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1. Inleiding
1.1 Doel

Op 10 oktober 2008 heeft de Stuurgroep haar voorkeur uitgesproken voor Variant 3, als
uitgangspunt voor de verdere planontwikkeling voor Ruimte voor de Lek. Deze
voorkeursvariant is vervolgens breed gecommuniceerd onder bewoners en belanghebbenden, waarbij vooral veel weerstand bleek te bestaan tegen de mogelijke woningbouw
in de uiterwaard bij de Lekboulevard in Nieuwegein. Op 9 januari 2009 heeft de
Stuurgroep besloten om, in vervolg op een verzoek van de gemeente Nieuwegein, de
plannen voor woningbouw te verlaten en een nieuwe variant op te stellen. Uitgangspunt
voor die variant is dat er geen woningbouw plaatsvindt in de uiterwaard bij de
Lekboulevard, en dat woningbouw ook niet langer uitgangspunt is voor de ontwikkeling
van de Ossenwaard (Stuweiland). Voor het Stuweiland geldt dat de exploitatie van de
herontwikkeling financieel wordt losgekoppeld van de overige plandelen, en dat beperkte
woningbouw daar, onder voorwaarden, bespreekbaar is indien dit nodig is voor een
sluitende exploitatie. Eerder heeft de Stuurgroep al besloten mogelijke ontwikkelingen in
de Middelwaard en de Honswijkerwaard (met uitzondering van de zomerkadeverlaging)
buiten beschouwing te laten.
Voor de veiligheidsdoelstelling blijft de zomerbedverbreding het leidend principe, waarbij
minimaal 6 en maximaal 20 cm waterstanddaling Maatgevend Hoog Waterstand (MHW)
gehaald wordt. Met de uitwerking van de nieuwe, vierde variant en het wegvallen van de
oude variant 3 zijn de volgende varianten ontstaan:
- variant 1: beperkte uiterwaardvergraving zonder verdere ingrepen, leidend tot 8
cm waterstanddaling (accent op minimale kosten en MHW-effect);
- variant 2: maximale uiterwaardvergraving en natuurontwikkeling, leidend tot 17,5
cm waterstanddaling (accent op MHW-effect en ruimtelijke kwaliteit);
- variant 4: maximale uiterwaardvergraving en integrale ruimtelijke versterking,
leidend tot 17,5 cm waterstanddaling (accent op MHW-effect en ruimtelijke kwaliteit).
Deze varianten zijn door de Stuurgroep als leidend gekozen voor de toekomstige
ontwikkeling van het gebied. In de Variantenstudie en het Supplement op de
Variantenstudie worden de 3 varianten uitvoerig beschreven. Doel van deze notitie is
voeding te geven aan de discussie over de verschillende varianten, zodat tijdens de
Stuurgroepvergadering van 31 maart 2009 opnieuw een voorkeursvariant gekozen kan
worden.

1.2 Proces

De varianten 1 en 2 zijn onveranderd gebleven. Wel zijn de kostenramingen verder
uitgewerkt. Variant 4 is ontwikkeld door het projectteam en het ontwerpteam. Daarbij is
niet, zoals eerder wel het geval was, gewerkt met interactieve sessies en ontwerpateliers
met deskundigen en medewerkers van alle betrokken partijen. Dit was niet direct nodig
omdat variant 4 in grote mate is gebaseerd op de vervallen variant 3. Wel is het concept
van het Supplement [Urbland, 2009], met daarin de beschrijving van variant 4, besproken
in de externe projectgroep waarin de partijen vertegenwoordigd zijn. De resultaten
daarvan zijn verwerkt in het Supplement en deze notitie.

1.3 Leeswijzer

Deze notitie is gebaseerd op het bij deze notitie behorende hoofdrapport “Ruimte voor de
Lek: Variantenstudie” en het Supplement. Deze notitie bevat de noodzakelijke hoofdlijnen
opdat de bestuurders van de betrokken partijen de definitieve keuze voor de voorkeursvariant kunnen nemen. Voor de detaillering wordt verwezen naar beide rapporten.
Eerder is voor het gebied een zogenaamd Ruimtelijk Kader gemaakt met daarin
opgenomen een tiental ontwerpcriteria voor de toekomstige ontwikkeling. In paragraaf 2
zijn die criteria uitgewerkt naar een toekomstvisie op het gebied. Deze visie wordt hier
weergegeven op hoofdlijnen. In de genoemde hoofdrapporten wordt zeer gedetailleerd
ingegaan op verleden en heden (ontstaan en gebruik, archeologie en cultuurhistorie),
natuur en landschap, recreatie en stedenbouwkundige ontwikkeling.
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Paragraaf 3 (de varianten) gaat in op de drie voorliggende varianten en geeft waar nodig
de door de Stuurgroep gevraagde detaillering, waaronder de per variant te volgen
procedures, kosten en dekkingsmogelijkheden.
In paragraaf 4 (de voorkeursvariant) wordt de keuze gemaakt en onderbouwd voor de
voorkeursvariant.
Tenslotte geeft paragraaf 5 (planning) de vervolgstappen aan voor het project op basis
van de aangegeven voorkeursvariant. Er wordt ingegaan op de uit te voeren activiteiten
en de samenwerking tussen de partijen.
Deze bestuurlijke notitie bevat twee bijlagen. Bijlage 1 is een overzicht van alle
uitgevoerde onderzoeken en uitgebrachte rapporten. Bijlage 2 is het Supplement op de
Variantenstudie. De Variantenstudie is al in uw bezit.
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2. Toekomstvisie op het gebied
2.1 Algemeen
De Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de Rivier (PKB) geeft voor alle
maatregelen, waarvan Ruimte voor de Lek er een is, aan dat er twee doelstellingen
gerealiseerd moeten worden te weten: “veiligheid” (vertaald in een taakstellende
wateropgave voor het betreffende gebied) en “versterking van de ruimtelijke kwaliteit”.
Deze laatste doelstelling was voor de provincie de reden om initiatiefnemer van het
project te worden.
De veiligheid voor dit gebied is voor dit plangebied vertaald in een minimum opgave
van 6 cm waterstanddaling MHW tot maximaal 20 cm waterstanddaling MHW. Deze
taakstelling moet voor einde 2015 zijn gerealiseerd.
Het versterken van de ruimtelijke kwaliteit is voor dit project vertaald in een
zogenaamd “Ruimtelijk Kader” [LA4SALE, 2008]. In dit kader zijn 10 ontwerpcriteria
benoemd voor de toekomstige ontwikkeling van het plangebied. De betrokken partijen
hebben geconstateerd dat deze criteria mogelijk onderling tegenstrijdig kunnen zijn,
maar juist de discussie over de toekomstige gewenste ontwikkelingen uitstekend
kunnen voeden en dus bruikbaar zijn voor het ontwikkelen van een consistente
toekomstvisie op het plangebied.
In het hoofdrapport “Ruimte voor de Lek: Variantenstudie” wordt deze visie integraal
uitgewerkt, aangevuld met het Supplement waarin variant 4 wordt beschreven. In
deze notitie wordt op een aantal thema’s ingegaan, voor de meer gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar de verschillende onderliggende rapporten.

