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Titel : Project van provinciaal belang “Ruimte voor de Lek”, inpassingsplan 

Advies van de commissie: 

Voor lag de vraag of de Staten in willen stemmen met het voorstel om voorkeursvariant vier voor te 
leggen aan staatssecretaris Huizinga. Zij gaat in juni een besluit nemen over het beschikbaar stellen 
van geld voor de uitvoering van projecten in het kader van het rijksprogramma Ruimte voor de rivier. 
De commissie was kritisch over de keuze van de variant en wilde meer duidelijkheid over het proces. 
De commissie was met name kritisch over de wellicht te grootschalige recreatie in de uiterwaarden en 
de daarvoor benodigde parkeervoorzieningen. Gedeputeerde Binnekamp gaf aan dat de stuurgroep 
geen voorstander is van grootschalige recreatie, wel van meer dan nu, en dat de parkeervoorziening 
gemeentelijk beleid van Vianen is. 
 
Een aantal fracties vond het belangrijk dat naast de centrale wateropgave, de natuur voldoende tot zijn 
recht komt. Daarom zagen sommige fracties ook meer in variant 2, waarvan gedeputeerde Binnekamp 
aangaf dat de staatssecretaris hier vrijwel zeker niet mee in zou stemmen. Ook had de commissie 
vragen over wat de plaats in het project voor goede ruimtelijke kwaliteit zou zijn. Er was verschil van 
mening of dit een nevendoelstelling naast de wateropgave is of dat deze van meer ondergeschikte aard 
is. 
 
Procesmatig maakt de commissie zich zorgen of alle gemeentebesturen en gemeenteraden wel op één 
lijn zitten. Dit is noodzakelijk voor het inpassingsplan dat gemaakt zal gaan worden. Het idee van het 
inpassingsplan kan op zich op instemming rekenen rekenen bij de meeste fracties in de commissie. 
Daarnaast waren er vragen over of de gebiedspartners, Het Utrechts Landschap en Staatsbosbeheer, 
wel voldoende betrokken zijn. Gedeputeerde Binnekamp gaf aan dat hij snel met hen rond de tafel zal 
zitten. Verder zei hij dat eensgezind met de voorkeursvariant naar de staatssecretaris gegaan zal 
moeten worden, omdat dit belangrijk is voor de kans om het budget te kunnen verzilveren. Hij zag 
binnen de voorkeursvariant nog een duidelijke bandbreedte, die in het vervolgtraject nader ingevuld 
kan worden. 
 
De commissie vindt met in achtneming van het bovenstaande het statenvoorstel voldoende voorbereid 
om het debat in de PS-vergadering te kunnen voeren. 
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