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1.1 

1.2 

NOTITIE REtKWIJDTE EN DETAllNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

HOOFDSTU 

Inleiding 

PROBLEEM EN DOELSTELLING 

Nul en l100dzaak 

In 1993, maar vooral in 1995 heeft he t Nederlandse rivierengebied te kampen gehad met 

zeer hoge waters tanden op de rivieren. Omdat de d ijken op veel plaa tsen niet op sterkte 

waren, bestand de vrees dat zij zouden bezwijken. De veiligheid in ons rivierengebied stond 

onder zware druk. AI snel werd duidelijk dat deze extreme hoogwaters geen uitzondering 

meer vormen, maar dat ons land in de (nabije) toekomst s teeds meer wa ter te verwerken 

krijgt. Veel dijken zijn intussen versterkt en/of verhoogd. 

Bij he t bepalen van de minimale hoagte van de meeste dijken langs de Rijntakken, wordt 

gekeken naar de zogenaamde maatgevende afvoer. Dat is de hoeveelheid water die 

sta tisti sch gezien met een kans van eens in de 1250 jaar bij Lobith ons land binnenkomt. Na 

de hoogwaterperioden van 1993 en 1995 heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat 

de maatgevende afvoer bij Lobith opnieuw vastgesteld. Ze verhoogde de maatgevende 

aivoer van 15.000 m3/s naar 16.000 m3/s. De bijbehorende aivoer voor de Nederrijn/Lek is 

gelijktijdig verhoogd van 3.165 m3/s naar 3.376 m3/s. 

Op basis van bovenstaande gegevens kan voor iedere plek langs de rivier een Maatgevende 

HoogWaterstand (MHW) worden berekend. Deze MHW is kaderstellend voor de keuze van 

maatregelen die genomen moeten worden om toekomstige overstromingen te voorkomen. 

Hierbij word t als uitgangspunt genomen het vei ligheidsniveau van 1996. Dat wi l zeggen dat 

aile rivieren in Nederland zo worden ingericht dat de kans op overst"romingen - ondanks de 

toenemende hoeveelheid water die zij te verwerken krijgen en invloed van de stijgende 

zeespiegel - hetzelide bl ijit als in 1996. 

RUIMTE VOOR DE RIVIER 

Om de veiligheid in ons land voor de toekomst te waarborgen zijn dus maatregelen nodig. 

Het kabinet besloot daarom in 2000 om de rivieren meer ruimte te geven. Deze ruimte moet 

zowel leiden tot meer veiligheid, a ls tot een versterking van de ruimtelijke kwalit"eit in het 

rivierengebied . Dit heeft vorm gekregen in het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. 

De focus van het programma Ruimte voor de Rivier Iigt op rivierverruimende maatregelen. 

Naas t hoogwaterbescherming is ook ruimtelijke kwaliteit een belangrijke doelstelling van 

het programma. Zo biedt de ruimte die wordt gecreeerd bij de Lek, in de buurt van Vianen, 

door verschillende aanpass ingen kansen voor het realiseren van nieuwe natuur en 

kleinschalige recreatie. De uiterwaarden zijn hier erg geschikt voor. 
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Op deze manier kan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vergroot worden, zodat het 

gebied aantrekkelijker wordt gemaakt voor bijvoorbeeld wande!aars en fietsers. Bet streven 

is de omgeving daarom zo goed en aantrekkelijk mogeJijk in te richten. Duurzmne 

oplossingen en inspelen op lange termijn ontwikkelingen ken mer ken ook de aanpak van het 

programma. Dit is terug te zien in de voorkeur voor robuuste aanpassingen boven 

technische oplossingen. De ontwikkeling van robuuste getijdennatuur geeft ruimte voor 

recreatief medegebruik. 

Met de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte vaor de Rivier, heeft het Rijk besloten 

dat de rivieren meer ruimte krijgen door het uitvoeren van 39 maatregelen. 

Doe/stelling 

Bij de keuze voor mogelijke maatregelen in het kader van de Ruimte voor de Rivier 

projecten heeft het kabinet zich de volgende doelen gesteld: 

1. Uiterlijk in 2015 moet de veiligheid van het rivierengebied voldoen aan de wettelijke 

vastgestelde norm. 

2. De ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied moet verbeteren. 

Opgave 

Een van die 39 maatregelen is rivierverruiming in de Lek in de omgeving van 

Vianen/Nieuwegein en het stuwcomplex Hagestein. Het Rijk is opdrachtgever van dit 

project en de provincie Utrecht heeft het initiatief genomen tot het uitvoeren van een 

planstudie hiervoor. 