2.2 Water (veiligheid)
De taakstelling voor het plangebied is minimaal 6 cm waterstanddaling MHW (peilpunt
rivierkilometer 945). Bij de start van het project is voor de eerste inrichtingsideeën
nauwe aansluiting gezocht bij de voorstellen zoals die in de PKB zijn geformuleerd:
uiterwaardvergraving in de zuidoever, een oplossing die zou resulteren in 6 tot 15 cm
waterstanddaling MHW. Gaandeweg de uitwerking van deze oplossing bleken er
problemen op te treden. Met de vergraving van de uiterwaard nabij de winterdijk werd
de kweloverlast in de wijk De Hagen in Vianen, en het risico op onderspoeling van de
winterdijk vergroot. Kostbare maatregelen om deze problemen op te lossen bleken
noodzakelijk. Daarnaast had het idee postgevat dat de noodzakelijke dijkverbetering
in het gebied wellicht beperkt zou kunnen worden indien (veel) meer dan de minimale
MHW-verlaging zou worden gerealiseerd.
Een en ander heeft geleid tot een brede studie naar alle mogelijke rivierkundige
ingrepen. Iedere ingreep is beoordeeld op de aspecten waterstanddaling, kweloverlast
en robuustheid. Op grond van deze beoordeling heeft de Stuurgroep vervolgens
gekozen voor uiterwaardvergraving in de vorm van een oevergeul als leidend principe
voor de inrichting van het plangebied. De redenen waren:
D
Uiterwaardvergraving kan flexibel worden toegepast. Een minimale ingreep
leidt al snel tot 6 cm waterstanddaling, maar de ingreep kan ook zo worden
uitgevoerd dat er maximaal 20 cm waterstanddaling kan worden gerealiseerd.
Die 20 cm is genoeg om een mogelijke dijkverzwaring qua zwaarte van de
ingreep te beperken (tussen Everdingen en Lexmond).
D
Het principe leidt niet tot toename van de kweloverlast en een lagere veiligheid van de dijken bij de uiterwaarden bij Vianen, De Hagen.
D
De ingreep is technisch eenvoudig uit te voeren en kan plaatsvinden in één
seizoen zodat overlast voor het scheepvaartverkeer kan worden voorkomen
D
De ingreep is zeer kosteneffectief. De kosten van de ingreep zelf zijn niet
alleen relatief laag, maar er hoeven geen dure mitigerende maatregelen te
worden getroffen (in verband met kwel) en er zijn opbrengsten (zandwinning).
D
De inrichting van de ingreep kan zo worden vormgegeven dat er nauwelijks
sprake is van verzanding van de rivier dan wel dat een intensiever rivierkundig
beheer nodig is. De effecten zijn beheersbaar. Het betekent ook dat er een
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D

grens is aan de toepassing van het principe uiterwaardvergraving. Bij het realiseren van nog meer waterstanddaling dan de genoemde ca 20 cm ontstaat
wel de kans op exponentiële toename van de verzanding van de rivier.
Het principe leidt ertoe dat de rivier zelf natuur creëert. Bij een juiste dimensionering kunnen meestromende getijdengebieden ontstaan: een in Nederland
zeldzaam voorkomend rivierbiotoop.

Met het realiseren van meer MHW-verlaging dan de minimaal vereiste 6 cm ontstaat
een bijkomend voordeel dat er sprake kan zijn van compensatie op grond van de
beleidslijn Grote Rivieren. Hierdoor ontstaat er in beperkte mate ruimte voor
bijvoorbeeld watergebonden recreatievoorzieningen.
Met het oog op de hernieuwde besluitvorming over een voorkeursvariant is door
Deltares aanvullend onderzoek gedaan naar de effecten van de oevergeul uit de
varianten 2 en 4 op de kweloverlast en dijkveiligheid. De resultaten zijn besproken met
het Waterschap Rivierenland. Het rapport maakt duidelijk dat, op basis van de huidige
situering en maatvoering van de oevergeul, de dijkveiligheid licht verslechtert, en dat
ook een lichte verslechtering van de kwelsituatie optreedt [Deltares, 2009a]. Duidelijk
is dat er in de verdere uitwerking van de ontwerpen nader onderzoek gewenst is,
maar dat het principe van de oevergeul overeind blijft. In de volgende fase (SNIP 3)
zal bij het vormgeven en nader situeren van de oevergeul nog nauwkeuriger naar het
hydrologische systeem gekeken gaan worden en het effect van het ontwerp. Niet
alleen in de Vianense Waarden, maar ook in de Bossenwaard en Waalse Waard. Het
streven blijft het effect op de dijkveiligheid en de kweloverlast te neutraliseren.
Daarnaast heeft het Waterschap Rivierenland nader onderzoek uit laten voeren naar
de relatie tussen Ruimte voor de Lek en het project bij Culemborg op de dijkverbetering tussen Vianen en Culemborg [Deltares, 2009b]. Het effect is relatief beperkt: de
maximale MHW-verlaging bij Ruimte voor de Lek heeft, op zichzelf beschouwt, als
bijkomend effect dat 563 meter winterdijk binnen de gemeente Vianen niet hoeft te
worden verhoogd in het kader van de PKB. In combinatie met Culemborg kan dit
(afhankelijk van het gekozen scenario aldaar) oplopen van 2,5 tot 4 kilometer, hetgeen
zich nagenoeg geheel binnen de gemeente Culemborg bevindt. Bekeken op het hele
dijktraject is dit redelijk beperkt.
Modelberekeningen geven aan dat de varianten 2 en 4 nu nog 17,5 cm MHWverlaging opleveren, en niet de eerder genoemde 20 cm. Dit komt vooral doordat op
verschillende punten het ontwerp nader is uitgewerkt. Te denken valt aan de
onderdoorgang van de snelwegen en de vormgeving van de geleidedam.
Optimalisatie van het ontwerp kan alsnog leiden tot 20 cm, maar daarbij dient tevens
bedacht te worden dat enige marge in de taakstelling gewenst is om de discussies
over beheervormen en natuurlijke- en landschappelijke inrichtingseisen en –wensen
de ruimte te bieden. In nauw overleg met de Programmadirectie zal bekeken worden
welke taakstelling inzake de MHW-verlaging gewenst en realistisch is.
.

