
 
 

 

Verbreding Lekkanaal / bedrijvenpark Het Klooster  
 

 

 

 

 

 

 

 

IGP-REALISATIEPLAN 

 

Publicatiedatum 26 mei 2015 

Status concept  

Referentienummer 814EFB0A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

2 
 

 

Inhoud 
Inleiding  ................................................................................................................................................................... 3 

Gebiedsontwikkeling verbreding Lekkanaal / bedrijvenpark Het Klooster  ............................................................... 3 

Inzet IGP-middelen voor het uitvoeren van de nieuwe ruimtelijke inpassing ........................................................... 5 

Zicht op realisatie ..................................................................................................................................................... 7 

Toepassing IGP-criteria ........................................................................................................................................... 7 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

3 
 

IGP - Realisatieplan ‘Verbreding Lekkanaal / bedrijvenpark Het 
Klooster’ 
 

1. Inleiding 
 
Provinciale Staten hebben op 2 juli 2012 het Integraal gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 - 2019 (hierna IGP) 
vastgesteld. Het centrale doel van dit programma is een gebundelde inzet en de realisatie van geselecteerde 
gebiedsontwikkelingsprojecten waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen (zoals woningbouw, kantoren, 
recreatie, natuur etc.) bij elkaar komen. Voor het daadwerkelijk beschikbaar stellen van IGP-middelen dient een 
realisatieplan ter besluitvorming te worden voorgelegd aan Provinciale Staten.  
 
Op 17 juni 2014 is Provinciale Staten met een statenbrief geïnformeerd over de gebiedsontwikkeling bij de 
verbreding van het Lekkanaal / bedrijvenpark Het Klooster. Provinciale Staten is daarbij geïnformeerd over de 
brief waarin de provincie, samen met de gemeente Nieuwegein en de Enveloppecommissie Linieland, de Minister 
van Infrastructuur en Milieu vragen om een bijdrage van € 2,5 miljoen aan een door de betrokken partijen 
gedragen ruimtelijk inpassingsvoorstel. In de brief is ook opgenomen dat indien de Minister daarmee instemt, 
Nieuwegein tenminste € 0,4 miljoen zal bijdragen en de provincie de bestuurlijke ambitie uitspreekt € 0,5 miljoen 
beschikbaar te stellen vanuit het IGP-investeringsbudget.  
 
Zoals aangekondigd in de voortgangsrapportage van het IGP over 2014, heeft de minister de bijdrage van € 2.5 
miljoen toegezegd. Dit realisatieplan licht de gebiedsontwikkeling toe en geeft de onderbouwing van de inzet van 
IGP-investeringsbudget.  
 

2. Gebiedsontwikkeling verbreding van het Lekkanaal / bedrijvenpark Het Klooster 

 
De verbreding van het Lekkanaal en de realisatie van bedrijvenpark Het Klooster in Nieuwegein zijn geregeld in 
een bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincie en gemeente Nieuwegein uit 2012 en in het bestemmingsplan 
Het Klooster uit 2005. Het Lekkanaal vormt de belangrijkste rechtstreekse hoofdvaarwegverbinding tussen de 
havens van Rotterdam en Amsterdam. Voor de meer dan 50.000 vrachtschepen op jaarbasis dreigt de 
monumentale binnenvaartsluis een knelpunt in deze verbinding te worden. Daarom is verbreding van het 
Lekkanaal en de bouw van een 3e sluiskolk noodzakelijk. De verbreding van het Lekkanaal en de aanleg van de 
derde kolk bij de Beatrixsluis zijn forse ruimtelijke ingrepen in het vanuit landschappelijk en cultuurhistorisch 
oogpunt waardevolle Linieland van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (hierna NHW). De oude liniedijk wordt 
verwijderd, diverse kazematten en andere relicten van de NHW worden verplaatst en het gebied tussen het water 
en bedrijvenpark Het Klooster moet heringericht worden. In 2013 is, vanwege de grote aantasting van de NHW, 
op advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een aanvullend onderzoek uitgevoerd, de zogenaamde 
Heritage Impact Assessment. Uit dit onderzoek bleek dat de voorgestelde inpassingen van de NHW in het 
Ontwerp Tracébesluit van de verbreding van het Lekkanaal en in het bestemmingsplan onvoldoende zijn voor de 
Unesco Werelderfgoed nominatie. Ongewijzigd uitvoeren van deze plannen zou de nominatie van de NHW als 
Unesco-Werelderfgoed ernstig in gevaar brengen. Onder leiding van de provincie is door de betrokken partijen 
(gemeenten Nieuwegein, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, kwaliteitsteam NHW, Rijksadviseur 
voor het landschap, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie, enveloppecommissie en liniecommissie) 
vervolgens een nieuw ruimtelijk inrichtingsvoorstel uitgewerkt met een zo optimaal mogelijke inpassing van de 
NHW (vanaf nu het inpassingsvoorstel genoemd). Dit is een integraal inpassingsvoorstel, waarbij ook is 
meegenomen: de versterking van de beeldkwaliteit van bedrijvenpark Het Klooster, een verbetering van de 
recreatieve infrastructuur en beleving van het gebied voor wandelaar en fietser en versterking van de 
natuurwaarden.  
 
