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Samenvatting

Ruimte voor de Lek is een van de 39 maatregelen van het programma Ruimte voor de 

Rivier.  Ruimte voor de Lek is een integraal project, waarin het verhogen van 

rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in het plangebied 

samenkomen. Daardoor zijn onderdelen en objecten van het project sterk met elkaar 

verbonden. 

In SNIP3 is de Gekozen Variant verder uitgewerkt en geoptimaliseerd tot het 

Projectontwerp. De Stuurgroep Ruimte voor de Lek is van mening dat het voorliggende 

Projectontwerp voldoet aan de doelstellingen voor Ruimte voor de Lek (zie tabel 1). 

Doelstelling Projectontwerp 
voldoet?

Realisatie projectdoel veiligheid 
Realisatie projectdoel ruimtelijke kwaliteit 
Voldoende draagvlak voor besluit 
Vergunbaar en passend binnen bestaand beleid 
Geen ontoelaatbare milieueffecten 
Uitvoerbaar voor 31 december 2015 
Beheerbaar en onderhoudbaar 
Realiseerbaar binnen taakstellend budget en bijbehorend dekkingsvoorstel 

Het Projectontwerp bevat een aantal elementen waarvan de Stuurgroep heeft besloten dat 

deze niet gerealiseerd worden binnen  het project. Het betreft de schipbrug en de 

doorgaande fiets- en wandelverbinding over de schutsluis van de stuw bij Hagestein. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn de beheerbaarheid, veiligheid en kosten.

Tabel 1
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In onderstaande tabel zijn de kosten voor realisatie van het Projectontwerp 

samengevat.

Kostencategorieën

Investeringskosten

In miljoen Euro

incl. BTW

Bouwkosten € 15,8

Vastgoedkosten € 8,0

Engineeringkosten € 2,1

Overige bijkomende kosten € 1,3

Project onvoorzien € 2,8

Totaal investeringskosten € 30,0

Vermarkt bare grond € -1,6

Totaal investeringskosten incl. BTW € 28,4

Deze kosten zijn verdeeld over de financiers van Ruimte voor de Lek. In onderstaande tabel 

is het dekkingsvoorstel opgenomen.

Financiers

Investeringskosten 

incl. BTW

Projectontwerp 

SNIP3

miljoen €

Programma Directie Ruimte 

voor de Rivier  

PDR € 15,5

Kaderrichtlijn Water  KRW € 2,6

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied  

ILG € 2,4

Nadere Uitwerking Rivieren 

Gebied  

NURG € 2,2

Provincie Utrecht Prov. € 5,0

Gemeente Vianen Vianen € 0,4

Gemeente Nieuwegein Nieuwegein € 0,3

Totaal (incl. BTW) € 28,4

De Stuurgroep adviseert de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in te stemmen met 

het ontwerp en de SNIP3-projectbeslissing te nemen voor de PKB Maatregel Ruimte voor de 

Lek.

Tabel 2

Samenvatting raming 

Projectontwerp

Tabel 3.3

Dekkingsvoorstel per financier
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1.1 DIT DOCUMENT

De uiterwaardvergraving in de Honswijkerwaard, Hagestein en Hagesteinse Uiterwaard en 

Heerenwaard, in de praktijk “Ruimte voor de Lek” genoemd, is een van de 39 maatregelen 

van het programma Ruimte voor de Rivier.  Ruimte voor de Lek is een integraal project, 

waarin het verhogen van rivierveiligheid en het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in het 

plangebied samenkomen. Daardoor zijn alle onderdelen en objecten van het project sterk 

met elkaar verbonden. 

Voor u ligt de Adviesnota met het resultaat van de planstudiefase (SNIP3) voor Ruimte voor 

de Lek. In de SNIP3-fase is de Gekozen Variant verder uitgewerkt en geoptimaliseerd tot 

het Projectontwerp. Deze Adviesnota is het advies van de initiatiefnemer (Provincie Utrecht) 

en de samenwerkende partners aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

(voorheen: Verkeer en Waterstaat) voor de te nemen Projectbeslissing. Deze Adviesnota 

beschrijft het Projectontwerp, de onderzoeksresultaten op hoofdlijnen en geeft een 

toelichting op het doorlopen proces in SNIP3. Tevens zijn procedure en planning van de 

uitvoeringsfase beschreven en de taakverdeling voor het eindbeheer. 

De initiatiefnemer van de planstudie voor Ruimte voor de Lek is de Provincie Utrecht, het 

Rijk is opdrachtgever. Het project heeft een regionaal karakter; de Provincie werkt samen 

met de gemeenten Nieuwegein, Vianen, Houten en IJsselstein, het Hoogheemraadschap 

Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland en de rivierbeheerder Rijkswaterstaat Dienst 

Oost Nederland. 

Integrale afstemming tussen deze partijen heeft plaats gevonden in de Externe Projectgroep 

(ambtelijk) en in de Stuurgroep Ruimte voor de Lek (bestuurlijk). Vanwege het regionale 

karakter van Ruimte voor de Lek, wordt deze Adviesnota ter besluitvorming voorgelegd 

aan Provinciale Staten, de gemeenteraden, de besturen van de waterschappen en de directie 

van Rijkswaterstaat.

1.2 LEESWIJZER

Samenhang SNIP3 documenten

Deze Adviesnota is gebaseerd op een groot aantal onderliggende documenten en 

onderzoeken. Waar nodig is voor de details naar deze producten verwezen. De samenhang 

tussen deze producten en de Adviesnota is in  figuur 1 weergegeven. 

1 Inleiding

HOOFDSTUK
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Leeswijzer Adviesnota

Deze Adviesnota bestaat uit twee delen: deel A en B. Deel A (hoofdstuk 2) van deze 

Adviesnota bevat de hoofdlijnen van het advies en biedt de lezer de informatie die nodig is om 

te komen tot een besluit. Deel B bevat achtergrondinformatie en een nadere toelichting op het 

advies. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de uitgangspunten voor het optimalisatieproces tot het 

Projectontwerp. In hoofdstuk 4 is de scope van het project nader uitgewerkt in doelen, 

projectgebied, te verwachten autonome ontwikkelingen en relevante ruimtelijke 

ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied. Het proces dat in de SNIP3-fase is 

doorlopen, is uitgebreid toegelicht in Hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft een toelichting op het 

projectontwerp en in hoofdstuk 7 kijken we vooruit naar de realisatiefase.

Tot slot verwijzen we naar bijlage 1, waarin alle bij deze Adviesnota behorende documenten 

zijn genoemd.

Bestuurlijke besluiten

In de SNIP3-fase, bij de totstandkoming van het Projectontwerp, zijn door de Stuurgroep 

meerdere beslissingen genomen die van invloed zijn op het ontwerpproces en het ontwerp. 

Deze keuzes voor het ontwerpproces zijn in paragraaf 2.2 beschreven. Het Projectontwerp is 

vervolgens op effecten beoordeeld en uitgewerkt in de SNIP3-documenten. In paragraaf 2.2 

staan de besluiten van de Stuurgroep over het Projectontwerp. Het Projectontwerp bevat 

een aantal elementen waarvan de Stuurgroep heeft besloten dat deze niet gerealiseerd 

worden binnen  het project. Deze besluiten zijn nader toegelicht in paragraaf 2.6.

Figuur 1

Producten SNIP3 Ruimte 

voor de Lek
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DE STUURGROEP RUIMTE VOOR DE LEK IS VAN MENING DAT HET VOORLIGGENDE ONTWERP 

VOLDOET AAN DE DOELSTELLINGEN VOOR RUIMTE VOOR DE LEK. DE STUURGROEP ADVISEERT 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU IN TE STEMMEN MET HET 

VOORLIGGENDE ONTWERP EN DE SNIP3-PROJECTBESLISSING TE NEMEN VOOR DE PKB 

MAATREGEL RUIMTE VOOR DE LEK.

2.1 PROJECTONTWERP RUIMTE VOOR DE LEK

Het Projectontwerp voorziet in het behalen van de rivierkundige taakstelling (veiligheid) in 

combinatie met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. Met het toelaten 

van de rivier- en getijdendynamiek krijgt het plangebied zijn ecologische identiteit weer 

voor een belangrijk deel terug. Door de normalisatie van de rivier en de aanleg van kaden 

zijn in de huidige situatie de systeemkenmerken van de getijdenrivier de Lek immers 

grotendeels verdwenen. De maatregelen die voor het transformeren van dit projectgebied

uitgevoerd dienen te worden omvatten het verlagen en doorgraven van de zomerkaden, de 

aanleg van geulen en maaiveldverlaging. Ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit 

worden kenmerkende natuurwaarden ontwikkeld en wordt de belevingswaarde van het 

gebied sterk verhoogd doordat het gebied toegankelijk wordt gemaakt voor recreanten.

2Het advies

HOOFDSTUK
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Om voldoende verlaging onder maatgevende omstandigheden te realiseren wordt de 

toegangsdam naar het Stuweiland (1) verlaagd. Door het verlagen van deze dam en het 

verwijderen van beplanting langs de oeverlijn van deze dam wordt ook de continuïteit van 

de oorspronkelijke Lekloop versterkt. 

In de Bossenwaard (2) worden rivierverruimende maatregelen gecombineerd met de aanleg 

van natuur en recreatief medegebruik. De aanleg van een getijdengeul levert een bijdrage 

aan rivierverruiming en aan de ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De

belevingswaarde van het gebied wordt verbeterd door aanleg van maaipaden, een 

hondenuitlaatstrook en een wandelpad dat toegankelijk is voor mindervaliden. Een 

uitzichtpunt, vogelkijkscherm en speelnatuur dragen bij aan de water- en natuurbeleving 

van het gebied. Om overlast van recreanten op natuurwaarden en voor omwonenden te 

beperken is voorzien in een recreatieve zonering van het gebied. 

’t Waalse Waard (3) is, ondanks dat het maar voor een deel is bestemd als EHS in zijn geheel 

als natuurgebied ingericht. Het realiseren van de natuurdoelen wordt gecombineerd met 

rivierverruimende maatregelen zoals de aanleg van een meestromende nevengeul. De 

zandwinplas wordt verondiept en geïntegreerd in het geulenpatroon en draagt daarmee bij 

aan het verhogen van de natuurwaarden. Een parkeervoorziening, een maaipad en een 

uitzichtpunt verbeteren de belevingswaarde van deze uiterwaard, waar de natuurbeleving 

voorop staat. 

Voor de rivierverruiming worden het noordwestelijke gedeelte van de zomerkade  van de 

Vianense Waard (4) en de oostelijke leikade langs het Merwedekanaal verlaagd. Een 

beperkt deel van de uiterwaard krijgt hierdoor een hogere inundatiefrequentie. Om de 

inundatiefrequentie van het overige (veel grotere) deel van de uiterwaard gelijk te houden 

aan de inundatiefrequentie in de huidige situatie, wordt een nieuwe zomerkade aangelegd. 

Deze zomerkade wordt in diagonale richting aangelegd en verbindt het resterende deel van 

de zomerkade met de leikade van het Merwedekanaal. In de Vianense Waard wordt verder 

Figuur 2

Projectontwerp 

Ruimte voor de Lek
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de ontwikkeling van natuurwaarden gecombineerd met recreatief medegebruik. In het 

ontwerp is aandacht besteed aan de aanwezige cultuurhistorische waarden: het kleinschalig 

agrarisch cultuurlandschap en het oude verkavelingspatroon blijven zichtbaar en worden 

lokaal geaccentueerd. Voor dit accentueren worden meidoornhagen en ooibos aangelegd. 

De Vianense Waard wordt een natuurlijk landschap en richt zich op laagdynamische natuur 

met de ontwikkeling van natte en droge gras- en hooilanden en akkers. Beleving van het 

gebied wordt verbeterd door de aanleg van wandelpaden en diverse ontsluitingen vanaf de 

winterdijk.

In de Pontwaard & Mijnsherenwaard (5) staat de ontwikkeling van natuurwaarden, 

passend bij het oorspronkelijke agrarische cultuurlandschap rond de Buitenstad, voorop. De 

aanleg van een meestromende nevengeul zorgt zowel voor ruimte voor water, als voor het 

herstel van een oude loop van de Lek en de daaraan gelegen voormalige haven van Vianen. 

Aan de kop van de Buitenstad komen verschillende recreatieve voorzieningen: een 

camperstandplaats, wipkorenmolen en een passantenhaven. Ten oosten van de Buitenstad 

komt een nieuwe parkeerplaats voor bezoekers van wipkorenmolen, passantenhaven, de 

Pontwaard en de binnenstad van Vianen. 

2.2 BESTUURLIJKE KEUZES VOOR HET ONTWERPPROCES

Ter voorbereiding op en tijdens de SNIP3-fase, bij de totstandkoming van het 

Projectontwerp, zijn door de Stuurgroep meerdere beslissingen genomen, die van invloed 

zijn op het ontwerpproces en het ontwerp. Deze keuzes voor het ontwerpproces zijn in deze 

paragraaf beschreven. Het Projectontwerp is vervolgens op effecten beoordeeld en 

uitgewerkt in de SNIP3-documenten. 

Uitgangspunten bij de uitwerking van de Gekozen Variant

Op verzoek van de Stuurgroep is de Gekozen Variant verder uitgewerkt en onderzocht, 

rekening houdend met de wensen en opmerkingen uit de omgeving en de wensen van de 

Stuurgroep zoals geformuleerd in de ‘ Notitie uitgangspunten uitwerking variant 4 nav 

SNIP2A’. De opgave voor het ontwerp bij de start van SNIP3 staat uitgebreid beschreven in 

hoofdstuk 3 van deze Adviesnota.  Belangrijk uitgangspunt is uiterwaardvergraving voor 

het halen van de hydraulische taakstelling. In het project wordt verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit met name uitgewerkt in natuurwaarden en recreatie. 

Aanpassing projectgebied

In paragraaf 4.2 zijn het project- en plangebied als onderdeel van de scope beschreven. De 

Stuurgroep heeft besloten dat de uiterwaard Hagestein en de Honswijkerwaard buiten het 

projectgebied en het PIP vallen. Deze deelgebieden zijn wel in de visie op ruimtelijke 

kwaliteit beschreven maar zijn niet meegenomen in het Projectontwerp. In beide gebieden is

al sprake van autonome ontwikkelingen. Het opnemen van deze gebieden als onderdeel van 

het projectgebied gaat bovendien gepaard met een hogere rivierkundige taakstelling 

(vanwege modelafwijkingen), waarvoor de ruimte ontbreekt. Ook zijn er vanuit het 

programma Ruimte voor de Rivier geen financiële middelen gereserveerd voor 

herinrichting van deze gebieden. 

Heroverweging natuurdoelen

Een groot deel van het projectgebied is onderdeel  van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). De gewenste natuurdoelen voor het plangebied zijn vastgelegd in het 

Natuurbeheersplan van de Provincie. In het kader van het project Ruimte voor de Lek heeft 

een heroverweging van de te realiseren natuurbeheertypen plaatsgevonden. Deze 
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heroverweging was gebaseerd op het ontbreken van mogelijkheden om de gewenste 

omstandigheden te realiseren in het projectgebied, mede gezien de uitgangspunten (doelen 

en randvoorwaarden) vanuit dit Ruimte voor de Rivierproject.

De realisatie van de volgende natuurdoeltypen is hiermee komen te vervallen of is in 

oppervlakte beperkt. Het natuurbeheertype Nat schraalland is gebonden aan binnendijkse 

schrale, natte hooilanden. Dit type is niet in de voedselrijke en frequent inunderende 

uiterwaarden te realiseren. Droog schraalland met stroomdalsoorten is gebonden aan 

oeverwallen en rivierduinen met actieve opzanding. Deze omstandigheden komen 

momenteel in het projectgebied slechts op beperkte schaal voor. Wel zijn zeker kansen 

aanwezig voor actieve oeverwalvorming. Daarnaast zijn in het Natuurbeheerplan grote 

oppervlakten toegekend aan water (Zoete plas) en moeras. In verband met de binnendijkse 

kwelproblematiek zijn deze beheertypen, die immers door maaiveldverlaging gerealiseerd 

moeten worden, niet altijd op de geambieerde schaal te realiseren.

De Provincie heeft ingestemd met de voorgestelde aanpassing van de natuurdoelen. 

De nieuwe natuurdoelen, zoals vastgelegd in de ecotopenkaart van het Projectontwerp, 

zullen worden verwerkt in het provinciale Natuurbeheerplan. Dit plan wordt jaarlijks 

geactualiseerd. Dit betekent dat de nieuwe natuurdoelen Ruimte voor de Lek worden 

verwerkt in het Natuurbeheerplan 2012. Naar verwachting zal dit plan in september 2011 

door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. 

Vervallen objecten

Door de Stuurgroep is besloten de volgende ontwikkelingen niet verder uit te werken in het 

kader van Ruimte voor de Lek:

 Herontwikkeling van het Stuweiland;

 Uitbreiding jacht- en passantenhaven Nieuwegein incl. herontwikkeling

Rijkswaterstaatgebouw;

 Aanleg van parkeervoorziening in de Bossenwaard.

Genoemde ontwikkelingen zijn niet nodig voor het realiseren van de 

veiligheidsdoelstelling. Voor de eerste twee ontwikkelingen is de Stuurgroep van mening 

dat hier wel een kwaliteitsslag gemaakt kan worden, maar dat de ontwikkelingen en de 

financiering ervan nog uitermate onzeker zijn. Opname ervan in het project vergroot de 

risico’s ten aanzien van kosten en tijd. 

Herontwikkeling Stuweiland

De opgave voor SNIP3 was om de mogelijkheden voor (her)ontwikkeling Stuweiland te 

onderzoeken, waarbij de nadruk ligt op natuur, recreatie en cultuurhistorie met behoud van 

de woonfunctie. Beperkte woningbouw is mogelijk indien dit nodig is voor een sluitende 

exploitatie. Een sluitende exploitatie is lastig vanwege de sloop- en saneringsopgave. In de 

Stuurgroep is besloten om de ontwikkeling van het Stuweiland niet op te nemen in het 

Projectontwerp Ruimte voor de Lek omdat de initiatieven van de eigenaar onvoldoende 

gedetailleerd uitgewerkt zijn en essentieel onderzoek nog niet is uitgevoerd. 

Uitbreiding jacht- en passantenhaven Nieuwegein inclusief herontwikkeling van het gebouw van 

Rijkswaterstaat

De opgave voor SNIP3 was om te bezien of een kwaliteitsimpuls kan worden gegeven aan 

het gebied rondom de jachthaven Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein heeft de wens voor  
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een beperkte uitbreiding in de vorm van een passantenhaven (10-15 ligplaatsen). Daarnaast 

zijn er kansen voor de herontwikkeling van het Rijkswaterstaatgebouw. Er is besloten de 

uitbreiding van de passantenhaven en ontwikkeling van het Rijkswaterstaatgebouw niet op 

te nemen in  het Projectontwerp Ruimte voor de Lek. Opname in het Projectontwerp houdt 

in dat ook het PIP en de MER hierop aangepast moeten worden. Het uitvoeren van de 

benodigde onderzoeken en de nadere uitwerking van het ontwerp tot SNIP3-niveau zouden 

naar verwachting tot veel vertraging in het proces leiden. Daarnaast is bekend dat de direct 

aanwonenden van de jachthaven sterk tegenstander zijn van herontwikkeling en een 

horecafunctie. Dit vergroot de kans op vertraging als gevolg van lange procedures. 