2.3 Natuur/landschap (EHS)
Een aanzienlijk deel van het plangebied wordt in het (nog) vigerende Streekplan
aangewezen als EHS, nieuwe natuur. De natuur aan de noordzijde van de rivier
maakt daarbij deel uit van de provinciale taakstelling in het kader van ILG, de zuidzijde
van de rijkstaakstelling in het kader van NURG. Voor de gebieden zijn natuurgebiedsplannen opgesteld, waarin wordt aangegeven naar welke natuurdoeltypen wordt
gestreefd. Deze taakstellingen hebben, naast de rivierkundige maatregelen, centraal
gestaan in het ontwerpproces.
Bij het ontwerp is zoveel mogelijk uitgegaan van het principe van de vormende
eigenschapen van natuurlijke processen zoals de getijdenbewegingen. Mede door
een koppeling te leggen tussen de bodemhoogten, de getijdenbewegingen en het
systeem van natuurdoeltypen zijn de potenties voor natuurontwikkeling in kaart
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gebracht. De natuurpotentiekaart geeft daarmee aan welke natuurdoeltypen
realiseerbaar zijn zonder te grote (kostbare) inrichting- en beheermaatregelen te
treffen. De natuurpotentiekaart geeft deels een andere invulling weer dan de
natuurgebiedplannen, ondermeer doordat niet wordt uitgegaan van verregaande
uiterwaardvergraving en het streven naar schrale natuurdoeltypen in de relatief
voedselrijke uiterwaarden. In kwalitatieve zin wijken de natuurdoeltypen in de
varianten dus beperkt af van het vigerende beleid van de provincie, maar zijn ze
wellicht wel realistischer. De vormgeving van de oevergeul en de uitbreiding van
recreatieve mogelijkheden kunnen eveneens leiden tot aantasting van de begrensde
EHS.
Hoewel in de varianten 2 en 4 per saldo meer hectares natuur zullen worden
gerealiseerd, blijft compensatie daarom noodzakelijk. In het kader van de EHSsaldobenadering zal binnen het plangebied gecompenseerd gaan worden in de vorm
van extra nieuwe natuur bovenop de begrensde EHS.
Onderzoek naar flora en fauna heeft aangetoond dat de huidige waarden van de
aangewezen EHS nieuwe natuur gebieden gering zijn: er zijn geen soorten
aangetroffen waarvoor extra beschermingsmaatregelen getroffen hoeven te worden.
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2.4 Recreatie
Naast landbouwgebied en natuurgebied vormen de uiterwaarden een recreatief
uitloopgebied voor de betrokken gemeenten. Het recreatieve medegebruik kent zowel
formele vormen (recreatieterreinen ’t Waal, Middelwaard, zeilvereniging) als informele
kanten (oeverrecreatie, wandelen). De visie gaat uit van een versterking van de
recreatieve functie in balans met de aanwezige en potentiële natuurwaarden.
De mogelijkheden van de as Buitenstad Vianen/Vreeswijk worden beter benut door
middel van de aanleg van een recreatie-eiland met een potentiële horecafunctie. Bij
Vianen en Nieuwegein worden mogelijkheden geschapen voor intensievere
recreatievormen, waar ook anderen dan direct aanwonenden baat van hebben.
Voorzien wordt in een meer gestuurd recreatief medegebruik (beperkt aantal
strandjes) en meer kans voor de beleving van de natuur (“laarzenpaden”) in het hele
plangebied.

2.5 Stuweiland
Het Stuweiland, of liever het resterende gedeelte van de Ossenwaard, herbergt de
restanten van de voormalige steenfabriek. Hoewel het grondgebied van Vianen is, is
het uitsluitend vanuit Houten bereikbaar. Het Stuweiland verrommelt, en de eigenaar
heeft aangegeven dit tegen te willen gaan en het eiland te willen ontwikkelen met het
oog op natuur en recreatie. In de visie wordt bij de herontwikkeling van het Stuweiland
uitgegaan van het benutten van de monumentale (de stuw, de steenfabriek) en
recreatieve potenties. Gedacht wordt aan de ontwikkeling van een schipbrug, om zo
met een fiets\voetverbinding het eiland te verbinden met het vasteland van Vianen.
Indien het voor de gesloten exploitatie van de herontwikkeling van het eiland nodig is,
is het mogelijk, onder voorwaarden, woningen op het eiland te realiseren.
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3. De varianten
3.1 Algemeen
In de Bestuursovereenkomst tussen Rijk en provincie zijn de te nemen stappen en de
daaraan verbonden besluiten gedefinieerd. Het nu relevante besluit is het
zogenaamde SNIP 2A besluit dat de Staatssecretaris moet nemen. Voor het SNIP 2A
besluit moeten drie varianten zijn uitgewerkt en daaruit moet een voorkeursvariant zijn
gekozen. Het SNIP 2A besluit is daarmee een bevestiging van de voorkeursvariant.
Die voorkeursvariant moet vervolgens worden uitgewerkt in een definitief ontwerp
(SNIP 3 en verder). In de bestuursovereenkomst van 23 mei worden 4 varianten
omschreven, namelijk:
D
variant met maximaal accent MHW-effect
D
variant met maximaal accent op minimale kosten
D
variant met maximaal accent op ruimtelijke kwaliteit
D
de voorkeursvariant
Conform deze eisen van de Bestuursovereenkomst zijn op 23 mei 2008 door de
Stuurgroep Ruimte voor de Lek de wenselijke varianten bepaald en nu uitgewerkt.
Variant 1 uit deze notitie legt het accent op minimale kosten en het behalen van de
minimale MHW-verlaging. Met variant 2 wordt invulling gegeven aan het maximale
accent op het MHW-effect. Daarnaast wordt invulling gegeven aan het reeds
vastgestelde beleid inzake de realisatie van de EHS. Variant 4 legt de accenten op het
maximale MHW-effect en de ruimtelijke kwaliteit. Het is aan de Stuurgroep de
voorkeursvariant te kiezen.
In de volgende paragrafen worden de varianten nader beschreven. Daarbij dient te
worden opgemerkt dat de verschillende MHW-verlagingen zijn gebaseerd op de
huidige ontwerpen waarbij nog geen rekening is gehouden met de discussie met de
Programmadirectie over de uiteindelijke MHW-taakstelling als genoemd in 2.3.
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3.2 Variant 1: Veiligheid