Het project Ruimte voor de Lek heeft tot doeI: 

Realisatie van een waterstanddaling van minimaaI 8 cm (km 945.2-946.2) bij 

maatgevende hoogwateromstandigheden (MHW); 

Realisatie van 4 cm extra waterstandsdaling als beheersruimte ten behoeve van de 

natuuronwikkeling in het gebied. 

Het realiseren van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS), waarbij extensieve recreatie 

is toegestaan; 

Bet versterken van ruimtelijke kwaliteit. 

Bovendien is het project door Provinciale Staten van de Provincie Utrecht op 14 april 2009 

aangemerkt als een project met provinciaal belang, waardoor het bovenlokale en integra Ie 

karakter van het project is vastge1egd en waarmee de realisatie van de provincia Ie EHS 

gewaarborgd wordt. 

Bij het uitwerken van geschikte maatregelen ter realisatie van bovenstaande doelstellingen, 

wortH het Spelregelkader Natte Infrastl'uctuurprojecten (SNIP) gevolgd. 



1.3 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAllNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE lEKI 

PROCEDURE SN IP 

Het Spelregelkader Natte Infrastructuurprojecten (SNIP) is sinds 2002 van toepassing op aile 

projecten binnen de deelprogramma's voor aanleg hoofdwatersystemen (waterkeren en 

waterbeheren) . Er worden drie fasen onderscheiden: 

Verkenningsfase. 

Planstudiefase. 

realisatiefase). 

Binnen deze drie fasen worden zeven beslismomenten onderscheiden . In de planstudiefase, waarin 

dit project zich bevindt , betreft het de volgende momenten: 

In hel SNIP 2A besluil word! de voorkeursvarian! vastgelegd voor uitvoering van de maatregelen . 

Ten behoeve van dil besluit worden een aan!al varianten in beeld gebracht en met elkaar 

vergeleken. Het SNIP 2A besluit is in dit project op 18 augustus 2009 genomen. 

In het SNIP 3 beslui t wordt de projectbeslissing genomen. Ten behoeve van dit besluit wordt de 

voorkeursvariant uit de SNIP 2A fase verder uitgewerkt en geloetst op doelbereik, 

milieutechnische haalbaarheid en financiEMe haalbaarheid. 

Oil project bevindt zich momenteel in de SNIP 3 fase. 

Waarom deze Notitie Reikwijdte en detailniveau 

In deze Notitie Reikwijdte en Detailn iveau (in het vervolg Notitie R&D) wordt uiteengezet 

welke studies er in het kader van het SNIP 2A besluit hebben plaatsgevonden en hoe keuze 

voor de voorkeusrvariant ook wei gekozen variant genoemd, tot stand is gekomen. Tevens 

wordt het vervolgtraject van de SN IP 3 fase beschreven. De publicatie van deze Notitie R&D 

betekent tevens de formele start van het open bare inspraakproces in het kader van de 

milieueffecrrapportage, die ten behoeve van het SNIP en het provinciaal inpassingsplan 

wordt opgesteld. Meer informatie hierover vind u in hoofdshJk 2. 

LEESWIJZER 

De juridische verankering van het voorgenomen initianef vind t plaats door middel van het 

opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan. In hoofdshJk 2 wordt uitgewerkt hoe de PIP

procedure en de bijbehorende m.e. r.-procedure er uit zien, en welke ro llen en 

verantwoordelijkheden de verschillende partijen hebben. 

In het kader van het SNIP 2A beslui t heeft e r uitgebreid vooronderzoek plaa tsgevonden. Tn 

hoofdstuk 3 wordt dit vooronderzoek en de bijbehorende variantenafweging beschreven 

aan de hand van de PKB beslissing en de variantenshJdie. In dit hoofd stuk wordt toegelicht 

welke var iant a ls oplossing voor het project Ruimte voor de Lek het meest geschikt is en 

waarom dat zo is. HoofdshJk 4 beschrijft vervolgens de gekozen variant. 

In het kader van het SN IP 3 besluit wordt de inrichting van het plangebied Lekuiterwaarden 

nader geoptimaliseerd. De gekozen varian t geeft de randvoorwaarden waarbinnen deze 

optimalisa tie plaats kan vinden. De reikwijdte en het detailniveau van benodigde onderzoek 

wordt in hoofd stuk 5 beschreven. In dit hoofdstuk komen het plan- en projectgebied, de 

focu s van de ontwikkelingen, de huidige sihJatie en de au tonome ontwikkelingen aan bod. 