Een andere opgave was te onderzoeken of de jacht- en RWS-haven zodanig op de rivier kan 

worden aangesloten dat het huidige baggerprobleem verkleind wordt. Onderzocht is een 

combinatie van drie mogelijke ingrepen: een nieuwe krib bovenstrooms van de haven, het 

aanpassen van de aanlegplaats van het voetveer en het meer gestroomlijnd maken van de 

benedenstroomse krib. Besloten is deze aanpassingen niet op te nemen in het 

Projectontwerp voor Ruimte voor de Lek omdat jaarlijks baggeren (veel) goedkoper is dan 

aanpassing van de havenmonding. Bovendien is er op dit moment geen dekking voor de 

aanpassingskosten.

Aanleg van parkeervoorziening in de Bossenwaard

Het onderzoeken van de noodzaak van een eventuele locatie voor een parkeervoorziening 

in de Bossenwaard is tevens een SNIP3 opgave. Uit het onderzoek is gebleken dat er 

binnendijks voldoende parkeergelegenheid is. De recreatieve voorzieningen in het 

Projectontwerp voor de Bossenwaard zijn beperkt van aard en hebben vooral een lokale 

functie voor de omwonenden van de Bossenwaard die te voet en per fiets naar de 

uiterwaard komen. Een extra parkeervoorziening kan een ongewenste aantrekkende 

werking hebben op recreanten die verder weg wonen. Op basis van deze uitkomsten is 

besloten om een parkeervoorziening in de Bossenwaard niet op te nemen in het 

Projectontwerp Ruimte voor de Lek. 

Aanpassen scope voor de Vianense Waard

Uit geohydrologisch onderzoek blijkt dat het verlagen van de leikades langs het 

Merwedekanaal (om de MHW-doelstelling te halen), het verlagen van de zomerkade en 

aanleg van een geul in de Vianense Waard (om de natuurdoelen te halen en daarmee de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied te vergroten) een toename van het kwelprobleem 

veroorzaken in Vianen. Het aanbrengen van een kleilaag onder het maaiveld in de Vianense 

Waard vermindert de overlast als gevolg van de toename van de kwel sterk, de 

aanlegkosten van deze kleilaag zijn erg hoog. Gezien de mogelijke kans op overlast en 

omvangrijke kosten voor mitigerende maatregelen heeft de Stuurgroep het projectteam 

gevraagd opnieuw te kijken naar eerdere varianten, om zo te komen tot het beste ontwerp. 

Hiermee is een nieuw uitgangspunt voor de Vianense Waard vastgesteld, namelijk dat de 

inundatiefrequentie van de Vianense Waard niet mag veranderen ten opzichte van de 

huidige situatie, omdat dat altijd zal leiden tot een toename van de kwelstroom en een 

mogelijke toename van de overlast binnendijks. Bijkomend gevolgd is dat omstandigheden 

voor de oorspronkelijk gewenste natuurdoelen voor de Vianense Waard, natte natuur 

(voorzien was in vele hectares rietland), niet kunnen worden gerealiseerd. Ontwikkeling 

van natuurwaarden moet dan meer worden gezocht in de zogenaamde ‘droge 

natuurdoeltypen’. Het kwelprobleem is bestuurlijk een doorslaggevende reden om af te 
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wijken van de gestelde natuurdoelen. De Vianense Waard biedt, ook zonder de aanleg van 

water, nog voldoende kansen om de natuurwaarden te verhogen. 

2.3 REALISATIE PROJECTDOELEN

2.3.1 VEILIGHEID

DOELSTELLING: WAARBORGEN VEILIGHEID

De eerste hoofddoelstelling is het realiseren van een waterstanddaling bij maatgevende 

hoogwateromstandigheden (MHW) van minimaal 8 cm (km 945.2–946.2). Daarbovenop dient een 

marge gerealiseerd te worden om ruimte te bieden voor het gewenste beheer en onderhoudsniveau. 

Het Projectontwerp mag geen negatieve gevolgen hebben voor de kwel en de dijkstabiliteit.

Het Projectontwerp (inclusief beheermarge) voldoet aan de taakstelling van het gebied 

gezien de berekende waterstanddaling bij MHW-omstandigheden van 8,9 cm. Voor het 

Projectontwerp is ook een interventiebeeld opgesteld; dat is de maximaal toelaatbare 

vegetatieontwikkeling en sedimentatie. Het interventiebeeld bepaalt de frequentie van 

beheer en onderhoud. Ook het interventiebeeld voldoet aan de taakstelling gezien de 

berekende waterstanddaling bij MHW-omstandigheden van 8,2 cm. De beheermarge 

bedraagt daardoor 0,7 cm. Dit is vanuit beheersoogpunt acceptabel. Voor het 

Projectontwerp is een beheer- en onderhoudsplan opgesteld dat er voor zorgt dat aan het 

interventiebeeld wordt voldaan en de taakstelling blijvend wordt gehaald. Dit plan is basis 

voor de afspraken met de eindbeheerders.

Het Projectontwerp haalt de rivierkundige taakstelling door het verlagen van de dam naar 

het stuweiland en de aanleg van drie nevengeulen, respectievelijk  in ’t Waalse Waard, de 

Bossenwaard en de Pontwaard. Daarnaast zijn het verlagen van de leikades langs het 

Merwedekanaal en het verleggen van de zomerkade in de Vianense Waard nodig om de 

rivierkundige taakstelling te halen. 

In de Pontwaard en Bossenwaard ontstaat lokaal opstuwing onder MHW-omstandigheden

ten gevolge van de maatregelen voor rivierverruiming. Mede door de aanleg van kleine 

getijdengeulen blijven de verhogingen binnen acceptabele grenzen voor de 

waterkeringbeheerders. Alle geplande geulen zijn nodig om de taakstelling te behalen.

De inundatiefrequentie van de Bossenwaard en de Pontwaard neemt toe door het 

verwijderen van zomerkades en de aanleg van geulen. Beide uiterwaarden komen in de 

toekomstige situatie eerder en vaker onder water te staan. Het veiligheidsniveau van 

Nieuwegein en Vianen (incl. de Buitenstad) blijft gehandhaafd op het niveau als in de 

huidige situatie. Om de bezorgdheid van de bewoners van de Buitenstad deels weg te 

nemen en de inundatiefrequentie van het gebied ten oosten van de Buitenstad minimaal te 

handhaven op het huidige niveau, voorziet het Projectontwerp in een zomerkade aan de 

zuidzijde van de nieuwe geul in de Pontwaard. Onder MHW-omstandigheden overstroomt 

de zomerkade en loopt de uiterwaard vol, maar is er naar verwachting minder stroming.

De inundatiefrequentie in ’t Waalse Waard verandert beperkt ten opzichte van de huidige 

situatie waarin de uiterwaard ook al geregeld inundeert. In de Vianense Waard wordt de 

zomerkade verlegd met behoud van hoogte, waardoor de inundatiefrequentie over vrijwel 
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de gehele oppervlakte van de uiterwaard gelijk blijft aan de huidige situatie. Alleen de 

noordwesthoek van de Vianense waard (een relatief klein deel van oppervlakte van de 

Vianense waard) krijgt een hogere inundatiefrequentie, omdat hier de zomerkade en de 

leikade worden verlaagd tot 3.0 m + NAP.

Grondwateroverlast en dijkstabiliteit (kwel)

Een belangrijk aandachtspunt voor de omgeving is het effect van het project Ruimte voor de 

Lek op de grondwateroverlast en dijkstabiliteit als gevolg van een wijziging in de

kwelstromen. De gemeente Vianen heeft als voorwaarde gesteld dat het Projectontwerp 

geen negatief effect mag hebben op de kweloverlast in de wijk De Hagen. Het hoeft het 

probleem dat optreedt in de huidige situatie ook niet op te lossen. Het Waterschap 

Rivierenland stelt dezelfde voorwaarde, maar dan vanuit dijkstabiliteit en veiligheid. Een 

toename van kwel kan leiden tot onderspoeling van de dijk (piping). 

Door de optimalisatie van het ontwerp van de Vianense Waard, waardoor de 

inundatiefrequentie voor vrijwel de gehele Vianense waard gelijk blijft aan de huidige 

situatie, neemt de grondwateroverlast in Vianen niet toe en verslechtert de dijkstabiliteit niet  

als gevolg van het Projectontwerp Ruimte voor de Lek.

Ook aan de noordzijde, in een lager gelegen woonwijk van Nieuwegein, is in de huidige 

situatie sprake van grondwateroverlast. Deze grondwateroverlast is zeer waarschijnlijk niet 

het gevolg van rivierkwel maar is het gevolg van grondwaterstromen vanuit de Heuvelrug. 

De locaties met grondwateroverlast liggen buiten het beïnvloedingsgebied van het project 

Ruimte voor de Lek. Er wordt daarom geen toename verwacht van dit kwelprobleem als 

gevolg van de rivierruimende maatregelen. Verificatie van de modeluitkomsten met 

peilbuisgegevens van Nieuwegein bevestigt dit inzicht en de betrouwbaarheid van het 

grondwatermodel. Omdat beïnvloeding van de kwelproblematiek niet geheel is uit te 

sluiten, is afgesproken dat een gerichte monitoring gaat plaatsvinden van de 

grondwaterstanden en overlast in dit lager gelegen deel van Nieuwegein. 

De maatregelen in de uiterwaarden aan de noordzijde (Bossenwaard en ’t Waalse Waard) 

worden buiten de intreelijn uitgevoerd. Hierdoor veranderen de uitgangspunten voor de 

toetsing van de primaire waterkeringen niet ten opzichte van de huidige situatie. Dit 

betekent dat het Projectontwerp voldoet wat betreft de dijkstabiliteit aan de noordzijde.

Ook in de Pontwaard en Mijnsherenwaard is het Projectontwerp acceptabel vanuit het 

oogpunt van dijkstabiliteit. 

Het project Ruimte voor de Lek verslechtert de dijkstabiliteit niet. Echter, de kering aan de 

zuidzijde van het projectgebied voldoet in de huidige situatie niet aan de normen. Daarom 

zal Waterschap Rivierenland op gedeelten van het dijkvak, ook binnen het plangebied 

Ruimte voor de Lek, maatregelen treffen om de piping-lengte van de dijk te vergroten. Deze 

maatregelen vormen geen onderdeel van de planstudie van Ruimte voor de Lek, maar zo 

mogelijk wordt de uitvoering van deze maatregelen wel in lijn gebracht met de uitvoering 

van de maatregelen voor Ruimte voor de Lek.

2.3.2 RUIMTELIJKE KWALITEIT

DOELSTELLING: VERBETEREN RUIMTELIJKE KWALITEIT

Meer informatie:

Basisrapport Geohydrologie 
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De tweede hoofddoelstelling van Ruimte voor de Rivier is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. 

Daarbij spelen aspecten een rol als ruimtelijke diversiteit van de riviertakken, landschappelijke, 

ecologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden en open karakter met karakteristieke 

waterfronten.

De ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door de ontwikkeling van een robuuste 

landschapsstructuur, gebaseerd op natuurontwikkeling in lijn met de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast dragen verschillende recreatieve 

voorzieningen bij aan de ruimtelijke kwaliteit.

Deze doelstelling heeft in de SNIP2A-fase veel aandacht gekregen. In de SNIP2A-fase is het 

ruimtelijk kwaliteitskader voor Ruimte voor de Lek uitgewerkt in het rapport ‘Ruimte voor 

de Lek, inspiratie en criteria voor het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit bij 

rivierverruimende maatregelen’ (La4Sale, april 2008). In SNIP3 is het ruimtelijk 

kwaliteitskader vertaald tot een visie op het gebied, ontwerpuitgangspunten en 

ontwerpprincipes.

De ruimtelijke kwaliteit is in SNIP3 nader uitgewerkt tot gebruikswaarde, belevingswaarde 

en toekomstwaarde. De volgende vier subdoelstellingen zijn geformuleerd voor Ruimte 

voor de Lek en als ontwerpuitgangspunt gehanteerd.

1. Een continue samenhangend rivierenlandschap: het ontwikkelen van een kenmerkend 

en samenhangend rivierenlandschap, waarin de Lek een continue lijn vormt en er sprake 

is van een open, aaneengesloten en natuurlijk winterbed. Nieuwe nevengeulen sluiten 

aan bij de historische en morfologische patronen van het rivierensysteem van de 

Nederrijn/Lek. 

2. Natuur; overgang van Rivier- naar Getijdensysteem: optimaal invulling geven aan de 

bijzondere ligging van het gebied op de overgang van een rivier- naar een 

getijdensysteem door het introduceren van rivier- en getijdendynamiek. 

3. Cultuurhistorie; een kleurrijk palet: vergroten van de diversiteit op het niveau van de 

afzonderlijke uiterwaarden, door het versterken van de cultuurhistorische karakteristiek. 

4. Recreatie; uitloopgebied in een natuurlijke omgeving: versterken van de recreatieve 

betekenis door het verbeteren van de toegankelijkheid en het ontwikkelen van 

recreatieve voorzieningen gericht op water- en natuurbeleving. 

Het Projectontwerp is besproken met het Q-team, zie paragraaf 5.6.2. 

2.4 REALISATIE BINNEN RANDVOORWAARDEN TIJD EN GELD

2.4.1 DRAAGVLAK

DOELSTELLING: VOLDOENDE DRAAGVLAK VOOR BESLUIT

De Stuurgroep keurt het Projectontwerp unaniem goed, het draagvlak onder bewoners en 

belanghebbenden is vergroot ten opzichte van SNIP2A en het project leidt tot zo min mogelijk 

ongewenste neveneffecten voor de omgeving, tijdens en na uitvoering van het project.

Meer informatie:

Ruimtelijk Kwaliteitsplan
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Proces

In de bijeenkomst van de Stuurgroep op XXX is het Projectontwerp unaniem goedgekeurd.

PM eventuele voorbehouden

Het draagvlak onder bewoners en belanghebbenden is vergroot door hen in een open 

setting te betrekken bij het ontwerpproces. In twee ontwerpateliers, op 16 juni en 25 

augustus 2010, hebben bewoners en belanghebbenden meegedacht over de inrichting van 

hun uiterwaarden in het algemeen en zaken als speelnatuur in de Bossenwaard en de 

recreatieve voorzieningen in de Pontwaard in het bijzonder. Beide ateliers zijn bezocht door 

zo’n 100 belangstellenden. Hun inbreng en gebiedskennis is zeer waardevol geweest voor 

het projectteam.

Tevens is als vertegenwoordiging van bewoners, belangengroepen, verenigingen en 

instanties voor wie het project gevolgen kan hebben een klankbordgroep opgericht. De 

klankbordgroep heeft tijdens de SNIP3-fase meegekeken met de uitwerking van het 

ontwerp en de keuzes van de Stuurgroep. De klankbordgroep staat onder leiding van een 

onafhankelijke voorzitter die het standpunt van de klankbordgroep heeft ingebracht in de 

Stuurgroep.

Invulling recreatief medegebruik in de Bossenwaard

De Gekozen Variant gaat uit van intensieve recreatievormen in de Bossenwaard, waaronder 

strandjes en ligweiden. Gezien de wensen van omwonenden en de visie op de ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied is er voor gekozen in het Projectontwerp SNIP3 de invulling van 

recreatief medegebruik in de Bossenwaard te zoneren en minder intensief vorm te geven. 

Ten westen van de A2 is de inrichting gericht op natuurontwikkeling met beperkte 

recreatieve functie en ten oosten van de A2 verweving van natuur en recreatie. Daarbij is in 

het oostelijk gebied ruimte voor extensieve recreatie, ontsloten door maaipaden en 

uitzichtpunten, maar niet voor het aanleggen van strandjes en strandfaciliteiten. Het 

ontwerp bevat in het oostelijk gedeelte geen nieuwe  elementen (bv. hoog opgaande 

begroeiing) die het uitzicht op de rivier belemmeren voor bewoners van de Lekboulevard en 

de Veermonde in Nieuwegein. Het draagvlak onder de bewoners nabij de Bossenwaard is in 

de SNIP3-fase zeer sterk verbeterd. Het merendeel ziet het project nu niet  als een 

bedreiging maar vooral  als een kans.

Verkeersoverlast Buitenstad

De bewoners van de Buitenstad maken zich zorgen over de recreatieve ontwikkelingen in 

de Pontwaard en het effect dat dit zal hebben op de weg door de Buitenstad. De straat is in 

hun beleving al smal, er wordt veel geparkeerd en men vreest een verkeersaantrekkende 

werking van de recreatieve voorzieningen. Zij hebben gepleit voor een ‘rondweg’ om de 

Buitenstad. In het Milieueffectrapport (MER) zijn vier ontsluitingsvarianten voor de 

recreatieve voorzieningen op hun effecten beoordeeld. De effectbeoordeling rechtvaardigt 

niet de aanleg van een ‘rondweg’, vooral omdat de te verwachten effecten op de 

verkeersstroom beperkt van omvang zijn. Op basis van de te verwachten milieueffecten 

(bereikbaarheid, luchtkwaliteit, geluidsbelasting, landschap, natuur, ruimtelijke kwaliteit) 

wordt de variant geadviseerd waarin de Veerweg (ten noorden van de nieuw aan te leggen 

toegangsweg naar de Molen) wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. 

bestemmingsverkeer en hulpdiensten). De recreatieve voorzieningen in de Pontwaard zijn 

dan alleen te voet of per fiets bereikbaar via de bestaande weg door de Buitenstad. Auto’s 

Meer informatie:

Ruimtelijk Kwaliteitsplan

Meer informatie:

Hoofdrapport MER
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kunnen parkeren op de nieuwe parkeerplaats ten oosten van de Buitenstad. De toename van 

het verkeer door de Buitenstad wordt daarmee beperkt. Deze variant is opgenomen in het 

Projectontwerp. Daarnaast zijn de effecten op verkeer, luchtkwaliteit en geluidshinder 

bepaald voor de situatie waarin de Veerweg niet wordt afgesloten. In deze variant is (blijft) 

de Ponthoeve bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en kunnen gasten van de Ponthoeve 

ter plaatse parkeren. Uit deze berekeningen blijkt dat de effecten beperkt van omvang zijn. 

Tevens is met de bewoners is afgesproken dat er, samen met hen, zal worden nagedacht 

over maatregelen, zoals het plaatsen van paaltjes en afgeven van parkeervergunningen, die 

de overlast zoveel mogelijk beperken.

Dit laat onverlet dat vanuit de bewoners van de Buitenstad weerstand wordt verwacht, 

bijvoorbeeld in de vorm van bezwaren tegen de recreatieve objecten bij de Buitenstad. 

Geluidsoverlast

Bewoners van zowel Vianen als Nieuwegein maken zich zorgen over mogelijke 

geluidsoverlast als gevolg van de recreatieve ontwikkelingen in de Pontwaard. Uit het 

geluidsonderzoek blijkt  dat eventuele geluidshinder van de voorzieningen als 

aanvaardbaar wordt geacht. De toekomstige bestemming van de Ponthoeve voldoet aan de 

hinderafstand voor bedrijven en milieuzonering. De afstand tussen de voorzieningen en de 

dichtstbijzijnde woningen is voldoende groot. 

Balans tussen voorzieningen, meerdere gebruikers en beheer

Op verzoek van omwonenden zijn in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan eisen uitgewerkt die de 

veiligheid bevorderen (bijvoorbeeld verlichting bij de parkeerplaats ten oosten van de 

Buitenstad) en de overlast in de uiterwaarden zoveel mogelijk beperken. Bij de speelnatuur 

wordt een transparante entree voorgesteld, waardoor het zicht vanaf de dijk op de objecten 

optimaal is. De uitgangspunten worden Spartaans ingericht zodat ze minder aantrekkelijk 

zijn voor langdurig verblijf. 