Ingrepen
Deze variant gaat uit van een beperkte verbreding van het zomerbed met 100 meter
naar het zuiden en over een lengte van in totaal ca 600-700 m langs de monding van
het Merwedekanaal. Daarnaast worden de dam naar het Stuweiland en de zomerkade
in de Honswijkerwaarden verlaagd tot + 3,5 m NAP. Ten behoeve van de
bereikbaarheid van het Stuweiland bij hoge waterstanden is voorzien in de
financiering van tijdelijke maatregelen. Daarnaast wordt uitgegaan van een brug naar
het eiland in de Pontwaard met daarop de Ponthoeve en de veerstoep.
MHW-effect
Met deze ingrepen wordt 8 cm waterstanddaling MHW gerealiseerd. Deze variant
voldoet daarmee aan het gestelde in de Bestuursovereenkomst (de verplichte
zogenaamde minimale variant). Naast de ingrepen nodig voor de taakstelling
veiligheid worden geen andere ingrepen gedaan.
Ruimtelijke kwaliteit
Variant 1 geeft geen verdere invulling aan de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Het Qteam ruimtelijke kwaliteit van de PDR geeft dit ook aan. De EHS zal los van Ruimte
voor de Lek moeten worden gerealiseerd. Het graven van de oevergeul zal getoetst
worden op haar effecten op de EHS: er zal bekeken worden of de EHSsaldobenadering van toepassing is.
Procedures en planning
Voor deze variant is (mogelijk) een wijziging van het bestemmingsplan Vianen
noodzakelijk. Daarnaast zijn vergunningen op grond van de WRO, WBR en
Waterschapskeur nodig alsmede de grondverwerving van maximaal 6 ha.
De juridische mogelijkheden voor onteigening zijn aanwezig. Bij voorspoedige
grondverwerving en procedures kan de uitvoering vanaf 2010 zijn beslag krijgen.
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Financiën
Kostenposten
Bouwkosten

€
4.252.192,42

Vastgoedkosten

412.500,00

Engineering

127.565,77

Overige bijkomende kosten

927.753,46

Project onvoorzien

639.825,58

Totale kosten

6.359.837,24

NB: bedragen zijn overgenomen uit de PRI-raming en exclusief BTW
Het betreft hier enkel rivierkundige maatregelen welke volledig gedekt worden door de
budgetten van de Programmadirectie in het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier.

Bestuurlijke notitie t.b.v. Stuurgroep 31 maart 2009
Project Ruimte voor de Lek

- 12 -

3.3 Variant 2: Maximale veiligheid èn natuurontwikkeling

Ingrepen
Deze variant gaat uit van een uiterwaardvergraving van de zuidoever van circa 100 m
breed gelegen tussen de A2- en A27-bruggen. Om verzanding van de vaargeul in de
rivier tegen te gaan worden geleidedammen aangelegd. Daarnaast worden de dam
naar het Stuweiland en de zomerkade van de Honswijkerwaarden verlaagd tot + 3,5
m NAP. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het Stuweiland bij hoge waterstanden is voorzien in de financiering van tijdelijke maatregelen. Daarnaast wordt
uitgegaan van een brug naar het eiland in de Pontwaard met daarop de Ponthoeve en
de veerstoep. In de Bossenwaard en Waalse Waard worden eveneens oevergeulen
aangelegd. De uiterwaarden worden ingericht als natuurgebied.
MHW-effect
Met deze ingrepen wordt 17,5 cm waterstanddaling MHW gerealiseerd en de variant
voldoet daarmee aan de gestelde eisen uit de Bestuursovereenkomst voor variant 2.
Het ontwerp biedt ruimte om verder te optimaliseren naar 20 cm MHW-verlaging.
Teneinde nog ruimte over te houden in het ontwerpproces, en ruimte te bieden in het
beheer van het gebied is het verstandig uiteindelijk uit te gaan van een lagere
taakstelling ten aanzien van de MHW-verlaging. Met de PDR zal nog gesproken gaan
worden over de definitieve MHW-taakstelling zoals deze in SNIP 2A zal worden
vastgelegd.
Ruimtelijke kwaliteit
In deze variant wordt door middel van natuurontwikkeling invulling gegeven aan de
tweede doelstelling van de PKB: ruimtelijke kwaliteit verhogen. Aanvullend op de als
nieuwe natuur begrensde EHS zal meer natuur ontwikkeld worden, waarmee een
robuustere structuur ontstaat. Uitgangspunt voor de natuurontwikkeling is dat de rivier
de natuur schept (meestromende getijdengebieden) en gebruik wordt gemaakt van de
aanwezige potenties in het gebied. Het betekent dat in deze variant de in het
hoofdrapport geschetste visie op de natuur in haar geheel kan worden gerealiseerd.
Mogelijke saldering van verloren gegane EHS als gevolg van de aan te leggen
oevergeul wordt binnen deze variant opgevangen. De uiterwaardvergraving kan
zodanig worden gedimensioneerd dat er een optimale natuurontwikkeling kan
plaatsvinden. Dit betekent echter dat deze ingreep minder waterstanddaling zou
kunnen opleveren dan de thans beoogde 17,5 cm. Het Q-team ruimtelijke kwaliteit van
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de PDR ziet in variant 2 een volwaardige variant, waarbij een robuuste structuur
ontstaat maar evenwel de functie van recreatief uitloopgebied minder aandacht krijgt.
Procedures en planning
Voor deze variant is een wijziging van de bestemmingsplannen van Vianen, Houten,
IJsselstein en Nieuwegein nodig. De Stuurgroep heeft op 10 oktober 2008 al
aangegeven prijs te stellen op een centrale rol voor de provincie in dit project en dat
de toepassing van het nieuwe RO-instrumentarium (provinciale structuurvisie en
inpassingsplan) gewenst is. De gemeenten hebben dit ook schriftelijk aan de provincie
bevestigd. Tevens zal een Plan m.e.r. worden uitgevoerd om de verschillende
milieuaspecten te beschrijven en te wegen. Daarnaast zijn vergunningen op grond van
de WRO, WBR en Waterschapskeur nodig. Grondverwerving is essentieel, in het
aankoopstrategieplan wordt hier uitgebreid op ingegaan. Afhankelijk van de voortgang
van de grondverwerving en de procedures kan de uiterwaardvergraving vanaf 2011
zijn beslag krijgen, de feitelijke realisatie van de natuurontwikkeling kan daarna
plaatsvinden.
Financiën
Kostenraming rivierverruiming