Afsprakenkader verdere samenwerking  

In de bestuursovereenkomst tussen Rijk, Provincie en gemeente Nieuwegein uit 2012 stond in artikel 5 dat 
 “Indien uit de planuitwerking van de Projecten blijkt, dat realisatie van de Projecten schade zal veroorzaken of 
anderszins leiden tot nadelige effecten voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en/ of ecologische hoofdstructuur, 
en uit de daarop van toepassing zijnde kaders blijkt, dat compenserende maatregelen moeten worden getroffen, 
dan stellen Partijen – zo nodig in gezamenlijkheid- daartoe een compensatieplan op, waarin compensatie-
opgaven en verdeling van kosten tussen Partijen zijn beschreven.”  
 
De compensatieopgaves zijn verwerkt in het integraal inpassingsvoorstel, waar alle partijen akkoord mee zijn. Het 
inpassingsvoorstel behelst maatregelen in het gehele plangebied (zie figuur 1: het plangebied). Rijkswaterstaat 
neemt de inpassingen voor haar rekening voor zover ze binnen haar projectgrenzen vallen (vanuit hun 
werkbudget voor de verbreding van het Lekkanaal), maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor 
inpassingsmaatregelen buiten haar projectgrenzen. De inpassingen binnen de projectgrenzen van 
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Rijkswaterstaat gaan niet over de grotere investeringen die benodigd zijn op het bedrijvenpark (specifiek 
deelgebied 2 en 3). Gemeente Nieuwegein heeft aangegeven deze kosten niet alleen voor haar rekening te 
kunnen nemen. Het inpassingvoorstel functioneert echter alleen als geheel. Het uitvoeren van het gehele 
inpassingsvoorstel is essentieel voor de beleving van het gebied, en in die zin is het geheel veel meer waard dan 
de som der delen. De gemeente wil wel naar vermogen bijdragen en heeft actief gezocht naar mogelijkheden om 
het te investeren bedrag zo laag mogelijk te maken.  
 

  

Figuur 1: Het plangebied 
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3. Inzet IGP-middelen voor het uitvoeren van de nieuwe ruimtelijke inpassing 
 
Het inpassingsvoorstel 

De financiële bijdrage van de provincie is bedoeld voor de inpassing in deelgebied 2 en 3 van Het Klooster, het 
realiseren van de zogenaamde klare lijnen. De eerste klare lijn loopt langs het lekkanaal over de lengte van het 
gebied en markeert op functionele wijze de ruimtelijke overgang van de brede waterzone naar het aangrenzende 
bedrijvenpark. Er wordt een duidelijke ruimtelijke structuur aan het gebied toegevoegd met een herkenbare rand 
van bedrijfsbebouwing die direct grenst aan het water. ‘De klare lijn’ verschaft hiermee een heldere, waterrijke 
identiteit aan de nieuwe rand van Het Klooster. Dit waterrijke karakter wordt versterkt door, uitsluitend aan de 
zijde van het bedrijvenpark, een circa 5 meter brede rietoever te creëren die doorloopt tot aan de gevels van de 
bedrijfsgebouwen. Deze rietkraag verzacht de harde lijn van de bedrijfsbebouwing. Tussen de bedrijfsgebouwen 
door wordt het riet doorgezet. Hiertoe worden er wateroevers met riet aangelegd die ter hoogte van de 
doodlopende insteekwegen het bedrijvenpark insteken. Hierdoor kan er ook tussen de bedrijfspercelen een 
waterrijk beeld met vernatting en riet worden gecreëerd. Dit beeld sluit aan bij het historische karakter van de 
inundatievelden, waarbij het water door loopt tot aan de hoger gelegen delen in het landschap.  
 
De tweede klare lijn loopt langs de Schalkwijkse Wetering, en is een brede groenzone over de breedte van het 
gebied. De groenstrook genereert extra kwaliteit op het bedrijvenpark, creëert extra ruimte voor het ensemble van 
linieobjecten rond de Schalkwijkse Wetering, het versterkt de ecologische structuur (natuurwaarden) van het hele 
gebied en levert een nieuwe wandel- en fietsroute op. Het behelst het realiseren van een waterrijk rietland met 
een wandel/fietsroute over een dijklichaam.  
 