Ook wordt in dit hoofdshJk het beoordelingskader beschreven, dat gebruikt zal worden om 

de toetsen aan d milieutechnische randvoorwaarden uit te voeren. 

Aan de hand van de in de SNIP 2 fa se gekozen varian t en de bijbehorende maatregelen 
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genomen worden zijn er diverse vergunningen nodig. In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, 

wordt een overzicht gegeven van de noodzake!ijke vergunningen en het huidige 

beleidskader. 
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2.1 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEJ 

HOOFDSTU 

Provinciaal 
inpassingsplan en milieu
effectrapportage 

PROVlNCIAAL lNPASSINGSPLAN 

De jurid ische verankering van de maatregelen ten behoeve van het project Ruimte voor de Lek 

vindt plaats in gemeentelijke bestemmingsplannen. Als er sprake is van belangen op 

provinciaal niveau heeft de provincie ook de bevoegdheid een Provinciaal Inpassingsplan 

(PIP) op te stellen. In die geva llen vervangt het PIP de gemeentelijke bestemmingsplannen 

Provinciale Staten heeft op 14 april 2009 besioten dat Ruimte voor de Lek een project is met 

een provinciaal belang. De gemeenteraden hebben ingestemd met dit besluit en deze 

instemming ook schrifteiijk kenbaar gemaakt. Hiermee heeft Provincia Ie Staten de 

bevoegdheid om een Provinciaal InpassingspJan (PIP) op te stellen. 

Een PIP is te vergelijken met een bestemmingsplan. Het PIP heeft een detailniveau gelijk aan 

dat van een bestemmingsplan, conform de te nemen maatregeien voor het project. 

Ten behoeve van het PIP is een MiIieueffectrapportage (MER) nodig. In de volgende paragraaf 

wordt de achtergrond hiervan toegelicht.ln Figuur 2.1. is afgebeeJd hoe de m.e.r.-procedure 

samenhangt met het ontwerpproces en het PIP. 

1074909474:01 AR('ADIS 1 7 
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~ AdVl~~nota SNIP 3 

2.2 ____ --'W"'A"'A"'R"'O"'M"'- EEN Mill EUEFFECTRA PPOR T AGE 

FUNCTIEW IJZIG INGEN 

RUIMTE VOOR DE LEK 

Een milieueffectrapportage (MER) is een bij wet verplicht instrument met als doel het 

milieubelang een volwaardige plaa ts te geven in de besluitvorming over activitei ten met 

mogelijke belangrijke nega tieve gevolgen voor het milieu. Of het opstellen van een MER al 

dan niet noodzakelijk is, is afhankelijk van de omvang van de te nemen maah'egelen in het 

PIP. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een lijst met drempelwaarden (onderdeeJ C en D 

van he! Beslui! m.e. r. 1994). 

Voor een aanlal maatregelen d ie voorgesteld worden in het project Ruimte voor de Lek is 

een wijziging van een of meerdere bestemmingsplannen nodig. Dat geldt voor het 

ontwikkelen van agrarische gronden tot naruurgebied maar ook voor de aanleg van 

recreatieve/ toeristische voorzieningen en oeververgraving. 
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NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE voor~ DE LEKi 

Fen wijziging van de functie" landbouw" in "natuur en recreatie" is in het kader van een 

bestemmingsplanwijziging m.e.r.-plichtig als het een oppervlakte betreft van meer dan 250 

ha. Eij het project Ruimte voar de Lek blijft de oppervlakte van het gebied waarvoor cen 

functiewijziging aan de orde is onder de 250 ha. Er is dus op basis van de functiewijziging in 

natuuf en recreatie geen m.e.r.-plicht. WeI komt deze functiewijziging boven de 125 ha van 

de m.c.r.-beoordelingsplicht uit (Lijst D, Activiteit 9, Besluit m.c.r.: Inrichting bndelijk 

gebied). Het voorgenomen initiatief is dus weI m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit betekent dat 

er in eerste instantie cen beoordeling uitgevoerd wordt of het opstellen van een MER 

noodzakelijk is, met het oog op de te verwachten effecten van de voorgenomen activiteit. 

Uit het bovenstaande voigt dat het PIP kaderstellend is voar toekamstige m.e.r.

beoordelingspJichtige activiteiten. Dit betekent dat het PIP in zich zelf oak m.e.r

beoordelingspJichtig is. Aangezien bij Ruimte voor de Lek sprake is van gevoelig gebied 

(EHS) en de provincie belang hecht aan een zorgvuldig planproces, kiest de provincie voor 

het direct doorlopen van een m.e.r.-procedure. I-Iier gaat dus geen m.e.r.

beoordelingsbeslissing aan vooraf en daarmee staat de m.e.r.-plicht vast. De provincie is 

dan als initiatiefnerner verplicht het milieueffectrapport (MER) op te stellen en te voldoen 

aan de wettelijke vereisten voor de m.e.f.-procedure (art. 7.18 lid b Wm). 

