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Onderwerp: Voorontwerpinpassingsplan Ruimte voor de Lek 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Op 24 mei 2011 hebben wij besloten: 

1. Het voorontwerpinpassingsplan “Ruimte voor de Lek” vrij te geven voor inspraak; 
2. Het voorontwerpinpassingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen;  
3. Het voorontwerpinpassingsplan conform artikel 3.1.1 Bro aan overlegpartners aan te bieden 

voor overleg. 
 
Aanleiding 
Op 25 januari 2007 heeft het Rijk de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier 
vastgesteld. De PKB bestaat uit maatregelen die de rivier meer ruimte moeten geven en de ruimtelijke 
kwaliteit van het rivierengebied moeten verbeteren. De maatregelen moeten uiterlijk in 2015 
uitgevoerd zijn. Op 22 januari 2007 heeft de provincie een bestuursovereenkomst getekend met het 
Rijk, waarmee de provincie initiatiefnemer is geworden voor één van de projecten: Ruimte voor de 
Lek.  
Op 8 juni 2009 heeft u besloten het project Ruimte voor de Lek aan te merken als project van 
provinciaal belang en voor het project een provinciaal inpassingsplan (PIP) op te stellen. De 
gemeentebesturen van Houten, IJsselstein, Nieuwegein en Vianen hebben hiermee ingestemd. 
In nauwe samenwerking met de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein, Houten en Vianen, met de beide 
waterschappen, Rijkswaterstaat en de Programmadirectie Ruimte voor de Rivieren is toegewerkt naar 
een definitief projectontwerp. Daarbij is tevens intensief overleg gepleegd met omwonenden, 
belanghebbenden, de bevoegde gezagen en de beoogde eindbeheerders.  
 
Essentie / samenvatting: 
Met het voorliggende voorontwerpinpassingsplan (bijlage..) wordt uitvoering gegeven aan uw besluit. 
Het inpassingsplan biedt het planologisch juridisch kader voor de maatregelen die nodig zijn voor het 
behalen van de rivierkundige taakstelling, gecombineerd met het verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit van het gebied. De rivierkundige maatregelen betreffen het verlagen en doorgraven van de 
zomerkaden, de aanleg van geulen en maaiveldverlaging. Ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit 
worden agrarische gronden in de uiterwaarden omgevormd naar natuur en wordt de belevingswaarde 
van het gebied verhoogd door het gebied toegankelijk te maken voor recreanten. Voor het plan is de 
EHS-saldobenadering toegepast. 
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Op verzoek van de gemeente Vianen biedt het inpassingsplan de mogelijkheid enkele recreatieve 
voorzieningen in het plangebied (de Pontwaard) toe te voegen. Het gaat hier om de herbouw van een 
historische molen, de aanleg van een passantenhaven en een camperstandplaats. Het agrarische bedrijf 
De Ponthoeve krijgt de mogelijkheid een horecavoorziening aan het bedrijf toe te voegen (in het kader 
van groene en blauwe diensten). Tevens is op verzoek van Vianen aan de oostkant van de Buitenstad 
ruimte gereserveerd voor de realisering van een parkeerterrein.   
 
Voor de molen en het parkeerterrein zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Voor deze elementen 
heeft de gemeente  op dit moment nog geen financiële middelen beschikbaar, waardoor een directe 
bestemming niet mogelijk is. Het parkeerterrein hoort als een stedelijke voorziening in beginsel niet 
thuis in het landelijk gebied. Een landschappelijke inpassing is dan ook nadrukkelijk als voorwaarde in 
de wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Een andere voorwaarde is dat de behoefte aan de parkeerplaats 
voldoende is aangetoond. 
 
Het project Ruimte voor de Lek lijkt breed gedragen te worden door de omgeving. Bewoners van de 
Buitenstad in Vianen hebben echter hun zorg geuit over de verkeersaantrekkende werking van de 
recreatieve voorzieningen in de Pontwaard. Zij vrezen verkeersoverlast en een verkeersonveilige 
situatie in hun straat en pleiten voor een alternatieve ontsluiting (een rondweg). De recreatieve 
voorzieningen zullen uiteraard extra verkeer aantrekken. Uit onderzoeken blijkt echter dat aan de 
wettelijke normen wordt voldaan en dat er vanwege de geringe toename van het verkeer geen reden is 
om een rondweg aan te leggen. Daarbij komt dat een dergelijke weg negatieve effecten heeft op de 
landschappelijke- en natuurwaarden (EHS). Omwonenden zullen daar waarschijnlijk geen boodschap 
aan hebben. Een geringe toename blijft voor hen gewoonweg een toename waarvan zij verwachten 
hinder te ondervinden. Van die zijde zijn in de vervolgprocedure dus zienswijzen te verwachten. 
 
Voor het inpassingsplan is een MER opgesteld. Hierin zijn de varianten op hun effecten beoordeeld. 
Ook is in het kader van de MER nader onderzocht wat de effecten van het plan zijn op het gebied van 
verkeer, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, archeologie, bodem, water en natuur. Het MER 
wordt samen met het voorontwerpinpassingsplan ter inzage gelegd. 
 
Het voorontwerp wordt, zoals wettelijk is geregeld, aangeboden aan betrokken instanties. Besloten is 
om het voorontwerpinpassingsplan ook voor inspraak ter inzage te leggen voor een ieder. Gedurende 
de inspraakperiode zal een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraden en een hoorzitting voor 
belangstellenden worden gehouden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uitvoering project Ruimte voor de Lek. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
mei  GS Vrijgeven voorontwerpinpassingsplan. 

Iedereen kan gedurende 6 weken inspraakreacties 
indienen 

juni/juli  Terinzageligging voorontwerpinpassingsplan 
juni GS/ cie RGW Informeren gemeenteraden 
29 juni GS/ cie RGW Hoorzitting/cie RGW 
augustus GS Vrijgeven ontwerpinpassingsplan 
september/oktober PS/cie RGW Horen gemeenteraden ex artikel 3.26 Wro 
januari PS Vaststelling inpassingsplan 
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Inzet statencommissie / Provinciale Staten 
U wordt samen met de gemeenteraden en waterschapsbesturen uitgenodigd voor een 
informatiebijeenkomst vanmedio juni 2011. De hoorzitting voor belangstellenden vindt plaats op op 
29 juni 2011 en wordt door Provinciale Saten en Gedeputeerde Staten gezamenlijk belegd. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