Beide klare lijnen leveren vanuit landschappelijk en recreatief oogpunt een mooi en aantrekkelijk beeld op met 
belevingswaarden voor alle gebruikers (voetgangers, fietser, schippers, etc.). Zie figuur 2, Overzichtskaart van de 
inpassing in deelgebied 2. 
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Figuur 2: Overzichtskaart van de inpassing in deelgebied 2. 
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Inzet IGP-middelen 

Voor het realiseren van de eerste klare lijn, over de lengte van het gebied, kunnen delen van een aantal kavels 
niet meer worden uitgegeven als bedrijvenpark. Die delen moeten vervolgens vernat worden (aanleg rietoever). 
Voor het realiseren van de tweede klare lijn, over de breedte van het gebied, worden 4 kavels uit de markt 
gehaald en deze kavels dienen vervolgens ook als waterrijk rietland te worden ingericht, inclusief aanleg 
wandel/fietspad. Dit alles leidt voor de gemeente Nieuwegein tot minder opbrengsten en tot kosten voor het 
inrichten van deze groenzones. De aanpassingen leiden ook tot extra plankosten (aanpassen bestemmingsplan 
en archeologisch onderzoek). Op sommige plekken leidt het echter ook tot een financieel voordeel voor de 
gemeente Nieuwegein omdat er minder kosten zijn voor bouwrijp maken. Daarnaast ondervindt de gemeente een 
rentevoordeel van de bijdrage van het Rijk en de provincie, indien deze tijdig worden uitgekeerd. Met al deze 
zaken is rekening gehouden in de financiële onderbouwing en verdeling van deze inpassing.  
 
De raming van de kosten op basis waarvan de bijdrage aan de Minister is gevraagd, lag tussen de 3.4 en de 4.8 
miljoen. Mede op verzoek van de minister is door de provincie een (onafhankelijke) planeconoom ingeschakeld 
die de minder opbrengsten en de kosten & baten die Nieuwegein opvoert heeft beoordeeld en waar nodig heeft 
aangescherpt. Daarmee zijn we op een financiële onderbouwing uitgekomen van totaal 3.4 miljoen voor het 
realiseren van beide klare lijnen. De planeconoom beoordeelt de berekeningen als helder en marktconform. De 
bijdrage van de Rijk en de provincie worden via een beschikking als eenmalige bijdrage overgemaakt aan de 
gemeente Nieuwegein. Gemeente Nieuwegein is verantwoordelijke voor de uitvoering en het beheer van de 
inpassing. De eventuele risico’s (bijvoorbeeld hogere plankosten) zijn voor rekening van de gemeente 
Nieuwegein.  

4. Realisatie 

Om welke IGP-investering gaat het en wat bereiken we ermee? 

Het gaat om een provinciale bijdrage van € 0,5 miljoen waarmee de realisatie van een gedragen ruimtelijke 
inrichting mogelijk wordt gemaakt. Een inrichting die voor de regio belangrijke economische ontwikkelingen 
uitvoerbaar maakt (de verbreding van het Lekkanaal en de verdere realisatie van bedrijvenpark Het Klooster); op 
een zodanige manier dat er optimaal rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische en natuurwaarden in het 
gebied. Waarden die door een goede ontsluiting door fietsers en wandelaars straks ook actief ervaren kunnen 
worden. Met deze inpassingsafspraken wordt tevens voorkomen dat: 

 de zogenaamde Outstanding Universal Values van de NHW substantieel worden aangetast;  

 de Werelderfgoed-nominatie van de NHW gevaar loopt.  

 

Prestaties van partners 

 Het ministerie van I&M draagt € 2.5 miljoen bij;  

 De gemeente Nieuwegein draagt € 0,4 miljoen bij en neemt de uitvoering plus beheer en de daarbij 
mogelijk bijkomende financiële risico’s voor haar rekening.  

 
Zekerheid over uitvoering 

Er ligt nu een door alle partijen bestuurlijk vastgesteld inpassingsvoorstel inclusief een getoetst financieel plan op 
basis waarvan de afspraken geformaliseerd kunnen worden. Daarbij is afgesproken dat gemeente Nieuwegein 
zich committeert aan het uitvoeren en het beheer van de inpassingen en dat het risico van eventuele aanvullende 
kosten daarin liggen bij de gemeente. De bijdrage van het Rijk en de provincie zijn eenmalig. De afspraken zullen 
door de drie partijen gezamenlijk juridisch worden vastgelegd in een realisatieovereenkomst en in de eerste week 
van juli 2015 worden ondertekend. Pas daarna zal ook de financiële bijdrage uit het IGP-investeringsbudget ter 
beschikking worden gesteld.  