€

Bouwkosten

8.695.584,26

Vastgoedkosten

3.566.106,18

Engineering

1.791.487,53

Overige bijkomende kosten

1.167.095,31

Project onvoorzien

1.580.513,66

Subtotaal kosten

16.800.786,94

Kostenraming natuurontwikkeling

€

Bouwkosten

3.492.195,42

Vastgoedkosten

4.910.969,39

Engineering

323.425,86

Overige bijkomende kosten

458.204,08

Project onvoorzien

459.239,74

Subtotaal kosten

9.644.034,48

Totale kosten

26.444.821,42

NB bedragen zijn overgenomen uit de PRI-raming en exclusief BTW

Dekkingsvoorstel variant 2
Rivierverruiming
Natuurontwikkeling
- EHS-saldering
- Zuidzijde, NURG
- Noordzijde, ILG
- Extra natuur

miljoen €
PDR

16,8

PDR
Rijk1
Provincie
Provincie

2,3
3,8
2,8
0,7

Totaal dekking
1

26,4

De PDR zal zich inspannen om deze middelen van de verschillende rijkspartners
beschikbaar te krijgen.
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3.4 Variant 4: Maximale veiligheid, natuurontwikkeling en regionale
ontwikkelingen

Ingrepen
Deze variant gaat evenals variant 2 uit van een ruime uiterwaardvergraving tussen de
A-bruggen. Deze variant kent dezelfde rivierkundige maatregelen zoals omschreven in
variant 2.
MHW-effect
Met deze variant wordt 17,5 centimeter waterstanddaling MHW gerealiseerd, en
bestaat de ruimte in het ontwerp om dit te verhogen naar 20 cm.
Teneinde nog ruimte over te houden in het ontwerpproces, en ruimte te bieden in het
beheer van het gebied is het verstandig uiteindelijk uit te gaan van een lagere
taakstelling ten aanzien van de MHW-verlaging. Met de PDR zal nog gesproken gaan
worden over de definitieve MHW-taakstelling zoals deze in SNIP 2A zal worden
vastgelegd.
Ruimtelijke kwaliteit
In deze variant wordt de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied op een integrale
manier versterkt. Er wordt niet alleen ruimte geboden aan natuurontwikkeling, maar
ook aan een versterking van de recreatieve potenties van het gebied. Naast de
versterking van de natuur worden verschillende recreatieve voorzieningen getroffen
die passen in een recreatief uitloopgebied. Fietsen, wandelen en waterrecreatie
krijgen een plek. Er worden verschillende uitzichtpunten gerealiseerd vanwaar men
een fraai uitzicht heeft over de Lek en haar uiterwaarden. De combinatie van een
grote rivierkundige ingreep, gecombineerd met intensievere recreatievormen in of
nabij de EHS maakt dat voor deze variant de EHS-saldobenadering zal worden
toegepast. Per deelgebied worden de gedachten kort weergeven.
Bossenwaard
De Bossenwaard kenmerkt zich door een verweving van natuur en recreatie. De basis
wordt gevormd door een oevergeul, die naast ecologische ook recreatieve kansen
biedt. In het westelijke deel van de Bossenwaard ligt de nadruk op natuurontwikkeling
en beperkte, extensieve recreatievormen. Bewoners van IJsselstein blijven welkom in
hun uiterwaarden, al zal het intensievere gebruik van de uiterwaard zich meer richting
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Nieuwegein verschuiven. De uiterwaard bij de Lekboulevard kan op verschillende
wijzen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Wordt de nadruk gelegd op de
natuurontwikkeling, dan ontstaat er een ruiger en structuurrijker gebied nabij de
stedelijke bebouwing. De natuur krijgt een kans dichter bij de stad. De recreatieve
mogelijkheden zijn beperkt.
De nadruk kan ook gelegd worden op de recreatieve functie voor het gebied. Voor de
omwonenden, maar ook voor andere inwoners van Nieuwegein. Gedacht kan worden
aan een rivierpark, waarbij beperkte hoogteverschillen in het gebied kunnen worden
aangebracht. De verschillende delen zullen met het stijgen van de waterstand eerder
of later onderlopen, hogere delen kunnen met bruggetjes verbonden worden en
daardoor langer toegankelijk blijven. Bezien vanaf de Lekboulevard ontstaat een
overgang van een relatief ’ingericht’ landschap met een hogere recreatieve druk, naar
een oevergeul en uiteindelijk een natuurlijk ingerichte strook langs de rivier.
Tijdens de ontwerpateliers zullen met de bewoners verschillende uitwerkingen worden
gemaakt binnen bovenstaande bandbreedte
In het ontwerpproces zal ook het gebied rondom de jachthaven betrokken worden, om
te bezien of daar een kwaliteitsimpuls gegeven kan worden. Er wordt gekeken naar
een beperkte uitbreiding in de vorm van een passantenhaven, en er liggen kansen
voor de ontwikkeling van het Rijkswaterstaat gebouw.
Vianense Waard, Mijnherenwaard en Pontwaard
De inrichting van de Vianense Waard wordt gedomineerd door de aan te leggen
oevergeul en natuurontwikkeling. Het gebied zal beperkt toegankelijk zijn, door middel