Inkadering of uitrastering van het ruiterpad in de Vianense Waard is noodzakelijk om 

vertrapping van de begraasde delen te voorkomen en om ervoor te zorgen dat de 

natuurgrazers in het gebied (mogelijk naast runderen ook pony’s of paarden) en de 

‘manegepaarden’ niet met elkaar in aanraking kunnen komen. 

De verschillende recreatieve voorzieningen geven een meerwaarde voor de omwonenden. 

Maar er moet in de verdere uitwerking nog nader  worden onderzocht hoe een en ander 

gerealiseerd kan worden.

Dwarsstromen en scheepvaartveiligheid

Een inherent gevolg van de rivierverruiming is het ontstaan van dwarsstromen in de 

vaarbaan die voor de scheepvaart hinderlijk kunnen zijn. De effecten van het 

Projectontwerp zijn op dit aspect afgestemd met Rijkswaterstaat als vaarwegbeheerder. 

Vooral bij de uitstroom van de geul in ’t Waalse Waard en op het Merwedekanaal ontstaan 

kritieke, maar acceptabele, situaties. In het ontwerpproces zijn de dwarsstromen zoveel als 

mogelijk verminderd door ontwerpaanpassingen aan de uitstroomopeningen en een 

regelmechanisme (combinatie van duikers) voor het debiet dat door de geulen gaat. 

Aanvullende aanpassingen in het ontwerp zullen naar verwachting de dwarsstromen niet 

verder verminderen. Aanbevolen wordt in de vervolgfase onderzoek te doen naar mogelijke 
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mitigerende maatregelen voor de dwarsstromen bij de geulen van ’t Waalse Waard en de 

Pontwaard.

Onderhoudsbaggerwerk hoofdvaargeul

Op basis van morfologische berekeningen is geconcludeerd dat het extra baggerwerk om de 

vaargeul op diepte te houden binnen toelaatbare grenzen blijft.  Om sterke erosie van de 

uitstroomopening van de nevengeulen te voorkomen, wordt de uitstroming in het 

zomerbed gefixeerd door het aanbrengen van oever- en bodembescherming.

Erosie Bossenwaard

HDSR moet regelmatig zandsuppletie toepassen bij de primaire kering in het westelijk deel 

van de Bossenwaard (nabij het klaphek). Op deze locatie treedt terugschrijdende oevererosie 

op, relatief dicht bij de kering. Uitgangspunt voor HDSR is dat de nieuwe situatie dit 

probleem niet mag verslechteren. Uit de berekeningen van het Projectontwerp blijkt dat bij 

hogere afvoerniveaus (die relatief weinig voorkomen) de verlaging van de zomerkade in de 

Bossenwaard leidt tot een toename van de stroomsnelheden. Dit betekent dat  een toename 

van de erosie ten opzichte van de huidige situatie niet is uit te sluiten. Aanbevolen wordt 

om na realisatie van de rivierverruimende maatregelen de mate van erosie door een 

monitoringprogramma te volgen. Indien de erosie door het project Ruimte  voor de Lek 

blijkt toe te nemen, kunnen dan aanvullende passende maatregelen worden genomen.

Bereikbaarheid bij hoogwater

In het projectgebied is bewoning in de Pontwaard (boerderij de Ponthoeve) en op het 

stuweiland Hagestein. De Ponthoeve blijft (gelijk aan de huidige situatie) bereikbaar via de 

nieuw aan te leggen brug over de geul in de Pontwaard. 

Voor de bewoners van het stuweiland geldt dat, door de verlaging van de toegangsdam ,de 

frequentie dat de toegangsweg naar het eiland over deze dam overstroomt toeneemt tot 

gemiddeld 1 keer per 2 jaar (gemiddeld 5 dagen). Dit is een verslechtering van de huidige 

situatie, waarin deze weg gemiddeld 1 keer per 10 jaar overstroomt. De verlaging van de 

toegangsdam is de meest cruciale maatregel om de gewenste waterstanddaling onder 

MHW-omstandigheden te bereiken. De aanleg van een brug naar het stuweiland is zowel 

vanuit kosten als technisch geen haalbare optie. Daarom moet de afname van de 

bereikbaarheid van het stuweiland op een andere manier worden gecompenseerd. Zo kan 

de bereikbaarheid van de woningen op het stuweiland Hagestein bij hoogwater worden 

gefaciliteerd door per wooneenheid een bootje beschikbaar te stellen voor het ontsluiten van 

het eiland voor de bewoners of door een tijdelijke veerpont te laten varen. In de 

voorbereiding van de uitvoeringsfase moet in nauwe samenspraak met deze bewoners deze 

maatregelen verder worden uitgewerkt. Ook de bereikbaarheid voor hulpdiensten bij 

hoogwater is een aandachtspunt. In overleg met alle betrokken instanties (hulpdiensten, 

gemeente en RWS) dient een plan en draaiboek opgesteld te worden voor 

hoogwatersituaties.

Grondverwerving en eigendom

Om de realisatie van het project te garanderen, wordt getracht alle gronden die in eigendom 

zijn van particulieren te verwerven. Waar nodig worden afspraken gemaakt met de 

pachters. In de planning wordt ook rekening gehouden met de mogelijkheid tot

onteigening. Met alle eigenaren is gesproken, taxatierapporten zijn opgesteld.

Dit laat onverlet dat voor een deel van de gronden particulier natuurbeheer een reëel 

alternatief kan bieden voor verwerving. Dit speelt in het bijzonder aan de zuidzijde, waar 
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een agrarische natuurbeheervereniging zich hard maakt voor particulier natuurbeheer door 

de huidige eigenaren en pachters. Dit alternatief wordt ondersteund. Concreet betekent dit 

dat deze vereniging de kans krijgt aan te tonen dat zij in staat zijn samen met de agrariërs de 

projectdoelen te realiseren. 

Particulier natuurbeheer is niet afdwingbaar en tijdige realisatie van het project is essentieel. 

Daarom worden beide sporen parallel doorlopen. Eigenaren en pachters kunnen kiezen 

voor verkoop of particulier natuurbeheer.

Er is veel aandacht besteed aan de eigenaren en pachters in het gebied. Men is in het 

verleden al meerdere malen benaderd voor verwerving in het kader van 

natuurontwikkeling. Men heeft het gevoel dat een en ander nu ook doorgezet  wordt en dat 

zij serieus worden genomen. Dit laat onverlet dat er zakelijke meningsverschillen zijn over 

de hoogte van de vergoedingen.

2.4.2 GOED BESLUIT

DOELSTELLING: GOED BESLUIT

Het project is realiseerbaar binnen de geldende wet- en regelgeving (vergunbaarheid) en past in het 

bestaande beleid.

Het project leidt niet tot ontoelaatbare milieueffecten (getoetst in een Milieueffectrapportage).

Het Projectontwerp voldoet aan de verschillende kaders vanuit wet- en regelgeving en 

beleidsregels. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden met de verschillende bevoegde 

gezagen. Onderdeel van het SNIP3-dossier zijn goedgekeurde concept-

vergunningaanvragen voor de zogenaamde hoofdvergunningen; de Waterwet (noord en 

zuid), de Ontgrondingenwet en een concept-aanvraag F&F-wet ontheffing.

PM verklaring vergunbaarheid door BG, eventuele voorwaarden

Beleidslijn Grote Rivieren: onderbouwing niet-riviergebonden voorzieningen

In het Projectontwerp zijn in de Pontwaard meerdere recreatieve elementen opgenomen ter 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Het betreft een parkeerplaats, wipkorenmolen, 

camperstandplaats en herontwikkeling van de Ponthoeve. Rijkswaterstaat heeft aangegeven 

dat deze niet-riviergebonden activiteiten in de uiterwaard in beginsel  strijdig zijn met de 

Beleidslijn Grote Rivieren. Rijkswaterstaat kan hier van afwijken mits er een goede 

onderbouwing is. Deze onderbouwing is  door de Provincie geleverd, waarin het 

Projectplan wordt getoetst aan het provinciaal ruimtelijk beleid (Provinciale Ruimtelijke 

Structuurvisie) en de Beleidslijn Grote Rivieren als toetskader voor het PIP. Rijkswaterstaat 

heeft de ruimtelijke en rivierkundige onderbouwing van deze niet-riviergebonden 

voorzieningen getoetst en akkoord bevonden.

De notitie als mede de instemming van Rijkswaterstaat zijn opgenomen in bijlage 6.

Provinciaal natuurbeleid

De vergravingen en de uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden leiden tot plaatselijke 

aantasting van de begrensde Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In beginsel geldt voor 

dergelijke ontwikkelingen binnen de EHS het ‘nee-tenzij’ principe. Echter, de Provincie heeft 

de mogelijkheid om in het kader van een integraal plan de EHS-saldobenadering toe te 

Meer informatie:

Basisrapport Natuur
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passen. Daarbij dient de EHS er per saldo zowel kwalitatief als kwantitatief niet op achteruit 

te gaan. 

Door het realiseren van extra natuur, aanvullend op de begrensde EHS, wordt in 

kwantitatieve zin voldaan aan de saldobenadering. Daarnaast heeft onderzoek aangetoond 

dat de winst voor natuur ook groot is door ontwikkeling van natuur die aansluit op de 

aanwezige omstandigheden (kwaliteit). Het project voldoet aan de randvoorwaarden, 

waardoor een kwaliteitsslag is voorzien en de saldobenadering succesvol toepasbaar is.

Bijdrage aan KRW-doelen

Ruimte voor de Lek zorgt voor een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de huidige 

situatie en levert een positieve bijdrage aan de KRW-doelen. Het Projectontwerp leidt tot 

gunstige omstandigheden voor macrofyten, macrofauna en vissen. Bijdragen aan de KRW-

doelen worden vooral gerealiseerd door maatregelen als de aanleg van permanent 

meestromende geulen, eenzijdig aangetakte getijdengeulen  en uiterwaardverlaging.

Milieueffecten

Ten behoeve van het besluit is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. Door het opstellen 

van een MER krijgt het milieubelang, naast andere belangen, een volwaardige plaats in de 

besluitvorming. De beoordeling van de ontwerpen op milieueffecten heeft een belangrijke 

rol gespeeld in het ontwerpproces.

Het Projectontwerp scoort op de meeste aspecten neutraal tot positief in vergelijking met de 

huidige situatie. De aspecten waarop het Projectontwerp een negatieve beoordeling krijgt

ten opzichte van de huidige situatie, zijn in de tekst hierna toegelicht.

Archeologie, cultuurhistorie en geomorfologie

Ondanks de verschillende archeologische objecten die in het Projectontwerp gespaard 

blijven, zijn er ook meerdere archeologische objecten die bedreigd worden met aantasting 

als gevolg van de geplande werkzaamheden.

Door het project kunnen cultuurhistorische waarden worden aangetast, maar deze zullen 

niet verloren gaan. De grootste effecten treden op in de Pontwaard-Mijnsherenwaard bij het 

beschermd gezicht van Vianen. Deze uiterwaard is in cultuurhistorisch opzicht een 

belangrijk deelgebied en de aantasting van de waarden door de recreatieve voorzieningen is 

groter dan het positieve effect. 

Daarnaast wordt met de reconstructie en verbreding van de Oude Lekloop in de Pontwaard 

het waardevolle microreliëf in en naast de geul aangetast. Aantasting van de aardkundige 

waarden vindt met name plaats bij de uitstroom, die extra breed wordt uitgevoerd wat 

noodzakelijk is voor het behalen van de taakstelling. 

Scheepvaartveiligheid

Een toename van dwarsstromen is onvermijdelijk en inherent aan rivierverruiming in het 

gebied. Hierdoor scoort het aspect scheepvaartveiligheid als negatief ten opzichte van de 

huidige situatie. 

Landbouw

Het aspect landbouw scoort negatief ten opzichte van de huidige situatie. Dit is volkomen 

logisch omdat de oppervlakte landbouwgebied volledig wordt omgezet naar natuurgebied.

Meer informatie:

Basisrapport Natuur

Meer informatie:

Hoofdrapport MER
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Lucht en geluid

Door een kleine toename van het aantal motorvoertuigen in het gebied, zal de 

geluidsbelasting door wegverkeerslawaai toenemen en de luchtkwaliteit afnemen ten 

opzichte van de huidige situatie. Deze effecten overschrijden geen normen en zijn daarmee 

toelaatbaar vanuit de Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer. 

Explosieven

Het gebied is sterk verdacht op de aanwezigheid van explosieven. Voor en tijdens de 

uitvoering van de graafwerkzaamheden zullen hiervoor passende maatregelen genomen 

worden.

2.4.3 GOEDE UITVOERBAARHEID

DOELSTELLING

Het project is uitvoerbaar waarbij het heringericht gebied uiterlijk 31 december 2015 wordt opgeleverd. 

Daarbij is expliciete aandacht besteed aan het benodigd grondverzet en voorwaarden aan de 

uitvoering vanuit natuur. 

Uit de planning voor de uitvoering blijkt dat de realisatie van de rivierkundige maatregelen 

( het grondverzet en het aanleggen van kunstwerken zoals in- en uitlaatwerken en bruggen ) 

haalbaar is voor 31 december 2015 en dat het project uitvoerbaar is. Uitgaande van start van 

de realisatie op 11 juni 2014, is het project gereed (veiligheidsniveau gerealiseerd) op 31 

augustus 2015.

In het Uitvoeringsplan zijn voorwaarden aan de uitvoering opgenomen, ingegeven vanuit 

aspecten als archeologie, natuur, niet-gesprongen explosieven, luchtkwaliteit, geluid en 

trillingen.

Verleggen van kabels en leidingen

In alle deelgebieden liggen kabels en leidingen die verwijderd, verlegd of verdiept moeten 

worden. Aandachtspunten vormen de effluent- en de gasleiding in de Bossenwaard die 

ingrijpend verlegd moeten worden omdat ze onvoldoende diep liggen. In afstemming met 

de beheerders van alle kabels en leidingen zijn in deze SNIP3 fase al verleggingsplannen 

opgesteld. Kabel- en leidingbeheerders hebben deze verleggingsplannen akkoord bevonden.

Archeologische begeleiding

Bij het archeologisch onderzoek zijn in de verschillende deelgebieden archeologische 

vindplaatsen aangetroffen. In een volgende fase van het project is op enkele plaatsen nader 

onderzoek nodig. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, vragen deze gebieden specifieke 

begeleiding tijdens de uitvoering. Begeleiding zowel voorafgaand aan als tijdens de 

werkzaamheden om aantasting van archeologische waarden zo veel als mogelijk te 

beperken en deze waarden te beschrijven en vast te leggen.

Niet gesprongen explosieven (NGE’s)

Op verschillende plaatsen zijn verdachte objecten gedetecteerd tijdens het NGE-onderzoek. 

Bij (graaf)werkzaamheden moeten deze objecten benaderd worden en indien nodig worden 

verwijderd. Daarnaast is een aantal gebieden als verstoord aangemerkt. Deze gebieden 

moeten beveiligd worden ontgraven en de ontgraven grond moet worden gezeefd. Aan de 

Meer informatie:

Uitvoeringsplan
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zuidzijde moet hierbij tevens rekening worden gehouden met mogelijke archeologische 

waarden.

Bodemkwaliteit

In het bodemonderzoek (conform de NEN5720) is de chemische kwaliteit van de 

vrijkomende grond in beeld gebracht. Er zijn milieuhygiënische zoneringskaarten 

samengesteld, waarin zones van gelijke kwaliteit zijn onderscheiden. Deze kaarten zijn een 

hulpmiddel om aan te geven wat mogelijke toepassing is, rekening houdende met de 

milieukundige eigenschappen. Op één plaats in het projectgebied is een mogelijke puntbron 

(lood en koper) aangetroffen. Dit betreft een waarneming ter hoogte van de gedempte oude 

haven van Vianen. Op basis van het huidige onderzoek is onvoldoende duidelijkheid of het 

hier een toevalstreffer betreft of een lokale verontreiniging. Nader onderzoek in de 

vervolgfase moet dit uitwijzen. Veiligheidshalve is uitgegaan van een te saneren locatie met 

een omvang van maximaal 2000 m3 grond en is een bedrag gereserveerd in de kostenraming 

voor het afvoeren en reinigen van de grond. In de (voorbereiding van de) uitvoeringsfase is 

een gericht beperkt nader milieukundig bodemonderzoek nodig zoals aangegeven in 

paragraaf 2.5.

Er blijkt op basis van het uitgevoerde bodemonderzoek geen sprake te zijn van een 

puntbron ter hoogte van het voormalige woonwagenkamp en de te dempen sloten.

Er is fysisch onderzoek uitgevoerd conform de Leidraad Waterbodemonderzoek in het 

Rivierengebied (2007). De uitkomsten van het fysisch onderzoek geven een  indicatief 

inzicht in de mate van vermarktbaarheid van de vrijkomende grond en geschiktheid voor 

toepassing als bijvoorbeeld ophoogzand, zand voor zandbed of toepasbaarheid van klei in 

de dijken. Een deel van de vrijkomende grond wordt hergebruikt binnen het plangebied (ca. 

260.000 m3). Per saldo komt er circa 600.000 m3 grond vrij (wordt afgevoerd). Dit is zowel 

zand als klei en is over het algemeen goed vermarktbaar. Slechts circa 10% is niet 

vermarktbaar in verband met slechte kwaliteit en niet herbruikbaar in het gebied. 

DOELSTELLING

Het project is beheerbaar en onderhoudbaar, wat wordt ondersteund door verklaringen van de 

beoogde eindbeheerders. Daarbij is rekening gehouden met een beheermarge in de rivierkundige 

taakstelling, die voldoende ruimte biedt voor het uitvoeren van beheertaken, ondermeer in het kader 

van sediment- en natuurbeheer. 

In het Beheer- en Onderhoudsplan is uitgewerkt welke werkzaamheden uitgevoerd moeten 

worden om ook in de toekomst aan de vereiste waterstanddaling te kunnen voldoen. Het 

Beheer- en Onderhoudsplan is opgesteld in overleg met de beoogde toekomstige 

beheerders. De beoogd eindbeheerders hebben een verklaring geleverd waarin zij aangeven 

in te stemmen met het beoogde beheer en onderhoud en onder welke voorwaarden zij dit 

doen.

Het Projectontwerp realiseert een beheermarge van 0,7 cm. Dat betekent dat ook bij 

(tijdelijk) achterblijvend regulier beheer er sprake kan zijn van een toename van de ruwheid 

van de vegetatie waarbinnen het gebied aan de taakstelling blijft voldoen. 

Wat betreft het waterhuishoudkundig beheer is handhaven van de huidige situatie het 

uitgangspunt in die gebieden waarin de zomerkade niet wordt verlaagd of verwijderd. In 

Meer informatie:

Basisrapport Bodem

Meer informatie:

Beheer- en onderhoudsplan
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gebieden die direct in verbinding komen te staan met de rivier wordt in principe geen 

waterhuishoudkundig beheer uitgevoerd.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het beheer van het zomerbed en de oevers. De 

terreinbeherende organisaties zijn verantwoordelijk voor zowel het beheer van de vegetatie 

als voor het handhaven van het doorstroomprofiel (terreinhoogte) van uiterwaarden en 

geulen binnen hun beheereenheden. 

Voor realisering en financiering van het natuurbeheer is vanaf 2010 het nieuwe 

Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) beschikbaar voor die percelen die als 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) zijn aangewezen.

