.”. Ook op 

blz. 179 van het MER rapport staat te lezen dat de ambities niet haalbaar zijn.  

 

In dit verband is nog een opvallend punt. Arcadis geeft op blz. 179 van de MER aan dat ze 

ondanks de constatering dat de ambities rond schrale graslanden niet haalbaar zijn, toch 

voor de referentiesituatie blijft uitgaan van de gestelde ontwikkeling van natuurbeheerty-

pen. Vraag is wat deze opmerking voor consequenties heeft voor de beoordeling van de 

inrichting bij voorbeeld de Bossenwaard in de MER. Anders gezegd: Arcadis stelt dat bij 

de inrichting van de Bossenwaard schraal grasland vervangen moet worden door meer ri-

vierbegeleidend bos, meer rivier en kruiden en faunarijk grasland, maar rekent dit alterna-

tief vervolgens niet door. De conclusies in de MER worden vervolgens gebaseerd op de 

referentiewaarden die volgens datzelfde instituut niet haalbaar zijn! 
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II. MER en PIP zijn inconsequent: aan duidelijke conclusies worden geen gevolgen ver-

bonden 

 

Het is zeer opvallend dat de MER noch het Provinciaal InpassingsPlan gevolgen verbindt aan 

de conclusie dat de doelstelling niet gehaald worden. Sterker nog: in de samenvatting MER 

paragraaf 5.1 staan de volgende conclusies: 

Op basis van de resultaten uit de effectbeoordeling kan worden gesteld dat met de keuze voor 

het Projectontwerp beide doelstellingen worden gehaald zonder dat de kwelproblematiek bin-

nendijks onaanvaardbaar is: 

 De taakstelling voor de veiligheid wordt gehaald. De binnendijkse gebieden worden veel 

beter beschermd tegen overstromingen. 

 De ruimtelijke kwaliteit van de verschillende uiterwaarden is een verbetering van de hui-

dige situatie. 

 

Termen als „veel beter’ en „verbetering t.o.v. de bestaande situatie’ horen naar onze mening 

niet in een MER thuis. Er dient getoetst te worden aan de gestelde randvoorwaarden die 

SMART
2
 geformuleerd zijn. Dus: qua veiligheid een waterstanddaling 8 cm plus 4 cm be-

heerruimte en qua ruimtelijke kwaliteit voldoen aan EHS-doelstellingen en dus voldoen aan 

de vastgestelde natuurdoeltypen als opgenomen in het provinciaal natuurbeheerplan. Via de 

natuurdoeltypen is de natuurkwaliteit vastgesteld voor het gebied dat door het project Ruimte 

voor de Lek wordt bestreken en is er dus een toetsbare doelstelling voorhanden. Aan geen van 

beide randvoorwaarden is voldaan! Vraag is hoe de samenvatting MER qua conclusies kan 

afwijken van de conclusies in de tekst van de MER zelf. Vraag is verder welke stappen de 

provincie gaat ondernemen om wel te voldoen aan de gestelde randvoorwaarden. 

 

III. Gebrek aan urgentie en beperkt draagvlak ontwikkelingen buitenstad Vianen 

 

De afgelopen periode is er veel gesproken over de voorgestelde plannen voor de Pontwaard 

en Mijnsherenwaard, dit in relatie de gevolgen hiervan voor de Buitenstand Vianen. Hieron-

der ons hoofdbezwaar tegen de plannen die thans voorliggen. 

 

De Pontwaard/Mijnsherenwaard maakt deel uit van de EHS. Dit impliceert dat het realiseren 

van de natuurwaarden voorop staan en dat er –in relatie tot deze doelstelling- extensieve re-

creatie mogelijk is. Opvallend is dat er in het gebied een recreatiecluster voorzien is: een par-

keerplaats, een wipkorenmolen, een aanleghaventje, een camperstandplaats en een uitbreiding 

van de restauratieve voorzieningen bij de Ponthoeve. Deze voorzieningen gaan alle af van de 

ruimte voor de EHS.  