Omdat het MER wordt opgesteld in het kader van een planprocedure (PIP) zal de 

uitgebreide procedure doorlopen worden. In parablTaaf 2.3 is deze procedure nader uitgewerkt. 

In het voortraject van het Ruimte voor de Lek project heeft de provincie Utrecht als 

initiatiefnemer bovenstaande onderbouwing van de te doorlopen procedure afgestemd met 

de Comrnissie voor de milieueffectrapportage. 

UITGEBRElDE M.E.R.-PROCEDURE 

In Figuur 2.2 is de uitgebreide tn.e.r-procedure1 in een aantal stappen inzichtelijke gemaakt. 

De mededeling en het advies wordt overgeslagen omdat de provincie zowel het bevaegde 

gezag is ais initiatiefnemer. 

I In voorkonlcnde gev<lllcn bn ook spwkc zijn van een bcperkte procedure. Deze procedure is nict van 

toepassing in dit project. 
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NOTITlc. RElKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE IJOOR DE LEKI 

Kennisgeving en zienswijzen 

De m.e.r.-procedure is officieel van start gegaan met de publica tie van deze Notitie R&D. 

Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om met hun zienswijzen invloed uit te 

oefenen op de te beschouwen onderwerpen in het MER. 

Raadp/eging 

Naast de algemene kennisgeving en zienswijzen worden adviseurs en betrokken 

bestuursorganen rechtstreeks geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 

op te stellen MER. 

MER 

Vervolgens wordt het noodzakelijk onderzoek uitgevoerd. rIet resultaat van de zienswijzen 

en raadpleging wordt hierbij betrokken. Bet onderzoeksresultaat wordt gebundeld in het 

MER. Dit MER wordt een zelfstandig rapport dat als onderbouwing dient voor het PIP. 

Belangrijk is weI dat het milieueffectrapport, ongeacht de presentatievorlTI, aan een aantal 

wettelijke inhoudseisen voldoet. Deze eisen zijn: 

Inhoud en doelstelling plan. 

Bestaande toestand en ontwikkelingen milieu. 

Re1evante beleidsdoelstellingen. 

RedeJijke scenario's met motivering. 

Nadelige milieugevolgen. 

Mitigerende en compenserende maatregelen. 

Leemten in kennis. 

Monitoringsmaatregeien. 

Samenvatting. 

Tel" inzage legging 

Het MER wordt samen met het voorontwerp-PIP tel' inzage gelegd. Belanghebbenden 

kunnen hun zienswijzen kenbaar maken. 

Een speciaal aandachtspunt is toetsing van het milieucffectrapport door de onafhankelijke 

Commissie voar de milieueffectrapportage. Uitkomst van deze toetsing is ccn positief of 

negatief advies aan het bevaegd gezag. 

Beslui! 

Op basis van de uitkomst v8n de toetsing door de Commissie voar de 

milieueffectrapportage kan het bevoegd gezag ham besluit voorbereiden. In dit project 

betreft het besluit het vaststellen van het ontwerp-PIP. Bij haar besluit betrekt het bevoegd 

gezag de zienswijzen en het ad vies van de Commissie MER. 

Het plan of besluit wardt pas vastgesteld door het bevoegd gezag ais de m.e.r.-procedure tot 

aan deze stap correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER redeJijkerwijs aan 

het uiteindelijke plan of besluit ten grondslag kunnen worden gelegd. 

Voar uitgebreide informatie over de m.e.r.-procedure kijkt u op www.info!11i1~!)1 of 

www.commissiemer.nl. 



2.4 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAllNIVEAU MER RUIMTE IJOOR DE lfXI 

ROLLEN EN VERANTWOORDELlJKHEDEN 

Initiati4i1emer 

De initiatiefnemer voor de uitwerking van de pJanstudie Ruimte vaal' de Lek is het college 

van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. 

Bevoegd gezag 

Provincia Ie staten van de provincie Utrecht is het Bevoegd Gezag inzake de besluitvorming 

over het PIP en het MER. 

Commissie voor de miliell~flectrapportage 

De commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) za! om advies worden 

gevraagd over de reikwijdte en detailniveall van het op te stelten MER. Na gereed komen 

van het gecombineerde PIP en MER zal de Commissie m.e.r. dit MER beool'delen en 

hierover advies llitbrengen aan het bevoegd gezag. 