De terreinbeherende organisaties hebben de regie over het (laten) uitvoeren van periodieke 

baggerwerkzaamheden en terreinverlagingen (na overmatige sedimentatie). De kosten voor 

het sedimentbeheer van geulen zijn voor rekening van Rijkswaterstaat. In overleg worden 

afspraken gemaakt over monitoring, interventieniveaus, ontwerp van concrete maatregelen, 

de procedures rond opdrachtverlening en uitvoering van maatregelen.

In het Beheer- en onderhoudsplan is een visie op het beheer uitgewerkt, waar het 

overgangsbeheer een onderdeel van uitmaakt. Dit overgangsbeheer is erop gericht om, 

vanaf verwerving en na inrichting van de gronden, direct te starten met overgangsbeheer 

om te komen tot de gewenste vegetatie. In het gebied zijn zwaar bemeste 

productiegraslanden en maïsakkers aanwezig, deze omstandigheden zijn ongunstig voor de 

ontwikkeling van soortenrijke vegetaties. Er zal langdurig (mogelijk 5 à 10 jaar) 

verschralingsbeheer (maaien en afvoeren) gevoerd moeten worden. 

In onderstaande tabel is per organisatie weergegeven wat de beheertaken zijn per 

deelgebied. De gemarkeerde taken zijn nog onderwerp van overleg.

Deelgebied Beheertaak
Verantwoordelijke 

organisatie

Toegangsdam 

stuweiland 

Hagestein 

Weg over de dam naar het stuweiland Gemeente Houten

Dam bij stuweiland RWS

Doorgaande fiets- en wandelverbinding Geen beheerder

Overgang over schutsluis Geen beheerder

Schipbrug Geen beheerder

‘t Waalse Waard Parkeervoorziening Gemeente Nieuwegein

Vegetatiebeheer, incl.monitoring/toezicht SBB*

Uitzichtpunt SBB

Sedimentbeheer (uitvoering) SBB

Onderdoorgang A27 RWS*

Inlaatvoorziening bestorting RWS

Bodembescherming geulmonding RWS

Sedimentbeheer (monitoring) RWS

Entrees naar uiterwaard Gemeente Nieuwegein/ 

Gemeente Houten

Inlaatvoorziening duikers SBB

Fietspad Recreatieschap

Bossenwaard Honden uitlaatstrook Gemeente Nieuwegein

Entrees naar uiterwaard Gemeente Nieuwegein/ 

SBB

Wandelpad mindervaliden Gemeente Nieuwegein

Tabel 4

Verdeling beheertaken
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Deelgebied Beheertaak
Verantwoordelijke 

organisatie

Loopbrug, touwbrug, trekpont Gemeente Nieuwegein

Vegetatiebeheer, incl.monitoring/toezicht SBB

Sedimentbeheer (uitvoering) SBB

Peilbeheer moeras SBB

Uitzichtpunt SBB

Vogelkijkscherm, landschapskunst SBB

Zomerkade SBB

Bodembescherming geulmonding RWS

Onderdoorgang oude/ nieuwe brug A2 RWS

Sedimentbeheer (monitoring) RWS

Speelnatuur Gemeente Nieuwegein

Vianense Waard Zomerkade WSRL*

Peilbeheer, incl. kunstwerken WSRL

Vegetatiebeheer, incl.monitoring/toezicht Den Haneker

Toezicht (verhoogd niveau) Den Haneker

Entrees naar uiterwaard Den Haneker

Ruiterpad Den Haneker

Kade Merwedekanaal (oostelijk) Provincie Utrecht

Wandelpad mindervaliden Gemeente Vianen

Pontwaard en 

Mijnsherenwaard 

Kade Merwedekanaal (westelijk) RWS

Bodembescherming geulmonding RWS

Parkeervoorziening Gemeente Vianen

Camperstandplaats Gemeente Vianen

Passantenhaven Gemeente Vianen

Ontsluitingswegen Gemeente Vianen

Sedimentbeheer haven + toegang (uitvoering) Gemeente Vianen

Vegetatiebeheer, incl.monitoring/toezicht Den Haneker

Sedimentbeheer geul (uitvoering) Den Haneker

Toezicht (verhoogd niveau) Den Haneker

Entrees naar uiterwaard Den Haneker

Uitzichtpunt Den Haneker

Peilbeheer WSRL

Sedimentbeheer (monitoring) RWS

Inlaatduiker (bestorting) RWS

Kade Merwedekanaal (westelijk) RWS

Brug over geul Gemeente Vianen

Zomerkade WSRL

Inlaatduiker (duikers) RWS

* SBB = Staatsbosbeheer, RWS = Rijkswaterstaat, WSRL = Waterschap Rivierenland

2.4.4 FINANCIËN

DOELSTELLING

Het project is realiseerbaar binnen het taakstellend budget en bijbehorend dekkingsvoorstel, waarbij 

gestreefd wordt  naar de beste kwaliteit binnen het gestelde budget.  

De realisatiekosten zijn geraamd conform de systematiek PRI-2003. In onderstaande tabel 

zijn de resultaten van de kostenraming samengevat. De verwachte baten zijn verwerkt in de 

ramingen. 

Meer informatie:

PRI-raming
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Kostencategorieen

Investeringskosten

In miljoen Euro

incl. BTW

Bouwkosten € 15,8

Vastgoedkosten € 8,0

Engineeringkosten € 2,1

Overige bijkomende kosten € 1,3

Project onvoorzien € 2,8

Totaal investeringskosten € 30,0

Vermarkt bare grond € -1,6

Totaal investeringskosten incl. BTW € 28,4

De kostenraming van het Projectontwerp overstijgt het taakstellend budget. Hiervoor zijn 

meerdere redenen aan te wijzen, waaronder nieuwe inzichten en gestegen kosten naast 

uitbreiding van de scope sinds de vorige fase. Deze redenen worden hierna verder 

toegelicht. 

Verschillen van de kosten ten opzichte van SNIP2A

De uitwerking van de Gekozen Variant SNIP2A tot het Projectontwerp SNIP3 heeft op 

verschillende manieren invloed gehad op de kostenraming. Enerzijds zijn diverse kostbare 

ingrepen niet langer nodig en worden kosten bespaard. Anderzijds is het ontwerp verder 

verfijnd, zijn er meer details en nieuwe elementen opgenomen en nemen de kosten dan ook 

toe.

De kostenraming die aan de basis ligt voor de Gekozen Variant is inclusief BTW en sluit op

28 miljoen euro. De belangrijkste wijzigingen in de SNIP3-raming zijn:

 Aan de noordzijde wordt meer grondverzet gepleegd. Dat is deels vanwege de aanleg 

van twee kleine zijgeulen die nodig zijn om het opstuwende effect bij de winterdijk te 

beperken en doordat het ontwerp van de geulen verfijnder is door een nadrukkelijke 

afstemming op de getijdendynamiek. 

 De aanpassingen voor de gas- en effluentleidingen is verder uitgewerkt. De raming is 

voorzichtiger op dit punt dan in de SNIP2A fase. 

 De grondbalans is voor SNIP3 nader uitgewerkt op basis van het Projectontwerp, 

Uitvoeringsplan en de beschikbare informatie uit het bodemonderzoek. Daarmee bevat 

het Grondstromenplan meer detail dan in de vorige fase. Het resultaat is dat er nu 

rekening gehouden wordt met minder vrijkomende vermarktbare grond, klei en 

metselzand (minder opbrengsten in de raming).

 Nieuwe elementen zijn ingebracht vanuit natuur- en waterkwaliteit. Dit betreft de 

bovenstroomse aansluiting van de geulen met inlaatduiker in de Pontwaard en 't Waalse 

Waard om doorstroming van de geulen te realiseren. 

 In het Projectontwerp is steenbestorting opgenomen bij alle geulmondingen. Bij 

vergelijkbare projecten is na uitvoering en monitoring gebleken dat dit nodig is in 

verband met erosie. Het later alsnog aanbrengen van deze voorzieningen is duurder dan 

nu al meenemen in het ontwerp. 

 Er zijn objecten toegevoegd, waaronder het fietspad in ’t Waalse Waard.

 Er is een damwandconstructie opgenomen voor de bescherming van de brugpijlers van 

de oude A2 brug bij Nieuwegein. Het ontwerp gaat uit van behoud van de brug.

Tabel 5

Samenvatting raming 

Projectontwerp
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 De graafwerkzaamheden aan de noordzijde zijn in SNIP2A bezien als KRW-maatregel. 

Nu zijn ze essentieel geworden voor de MHW-taakstelling. Er vindt een verschuiving 

plaats van kosten. 

 Verschil in prijspeil: de SNIP2A raming is volgens prijspeil 2009, de SNIP3 raming 

volgens prijspeil 2011.

Financiering

De financiering van het project vindt voor ca. 50% plaats vanuit het budget dat beschikbaar 

is voor de Rivierverruimingsmaatregelen (Programma Directie Ruimte voor de Rivier). 

Daarnaast is vanuit KRW, ILG, NURG, Provincie en gemeenten budget beschikbaar voor de 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Onderstaande tabel geeft de algemene 

uitgangspunten bij de kostenverdeling weer.

Doelstelling Objecten Financier aanlegkosten

Rivierveiligheid Geulen en maaiveldverlaging in 
Pontwaard, Bossenwaard en ’t 
Waalse Waard

PDR

Aanpassingen aan zomerkades 
Bossenwaard

KRW

Aanleg zomerkade Pontwaard PDR

Zomerkade en 
maaiveldverlaging Vianense 
Waard

PDR

Damverlaging Stuweiland PDR

Verlaging leikades 
Merwedekanaal

Natuurontwikkeling EHS-saldering PDR

Zuidzijde (NURG) Rijk

Noordzijde (ILG) Provincie

Extra natuur Provincie

Getijdengeulen ’t Waalse 
Waard

KRW

Recreatie Entrees naar de uiterwaard Provincie

Uitzichtpunten Provincie

Parkeervoorziening Pontwaard Gemeente Vianen

Molen incl. ontsluitingsweg Gemeente Vianen

Schipbrug Provincie

Overige recreatieve 
voorzieningen Bossenwaard

Provincie en gemeente 
Nieuwegein

Overige recreatieve 
voorzieningen Pontwaard en 

Mijnsherenwaard

Provincie en gemeente Vianen

Overige recreatieve 
voorzieningen Vianense Waard

Provincie

Overige recreatieve 
voorzieningen ’t Waalse Waard

Provincie

Op basis van bovenstaande verdeling is een dekkingsvoorstel voor de PRI-kostenraming 

opgesteld. Onderstaande tabel geeft de kosten per financier van het Projectontwerp weer.

Tabel 6

Financiële dragers van de 

objecten
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Op basis van bestuurlijke afspraken is een dekkingsvoorstel voor de PRI-kostenraming 

opgesteld. Onderstaande tabel geeft de kosten per financier van het Projectontwerp weer. 

Tevens is het verschil met de SNIP2A raming aangegeven.

Financiers

Investeringskosten 

incl. BTW

SNIP 

2A           

miljoen 

€

Projectontwerp 

SNIP3

miljoen €

Programma Directie Ruimte 

voor de Rivier  

PDR € 14,0 € 15,5

Kaderrichtlijn Water  KRW € 4,4 € 2,6

Investeringsbudget Landelijk 

Gebied  

ILG € 2,5 € 2,4

Nadere Uitwerking Rivieren 

Gebied  

NURG € 2,3 € 2,2

Provincie Utrecht Provincie € 4,0 € 5,0

Gemeente Vianen Vianen € 0,5 € 0,4

Gemeente Nieuwegein Nieuwegein € 0,3 € 0,3

Totaal (incl. BTW) € 28,0 € 28,4

Aanbevelingen 

Aangezien de kostenraming van het Projectontwerp het beschikbare en daarmee 

taakstellende budget (in geringe mate) overschrijdt, is gezocht naar mogelijke 

bezuinigingsopties. Deze zijn hieronder weergegeven (met tussen haakjes het te bezuinigen 

bedrag). De uiteindelijke afweging moet plaatsvinden op basis van de afweging van de 

andere doelstellingen van het project (waaronder ruimtelijke kwaliteit, uitvoerbaarheid en 

beheerbaarheid).

 De recreatieve verbinding bij het stuweiland met als belangrijkste te realiseren objecten 

een schipbrug en een overgang over de stuw bij Hagestein (1.185.000 euro; object 

1.7.4.4/5a). Dit object is al onzeker vanuit uivoerbaarheid en beheerbaarheid.

 De duikers bij de stroomopwaartse aantakkingen van de  geulen in ’t Waalse Waard en 

de Pontwaard (1.745.000 euro; object 1.3.5.3a en object 1.6.5.2a).  

 De bodembescherming in de geulmondingen tegen erosie in zowel ’t Waalse Waard, de 

Bossenwaard als de Pontwaard (3.295.000 euro; object 1.1.5.4a, object 1.3.5.4a en object 

1.6.5.3a). 

 De pijlerbescherming voor de pijlers van de oude A2 brug aan de noordzijde van de Lek 

(1.189.000 euro; object 1.1.4.2a). 

De Stuurgroep heeft besloten van bovenstaande bezuinigingsopties de recreatieve 

verbinding bij het stuweiland (incl. schipbrug) door te voeren. Deze objecten zullen dus niet 

gerealiseerd worden als onderdeel van Ruimte voor de Lek.

Jaarlijkse beheerkosten

In het Beheer- en onderhoudsplan zijn de beheerskosten uitgewerkt per eindbeherende 

organisatie. 

Tabel 3.7

Dekkingsvoorstel en 

verschilkosten per financier

Meer informatie:

Beheer- en onderhoudsplan
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Eindbeherende 

organisatie
Beheervorm Financier

Jaarlijkse 

kosten (€)

Gemeente Houten Vegetatiebeheer Gemeente Houten € 384

Objectbeheer Gemeente Houten € 2.320

Subtotaal gemeente Houten € 2.704

Gemeente Nieuwegein Vegetatiebeheer Gemeente Nieuwegein € 433

Objectbeheer Gemeente Nieuwegein € 7.078

Subtotaal gemeente Nieuwegein € 7.511

SBB Vegetatiebeheer SBB € 21.933

SNL € 17.993

Objectbeheer SBB € 6.298

Sedimentbeheer RWS € 26.122

Monitoring en toezicht SBB € 987

SNL € 3.158

Subtotaal SBB € 76.490

RWS Objectbeheer RWS € 38.454

Monitoring en toezicht RWS € 480

SNL € 19

Subtotaal RWS € 38.953

Gemeente Vianen Vegetatiebeheer Gemeente Vianen € 647

Objectbeheer Gemeente Vianen € 5.642

PDR € 3.781

Sedimentbeheer Gemeente Vianen € 4.775

Subtotaal gemeente Vianen € 14.845

WSRL Vegetatiebeheer WSRL € 934

Objectbeheer WSRL € 1.870

Monitoring en toezicht WSRL € 234

Subtotaal WSRL € 3.037

Den Haneker Vegetatiebeheer Den Haneker € 123.051

SNL € 108.685

Sedimentbeheer RWS € 3.581

Objectbeheer Den Haneker € 13.802

WSRL € 5.749

Monitoring en toezicht Den Haneker € 240

SNL € 164

Subtotaal HUL € 255.271

Provincie Utrecht Objectbeheer Provincie Utrecht € 12.474

Subtotaal Provincie Utrecht € 12.474

Recreatieschap Vegetatiebeheer Recreatieschap € 506

Objectbeheer Recreatieschap € 1.305

Subtotaal Recreatieschap € 1.811

Geen beheerder 

(schipbrug, etc.)

Objectbeheer Geen beheerder € 17.616

Subtotaal Geen beheerder € 17.616

Totaal beheerkosten per jaar (incl. overgangsbeheer) € 430.712

2.5 AANBEVELINGEN VOOR SNIP 4 EN VERDER

Een aantal onderwerpen heeft geen plek gekregen in het Projectontwerp voor SNIP3. Dit 

heeft te maken met de mate van detailniveau (teveel detail voor deze fase van het project) of 

het moment waarop het onderwerp of de wijziging in het planproces is ingebracht. In het 

Tabel 8

Jaarlijkse beheerkosten per 

eindbeheerder
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Inrichtingsplan is een overzicht opgenomen van onderwerpen die in SNIP4 of SNIP5 aan de 

orde moeten gaan komen. De belangrijkste zijn hieronder opgesomd.

 Detailontwerp van meerdere objecten, waaronder hekken en veeroosters nabij de 

hellingen en toegangen tot de uiterwaarden, inpassing van de bestaande gedenknaald 

aan de voet van de IJsseldam in de Bossenwaard, uitwerking landschapskunst, de 

uitzichtpunten en vogelkijkscherm, de inrichting van parkeerplaatsen, 

mindervalidenpad, IBA Ponthoeve en de passantenhaven Vianen. 

 In de vervolgfase moeten een aantal zaken omtrent het beheer van de waarden nader 

uitgewerkt worden in afspraken tussen beheerders. Het gaat hierbij om  de afspraken 

tussen Den Haneker, Rijkswaterstaat en gemeente Vianen voor het sedimentbeheer 

van de geul en passantenhaven bij Vianen; de afspraken tussen Staatsbosbeheer en de 

gemeente Nieuwegein over beheer van de speelnatuur in de Bossenwaard.

 Nader archeologisch, bodemkundig en milieukundig onderzoek. Benadering van 

verdachte objecten (niet-gesprongen explosieven). Sonderingen en 

zettingsberekeningen voor de te verleggen gasleiding in de Bossenwaard. Opstellen 

inrichtingsplan voor een GBT (Grootschalige Bodem Toepassing) in de zandwinplas ’t 

Waalse Waard conform de circulaire herinrichting diepe plassen. Onderzoek naar de 

stabiliteit van de nieuwe zomerkade nabij de kwelsloot in de Vianense Waard.

 De bereikbaarheid van het stuweiland Hagestein bij hoogwater voor bewoners en 

hulpdiensten moet verder uitgewerkt worden in een plan en een draaiboek.

 Monitoring van grondwateroverlast in Nieuwegein. Monitoring van erosie bij de 

primaire kering in het westelijk deel van de Bossenwaard

 Een nadere toetsing van de dwarsstromen nabij het Lekkanaal en nabij de Pontwaard. 

Onderzoek naar mogelijke mitigerende maatregelen.

 Inpassing van het ruiterpad in de Vianense Waard waarbij dat niet ten koste mag gaan 

van de te realiseren natuurdoelen en van de openstelling voor overige recreanten.

 Uitwerken van aanvullende wensen, waaronder een hondenuitlaatplaats in de 

Vianense Waard, poel of kleiput in de Vianense Waard, natuurvriendelijke oevers 

langs sloten. 

2.6 STANDPUNT VAN DE STUURGROEP OVER HET PROJECTONTWERP

2.6.1 WIJZIGINGSBEVOEGDHEDEN EN REALISATIE BUITEN PROJECT

Het project Ruimte voor de Lek heeft als ambitie ruimte te bieden aan regionale (recreatieve) 

ontwikkelingen. In de overleggen van de Stuurgroep is gesproken over deze objecten en 

hun inpassing in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). De meeste objecten van het 

Projectontwerp worden volwaardig opgenomen als onderdeel van het PIP, en worden als 

zodanig ook uitgevoerd. Ontwikkelingen die minder concreet zijn uitgewerkt, of waarvan 

de financiering onzeker is, zijn als wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het PIP. Alle 

objecten van het Projectontwerp zijn beoordeeld op milieueffecten in het MER. Daarmee is 

de scope van het MER op onderdelen ruimer dan de scope van het PIP.