5. Toetsing IGP -criteria 
 

In het in juli 2012 door PS vastgestelde Integraal Gebiedsontwikkelings Programma 2012 – 2019 staan de 
uitgangspunten en criteria op basis waarvan het investeringsbudget IGP kan worden ingezet. Hieronder worden 
die criteria toegepast op de gebiedsontwikkeling Lekkanaal/ Bedrijvenpark Het Klooster 
 

1. Er is sprake van een programma-overstijgend doelbereik met meerdere grote provinciale 
beleidsdoelen 

Naast een goede uitvoering van de verbetering van de doorvaart op het Lekkanaal, draagt dit project bij aan de 
volgende provinciale beleidsdoelen:  
 
Cultuurhistorie Nieuwe Hollandse Waterlinie 

De meest optimaal mogelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de nieuwe situatie, met een  
oplossing in het kader van de Heritage Impact Assessment voor de Unesco Wereld Erfgoed nominatie.  
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 Economie beeldkwaliteit en economische waarde bedrijvenpark Het Klooster 
Een versterking van de (beeld)kwaliteit van Het Klooster, en daarmee een impuls aan de economische 
waarde (en uitgeefbaarheid) van het gebied.  

 Recreatie 
Een verbetering van de recreatieve infrastructuur en beleving van het gebied voor wandelaar en fietser, 
inclusief een logische verbinding (rondje) vanuit het transferium aan de A27.  

Natuur 
Versterking van de natuurwaarden in de hele noord-zuidverbinding en toevoeging van een dwarsverbinding 
 met natuurwaarden 

 

De inzet van de provincie doet er toe: zonder deze inzet laten we provinciale doelen liggen 

Door de inzet van de provincie en het samenvoegen van de budgetten ligt er nu niet alleen een gedragen maar 
ook financieel haalbaar en realiseerbaar plan voor een zo optimaal mogelijke ruimtelijke inpassing. Door de 
coördinerende rol van de provincie is een gezamenlijk verzoek richting de Minister tot stand gekomen en zetten 
alle partijen zich in om de integrale gebiedsontwikkeling op het gebied van economie, cultuurhistorie, landschap 
en recreatie te optimaliseren. Hiermee is niet alleen de duurzaamheid van de gebiedsontwikkeling vergroot maar 
zal deze ontwikkeling ook niet langer een gevaar vormen voor de nominatie van de NHW voor de 
werelderfgoedlijst. Zonder de bereidheid van de provincie om te investeren vanuit het IGP-budget had deze deal 
niet gemaakt kunnen worden.  
 
De rol en inzet moeten gedragen worden door de andere deelnemende partijen 

Het inpassingsvoorstel Lekkanaal / Het Klooster wordt gedragen door alle betrokkenen (gemeente  
Nieuwegein, provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, kwaliteitsteam NHW, Rijksadviseur 
voor het landschap, adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht, enveloppecommissie en 
liniecommissie). Met de inzet van IGP-investeringsbudget en de bijdrage van Nieuwegein laat de regio zien dat zij 
een groot belang hechten aan een integrale gebiedsontwikkeling tussen het Lekkanaal en Het Klooster en de 
inpassing van de NHW. De provincie heeft haar procesrol in dit traject gepakt, er is bij de betrokken partijen veel 
waardering en draagvlak voor onze inzet. 

 

Er is reëel zicht op uitvoering 

Tijdens bestuurlijk overleg tussen Rijkswaterstaat, gemeente Nieuwegein, enveloppencommissie Linieland en 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed op 11 maart jl. is het definitieve inpassingvoorstel, inclusief de financiële 
onderbouwing, goedgekeurd. Hierbij liggen de afspraken vast over wat er uitgevoerd moet worden en hoe dit 
gefinancierd wordt. Op basis van de hierboven genoemde bedragen committeert gemeente Nieuwegein zich aan 
de uitvoering en beheer. De gemeente is gestart met het aanpassen van het beeldkwaliteitsplan, deze zal in juni 
2015 worden vastgesteld en vervolgens zal de bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet. De afspraken 
worden geformaliseerd in een overeenkomst die in de eerste week van juli 2015 ondertekend wordt. Het 
gewijzigde bestemmingsplan dient een jaar na de ondertekening van de overeenkomst te zijn vastgesteld.  

 
 