 

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is gericht op behoud en ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden. Daarom geldt in de EHS het „nee, tenzij’-regime. Ruimtelijke ingre-

pen in de EHS met significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het gebied zijn in beginsel niet toegestaan. Zo‟n project kan alleen doorgaan, als er geen 

                                                           

2 Specific, Measurable, Attainable, Relevant and Timely 
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reële alternatieven mogelijk zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. Tot 

op heden hebben wij in geen van de stukken een argumentatie kunnen vinden waarom er voor 

wat betreft de Pontwaard sprake is van groot openbaar belang bij de plannen voor uitbreiding 

van de Ponthoeve, de situering van camperstandplaatsen in de waard, evenals een wipkoren-

molen en een parkeerplaats aan de oostkant van de Buitenstad. Sterker nog: de MER geeft 

aanleiding tot heroverweging van een aantal voorstellen. Zo wordt in de MER gesproken over 

“aantasting van het specifieke uiterwaard karakter” als er een parkeerplaats komt aan de 

oostkant van de Buitenstad. Tevens wordt (blz. 208 MER) gesteld dat in relatie tot de situe-

ring van de camperstandplaats de lengte en het gewicht van de campers een probleem in de 

smalle straten zal geven en dat (zie blz. 152) deze camperparkeerplaats cultuurhistorisch niet 

wenselijk. Ten slotte wordt op blz. 92 gesteld dat de recreatie zich op het smalste deel van het 

plangebied concentreert, wat een negatief effect heeft op de aaneengeslotenheid van het ge-

bied.  

 

Ons inziens druisen de plannen in tegen het EHS-kader. Ze dienen daarom te worden afgewe-

zen c.q. er dient een heroverweging plaats te vinden van de plannen in de Pontwaard/ Mijns-

herenwaard. Als de ontwikkelingen ondanks het vorenstaande bezwaar toch doorgang vinden, 

dan zou het Comité Bossenwaard nog een aantal opmerkingen bij de ontwikkelingen voor de 

Pontwaard onder uw aandacht willen brengen. Deze zijn in de bijlage bij deze brief opgeno-

men.  

 

 

Het Comité Bossenwaard spreekt de hoop uit dat het u met dit schrijven voldoende geïnfor-

meerd heeft over de punten die zijns inziens een rol moeten spelen in de besluitvorming in 

Provinciale Staten. Uiteraard zijn wij -net als in het verleden- graag bereid om nadere toelich-

ting te geven op zaken die de raadsleden in verband met dit project hebben.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Comité Bossenwaard  

Kerngroepleden:  

Dhr. C. Steenman / voorzitter 

Mw. S. Krijger 

Dhr. R. Stolk 

Dhr. A. Bosch 

 

 

Comité Bossenwaard  

P/a Veermonde 38  

3434 GH Nieuwegein  

Website : www.bossenwaard.nl   

E-Mail : info@bossenwaard.nl  
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Bijlage bij brief aan leden Commissie Ruimte, Groen en Water: project ruimte voor de Lek 

 

Overige opmerkingen Comité Bossenwaard bij de voorstellen rond de Pontwaard 

 

De toekomstvisie Ponthoeve laat het volgende beeld zien qua toename van het aantal ver-

keersbewegingen op de Veerweg Vianen: 

 

 

 

In dit lijstje zijn de fiets- en voetgangersbewegingen niet meegenomen! In Het Contact van 12 

april 2011 (regionaal weekblad Vianen) stond vermeld dat er jaarlijks 125.000 mens overste-

ken met het pontje. Verder is geen rekening gehouden in het rapport met het feit dat er een 

vergunning is aangevraagd om een Dojo (oefenzaal vechtsporten) te vestigen bij een van de 

woningen in de straat. Ook dit zal leiden tot een grote toename van het aantal verkeersbewe-

gingen. 

 

Er is geen sluitende argumentatie om voorstellen MER rond ontsluiting niet te volgen 

  

In het MER-rapport wordt een viertal alternatieven uitgewerkt voor de Buitenstad: alle ver-

keer door buitenstad/Veerweg, weg linksom en weg rechtsom naar Ponthoeve (en afsluiten 

van Veerweg m.u.v. bewonersverkeer) en wandelen naar Ponthoeve via Veerweg  (met parke-

ren bij de volkstuinen).  