In onderstaande tabel zijn de objecten weergegeven die als wijzigingsbevoegdheid worden 

opgenomen in het PIP.
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Waard Object / ontwikkeling Financiering en realisatie door

Pontwaard/Mijnsherenwaard Wipkorenmolen Gemeente Vianen, Provincie

Pontwaard/Mijnsherenwaard Parkeerplaats Gemeente Vianen

’t Waalse Waard Fietspad Provincie

Wipkorenmolen

De Stichting Herbouw Wipkorenmolen Vianen (SHWV) zet zich in voor herbouw

van een replica zijn van de wip- en walkorenmolen met stelling die tot 1838 aan het einde 

van de Molenstraat te Vianen stond. Van de oorspronkelijke molen is nog het complete 

bouwbestek uit 1691 bewaard gebleven, dat ook nu weer de basis wordt voor de herbouw. 

De ruimtelijke reservering voor de wipkorenmolen wordt binnen Ruimte voor de Lek 

geregeld door een wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het PIP. De realisatie ervan is in 

handen van de Stichting, financiering door gemeente Vianen en de Provincie.

Passantenhaven, camperstandplaats en parkeerplaats

De camperstandplaats en de passantenhaven worden in het PIP opgenomen als bestemming 

en de parkeerplaats als wijzigingsbevoegdheid. Daarmee wordt de locatie vastgesteld.  Deze 

objecten worden niet in het kader van Ruimte voor de Lek gerealiseerd, maar separaat door 

de gemeente.

Functiewijziging Ponthoeve

De eigenaar van de Ponthoeve is voornemens zijn agrarische bedrijf om te vormen naar een 

‘Natuurderij’ (bron: toekomstvisie de Ponthoeve, familie Baars, 8 december 2010) waarbij 

groene en blauwe diensten worden toegevoegd aan de Ponthoeve. In het PIP wordt aan de 

locatie een nieuwe bestemming toegekend (bestemming). De plannen uit genoemde 

toekomstvisie zijn op milieueffecten beoordeeld in het MER. Uitvoering, financiering en 

vergunningverlening van de functiewijziging worden geregeld door de eigenaar.

Fietspad ’t Waalse Waard

PM op basis van beslissing Stuurgroep 25/3

2.6.2 VERVALLEN OBJECTEN

De Stuurgroep heeft op 25 maart 2011 besloten de recreatieve verbinding bij het stuweiland 

(incl. schipbrug) te laten vervallen als onderdeel van het Projectontwerp Ruimte voor de 

Lek. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de beheerbaarheid, veiligheid en kosten.

PM overige eventueel vervallen objecten op basis van het Stuurgroepbesluit. 

2.7 TAAKVERDELING EN SAMENWERKING

Na het SNIP3-besluit draagt de Provincie Utrecht als initiatiefnemer voor de SNIP3 fase het 

stokje over aan Rijkswaterstaat, de beoogde realisator van Ruimte voor de Lek. 

Rijkswaterstaat staat aan de lat voor het realiseren van de rivierkundige maatregelen voor 

31 december 2015 en de overige maatregelen (waaronder realisatie EHS) uiterlijk 31 

december 2018. 

Tabel 9

Wijzigingsbevoegdheden in 

het PIP
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Rijkswaterstaat zal zorg dragen voor de realisatie van het integrale Projectontwerp zoals 

vastgelegd in het PIP, met uitzondering van de molen, aanlegsteiger in de passantenhaven 

Vianen, parkeerplaats en camperstandplaats in de Pontwaard. Deze laatste objecten worden 

door de gemeente Vianen gerealiseerd.

Continuering samenwerking na SNIP 3, vast te leggen in een SOK van RWS

Waterschap Rivierenland gaat op gedeelten van de Lekdijk binnen het plangebied Ruimte 

voor de Lek maatregelen te treffen om de piping-lengte van de dijk te vergroten. 

Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland zijn voornemens de realisatie van Ruimte voor 

de Lek en de dijkverbetering te combineren. Voorwaarde is wel dat de planstudiefase van 

de dijkverbetering op tijd is doorlopen.
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DEEL B: ACHTERGRONDINFORMATIE EN TOELICHTING
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3.1 AANLEIDING

In 1993, maar vooral in 1995 heeft het Nederlandse rivierengebied te maken gehad met zeer 

hoge waterstanden op de rivieren. De veiligheid in ons rivierengebied stond onder zware 

druk. Naar aanleiding van deze hoge waterstanden en de verwachte klimaatveranderingen, 

heeft het kabinet in december 2000 besloten om toekomstige hoge rivierafvoeren veilig naar 

zee af te voeren door rivieren meer ruimte te geven. Hiervoor is de Planologische 

Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier opgesteld die in januari 2007 door de Eerste en 

Tweede kamer is goedgekeurd. Ruimte voor de Rivier heeft als doelstelling om te zorgen 

dat de veiligheid van het rivierengebied uiterlijk in 2015 voldoet aan de wettelijke 

vastgestelde norm. Daarnaast is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied 

een belangrijke doelstelling van het programma. De uiterwaardvergraving in de 

Honswijkerwaard, Hagestein en Hagesteinse Uiterwaard en Heerenwaard, in de praktijk 

“Ruimte voor de Lek” genoemd, is een van de 39 maatregelen van het programma Ruimte 

voor de Rivier. 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Provincie Utrecht hebben op 25 januari 2007 

een bestuursovereenkomst getekend met betrekking tot de planstudie voor het project. 

Daarmee is de Provincie initiatiefnemer geworden van het project en heeft vervolgens het 

planproces opgepakt in samenwerking met de betrokken gemeenten, waterschappen en 

Rijkswaterstaat.

3.2 SNIP2A BESLUIT

Op 18 augustus 2009 heeft de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat het SNIP2A besluit 

genomen. De Staatssecretaris heeft in haar besluit een aantal uitgangspunten vastgelegd. 

Deze uitgangspunten zijn: 

 De maatregelen in het kader van de Ruimte voor de Lek moeten leiden tot een minimale 

MHW verlaging van 8 cm en creëren een additionele beheerruimte van 4 cm.

 De beschikbare middelen voor realisatie van de maatregelen worden vastgesteld op 14 

miljoen euro.

 De ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door de maatregelen in het kader van de Ruimte 

voor de Lek.

3Uitgangspunten voor 

SNIP 3

HOOFDSTUK
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Om invulling te geven aan het besluit van de Staatssecretaris heeft de Stuurgroep de 

zogenaamde “Gekozen Variant” vastgesteld. In de Gekozen Variant vormen de 

rivierkundige maatregelen voor het realiseren van hoogwaterveiligheid en de realisatie van 

de Ecologische Hoofdstructuur de basis voor de inrichting. Daarnaast is ook recreatie een 

belangrijke nevenactiviteit. Op hoofdlijnen bestaat de Gekozen Variant uit de aanleg van 

drie oevergeulen in het gebied. Deze geulen zorgen ervoor dat de Lek meer bergingsruimte 

krijgt en dat de hoogwatergolf versneld wordt afgevoerd. Daarnaast wordt de toegangsdam 

verlaagd naar het stuweiland Hagestein. Doordat deze dam bij hoog water een minder groot 

obstakel vormt, wordt ook de doorstroming van de rivier bevorderd. Naast deze 

rivierkundige opgaven zijn er voor de verschillende deelgebieden specifieke ruimtelijke 

opgaven gedefinieerd voor ontwikkeling van natuurwaarden, versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit en recreatie. 

De Gekozen Variant is een integrale invulling van de rivierkundige, ecologische en 

ruimtelijke kwaliteitsopgaven en vormt de basis voor het ontwerpproces in de SNIP 3 fase.

3.3 OPGAVE VOOR SNIP3: OPTIMALISATIE VAN DE GEKOZEN VARIANT

3.3.1 BASIS VOOR HET ONTWERP

Voor de verlaging van de MHW wordt uitgegaan van de aanleg van nevengeulen en het 

verwijderen van obstakels. De nevengeulen sluiten aan bij de historische en morfologische 

patronen van het rivierensysteem van de Nederrijn/Lek. 

Figuur 3

De Gekozen Variant

Nevengeulen
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Een belangrijke basis voor de inrichting van het projectgebied vormt de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Gestreefd wordt naar een robuuste verbinding langs de rivier, 

waarbij wordt aangesloten op de vastgestelde natuurdoelen van de Provincie Utrecht, zoals 

vastgelegd in de natuurgebiedsplannen/natuurbeheerplannen, de provinciale taakstelling in 

het kader van ILG (noordzijde) en de rijkstaakstelling in het kader van NURG. De dynamiek 

van de rivier, met in het bijzonder de getijdenslag, is daarbij een belangrijk element. 

Cultuurhistorische elementen, oude structuren en gebruiksvormen en landschappelijke 

inrichtingsmaatregelen worden daarmee verweven. 

Voor het gehele gebied wordt gekeken naar de mogelijkheden voor recreatie als 

nevenactiviteit. Daarbij dient vooral gedacht te worden aan eenvoudige wandelpaden. Met 

name in de Pontwaard & Mijnsherenwaard in Vianen en de Bossenwaard bij Nieuwegein 

bestaan wensen voor intensievere recreatievormen, waaronder een passantenhaven, een 

camperstandplaats, strandjes en ligweiden. Aan de zuidzijde van het Stuweiland is gedacht 

aan een schipbrug voor fietsers en voetgangers met aansluitend een oversteek over de 

sluisdeuren. 

Voorts wordt rekening gehouden met lokale wensen zoals de aanleg parkeerplaats nabij het 

centrum van Vianen.

3.3.2 OPTIMALISATIEOPGAVEN

Bij de start van SNIP3 zijn door de Stuurgroep optimalisatieopgaven meegegeven voor het 

ontwerpproces van de Gekozen Variant naar het Projectontwerp. Deze opgaven zijn 

vastgelegd in de notitie ‘Ruimte voor de Lek, uitgangspunten voor ontwerp nav SNIP 2A 

besluit’ d.d. 28 september 2009. De belangrijkste opgaven voor het ontwerpproces zijn 

hieronder weergegeven.

Bossenwaard

 Verweving van natuur en recreatie, onderzoeken in welke mate en op welke wijze de 

juiste balans kan worden gehaald tussen deze twee.

 Onderzoeken noodzaak en eventuele lokatie van parkeervoorziening.

 Onderzoek naar uitbreiding van de jachthaven met een passantenhaven (10-15 

ligplaatsen).

 Onderzoeken of de jacht- en RWS-haven zodanig op de rivier kan worden aangesloten 

dat het baggerprobleem verkleind wordt.

Pontwaard & Mijnsherenwaard

 Uitwerken van de oevergeul om de Ponthoeve; opgave om te komen tot een kleinere 

ingreep, met een lagere MHW-verlaging tot gevolg maar met een betere balans tussen 

rivierveiligheid, natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit. Minder effecten op de 

morfologie en de stroming van het Merwedekanaal.

 Lokatie voor de wipkorenmolen, passantenhaven en camperstandplaats bepalen.

 Onderzoek naar mogelijke locaties voor parkeren nabij het centrum van Vianen, waarbij 

in ieder geval de locatie ten oosten van de Buitenstad tegen de winterdijk aan nader 

wordt onderzocht.

EHS

Recreatie

Lokale wensen
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Stuweiland

 Fiets- en voetverbinding vanuit Vianen naar het Stuweiland met aandacht voor 

veiligheid nabij de sluizen.

 Onderzoeken mogelijkheden voor (her)ontwikkeling Stuweiland, waarbij de nadruk ligt 

op natuur, recreatie en cultuurhistorie met behoud van de woonfunctie.

 Beperkte woningbouw mogelijk indien dit nodig is voor een sluitende exploitatie.

3.3.3 AANDACHTSPUNTEN VANUIT SNIP 2A

Bij de start van SNIP 3 zijn in het SNIP2A advies de volgende aandachtspunten meegegeven 

voor de uitwerking:

 Het in kaart brengen van de gevolgen van de uiterwaardvergravingen, onder andere 

met betrekking tot 'piping';

 Zorgen voor een uitwerking waarbij negatieve effecten op de scheepvaart zoveel 

mogelijk worden voorkomen;

 Het maken van een ruimtelijke visie met aandacht voor de uiterwaarden als ruimtelijke 

eenheid, cultuurhistorie en specifieke locatiekenmerken;

 Aandacht voor een zorgvuldig afwegingsproces en juridische en planmatige aanpak bij 

de mogelijke aanpassing van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS);

 Grondgerelateerde informatie vastleggen in een grondstromenplan en een 

uitvoeringsplan, om te voorkomen dat in een later stadium waardevol betonen 

metselzand gebruikt gaat worden als ophoogzand;

 Inzicht geven in de beheer- en onderhoudskosten en zorgdragen voor een akkoord van 

alle beheerders met de keuze van onderhoud en de te dragen

 Regelen van de bevoegdheden in verband met de benodigde inpassing van het plan in 

het Provinciaal inpassingplan;

 Aandacht voor de marktbenadering en voor welke overheidspartij de realisator van de 

maatregel zal zijn;

 Advies om een ambtelijke werkgroep bevoegd gezag op te starten, om in een vroegtijdig 

stadium een aantal cruciale zaken zoals vergunningverlening en beheer tijdig bij de 

betrokken partijen onder de aandacht te brengen.

De bevindingennotitie SNIP2A en een toelichting hoe met de aandachtspunten is omgegaan 

in SNIP 3, is opgenomen in bijlage 2.
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4.1 DOELSTELLINGEN VAN RUIMTE VOOR DE LEK

In deze paragraaf zijn de doelstellingen voor de planstudiefase (SNIP3) van Ruimte voor de 

Lek beschreven. In het ontwerpproces zijn verschillende keuzes gemaakt en optimalisaties 

doorgevoerd die hebben geleid tot het uiteindelijke Projectontwerp. Bij het maken van die 

keuzes zijn de doelstellingen, zoals beschreven in deze paragraaf, als uitgangspunt 

genomen. 

Doelstellingen Ruimte voor de Rivier: veiligheid en ruimtelijke kwaliteit

Ruimte voor de Rivier kent een dubbeldoelstelling: het verhogen van de veiligheid en het 

verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. 

Veiligheid

De hoofddoelstelling voor het project Ruimte voor de Lek ten aanzien van veiligheid is het 

realiseren van een waterstanddaling bij maatgevende hoogwateromstandigheden (MHW) 

van minimaal 8 cm (km 945.2–946.2). Daarbovenop dient een marge gerealiseerd te worden 

om ruimte te bieden voor het gewenste beheer en onderhoud.  

Overigens mag het Projectontwerp geen negatieve gevolgen hebben voor de kwel en 

dijkstabiliteit.

Ruimtelijke kwaliteit

Ruimte voor de Lek heeft tevens als doel het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het 

gebied. Deze doelstelling heeft in de SNIP2A-fase veel aandacht gekregen. De ruimtelijke 

kwaliteit wordt versterkt door de ontwikkeling van een robuuste landschapsstructuur, 

gebaseerd op natuurontwikkeling in lijn met de realisatie van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). Daarnaast dragen verschillende recreatieve voorzieningen bij aan de 

ruimtelijke kwaliteit.

Draagvlak voor besluit

Ten aanzien van het bestuurlijk draagvlak is ten doel gesteld dat de Stuurgroep het 

Projectontwerp unaniem moet goedkeuren. Dit betekent dat alle onderliggende documenten 

positief beoordeeld moeten zijn door de partners. 

Het draagvlak onder bewoners en belanghebbenden dient te zijn vergroot ten opzichte van 

SNIP2A, waarmee de kans op realisatie (mede door een beperkter aantal inspraakreacties) 

4Scope van het project
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groter is. De bewoners en belanghebbenden hebben hun inbreng kunnen doen bij de 

optimalisatie tot het Projectontwerp.  

Daarnaast dient het project tot zo min mogelijk ongewenste neveneffecten voor de 

omgeving te leiden, tijdens en na uitvoering van het project. Te denken valt aan de effecten 

op het gebied van kwel, verkeer of scheepvaart.

Vergunbaarheid, uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en beheerbaarheid

Vanuit de PKB zijn de volgende eisen aan het project gesteld:

 Het project is realiseerbaar binnen de geldende wet- en regelgeving (vergunbaarheid) en 

past in het bestaande beleid.

 Het project is uitvoerbaar waarbij het heringericht gebied uiterlijk 31 december 2015 

wordt opgeleverd. Daarbij is expliciete aandacht besteed aan het benodigd grondverzet 

en voorwaarden aan de uitvoering vanuit natuur. 

 Het project is beheerbaar en onderhoudbaar, wat wordt ondersteund door verklaringen 

van de beoogde eindbeheerders. Daarbij is rekening gehouden met een beheermarge in 

de  rivierkundige taakstelling, die voldoende ruimte biedt voor het uitvoeren van 

beheertaken, ondermeer in het kader van sediment- en natuurbeheer. 

 Het project leidt niet tot ontoelaatbare milieueffecten (getoetst in een 

Milieueffectrapportage).

 Het project is realiseerbaar binnen het taakstellend budget en bijbehorend 

dekkingsvoorstel, waarbij gestreefd wordt  naar de beste kwaliteit binnen het gestelde 

budget.  

4.2 PROJECTGEBIED EN PLANGEBIED

In het project Ruimte voor de Lek worden twee verschillende plangrenzen aangehouden: 

projectgebied en plangebied.

Projectgebied 

Het projectgebied voor het project Ruimte voor de Lek bestaat uit de volgende 

deelgebieden:

 Toegangsdam Stuweiland en Ossenwaard (verder: Stuweiland); 

 Bossenwaard; 

 ‘t Waalse Waard; 

 Vianense Waard; 

 Pontwaard & Mijnsherenwaard

Voor deze gebieden wordt een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) opgesteld en is een 

wijziging in ruimtelijke bestemming voorzien. De Milieueffectrapportage (MER) heeft 

betrekking op dit projectgebied. Natuurlijk worden bij de beoordeling van de effecten van 

de voorgestelde ontwikkelingen in de MER, ook de effecten die plaatsvinden buiten het 

projectgebied meegenomen.

Bijzondere status stuweiland Hagestein in projectgebied 

Het stuweiland bij stuw Hagestein valt buiten de begrenzing van het projectgebied. Wel 

behoort de langzaam verkeersroute over en bereikbaarheid van het eiland tot het project. 
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Daarom is deze route ook binnen het projectgebied opgenomen (deelgebied toegangsdam 

Stuweiland).

Plangebied 

Het plangebied bestaat uit dezelfde deelgebieden als het projectgebied MER, uitgebreid met:

 Honswijkerwaarden.

 Uiterwaard Hagestein.

Voor de Honswijkerwaard geldt dat er reeds natuurbeheer wordt gevoerd, dat wordt 

gewoon voortgezet. Voor beide uiterwaarden geldt dat de huidige situatie afwijkt van de 

referentiesituatie. Opnemen in het project zou een hogere rivierkundige taakstelling 

betekenen. Niet vanwege de doelstelling, maar vanwege modelafwijkingen. Omdat die 

ruimte er niet is binnen het projectgebied, nemen we deze gebieden niet mee. Daarnaast zijn 

er geen financiële middelen gereserveerd binnen het programma Ruimte voor de Rivier 

voor herinrichting van deze gebieden. 

De delen van het plangebied die buiten het projectgebied vallen zijn geen onderdeel van het 

MER en van het PIP. Wel wordt voor al deze gebieden in het kader van het project Ruimte 

voor de Lek een ontwerp- en inrichtingsvisie opgesteld in het Ruimtelijk Kwaliteitsplan. 

Navolgende figuur geeft de verschillende begrenzingen weer, met bijbehorende 

verwijzingen naar plangebied en projectgebied.