van inrichtingsmaatregelen wordt een recreatieve zonering gerealiseerd. De nadruk
ligt op natuurontwikkeling met extensieve recreatie als nevenactiviteit. Hetzelfde geldt
voor de Mijnsherenwaard, alwaar het waardevolle reliëf en de vegetatie worden
behouden. Door de aanleg van oevergeul ontstaat het Ponteiland met daarop de
Ponthoeve. Voor de hoeve wordt gedacht aan een horecafunctie. De nevengeul zal in
dit gebied een belangrijke functie krijgen ten behoeve van recreanten uit de
binnenstad. Nabij de Buitenstad van Vianen wordt de oude haven hersteld en
ingericht als passantenhaven. Tevens zal een molen op de oude, oorspronkelijke plek
worden teruggezet. Het plan voorziet ook in de aanleg van een camperparkeerplaats
en de aanleg van een parkeerterrein ten behoeve van de binnenstad van Vianen.
Waalse Waard
Voor de Waalse Waard ligt, naast de veiligheidsdoelstelling, de nadruk op
natuurontwikkeling ondermeer in de vorm van de aanleg van een oevergeul en het
verondiepen van de aanwezige zandwinplas. Daarnaast worden beperkte recreatieve
voorzieningen getroffen, zoals een uitzichtpunt over de Lek en haar uiterwaarden en
beperkte wandelmogelijkheden.
Stuweiland
In variant 4 ontstaat een recreatieve verbinding tussen Vianen en het Stuweiland.
Daarmee wordt het eiland van Schalkwijk eenvoudig bereikbaar voor recreanten.
Achter de stuwen wordt daartoe een schipbrug gelegd, gecombineerd met een
passage over de sluisdeuren. In overleg met Rijkswaterstaat wordt gezocht naar een
veilige manier om deze verbinding te realiseren.
In variant 4 wordt verder gezocht naar de mogelijkheden voor herontwikkeling van het
Stuweiland. Het maakt nu een verwaarloosde indruk. Gedacht wordt aan restauratie
van de steenfabriek en kleinschalige recreatieve voorzieningen als horeca en een
kleine passantenhaven. De nadruk zal liggen op een kleinschalige, natuurlijke
omgeving. In samenspraak met de eigenaar zal worden gekeken naar de sanering
van aanwezige verhardingen en gebouwen en de mogelijk aanwezige bodemverontreiniging. Hoewel de planvorming omtrent het Stuweiland deel uitmaakt van de
volgende ontwerpronde, maken de kostenraming en –dekking van de herontwikkeling
(met uitzondering van de schipbrug) geen deel uit van het project Ruimte voor de Lek.
De exploitatie van de herontwikkeling dient separaat gefinancierd te worden. Indien
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het voor een sluitende exploitatie noodzakelijk is, is woningbouw onder voorwaarden,
als verdienpost mogelijk.
Procedures en planning
Deze variant omvat de meeste verschillende elementen. Evenals bij variant 2 wordt bij
deze variant voorzien in een provinciale rol, wat tot uitdrukking komt in een provinciale
structuurvisie en inpassingplan. Tevens zal een Plan m.e.r. worden uitgevoerd om de
verschillende milieuaspecten te beschrijven en te wegen. Tevens zijn vergunningen
op grond van de WRO, WBR en Waterschapskeur nodig.
Afhankelijk van de voortgang van de grondverwerving en de procedures kan de
uiterwaardvergraving vanaf 2011 zijn beslag krijgen, de feitelijke realisatie van de
natuurontwikkeling en regionale ontwikkelingen kan later plaatsvinden.
De procedurele zaken omtrent het Stuweiland worden los van het project Ruimte voor
de Lek gevoerd.
Financiën
Kostenposten rivierverruiming

€

Bouwkosten

8.695.584,26

Vastgoedkosten

3.566.106,18

Engineering

1.791.487,53

Overige bijkomende kosten

1.167.095,31

Project onvoorzien

1.580.513,66

Subtotaal kosten

16.800.786,94

Kostenposten natuurontwikkeling

€

Bouwkosten

3.492.195,42

Vastgoedkosten

4.910.969,39

Engineering

323.425,86

Overige bijkomende kosten

458.204,08

Project onvoorzien

459.239,74

Subtotaal kosten

9.644.034,48

Kostenposten regionale ontwikkelingen

€

Bouwkosten

3.725.000,00

Engineering

255.000,00

Subtotaal kosten
Totaal kosten

1

3.980.000,00
30.424.821,42

NB: bedragen zijn overgenomen uit de PRI-raming en exclusief BTW
1

Voor de regionale ontwikkelingen zijn alleen de indirecte kosten en engineering opgenomen,
in lijn met de presentatie van de cijfers zoals dit in het verleden werd gedaan. Inclusief de
indirecte kosten is het totaal voor variant 4 35,2 miljoen.
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Dekkingsvoorstel variant 4

miljoen €

Rivierverruiming

PDR

16,8

PDR
Rijk1
Provincie
Provincie

2,3
3,8
2,8
0,7

Provincie, Vianen,
Nieuwegein

3,98

Natuurontwikkeling
- EHS-saldering
- Zuidzijde, NURG
- Noordzijde, ILG
- Extra natuur
Regionale ontwikkelingen
Totaal dekking
1

30,4

De PDR zal zich inspannen om deze middelen van de verschillende rijkspartners
beschikbaar te krijgen.