 

De MER geeft op basis van het Verkeerrapport aan: “Resumerend wordt gesteld dat, afhan-

kelijk van de te kiezen ontsluitingsvariant van Buitenstad, de bereikbaarheid licht negatief tot 

beperkt positief scoort ten opzichte van de referentie situatie. Verkeerskundig bezien bieden 

variant 2 of 3 (een weg links- dan wel rechts om de buitenstad, met een afgesloten weg door 

de buitenstad) de beste oplossing. In de samenvatting in de MER (blz. 81 e.v. en blz. 152) 

wordt gesteld dat de varianten met óf al het verkeer door Veerweg óf linksom of rechtsom een 

nieuwe weg zorgen voor een onevenredige toename van het verkeer in de uiterwaard. Duide-

lijk is in de MER gemeld dat die alternatieven daarom niet passen binnen de RO-regels.  Ook 

vanuit cultuurhistorisch oogpunt wordt een nieuwe ontsluitingsweg in het gebied als negatief 

beoordeeld. Als “meest gunstig” alternatief wordt de oplossing gezien waarbij er geen extra 

verkeer door de Veerweg gaat en de auto‟s worden neergezet op een te nog te creëren par-

keerplaats naast de volkstuinen. Gegeven het vorenstaande kan het Comité geen argumentatie 

vinden waarom Gedeputeerde Staten van mening blijft dat de onderzoeksrapporten (verkeer, 

lucht, geluid) onvoldoende de noodzaak van een rondweg aantonen en dat de huidige weg een  

toename in het verkeer door de Buitenstad aan kan.  
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Opvallend is in dit verband verder dat in het Verkeersplan op blz. 22 staat dat in de MER-

beoordeling geen rekening is gehouden met de toekomstige ontwikkelingen van de Ponthoe-

ve. Van belang is dat in dit stuk staat dat als er geen weg bij komt, er toch in verband met le-

veranties, bereikbaarheid minder validen, calamiteiten de weg voldoende zwaar moet worden 

gerealiseerd en regelmatig zal moeten worden opengesteld (blz. 29 conclusie). Zie blz. 40 

voor de conclusies rond verkeer. Gegeven het feit dat er volgens het verkeersplan sprake is 

van verdubbeling (!) van het aantal verkeersbewegingen t.o.v. de huidige situatie, vragen wij 

ons af wat deze uitspraak voor gevolgen heeft m.b.t. de conclusies die nu al in de MER staan 

én dus op het standpunt van het GS rond de ontwikkelingen van de Ponthoeve.   

 

De verkeersveiligheid Veerweg Vianen is onvoldoende meegenomen in de MER en onderlig-

gende rapporten 

 

In relatie met de toename van het aantal verkeersbewegingen heeft het Comité Bossenwaard 

bij de stakeholders in het project stelselmatig en doordringend aandacht gevraagd voor het feit 

dat de Veerweg (Buitenstad) een fietsroute is voor groten getale kinderen die aan de andere 

zijde van de Lek onderwijs genieten (dus zowel kinderen uit Nieuwegein die in Vianen op 

school gaan als kinderen uit Vianen die in Nieuwegein of Utrecht op school gaan) en de veer-

pont gebruiken. Het garanderen van de veiligheid voor deze kinderen dient ons inziens te al-

len tijde voorrang te krijgen bij besluitvorming over de verkeersbewegingen richting de Pont-

hoeve. Tot nog toe hebben wij niet gemerkt dat aan onze opmerkingen voor dit onderdeel van 

het plangebied adequaat aandacht is besteed.  Het Comité Bossenwaard wijst erop dat in geen 

van de rapporten die het onder ogen heeft gezien noch bij de standpuntbepaling door Gedepu-

teerde Staten, rekening is gehouden met het feit dat de Veerweg (Buitenstad) een belangrijke 

fietsroute is tussen Nieuwegein en Vianen. fietsroute is voor groten getale kinderen die aan de 

andere zijde van de Lek onderwijs genieten (dus zowel Nieuwegeinse kinderen die in Vianen 

op school gaan als Viaanse kinderen die in Nieuwegein of Utrecht op school gaan) en de 

veerpont gebruiken. Het garanderen van de veiligheid voor deze kinderen dient ons inziens te 

allen tijde voorrang te krijgen bij besluitvorming over de verkeersbewegingen richting de 

Ponthoeve.  

 

Er is geen draagvlak voor de plannen bij de direct belanghebbenden van Vianen en Nieuwe-

gein 

 

Ten aanzien van het planproces voor de Pontwaard heeft het ontbroken aan de mogelijkheid 

tot echte participatie van de bewoners en andere belanghebbenden. Er lijkt sprake te zijn van 

een plan van bestuurders, dat er doorheen gedrukt wordt zonder dat er draagvlak is bij de di-

rect belanghebbenden. 

 

 
-/- 

 