4.3 AUTONOME ONTWIKKELING

Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is uitgangspunt voor de definitie van de autonome 

ontwikkelingen. Autonome ontwikkelingen zijn dus die ontwikkelingen die in het PIP 

beschreven en beleidsmatig gefaciliteerd worden. Omdat de planhorizon van het PIP 10 jaar 

Figuur 4

Plangebied Ruimte voor de 

Lek.

Rode lijn: plangebied

Paarse lijn: projectgebied
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is, wordt ook de referentiesituatie over 10 jaar geschetst: de huidige situatie inclusief de in 

het PIP opgenomen autonome ontwikkelingen zonder dat de maatregel 

zomerbedverbreding door uiterwaardvergraving wordt uitgevoerd. Onderstaand zijn de 

belangrijkste autonome ontwikkelingen beschreven. 

Herstructurering Lekboulevard Hoog Zandveld 

De gemeente Nieuwegein heeft voorzien in een herstructurering van de Lekboulevard Hoog 

Zandveld. Voor het noordelijke deel van het project Lekboulevard- Hoog Zandveld heeft 

het college van B&W in november 2010 een aangepast stedenbouwkundig plan laten 

opstellen. Het aangepaste stedenbouwkundig plan is voor een gedeelte van het 

projectgebied ruimtelijk richtinggevend voor de herziening van het bestemmingsplan, de 

overige deelgebieden gaan mee in de actualiseringoperatie. De procedure voor de 

herziening van het bestemmingsplan is inmiddels gestart. In mei 2011 zal het college van 

B&W het voorontwerp bestemmingsplan vrijgeven voor inspraak. 

Bedrijventerrein ’t Klooster

Bedrijvenpark ‘t Klooster is een project waarbinnen cultuurhistorie, ecologie, recreatie en 

duurzame bedrijvigheid samenkomen. Bedrijvenpark ‘t Klooster fungeert met de 

aansluiting op de A-27, als entree voor de stad Nieuwegein. 

Aanleg 3e kolk bij Beatrixsluizen

De Beatrixsluis vormt een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Recente 

vervoersgegevens laten een sterkere stijging van het goederenvervoer over het Lekkanaal 

zien dan verwacht, waardoor reeds in 2017 een knelpunt zal optreden in plaats van in 2020. 

Daarom is besloten tot capaciteitsvergroting van de Beatrixsluis in combinatie met de 

verruiming van het Lekkanaal. In ’t Waalse Waard zijn twee ontwikkelingen voorzien:

Aangrenzend aan ’t Waals Waard is sprake van verruiming van het Lekkanaal.

Aanleg en ingebruikname van een 3de kolk bij de Beatrixsluizen.

4.4 SAMENHANG MET PROJECTEN IN DE OMGEVING

Deze paragraaf gaat in op de ruimtelijke en/of functionele samenhang tussen het project 

Ruimte voor de Lek (de waterstaatkundige werken) en de aangrenzende projecten. 

Hieronder staan de meest relevante projecten kort beschreven. 

Recreatie Honswijkerwaard 

In de Honswijkerwaard en dan in het bijzonder het deel aan de noordzijde van de 

zandwinplas wordt een recreatiegebied ontwikkeld voor intensieve recreatie. Een plas 

onder de noemer ’t Waal wordt in de uiterwaarden gecreëerd. Het terrein is open aan de 

waterkant en heeft een strand. Het toekomstige beheer van het gebied zal door 

Staatsbosbeheer worden vorm gegeven. 

Deze ontwikkeling ligt buiten het plangebied PIP en heeft geen directe invloed op het 

plangebied zelf.

Verbreding A27

Door het knooppunt, en de nabijgelegen Lekkruisingen van de A2 als de A27 ontstaan vaak 

files op de snelwegen rond Vianen. In de toekomst zal als onderdeel van de verbreding van 
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de A27 ook de Lekbrug in de A27 worden vervangen. De verbreding van de A27 is 

vooralsnog onvoldoende vastgelegd om mee te nemen als autonome ontwikkeling. 

Regionaal Structuurplan 2005 – 2015

In het uitvoeringscontract Vianen van het Regionaal Structuurplan 2005 – 2015 worden de 

volgende relevante projecten genoemd:

1. Recreatieve versterking en herinrichting van de Heerewaarden.

2. Langzaam verkeer verbinding Vianen-Hagestein-Plas Everstein.

3. Restauratie casco en terrein fort Everdingen (Nieuwe Hollandse Waterlinie).

Deze ontwikkelingen liggen buiten het plangebied PIP en heeft geen directe invloed op het 

plangebied zelf.

Kierbesluit Haringvlietsluizen

Mogelijk vindt een aanpassing plaats van het sluitingsregime van de Haringvlietsluizen (het 

Kierbesluit). Deze aanpassing heeft tot gevolg dat de waterstand bij Hagestein gemiddeld 

hoger komt te liggen (nu bij hoogwater 1,45 bij kierbesluit 1,50; bij laagwater nu 0,30 en bij 

het kierbesluit 0,40, Bol & Kraak, 1998).

Dijkverbetering Lek/Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard

Langs de Lek is een dijkverbetering voorzien van dijkring 43. Dit project dient, evenals 

Ruimte voor de Lek, te zijn afgerond in 2015. Voorheen was de bedoeling om vrijwel de 

gehele dijk langs de Lek die onderdeel uitmaakt van dijkring 43 te versterken. Ten tijde van 

SNIP2A is getracht met grotere MHW-verlagingen bij Ruimte voor de Lek de 

dijkverbetering in zijn geheel te voorkomen, danwel sterk te beperken. Dit bleek echter niet 

mogelijk. Het effect van Ruimte voor de Lek op de benodigde dijkwerkzaamheden is te 

beperkt en voorzieningen zijn dermate kostbaar en risicovol dat dit niet acceptabel is geacht. 

Inmiddels blijkt, na herberekeningen en een evaluatie, dat grote delen van de

dijkverbetering langs de Lek niet door hoeven te gaan. Wel zal Waterschap Rivierenland, op 

gedeelten van het dijkvak ter hoogte van de wijk De Hagen in Vianen, maatregelen treffen 

om de piping-lengte van de dijk te vergroten. Deze aanpassing maakt geen deel uit van de 

planstudie van Ruimte voor de Lek, maar in de uitvoering kunnen beide projecten wel 

worden geïntegreerd. 

Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Ruimte voor de Rivier)

Stroomafwaarts is een dijkverbetering voorzien ter hoogte van de Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden. De werkzaamheden leiden tot een verbetering van de dijk.

Deze ontwikkeling ligt buiten het plangebied PIP en heeft geen directe invloed op het 

plangebied zelf.
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5.1 SAMENWERKING EN BESLUITVORMING

De Provincie Utrecht is de initiatiefnemer voor de planfase (SNIP3 fase) van het project

Ruimte voor de Lek. De Provincie heeft besloten de planstudie op projectmatige wijze uit te 

voeren. Hierbij is nauw samengewerkt met de gemeenten Vianen, Nieuwegein, Houten en 

IJsselstein, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rivierenland. 

Deze partijen hebben gezamenlijk sturing gegeven aan het project middels een daarvoor in 

het leven geroepen Stuurgroep. Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland (district Rijn en 

Lek) is als beheerder van de rivier ook betrokken in deze Stuurgroep net als de 

Programmadirectie Ruimte voor de Rivier (PDR). Tijdens het opstellen van het 

projectontwerp heeft integrale afstemming met de Stuurgroep plaatsgevonden. 

Besluiten van de Stuurgroep zijn voorgelegd aan de gemeenteraden, Provinciale Staten, de 

besturen van de waterschappen en de directie van Rijkswaterstaat. Op verschillende 

momenten in het project is akkoord van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 

(voorheen: Verkeer en Waterstaat) nodig, als opdrachtgever van de gehele planstudie.

5.2 PROCEDURE

Aangezien Ruimte voor de Lek een project van provinciaal belang is met bovenlokale 

ruimtelijke effecten, is besloten om voor dit project een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) op 

te stellen. In het PIP worden de nieuwe functies in het gebied verankerd. Omdat het project 

m.e.r.-plichtige activiteiten bevat, is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld en de m.e.r.-

procedure doorlopen. Het MER beoordeelt het Projectontwerp dat aan de basis van het PIP 

ligt.

Het project Ruimte voor de Lek volgt de (interne) Spelregels Natte Infrastructuur Projecten 

(SNIP) van Rijkswaterstaat. Voor het PIP Ruimte voor de Lek, zijn de volgende twee 

beslismomenten binnen de SNIP-procedure van belang:

 SNIP 2A beslissing, waarin de Staatssecretaris uitgangspunten voor minimale MHW-

verlaging, ruimtelijke kwaliteit en beschikbare middelen heeft vastgesteld, genomen op 

18 augustus 2009; 

5Het proces nader 

toegelicht 

HOOFDSTUK
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 SNIP 3 beslissing, waarmee de projectbeslissing wordt genomen. Ter onderbouwing van 

dit besluit is de Gekozen variant verder ontwikkeld tot projectontwerp en getoetst op 

doelbereik, milieutechnische haalbaarheid en financiële haalbaarheid. Na de SNIP3 

beslissing starten de formele besluitvormingsprocedures (terinzagelegging, zienswijzen, 

beroep) van PIP, MER en bijbehorende vergunningaanvragen.

Provincie Utrecht is voornemens een coördinatiebesluit te nemen voor Ruimte voor de Lek. 

Dit betekent dat het PIP (en het MER) gecoördineerd in procedure gaat, samen met de

benodigde uitvoeringsbesluiten (hoofdvergunningen). De coördinatieregeling voorziet in 

een gezamenlijke kennisgeving, ter inzage legging van de ontwerpbesluiten en gelijktijdige 

bekendmaking van de besluiten Tevens worden de beroepsmomenten gebundeld. 

Dit heeft een aantal voordelen, zowel voor de initiatiefnemer als voor omwonenden:

 Vergunningen die mede bepalend zijn voor het ontwerp worden gelijktijdig behandeld 

met het inpassingsplan. Dit geeft meteen duidelijkheid over de mogelijkheid voor het 

ontwerp.

 Omwonenden kunnen in één keer alle relevante stukken bekijken en hoeven maar één 

keer in bezwaar en beroep. Als initiatiefnemer heeft dat als voordeel dat je niet voor 

iedere losse vergunning onduidelijkheid hebt over de RvS.

 Doordat niet alle vergunningen na elkaar worden behandeld biedt het tijdswinst. 

Daarnaast moet de RvS door de Crisis en Herstelwet binnen 6 maanden besluiten.

5.3 HET PROCES VAN SNIP2A- NAAR SNIP3-BESLUIT

De Gekozen Variant is in de SNIP-3 fase verder uitgewerkt tot het Projectontwerp, waarin 

technische en landschappelijke aspecten, omliggende projecten en de wensen van 

belanghebbenden samenkomen. Dit is gedaan in verschillende optimalisatieslagen, 

waarbinnen ook ontwerpsessies met regionale partners, betrokkenen en door 

effectbeoordeling door experts. Bij het uiteindelijke Projectontwerp zijn nog drie varianten 

voor uitvoering ontwikkeld en beoordeeld op effecten. Dit proces is weergegeven in 

navolgende figuur. 
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5.4 VAN GEKOZEN VARIANT SNIP2A NAAR PROJECTONTWERP SNIP3

Van Gekozen variant naar Voorlopig Voorkeursalternatief

In de SNIP3 fase is de Gekozen Variant verder geoptimaliseerd. De SNIP3 fase is gestart in 

mei 2010. In de periode mei 2010-september 2010 is in een aantal ontwerpcycli een 

uitwerking gemaakt van de Gekozen Variant. Hierbij is in twee  ontwerpateliers aan 

bewoners en belanghebbenden de gelegenheid geboden hun wensen en kennis van het 

gebied in te brengen. 

Figuur 5

Van PKB naar 

Projectontwerp
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De optimalisatieslag heeft geresulteerd in een Voorlopig Voorkeursalternatief (VVKA). Het 

VVKA is getoetst op waterstandsverlaging (MHW doelbereik), milieutechnische effecten 

(MER) en financiële haalbaarheid. Het VVKA is besproken in de Stuurgroep op 1 oktober 

2010. Hierbij is ook de reactie van de Klankbordgroep op het VVKA aan bod gekomen. 

In het advies Reikwijdte en Detailniveau (m.e.r.) staat dat naast het VVKA ook twee Meest 

Milieuvriendelijke Alternatieven ontwikkeld moeten worden. In lijn met dit advies zijn  

twee uiterste alternatieven ontwikkeld: het MMA Natuur en het MMA Ruimtelijke 

kwaliteit. Beide alternatieven bieden de mogelijkheid op een kwalitatieve wijze de 

ontwerpkeuzes uit het VVKA kritisch te toetsen en waar nodig het VVKA te optimaliseren.

Van Voorlopig Voorkeursalternatief naar Voorkeursalternatief

Het resultaat van de vergelijking van het VVKA met het MMA Natuur en Ruimtelijke 

kwaliteit, benodigde aanpassingen aan het ontwerp vanuit effectbeoordelingen en 

toetsingen, en de bespreking van het VVKA in de Stuurgroep is een aanpassing van het 

ontwerp tot het Voorkeursalternatief (VKA). De uitkomsten van de effectbeoordelingen en 

toetsingen van het VVKA (en MMA) hebben een belangrijke rol gespeeld bij het opstellen 

van het VKA. 

Van Voorkeursalternatief naar Projectontwerp

Op basis van de resultaten van de effectbeoordeling van het VKA heeft een laatste 

optimalisatieslag plaats gevonden om te komen tot het Projectontwerp. Specifieke 

aandachtspunten bij deze optimalisatieslag waren het voorkomen van grondwateroverlast 

in Vianen, het beperken van de uitvoeringskosten  en aandacht voor een mogelijk 

kwelprobleem aan de noordzijde bij Nieuwegein. Deze optimalisatieslag heeft geresulteerd

in het Projectontwerp. Voor het Projectontwerp is het ontwerp van de Vianense Waard 

geheel herzien. De andere deelgebieden zijn niet gewijzigd. Aan het Projectontwerp zijn drie 

uitvoeringsvarianten toegevoegd. 

5.5 BETROKKENHEID VAN DE OMGEVING

De Provincie Utrecht heeft als initiatiefnemer van de planstudiefase van Ruimte voor de Lek 

actief de samenwerking opgezocht met de gemeenten Nieuwegein, Vianen, Houten en 

IJsselstein, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Waterschap Rivierenland en de

rivierbeheerder Rijkswaterstaat Dienst Oost Nederland. Deze partijen zijn op ambtelijk 

niveau vertegenwoordigd in de Externe Projectgroep en bestuurlijk in de Stuurgroep 

Ruimte voor de Lek. Daarnaast zijn de beoogde eindbeheerders en Bevoegd Gezag intensief 

betrokken in de planstudiefase. In meerdere overleggen zijn (tussen)producten besproken. 

Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een verklaring van vergunbaarheid door Bevoegd 

Gezag en instemmingsbrieven van de beoogde eindbeheerders met het ontwerp, beheer en 

onderhoud.

Ontwerpateliers

Bewoners en andere belanghebbenden hebben hun kennis van het gebied en wensen voor 

het ontwerp ingebracht tijdens 2 ontwerpateliers in de zomer van 2010. De uitwerking van 

de Gekozen Variant stond tijdens deze ontwerpateliers centraal. Binnen deze variant zijn 

nog verschillende onderwerpen nader besproken. Een voorbeeld hiervan is de invulling van 

de combinatie 'natuur en recreatie' in de Bossenwaard, en de exacte locatie van de 

Voorlopig 

Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief

Projectontwerp
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parkeerplaats in Vianen. De inbreng van deelnemers aan de ateliers is waardevol geweest 

voor het ontwerpteam en vervolgens ook voor de Stuurgroep die de uiteindelijke beslissing 

heeft genomen.

Klankbordgroep

Om tijdig te reageren en in te spelen op signalen, en deze te betrekken bij de besluitvorming 

in de Stuurgroep, is een Klankbordgroep opgericht. Deze Klankbordgroep 

vertegenwoordigd bewoners, belangengroepen, verenigingen en instanties die op enigerlei 

wijze bij het project zijn betrokken. De Klankbordgroep heeft de Stuurgroep geadviseerd 

over de keuzes die zijn gemaakt door de projectorganisatie. De onafhankelijke voorzitter 

van de Klankbordgroep maakt als adviserend lid deel uit van de Stuurgroep.

5.6 KWALITEITSBORGING

Bij de borging van de kwaliteit van geleverde producten speelden meerdere zaken een 

belangrijke rol, waaronder het kwaliteit- en managementsysteem van ARCADIS en de 

toetsen van het Q-team en de PDR. Op deze plaats wordt specifiek gewezen op het feit dat 

het opstellen van de producten en de ontwerpwerkzaamheden volledig in lijn met de

richtlijnen van Systems Engineering zijn uitgevoerd.  In bijlage 3 zijn de ‘lessons learned’ uit 

deze planstudiefase weergegeven.

5.6.1 KWALITEIT- EN MANAGEMENTSYSTEEM

Bij het opstellen van de SNIP3-producten is het Kwaliteit- en managementsysteem van 

ARCADIS toegepast (NEN ISO 9001:2000). Centraal in dit systeem staan de verschillende 

processtappen. De werkwijze gaat uit van het per processtap bewaken van de factoren 

‘Tijd’, ‘Kosten, ‘Kwaliteit’, ‘Informatie’ en ‘Communicatie’ en daarbij de rol van de actoren 

en gevolgen voor het project.

Bij de borging van kwaliteit van het projectontwerp en de geleverde SNIP3-producten 

speelden de volgende zaken een belangrijke rol: 

 Het toepassen van Systems Engineering; 

 Tools voor kwaliteitsbeheersing; en

 Raakvlakmanagement.

Systems Engineering

Systems Engineering (SE) is de systematische benadering van wat benodigd is en hoe het tot 

stand komt, rekening houdend met de projectspecifieke prestaties op het gebied van tijd, 

geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Dit is toegepast in zowel de ‘ontwerplijn’ als de 

‘productenlijn’.

SE in de ontwerplijn

Vanuit verschillende invalshoeken worden randvoorwaarden, eisen en wensen gesteld die 

tot uitdrukking moeten komen in de te realiseren herinrichting van het plangebied. In het 

Programma van Eisen zijn deze eisen gekoppeld aan de onderdelen van het gebied 

(objecten). De objectenboom en het Programma van Eisen vormen de schakel tussen de 

SNIP3-documenten en de onder aansturing van de PDR in SNIP 4 en 5 op te stellen 

contractdocumenten en de realisatie. Voor de eisen maken we onderscheid in:



RUIMTE VOOR DE LEK
ADVIESNOTA SNIP3

074926700:E ARCADIS 47

 functie-eisen (wat moet het object kunnen);

 interne eisen (de onderlinge samenhang van de verschillende onderdelen van het 

systeem en hoe passen deze in elkaar);

 omgevingseisen (hoe past het object in de omgeving); en

 aspecteisen (eisen ten aanzien van duurzaamheid, betrouwbaarheid, veiligheid).

SE in de productenlijn

In de productenlijn is SE vertaald naar een verificatiemethode: 

 per product is in een verificatietabel een eenduidige set van eisen vastgelegd. Deze tabel 

bevat zowel de vereisten uit het Handboek SNIP, eventuele externe eisen (normen, 

wetten, etc) en specifieke vereisten vanuit de initiatiefnemer;   

 voor levering van een conceptversie of definitieve versie heeft controle plaatsgevonden 

door een senior specialist en een lid van het Projectmanagementteam of het product 

voldoet aan de eisen; en

 de initiatiefnemer en specialisten van de samenwerkende partijen hebben de producten 

(ook de tussentijdse concepten) vervolgens beoordeeld en becommentarieerd. 