Voorgesteld wordt de directe en engineeringkosten voor de regionale ontwikkelingen
(3,98 miljoen euro) op basis van de volgende uitgangspunten te verdelen:
D

D

D

De provincie dekt een aantal kosten voor 100%, en vergoedt 50% van de kosten
van gemeentelijke voorzieningen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.
Daarvoor gebruikt zij de 4 miljoen die GS hebben gereserveerd.
De gemeenten betalen 50% van de kosten van de eigen gemeentelijke
voorzieningen die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Kosten voor andere
eigen ontwikkelingen dragen zij voor 100%.
Financiële tegenvallers in de realisatie worden op dezelfde manier verrekend.

Met name de invulling van de regionale ontwikkelingen is sterk afhankelijik van de
resultaten van de consultatie van bewoners en belanghebbenden. Voor de
bovenstaande kostenraming (3,98 miljoen euro) is uitgegaan van de meest
uitgebreide en kosbaarste ontwikkelvariant. Het komende ontwerpproces zal duidelijk
maken wat de werkelijke inrichting van de betreffende onderdelen zal worden en
welke kosten daarmee gemoeid zijn. Voor het dekkingsvoorstel betekent dit dat de
betreffende onderdelen voor dit moment op PM zijn gezet.
Dekkingsvoorstel regionale ontwikkelingen
Schipbrug en oversteek sluizen
Ossenwaard
Passantenhaven, camperplaats,
beschikbaar stellen locatie molen bij
Vianen

- Provincie
- Vianen

Parkeerplaats Binnenstad Vianen

Vianen

Passantenhaven, rivierpark incl.
grondwerk Nieuwegein1

€

Provincie

600.000,--

PM
PM
PM
150.000,-PM
- Provincie
- Nieuwegein

PM
PM

Herontwikkelen haven, RWS steunpunt

Nieuwegein

PM

Herontwikkelen Stuweiland

Eigen exploitatie

PM

Overige bijkomende kosten (banken,
uitkijkpunten, paden e.d.)

Provincie

200.000,--

Engineering

Provincie

255.000,--

Totaal dekking
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4. Kansen in de omgeving
4.1 Algemeen
Elk project kent haar grenzen, ook al zijn er altijd verbanden te leggen met
aangrenzende gebieden of projecten. In dit hoofdstuk worden twee aangrenzende
gebieden beschreven waar met name een kans ligt om de EHS nog robuuster vorm te
geven. De gebieden vallen buiten de gepresenteerde varianten en mogelijke
inrichtingswerkzaamheden zijn dan ook niet meegenomen in de ramingen.

4.2 Honswijkerwaard
Tijdens de Stuurgroep van 10 oktober 2008 heeft de Stuurgroep haar voorkeur
uitgesproken voor (de inmiddels vervallen) variant 3. Tevens is om verschillende
redenen besloten de ontwikkelingen in de Middelwaard en de Honswijkerwaard
(behalve de zomerkadeverlaging) uit het project te halen. De Honswijkerwaard, en
dan in het bijzonder het deel oostelijk van de zandwinplas tot aan Fort Honswijk, is
begrensd als EHS nieuwe natuur. Bezien vanuit de ambitie een aaneengesloten
natuurlijke uiterwaard te realiseren langs de beide zijden van de rivier, kan dit gebied
gezien worden als de afronding van Ruimte voor de Lek bij Fort Honswijk.
Gegeven de kwelproblematiek wordt er van uitgegaan dat voor dit gebied geen
grootscheepse inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Op dit
moment wordt alleen gedacht aan de aanpassing van het oostelijke talud van de plas,
om zo kansen te bieden voor verschillende nattere vegetaties. Verder zal vooral het
toekomstige beheer van het gebied vorm gaan geven aan het landschap.

4.3 Hagestein
Ten zuiden van het Stuweiland, nabij de aansluiting van de Reijersteinseweg op de
Lekdijk, bevindt zich een uiterwaard van circa 12 hectare. De uiterwaard valt buiten de
plannen voor Ruimte voor de Lek en die voor het oostelijk gelegen Everdingen. De
uiterwaard is niet begrensd als EHS. Het vormt een echter wel de schakel tussen de
EHS-gebieden bij Vianen en Everdingen en zou daarmee bijdragen aan een robuuste
verbinding langs de zuidzijde van de rivier.

Hagestein
Honswijkerwaard
Begrensde EHS
Everdingen
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4.4 Ter overweging
De onder 4.2 en 4.3 genoemde gebieden maken nu geen deel uit van de projectopdracht Ruimte voor de Lek. Ze vallen buiten de varianten en daarmee ook buiten de
kostenraming en dekking. Beide gebieden kunnen bijdragen aan een verdere
versterking van een robuuste landschapsstructuur en ecologische verbinding. Voor de
Honswijkerwaard is dat bevestigd in het feit dat het als EHS begrensd is, voor het
gebied bij Hagestein is onduidelijk waarom het niet begrensd is.
Ter overweging wordt gegeven om beide gebieden mee te nemen in het planproces
voor Ruimte voor de Lek. Concreet betekent dit dat ook voor deze gebieden gekeken
gaat worden naar de toekomstige inrichting en het beheer. Daarvoor zou wel een
aantal spelregels moeten gelden:
D