Tools voor kwaliteitsbeheersing

Om de kwaliteit van de producten te beheersen zijn verschillende hulpmiddelen 

ontwikkeld. Deze tools ondersteunen de aansturing van de specialisten middels uniformiteit 

en aandachtspunten (bijvoorbeeld rapport-dummy’s) en voor het vastleggen van afspraken, 

overwegingen, ontwerpkeuzes et cetera (bijvoorbeeld regulier logboek en ontwerplogboek). 

Raakvlakmanagement

Tussen de verschillende op te stellen producten in het project, tussen de op te stellen 

producten en de objecten uit de objectenboom waarvoor eisen moeten worden uitgewerkt, 

tussen de deelgebieden en tussen de deelgebieden en de omgeving bestaan raakvlakken.

In een raakvlakkenmatrix zijn alle raakvlakken binnen het project op een overzichtelijke 

manier in beeld gebracht. Deze raakvlakkenmatrix is zowel door specialisten als de leden 

van het managementteam gebruikt om raakvlakken continu in beeld te hebben en te laten 

doorwerken.

5.6.2 Q-TEAM

Het Q-team heeft in de planstudiefase haar bevindingen met de initiatiefnemer gedeeld. Het 

advies van het Q-team is meegenomen in de uitwerking van het Projectontwerp. Het advies 

en de reactie daarop van de initiatiefnemer is opgenomen in bijlage 4. Het Q-team heeft veel 

waardering voor het ontwerp, de werkwijze en het resultaat.

5.6.3 VOORTOETS PDR

De tweede concepten van alle SNIP3-producten zijn ter toetsing voorgelegd aan de PDR 

(zgn Voortoets). 

PM opnemen hoofdpunten

De bevindingen van de PDR zijn opgenomen in bijlage 5.
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In hoofdstuk 2 is het Projectontwerp op hoofdlijnen beschreven. In dit hoofdstuk wordt daar 

nader ingegaan op de toekomstige inrichting per deelgebied en het beheer en onderhoud.

Voor het project Ruimte voor de Lek zijn vijf deelgebieden onderscheiden. Voor elk van 

deze gebieden is op hoofdlijnen de toekomstige inrichting geschetst. 

Toegangsdam Stuweiland

Om voldoende verlaging onder maatgevende omstandigheden te realiseren wordt de 

toegangsdam naar het Stuweiland verlaagd. De bereikbaarheid voor bewoners wordt 

gehandhaafd door een tijdelijke voorziening. Door het verlagen van deze dam en het 

verwijderen van beplanting langs de oeverlijn van deze dam wordt ook de continuïteit van 

de oorspronkelijke Lekloop versterkt.

Bossenwaard

In deze uiterwaard worden rivierverruimende maatregelen gecombineerd met de aanleg 

van natuur en recreatief medegebruik. De aanleg van een getijdengeul levert een bijdrage 

aan rivierverruiming en aan de ontwikkeling van de natuurdoelen voor de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS). De belevingswaarde van het gebied wordt verbeterd door aanleg 

van maaipaden, een hondenuitlaatstrook en een wandelpad dat toegankelijk is voor 

mindervaliden. Een uitzichtpunt, vogelkijkscherm en speelnatuur dragen bij aan de water-

6Het Projectontwerp 

nader toegelicht

Figuur 5.6

Projectontwerp toegangsdam 

Stuweiland

HOOFDSTUK
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en natuurbeleving van het gebied. Om daarbij overlast van recreanten op natuurwaarden en 

voor omwonenden te beperkten is voorzien in zonering. Om de overlast voor omwonenden 

te beperken is gekozen voor extensieve recreatie passend binnen de EHS

’t Waalse Waard

’t Waalse Waard is, ondanks dat het maar voor een deel is bestemd als EHS in zijn geheel als 

natuurgebied ingericht. Het realiseren van de natuurdoelen wordt gecombineerd met 

rivierverruimende maatregelen zoals de aanleg van een meestromende nevengeul. De 

zandwinplas wordt verondiept en geïntegreerd in het geulenpatroon en draagt daarmee bij 

aan het verhogen van de natuurwaarden. Een parkeervoorziening, een maaipad en een 

uitzichtpunt verbeteren de belevingswaarde van deze uiterwaard, waar de natuurbeleving 

voorop staat. 

Figuur 7.7

Projectontwerp Bossenwaard

Figuur 6.8

Projectontwerp ’t Waalse 

Waard
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Vianense Waard

Voor de rivierverruiming worden het noordwestelijke gedeelte van de zomerkade  van de 

Vianense Waard en de oostelijke leikade langs het Merwedekanaal verlaagd. Een beperkt 

deel van de uiterwaard krijgt hierdoor een hogere inundatiefrequentie. Om de 

inundatiefrequentie van het overige (veel grotere) deel van de uiterwaard gelijk te houden 

aan de inundatiefrequentie in de huidige situatie, wordt een nieuwe zomerkade aangelegd. 

Deze zomerkade wordt in diagonale richting aangelegd en verbindt het resterende deel van 

de zomerkade met de leikade van het Merwedekanaal. In de Vianense Waard wordt verder 

de ontwikkeling van natuurwaarden gecombineerd met recreatief medegebruik. In het 

ontwerp is aandacht besteed aan de aanwezige cultuurhistorische waarden: het kleinschalig 

agrarisch cultuurlandschap en het oude verkavelingspatroon blijven zichtbaar en worden 

lokaal geaccentueerd. Voor dit accentueren worden meidoornhagen en ooibos aangelegd. 

De Vianense Waard wordt een natuurlijk landschap en richt zich op laagdynamische natuur 

met de ontwikkeling van natte en droge gras- en hooilanden en akkers. Beleving van het  

gebied wordt verbeterd door de aanleg van  wandelpaden en diverse ontsluitingen vanaf de 

winterdijk.

Pontwaard & Mijnsherenwaard

In dit deelgebied staat de ontwikkeling van natuurwaarden, passend bij het oorspronkelijke 

agrarische cultuurlandschap rond de Buitenstad, voorop. De aanleg van een geul zorgt 

zowel voor ruimte voor water, als voor het herstel van een oude loop van de Lek en de 

daaraan gelegen voormalige haven van Vianen. Aan de kop van de Buitenstad komen 

verschillende recreatieve voorzieningen: een camperstandplaats, wipkorenmolen en een 

passantenhaven. De functie van de Ponthoeve wordt in het PIP gewijzigd naar een 

‘Natuurderij’ met groene en blauwe diensten.

De Ponthoeve en de recreatieve voorzieningen zijn alleen te voet of per fiets bereikbaar via 

de bestaande weg door de Buitenstad, waarbij geparkeerd dient te worden op de nieuwe 

parkeerplaats ten oosten van de Buitenstad. Er is voorzien in een eenvoudige toegangsweg 

tot de molen vanaf de huidige weg in westelijke richting. Ook bestemmingsverkeer voor de 

Ponthoeve blijft gebruik maken van de bestaande weg door de Buitenstad.  

Figuur 8.9

Projectontwerp Vianense 

Waard
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Honswijkerwaarden

In de Honswijkerwaarden worden geen inrichtingsmaatregelen voorgesteld. In het zuidelijk 

deel van de Honswijkerwaarden is sprake van een gaaf morfologisch patroon 

(oeverwalstructuur). Staatsbosbeheer past hier reeds een patroonmatig beheer toe. 

Voorgesteld wordt dit beheer te continueren: wei- en hooilandbeheer, ontwikkelen van 

kleiputten langs de dijk (amfibiepoelen) en het aanvullen van meidoornsingels. 

Aandachtspunt is het behoud van het schootsveld rondom Fort Honswijk, opgaande 

beplanting dient daarom laag te blijven.

Uiterwaard Nabij Hagestein

In de uiterwaard nabij Hagestein worden geen inrichtingsmaatregelen voorgesteld. De 

uiterwaard heeft een verbindende ecologische functie tussen de Vianense Waard en de 

Everdingerwaarden. Een belangrijk uitgangspunt is het extensiveren van het grondgebruik, 

gericht op de ontwikkeling van bloemrijk grasland. Langs de Lek kan een brede 

natuurvriendelijke oever ontwikkeld worden. Gedacht wordt aan een 

vooroeververdediging bestaande uit palenrij, waarachter een plas-dras situatie ontstaat met 

rietontwikkeling. De recent gerealiseerde buitendijkse dijkwoning detoneert in het 

landschap. Met de ontwikkeling van ooibossen in de uitstulping van de dijk kan het zicht op 

de woning worden verzacht.

Figuur 9.10

Projectontwerp Pontwaard-

Mijnsherenwaard
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7.1 UITVOERING IN HET ONDERZOEK

De inrichtingswerkzaamheden voor het project Ruimte voor de Lek bestaan voor het 

grootste deel uit grondverzet en het aanleggen van kunstwerken zoals in- en uitlaatwerken 

en bruggen. De milieueffecten van deze werkzaamheden hangen vooral af van de 

uitvoeringsmethode en de totale uitvoeringsduur. Om te toetsen of de uitvoering voldoet 

aan wet- en regelgeving zijn er drie uitvoeringsvarianten ontwikkeld op basis van de 

uitvoeringsmethode en de uitvoeringsduur. Deze drie uitvoeringsvarianten zijn beoordeeld 

op milieueffecten en acceptabel bevonden. Uiteindelijk heeft de aannemer de vrijheid om de 

uitvoering vorm te geven, mits voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan de 

uitvoering in het Uitvoeringsplan.

7.2 RISICO’S

Voor de uitvoeringsfase (SNIP 4-6 fase) zijn top-risico’s geïdentificeerd voor de raming en 

de planning, zie onderstaande tabellen. Meer informatie over kans, gevolg en 

beheermaatregelen is opgenomen in het Uitvoeringsplan.

7Vooruitblik naar 

realisatie

Figuur 6.11

Top risico’s Uitvoering dd 2-3-

2010 – raming en planning

K = kans

GG= gevolg geld

GT = gevolg tijd

HOOFDSTUK
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ID Gebeurtenis Oorzaak Consequenties (gevolg)

412 Uitvoerings-activiteiten moeten staken 

- broedseizoen in de zomer waardoor geen 

uitvoeringsactiviteiten mogen plaatsvinden

- onverwacht hoog water in het najaar / periode van 

uitvoering

- Sterke vertraging doordat bij relatief kleine vertraging direct 

over winter- en volgende broedseizoen heen getild moeten 

worden

459 Nemen van extra en/of andere kwel maatregelen
Aanvullende wensen van waterschap na SNIP 3 besluit om 

kwelproblematiek beter op te lossen

- Extra kosten ivm met de toenemen maatregelen (niet 

uitgaande van het plaatsen kwelschermen)

- Vertraging

422 Archeologische gevolgen voor het project zijn onduidelijk
vooronderzoek is niet 100% dekkend; onderzoeksgegevens 

worden te laat opgeleverd

vertraging bij uitvoering; ontgraven van de oude haven 

wordt onmogelijk vanwege te hoge kosten gevolg vertraging 

(noodzakelijke wijizgingen in het ontwerp en vermindering 

van RK)

444
Kabels en leidingensituatie blijkt in uitvoering complexer om 

in te passen dan bedacht (incl RWZI leidingen)

- Cruciale kabels en leidingen doorkruisen het gebied, met 

hele specifieke eisen/wensen (met name Gasunie en 

effluentleiding)

- K&L eigenaren staan er op om specifieke aannemers (als 

vaste samenwerkingspartners) aan te stellen voor het 

verleggen en/of aanpassen. 

- K&L-eigenaren brengen onderhoud/aanpassingen in onder 

het project (meeliften)

- niet alle K&L zijn bekend

Aannemer kan pas later starten, inefficiencyclaims van 

aannemer gedurende uitvoering, interface risico tussen 

verschillende aannemers

442
Marktwerking onvoldoende benut, waardoor 

inschrijvingsprijs onvoldoende scherp is

Definitieve ontwerp met vraagspecificatie (inclusief 

randvoorwaarden voortkomend uit bijv. MER, vergunningen 

etc) biedt te weinig vrijheidsgraden / ontwerp is te ver 

gedetailleerd doordat contractvorm niet past bij gewenste 

uitvoering/aannemer * Marktstrategie: onduidelijkheid welke 

ruimte de uitvoerder heeft (beeldkwaliteit, technisch ontwerp 

etc.), of welke ruimte krijgt deze voor nevenactiveiten (b.v. 

omputten, extra zandwinning etc)

Hogere uitvoeringskosten in ramingen van inschrijvers

465 Beschadiging Gasleiding of effluentleiding Uitval vanwege werkzaamheden aannemer vertraging
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ID Gebeurtenis Oorzaak Consequenties (gevolg)

439
Overgang van de planstudiefase naar de voorbereiding van 

de uitvoering verloopt stroef

'- Realisator start te laat met inwerken/meedraaien in het 

project * Met name visie, achtergrond en goede contacten zijn 

moeilijk overdraagbaar aan realisatot * Overgang van ir-

bureau kost inwerktijd * Rol van provincie in het 

vervolgtraject is naast de formele taken (o.a. vergunningen) 

onduidelijk

Vertraging in het starten van de voorbereiding van de 

uitvoering, vertraging in de planstudie door verkeerde 

verwachtingen 

479 minder vermarktbare grond
kwaliteit tegen valt of de kwaliteit door de evrsnipperde 

laagvorming niet in die kwaliteit af te graven
raming te laag

404

Beroepprocedure van belangenorganisaties; geen akkoord 

over invulling van lichte recreatie in de Bossenwaard met 

bewoners en/of bezwaar tegen de geul in de Vianense waard

- Bezwaar tegen recreatieve waarden in de Pontwaard

- Uitzicht vanuit Lekboulevard verandert negatief (in 

perceptie van betrokken actoren)

- Bezwaar tegen geul Vianense waard - bezwaar tegen horeca 

- bezwaar tegen parkeerplaats, camperparkeerplats en molen. 

* Bezwaar tegen (vermeende) overlast veroorzakende 

elementen in de Bossewaard

Vertraging en stagnatie in  vergunningenprocedures

480 Er moeten domeinrechten worden betaald Domeinen claimt een bedrag

433 Vertraging in onteigening van gronden
de crisis en herstelwet; Centralisatie van  besluitvoming over 

onteigening, en de beperkte personele capaciteit bij het Rijk.
Vertraging van start realisatie / gunning

406

De gronden om de waterstanddaling te realiseren / 

strategische percelen voor de uitvoering (bijv. cat I klei) zijn te 

laat ter beschikking

- Het project streeft er echter naar om alle gronden gelijktijdig 

ter beschikking te krijgen. Hiervoor is echter een 

onherroepelijk inpassingsplan nodig (voor de 

waterstanddaling is een vastgesteld plan voldoende, maar 

voor de kwaliteitsdoelstelling is een onherroepelijk plan 

nodig)

- eventueel onduidelijkheid over verwerving irt 

beschikbaarheid gelden van niet waterveiligheid-

doelstellingen - een aantal eigenaars lijkt niet van plan 

minnelijk te willen verkopen.

Vertraging van start realisatie / gunning
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ID Gebeurtenis Oorzaak Consequenties (gevolg)

436

Ruimtelijk Plan en onderbouwende stukken zijn niet tijdig 

beschikbaar om de planning van het PIP te halen (en het PIP-

proces te 'voeden' mbt het voorontwerp)

PIP is afhankelijk van concept inrichtingsplan. Hoe later het 

definitieve plan vastgesteld wordt, hoe moeilijker te 

verwerken in PIP. In september/oktober 2010 moet het 

concept voor het voorontwerp geleverd worden.

In het voorontwerp kunnen nog aannames gedaan worden, 

bij het ontwerp (in januari 90% klaar), in juni 2011 is alles 

gereed. ARCADIS heeft niet helder wanneer wat vast moet 

staan en aangeleverd moet worden.

Voorontwerp wordt na januari vastgesteld wat tot vertraging 

leidt 

417

Bevoegde Gezagen komen met nieuwe eisen/wensen op het 

moment van de behandeling van vergunningen aanvragen 

(zowel hoofd-, maar vooral ook uitvoeringsvergunningen). 

Daardoor niet verlenen van vergunningen  (bv: 

- watervergunning (waterwet) 

- omgevingsvergunning obv WABO

- etc)

- in eerdere contacten heeft BG 'zijn kruid droog gehouden' en 

strikt formele lijn gevolgd. In praktijk blijkt dat dit ten tijde 

van de aanvraag nog 'konijnen uit de hoed komen'.

- ontbreken van interne afstemming bij BG's over 

toezeggingen/behandeling/historie van het project en 

betrokkenheid van (daadwerkelijke) vergunningsverlening

- werkgroep BG heeft redelijk vrijblijvend karakter, maar 

wordt niet scherp gemaakt. (indruk dat er altijd nog ruimte is 

voor wijzigingen)

- Waterschap en/ of RWS ON gaan niet accoord met de 

plannen en beschikbare informatie voor het plan; 

- Ontoereikende inventarisatie van de eisen en wensen 

vergunningverlenende instanties. 

- Mogelijk ten gevolge van veranderende of nieuwe 

wetgeving zoals Wabo en Waterwet

Niet verlenen en/of discussie over vergunningen en daarmee 

vertraging van de start van de realisatie

484
Grondverwerving tbv natuurontwikkeling is niet langer 

mogelijk

Veranderende politieke klimaat (o.m. motie Koopmans\De 

Mos)

Delen van het ontwerp kunnen niet worden gerealiseerd; 

mogelijk moet het ontwerp worden aangepast.

415

Noodzaak tot het aanvragen van vergunningen en maken van 

saneringsplannen; Uit milieukundig onderzoek blijkt dat op 

locaties waar vanuit de optimalisatie maatregelen moeten 

worden uitgevoerd sprake is van (ernstige) verontreiniging 

en een mogelijke saneringsplicht

Grond dat vergraven/afgegraven wordt blijkt meer 

verontreinigd dan verwacht; Bodemverontreiniging waarover 

de nu beschikbare gegevens geen inzicht geven of waar 

verkennend onderzoek op 'optimalisatielocaties' inzicht in 

geeft

- Stagnatie uitvoeren oevergeul 

- Mogelijke vertraging, maar zeker aanvullende kosten voor 

het opstellen van een saneringsplan
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7.3 EISEN AAN DE UITVOERING

Eisen vanuit waterveiligheid

 Tijdens de uitvoering van het project dient het achterland minimaal gelijkwaardig te zijn 

beschermd tegen hoog water als de bestaande situatie. De (overstromings)veiligheid van 

het binnendijkse gebied moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Dit betekent dat er 

rekening moet worden gehouden met zetting, sterkte van (gras)bekleding en aansluiting 

op de bestaande kering. 

 Er mogen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering geen 

graafwerkzaamheden plaatsvinden in het gesloten seizoen. De periode van dijksluiting 

loopt voor Rivierenland elk jaar van 15 oktober tot en met 15 april in het jaar erop, voor 

HDSR van 15 oktober – 1 april (de periode bij HDSR tussen 1-15 oktober is ook gesloten, 

maar betreft alleen de zone bij de winterdijk).

 Tijdens de uitvoering van het project dient het afvoeren van water, ijs en sediment op 

minimaal gelijkwaardig niveau plaats te vinden als in de bestaande situatie.

 Tijdens de uitvoering van het project dienen de aan de Lek grenzende primaire 

waterkeringen, inclusief de in de primaire waterkeringen aanwezige kunstwerken, het 

water van de Lek op minimaal gelijkwaardig niveau te keren als in de bestaande situatie.

Eisen aan het grondverzet (transport)

 Aan- en afvoer van grond vindt in principe plaats via het water. Hiervoor worden in 

waarden tijdelijke laad- en losplaatsen aangelegd. De indicatieve locaties van deze 

tijdelijke laad- en losplaatsen zijn afgestemd met Rijkswaterstaat Oost Nederland. De 

definitieve locaties moeten door de aannemer nogmaals worden voorgelegd via het 

werkplan behorend bij de Watervergunning (zie 5.2.2)

 Tijdens de uitvoering moet het transport van materiaal en materieel over de dijk en de 

bijbehorende op- en afritten, zoveel mogelijk beperkt worden. Dit om aantasting van de 

waterkering te voorkomen. Vanwege de hoofdkeuze voor transport over water, zullen er 

in ieder geval weinig geladen dumpers over de dijk rijden.

 Transportroutes liggen binnen de contour van de aanvulling / ontgraving. De 

hoofdtransportroute ligt zo veel mogelijk op de grens  tussen gebieden met ophoging en 

de gebieden met ontgraving, rekening houdende met de grondwaterstand (conform het 

Handboek werkgids natuurtechniek – uitvoeren van grondwerk van de CUR).

 De transportroutes worden op gevoelige punten (op dijken, op- en afritten etc.) 

aangelegd met rijplaten, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de grond 

ongewenst wordt aangedrukt/samengeperst.

Eisen aan de uitvoering vanuit Archeologie

Daar waar grondroerende activiteiten plaatsvinden moet specifiek worden voldaan aan de 

planregels Archeologie zoals opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan Ruimte voor de 

Lek en het protocol Archeologische Vondsten. 

Eisen vanuit Niet Gesprongen Explosieven

In het rapport Niet Gesprongen Explosieven is een aantal verdachte objecten aangetroffen 

en is een gebied gedefinieerd dat beveiligd ontgraven dient te worden. Tijdens de 

uitvoering van grondroerende werkzaamheden of voorafgaand aan de 
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herinrichtingsmaatregelen in het kader van het project Ruimte voor de Lek dient hier een 

benadering en eventueel verwijdering dan wel beveiligd ontgraven plaats te vinden. Dit 

dient te gebeuren door een aannemer die gecertificeerd is volgens de BLR-OCE. 

Eisen vanuit Kabels en leidingen

Tijdens de uitvoering dient rekening te worden gehouden met kabels en leidingen in het 

gebied. De leidingen mogen niet beschadigd worden bij belasting door materieel. De 

uitvoering van de verlegging van kabels- en leidingen vindt plaats op initiatief van de 

nutsbedrijven: zij hebben daarvoor eigen aannemers.  Er dient gewerkt te worden conform 

de eisen vanuit wet- en regelgeving zijn uitgewerkt in het basisrapport Kabels en Leidingen 

Ruimte voor de Lek:

 Kabels en leidingen moeten aan bepaalde eisen voldoen. In de NEN 3650 zijn de 

algemene eisen voor buisleidingsystemen vastgelegd.

 Daarnaast zijn in de NEN 3651 eisen vastgelegd voor leidingen in of binnen de 

veiligheidszone van waterstaatswerken.

 Vanuit het aspect veiligheid moet worden gewerkt conform het Het Besluit externe 

veiligheid buisleidingen (Bevb) en de bijbehorende Regeling externe veiligheid 

buisleidingen (Revb) die op 1 januari 2011 in werking zijn getreden. De normstelling is 

in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

 Daarnaast moet worden voldaan aan de Wet Informatie-uitwisseling ondergrondse 

netten (WION; ook wel grondroerdersregeling genoemd), de wettelijke regeling die 

informatie-uitwisseling tussen netbeheerders en gravers (grondroerders) verplicht stelt 

t.b.v. het zorgvuldig uitvoeren van graafwerkzaamheden. Deze verantwoordelijkheid 

geldt zowel voor de opdrachtgever als de grondroerder. In de richtlijn ‘ Zorgvuldig 

graafproces’, opgesteld door het CROW, is het zorgvuldige graven nader uitgewerkt.

 De Algemene VELIN Voorwaarden zijn van toepassing voor alle aaneengesloten leden 

van VELIN (Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland) voor het voorbereiden en 

verrichten van grondroer- en overige activiteiten nabij leidingen en/of kabels. Deze 

regeling is bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te geven onder welke condities 

werkzaamheden nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van de Velin leden zijn 

toegestaan.

Eisen vanuit de scheepvaart

De beroepsscheepvaart mag geen significante hinder ondervinden tijdens de uitvoerende 

werkzaamheden.  Leidend hierin zijn de richtlijnen voor vaarwegen van 2005.

Eisen vanuit Beheer en Onderhoud

 Tijdens de uitvoering van het werk is de aannemer verantwoordelijk voor het beheer van 

het werk en het werkterrein. De inhoudelijke kanten van dit tijdelijke beheer worden 

toegelicht in het beheer- en onderhoudsplan. Het beheer heeft geen invloed op de 

fasering van de werkzaamheden. 

 Het beheer in de uitvoeringsfase is er zoveel mogelijk op gericht om die percelen die zijn 

ingericht onmiddellijk over te dragen naar de eindbeheerders. Indien dit om 

uitvoeringstechnische redenen niet mogelijk blijkt te zijn, is de aannemer 

verantwoordelijk voor het maaien van distelhaarden en het uittrekken van wilgenopslag 

als onderdeel van het beheer in de uitvoeringsperiode.
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Eisen vanuit bereikbaarheid

 De uitvoering van het plan mag geen hinder veroorzaken voor het wegverkeer op de 

rijkswegen A2 en A27.

 Tijdens de uitvoering van het plan dient het stuweiland bij stuw Hagenstein te allen tijde 

ongehinderd bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.

 Tijdens de uitvoering van het plan dient de Rioolwaterzuiveringsinstallatie te Vianen te 

allen tijde ongehinderd bereikbaar te zijn voor hulpdiensten.

 Tijdens de uitvoering van het plan dient Theehuis de Ponthoeve te allen tijde 

ongehinderd bereikbaar te zijn voor wegverkeer en hulpdiensten.

 Tijdens de uitvoering van het plan dient het voetveer Nieuwegein-Vianen te allen tijde 

ongehinderd bereikbaar te zijn voor fiets-/voetverkeer en hulpdiensten.

Eisen vanuit geohydrologie

Tijdens de uitvoering van het project mag de grondwateroverlast in het achterland niet 

toenemen ten opzichte van de bestaande situatie.

Eisen vanuit lucht, geluid en trillingen

 De luchtkwaliteitseisen Wet Milieubeheer zijn van toepassing tijdens de uitvoering, 

waarbij een gedetailleerde uitwerking in het Basisrapport Luchtkwaliteit staat 

beschreven:

− Tot 1 januari 2015 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van 60 µg/m3. Verder geldt voor stikstofdioxide dat een uurgemiddelde 

concentratie van 300 µg/m3 maximaal 18 keer per jaar mag worden overschreden. 

Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde van 40 µg/m3 als de jaargemiddelde 

concentratie en een uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m3 die maximaal 18 keer 

per jaar mag worden overschreden.

− Tot 11 juni 2011 geldt voor fijn stof een grenswaarde van 48 µg/m3 als jaargemiddelde 

concentratie. De 24-uurgemiddelde concentratie van 75 µg/m3 fijn stof mag maximaal 

35 dagen per jaar worden overschreden. Vanaf 11 juni 2011 geldt voor fijn stof een 

grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3 en de 24-

uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 die maximaal 35 dagen per jaar mag 

worden overschreden.

 Werkzaamheden worden alleen in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) uitgevoerd. In het 

weekend worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Indien de aannemer toch buiten 

deze periode willen werken dan zal de geluidsbelasting opnieuw in een akoestisch 

onderzoek berekend en beoordeeld dienen te worden.

 Werkzaamheden vinden effectief maximaal 10 uur per dag plaats, tenzij wordt 

aangetoond dat door de inzet van stiller materieel een toename van de geluidsbelasting 

kan worden voorkomen.

 Het bronvermogen van het in te zetten materieel moeten minimaal voldoen aan waarden 

die vermeld staan in de Europese richtlijn 2000/14/EG voor materieel sinds 2006.

 De geluidsbelasting van woningen mag maximaal 60 dB(A) bedragen. Indien dit 

onvoldoende ruimte geeft voor de aannemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden 

kan de aannemer met meer gedetailleerde gegevens over inzet materieel, bronvermogen 

materieel, etc. opnieuw een berekening laten uitvoeren. Als hieruit blijkt dat de grens 

van 60 dB(A) wordt overschreden moet ontheffing van de APV aangevraagd worden.
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 Daar de inzet van bijvoorbeeld het materieel of de samenstelling van de ondergrond nog 

niet exact bekend is, is het niet mogelijk de trillingssterktes nauwkeurig vast te stellen. 

Daarom dienen voorafgaand aan de uitvoering de mogelijk optredende trillingen op 

basis van dan geldende inzichten de lokale situatie nader bepaald en beoordeeld te 

worden.
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Deze documenten zijn te vinden op de bijbehorende DVD met alle digitale bestanden. 

BIJLAGE 1 Bijbehorende documenten

Bij deze Adviesnota horen de volgende SNIP3-documenten:

 Inrichtingsplan

 Hoofdrapport MER en Notitie Reikwijdte & detailniveau

 Provinciaal Inpassingsplan

 PRI-raming

 Ruimtelijk Kwaliteitsplan

 Beheer- en onderhoudsplan

 Grondstromenplan

 Uitvoeringsplan

 Programma van Eisen, Technisch ontwerp en Ontwerp bouw- en kunstwerken

 Vergunningendraaiboek

 Projectplan

 Basisrapport Scheepvaart en Externe Veiligheid

 Basisrapport Hydraulica en Morfologie

 Basisrapport Geohydrologie en kwel

 Basisrapport Landschap en Ruimtelijke kwaliteit

 Basisrapport Natuur

 Basisrapport Milieuhygienische en fysische bodemkwaliteit

 Basisrapport Archeologie

 Basisrapport Cultuurhistorie

 Basisrapport Kabels en Leidingen

 Basisrapport Niet-gesprongen explosieven

 Basisrapport Verkeer en bereikbaarheid

 Basisrapport Luchtkwaliteit

 Basisrapport Geluid en trillingen

 Planning
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De bevindingennotitie is bijgevoegd als los bestand. 

In onderstaande tabel is aangegeven hoe de opmerkingen uit het SNIP2A advies zijn 

verwerkt in SNIP3.

Aandachtspunten uit SNIP 2a Hoe meegenomen in SNIP 3

Het in kaart brengen van de gevolgen 

van de uiterwaardvergravingen, onder 

andere met betrekking tot 'piping';

In het basisrapport Geohydrologie en kwel zijn de 

gevolgen voor o.a. piping en grondwateroverlast in beeld 

gebracht. Dit onderwerp is een belangrijk uitgangspunt 

geweest bij het ontwerpproces en de toetsing van het 

Projectontwerp. Dit is beschreven in het basisrapport 

Geohydrologie en kwel.

Zorgen voor een uitwerking waarbij 

negatieve effecten op de scheepvaart 

zoveel mogelijk worden voorkomen;

In SNIP3 is de vormgeving van de geulmondingen zodanig 

geoptimaliseerd dat zo weinig mogelijk voor de scheepvaart 

mogelijk hinderlijke dwarsstroming optreedt. Door het 

uitvoeren van scheepssimulaties is vervolgens aangetoond 

dat de dwarsstroming, die voor een gedeelte in de huidige 

situatie ook al aanwezig is, door het project Ruimte voor de 

Lek niet zodanig verergert dat dit leidt tot een onveilige 

situatie voor de scheepvaart. Dit is beschreven in het 

basisrapport Scheepvaart en Externe veiligheid.

Het maken van een ruimtelijke visie 

met aandacht voor de uiterwaarden als 

ruimtelijke eenheid, cultuurhistorie en 

specifieke locatiekenmerken;

De ruimtelijke visie op het projectgebied is uitgewerkt in 

het Ruimtelijk Kwaliteitsplan (hoofdstuk 3). Op basis van 

de ruimtelijke visie zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld.

Aandacht voor een zorgvuldig 

afwegingsproces en juridische en 

planmatige aanpak bij de mogelijke 

aanpassing van de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS);

In Deel B van basisrapport Natuur is de onderbouwing van 

de saldobenadering uitgewerkt. Door het realiseren van 

extra natuur, aanvullend op de begrensde EHS, wordt in 

kwantitatieve zin voldaan aan de saldobenadering. 

Daarnaast heeft onderzoek aangetoond dat de winst voor 

natuur ook groot is door ontwikkeling van natuur die 

aansluit op de aanwezige omstandigheden (kwaliteit). Het 

project voldoet aan de randvoorwaarden, waardoor een 

kwaliteitsslag is voorzien en de saldobenadering succesvol 

toepasbaar is.

Grondgerelateerde informatie 

vastleggen in een grondstromenplan en 

een uitvoeringsplan, om te voorkomen 

dat in een later stadium waardevol 

betonen metselzand gebruikt gaat 

worden als ophoogzand;

In het Grondstromenplan en het Uitvoeringsplan is 

specifiek rekening gehouden met de opbrengsten van 

beton- en metselzand en goede klei. Deze stromen worden 

vermarkt, indien de grond niet noodzakelijk is voor de 

inrichting van het gebied zelf.

Inzicht geven in de beheer- en 

onderhoudskosten en zorgdragen voor 

een akkoord van alle beheerders met de 

keuze van onderhoud en de te dragen 

kosten; 

In het Beheer- en Onderhoudsplan zijn de jaarlijkse 

beheerkosten per deelgebied en per eindbeheerder in beeld 

gebracht. De beoogd eindbeheerders hebben een verklaring 

geleverd waarin zij aangeven in te stemmen met het 

beoogde beheer en onderhoud en onder welke 

voorwaarden zij dit doen.

Regelen van de bevoegdheden in 

verband met de benodigde inpassing 

van het plan in het Provinciaal 

Dit is uitgewerkt in het Provinciaal Inpassingsplan Ruimte 

voor de Lek(plankaart, regels en toelichting).

BIJLAGE 2 Bevindingennotitie SNIP2A en verwerking
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inpassingplan;

Aandacht voor de marktbenadering en 

voor welke overheidspartij de realisator 

van de maatregel zal zijn;

De marktbenadering is uitgewerkt in de 

Marktbenaderingsstrategie. In de Stuurgroep zijn 

afspraken gemaakt over welke partij de realisator en 

financier is van welk object.

Advies om een ambtelijke werkgroep 

bevoegd gezag op te starten, om in een 

vroegtijdig stadium een aantal cruciale 

zaken zoals vergunningverlening en 

beheer tijdig bij de betrokken partijen 

onder de aandacht te brengen.

De werkgroep Bevoegd Gezag is opgericht en tijdens de 

SNIP3-fase meerdere keren bij elkaar gekomen. De 

opstellers van de concept-vergunningaanvragen hebben 

daarnaast ook bilateraal contact gehad met de 

vergunningverleners bij de verschillende instanties. Het 

proces is beschreven in het Vergunningendraaiboek.

De beoogd eindbeheerders zijn betrokken bij het opstellen 

van het Beheer- en Onderhoudsplan en hebben een 

verklaring geleverd waarin zij aangeven in te stemmen met 

het beoogde beheer en onderhoud en onder welke 

voorwaarden zij dit doen.
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PM in te voegen door de initiatiefnemer

BIJLAGE 3 Lessons learned Planstudiefase
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Als losse bestanden bijgevoegd.

BIJLAGE 4 Advies Q-team inclusief toelichting op de verwerking 
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PM later in te voegen

BIJLAGE 5 PDR-voortoets inclusief toelichting op de verwerking 
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Als los bestand bijgevoegd.

BIJLAGE 6 Onderbouwing niet-riviergebonden voorzieningen
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Verificatielijst Werkplan 1 Adviesnota

ID Eis Ref.Code Bron Wie Methode
Paraaf

controle
afwijkingen

1.1 Wordt voldaan 

aan alle eisen 

vanuit 

HANDBOEK 

SNIP 3?

SNIP 3 Handboek 

SNIP

TM

1.1.1 Rapportage lessons 

learned planstudiefase

0.1.8 Handboek SNIP TM Controle op 

beschrijving lessons 

learned

V Nog PM

1.1.2 Toelichting op 

aansluiting 

projectontwerp op 

omgeving en inpassing 

in beleid

3.3.1 Handboek SNIP TM Controle adviesnota V

1.1.3 Consequenties voor 

bewoners, bedrijven en 

belanghebbenden in of 

nabij het plangebied

3.2.4 Handboek SNIP TM Controle adviesnota V

1.1.4 Consequenties voor het 

rivier- en 

vaarwegbeheer, 

waterkeringszorg, 

waterhuishoudkundig 

beheer en ontsluiting 

van het plangebied 

tijdens en na 

realisatiefase

3.2.5 Handboek SNIP TM Controle adviesnota V

1.1.5 Belangrijkste adviezen 

en aandachtspunten na 

consultatie van concept 

SNIP3 advies in regio en 

standpunt 

initiatiefnemer

3.2.6 Handboek SNIP TM Controle adviesnota V
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1.2 Wordt voldaan 

aan alle eisen 

vanuit de 

factsheet?

1.2.1 Zijn bijbehorende 

stukken bij de 

adviesnota gevoegd: 

inrichtingsplan, MER, 

(voor)ontwerp 

inpassingsplan, PRI-

raming, planning, DVD 

met alle digitale 

bestanden 

1 Factsheet TM V

1.2.2 Toelichting op 

uitgevoerde 

kwaliteitsborging

1 Factsheet TM Toelichting 

uitgewerkt 

V

1.2.3 Rapportage lessons 

learned

1 Factsheet TM In rapport 

opgenomen

V Nog PM 

3e advies Q-team en 

toelichting op welke 

wijze het PDR-

standpunt is verwerkt

11 Factsheet TM Zowel advies als 

toelichting verwerkt

V

1.3 Is gewerkt in 

lijn met 

kaderstellende 

documenten ?

1 Hier is beperkt tot 

de specifieke 

documenten. In 

lijn werken met 

generieke 

documenten is 

beschouwd als 

vanzelfsprekende 

basis 

1.3.1 Gewerkt in lijn met 

algemene 

kaderstellende 

documenten

1 Factsheet TM Algemene 

kaderstellende 

documenten 

(minimaal de 

documenten die in 

V
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de relevante 

factsheet zijn 

genoemd) zijn in 

overzicht van 

geraadpleegde 

documenten terug te 

vinden en er is 

gewerkt in lijn met 

deze documenten

1.4 Is rekening 

gehouden met 

de raakvlakken 

?

Hier wordt verwezen 

naar de meest actuele 

raakvlakkenmatrix en 

de voor dit product 

daarin generiek en 

specifiek aangegeven 

raakvlakken

Raakvlakkenmatrix TM V

1.5 Wordt voldaan 

aan alle eisen 

vanuit wet- en 

regelgeving?

Wet en regelgeving TM V

1.5.1 voldoet het 

basisrapport als 

achtergronddocument 

die ter inzage worden 

gelegd

Plan MER OM V

1.6 Overig

1.6.1 Afstemming 

met alle 

betrokken 

partijen, i.e.g. 

de stuurgroep

1 Factsheet TM overzicht 

geraadpleegde 

personen/instanties 

en verslaglegging

V

1.6.1 Zicht op een 

positief SNIP3-

besluit

1 Factsheet TM positieve voortoets 

PDR en/of 

opmerkingen uit 

voortoets zijn 

verwerkt

V
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