D
D

D

De inrichting en het beheer van de gebieden mogen niet ten koste gaan van
de MHW-taakstelling voor Ruimte voor de Lek zoals deze in het kader van
SNIP 2A met de PDR zal worden afgesproken.
Het ontwerp- en realisatie proces voor Ruimte voor de Lek mag niet vertragen
als gevolg van de toevoeging van de gebieden.
Voor de inrichting en het beheer van de beide gebieden en eventuele
grondaankoop zijn geen financiële middelen beschikbaar vanuit Ruimte voor
de Lek. Deze middelen zullen dan ook op korte termijn elders gevonden moeten worden (te denken valt aan ILG- of NURG-gelden).
De verwerving van gronden ten behoeve van de inrichting van beide gebieden
mag niet leiden tot vertraging van het project Ruimte voor de Lek.
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5. Voorstel
5.1 Overwegingen
De PKB Ruimte voor de Rivier kent een dubbeldoelstelling: veiligheid èn ruimtelijke
kwaliteit. De Provincie heeft juist vanwege die ruimtelijke kwaliteit gemeend
initiatiefnemer van het project te worden en aanvullende budgetten beschikbaar te
stellen. De regionale partijen zien de ontwikkelingen in het gebied, en zien de
potenties en kansen van het gebied. Het project in het kader van de PKB is de kans
om voor het hele gebied een visie op te stellen, om zo een robuuste structuur neer te
zetten die toekomstvast is. Het vastgestelde beleid en de uitdrukkelijke vereisten
vanuit veiligheid worden daarbij niet vergeten. Ze krijgen een plek binnen een grotere,
regionale ontwikkeling.
Duidelijk is dat de taakstellingen ten aanzien van water en natuur een stempel
drukken op de ontwikkelingen. Zij hebben dan ook als basis gediend voor de
verschillende varianten. De verweving van de veiligheidsopgave met de potenties voor
natuur heeft een duidelijke meerwaarde opgeleverd voor het ontwerp. In de
vervolgfase zal dit nog verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Dit laat onverlet
dat voor eenieder ook duidelijk is dat het gebied zich ook kenmerkt door de aanwezige
bebouwing. Het heeft een belangrijke functie als recreatief uitloopgebied. Er liggen
kansen om deze functie verder uit te breiden. Dat hierbij discussie ontstaat omtrent de
invulling van de natuurgebieden is evident, maar het is zeer wel mogelijk om hier, in
gezamenlijk overleg met de verschillende partners, een goede balans in te vinden. Het
gebied verdient het om aangepakt te worden.
AFWEGING VAN DE VARIANTEN
Variant 1

Variant 2

Variant 4

Taakstelling veiligheid

+

++

++

Bijdrage ontwikkeling natuur & landschap

0

++

+

Bijdrage recreatieve ontwikkeling

0

0

++

Morfologie/bevaarbaarheid rivier

0

0

0

Duurzaamheid / robuustheid oplossing

0

+

+

Kosten

0

-

-
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5.2 Voorstel
Het voorgaande overziend wordt geconstateerd dat variant 1 geen meerwaarde heeft
ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit. Het voldoet aan de bestuursovereenkomst.
Variant 2 kijkt integraal naar het plangebied, maar legt daarbij de nadruk op water en
natuur. Het eindresultaat zal zich kenmerken door een monofunctioneel gebied,
hetgeen de kwaliteiten van het gebied (zoals de veelzijdigheid en veelkeurigheid)
slechts ten dele tegemoet komt. Variant 4 geeft op een bredere wijze invulling aan het
projectgebied, en geeft ook invulling aan andere aspecten die tezamen de ruimtelijke
kwaliteit van een gebied bepalen.
Voorgesteld wordt:
- variant 4 als voorkeursvariant vast te stellen, waarmee de Stuurgroep variant
4 ziet als de meest gewenste visie op de toekomstige ontwikkeling van het
plangebied;
- variant 4 vast te stellen als regionale voorkeursvariant in het kader van de
SNIP 2A besluitvorming door de Staatssecretaris;
- in te stemmen met de kostenraming en de kostendekking zoals weergegeven
in deze notitie, waarmee partijen de inspanningsverplichting op zich nemen
om de daarvoor gevraagde dekking te geven;
- de in hoofdstuk 4 genoemde gebieden, onder de genoemde voorwaarden, op
te nemen in het verdere ontwerpproces.
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6. Vervolg
Voor het vervolg wordt uitgegaan van een keuze voor variant 2 of 4, met qua
procedures en planning de meest ingrijpende consequenties. Indien gekozen wordt
voor variant 1 bestaat de mogelijkheid dat de provincie, gezien het ontbreken van een
bovenlokaal belang, het initiatief terug geeft aan de Programmadirectie.

6.1 Besluitvorming
De voorkeursvariant vormt het uitgangspunt voor de verdere planvorming. Alvorens
door te kunnen gaan, zijn verschillende besluiten nodig. Daarin onderscheiden we 3
sporen.
Allereerst vormt de voorkeursvariant het uitgangspunt voor de SNIP 2A documenten
voor het Rijk. Op basis van deze documenten formuleert de Programmadirectie een
advies aan de Staatssecretaris over het vervolg van het project. Het indienen van de
stukken zal in mei plaatsvinden, waarna het besluit begin juni wordt genomen.
Daarnaast dienen Provinciale Staten een besluit te nemen over de voorkeursvariant,
maar vooral ook het aanwenden van provinciale middelen en de inzet van het
provinciale inpassingsplan. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat PS de stukken
begin juni zullen behandelen.
De regiopartners in de Stuurgroep zullen de voorkeursvariant door hun College of
Bestuur eveneens laten bekrachtigen.
Na deze besluitvorming, circa medio juni, zal een aanvang gemaakt worden met de
volgende fase.

6.2 Planning
In de komende fase zal de voorkeursvariant verder worden uitgewerkt tot een definitief
ontwerp. Daartoe zullen vanaf de zomervakantie 2009 ontwerpateliers gehouden
worden waarbij bewoners en belanghebbenden mee kunnen denken over de inrichting
van het gebied. De resultaten van deze bijeenkomsten vormen input voor het
ontwerpteam, naast de input van verschillende inhoudelijke deskundigen en
vertegenwoordigers van de regiopartners. Eind 2010 dient het definitieve ontwerp
gereed te zijn, en als input te dienen voor het SNIP 3 besluit.
De zomerperiode van 2009 zal benut worden om diverse deelonderzoeken uit te
voeren en het bureau te selecteren dat zich met het ontwerpproces bezig gaat
houden.
Parallel aan het ontwerpproces wordt de provinciale structuurvisie opgesteld danwel
begonnen aan het inpassingsplan, een Plan-mer uitgevoerd en een aanvang gemaakt
met de grondverwerving. Als de procedures en grondverwerving voorspoedig
verlopen, zal in 2011 gestart kunnen worden met de werkzaamheden. De uitvoering
van de rivierkundige maatregelen hebben prioriteit en dienen voor 2015 gereed te zijn.
De overige elementen kunnen later gerealiseerd worden, indien nodig.
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