Wet/e!Uke advisellrs 

Het bevoegd gezag vraagt in het kader van de uitgebreide procedure vooraf aan het 

opstellen von de definitieve richtlijnen advies oon de zogenaamde wettelijke odviseurs. Dit 

zijn het ministerie van LNV (regio-directie), VROM en OCW. 

lnsprekers 

Belanghebbenden kunnen twee keel' inspreken tijdens de m.e.r.-procedure. De eerste keel' is 

na het verschijnen van deze Notitie R&D. De tweede keel' is na het verschijnen van het MER. 

Op deze momenten is het voor belanghebbenden mogelijk hun zienswijz£n te geven op de 

Notitie R&D respectievelijk het MER. 

\i{(' ·\))1:" 112 



3.1 

UITER IVAARDVERGRAV ING 

IS MEEST EFFECT IEVE 

MAATIU: GEL 

NOTITIE REIKWIJDTE EN OETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE lEKI 

HOOFDSTU 

Het voortraject 

PKB RUIMTE VOOR DE RIVIER 

Het kabinet heeft een pakket van maatregelen vastges teld met a ls doel het vergroten van de 

hoogwaterveiligheid door het creeren van meeT ruimte veer de rivier: de Planologische 

Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. De belangrijkste maatregelen hebben 

betrekking op uiterwaard vergraving, maar daarnaast gaat het bijvoorbeeld om 

d ijkteruglegging, kribverlaging en zomerbedverlaging. Dijkversterking is a ileen opgenomen 

als andere maa tTegeien niet geschi kt of te duur zijn. Tn de PKB Ruimte voor de Rivier is voor 

het gebied langs de Lek bij Vianen-Hagestein uiterwaardvergraving naar voren gekomen als de 

meest effectieve maah·egel. Deze maatregel is in de PKB opgenomen onder de naam 

"Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, Stu weiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en 

Heerenwaard" 

De PKB Ruimte voor de Rivier bevat voor de maatregelen een globale beschrijving van het 

type maatregel, de loeane en de verwachte effectiviteit op de verlaging van de MHW. Om 

de maatTegelen daadwerkelijk te kunnen ui tvoeren, wordt iedere maatregel meer in deta il 

uitgewerkt in een planstudie. Op basis daarvan wordt de precieze p laa ts en invulling van de 

maatregel vastgesteld . 

Planslud;e Ruimle voor de Lek 

Voor het gebied Lekuiterwaarden heeft de provincie Utrecht, in opdracht van het Rijk, het 

initiatief genomen tot het uitvoeren van de noodzakelijke planstud ie in het kader va n het 

Ruimte voor de Rivier programma. Deze planstudie, waarin de maatregel 

"Uiterwaardvergraving Honswijkerwaarden, Stuweiland Hagestein, Hagestemse UitelWaard en 

Heerenwaard" nader wordt uitgewerkt, staat beter bekend als project Ruimte voor de Lek. 

De provincie heeft besloten de p lanstudie op projectmatige wijze uit te voeren. Hierbij 

wordt nauw samengewerkt met de gemeenten Vianen, Nieuwegein, Houten en Ijsselste in, 

de waterschappen Hoogheemraadschap De Stich tse Rijnlanden en Wa terschap 

Rivierenland . Deze partijen geven gezamen lijk stu ring aan het project middels een daarvoor 

in het leven geroepen stuurgroep. Rijkswaterstaa t Directie Oost-Nederland (district Rijn en 

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

Programmadi rectie Ruimte voor de Rivier (PDR). 

Besluiten van de stuurgroep worden voorgelegd aan de gemeenteraden, Provincia Ie Sta ten, 

de besturen van de waterschappen en de directie Rijkswaterstaa t. Op verschillende 

momenten in het project is akkoord van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaa t 

nodig, als opd rachtgever van de gehele planstudie. 
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Lck 

RIVIER· EN 

GETIJDENDY NAM IEK IS 

KENMERKEND VOOR DIT 

I)EEL VAN DE LEK 

. 2 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

DeLek 

Ter hoogte van de grens met Duitsland splitst de Rijn zich in een noordelijke en een 

zuidelijke riviertak. De noordelijke tak draagt vanaf Arnhem de naam Nederrijn. Ter hoogte 

van Wijk bij Duurstede, ongeveer 20 kilometer ten oosten van Vianen, daar 

waar het Amsterda m Rijnkanaa l de rivier kruist, verandert de naam in de Lek. 

Karakteristieken van de Lek 

De Lek is een typische zoetwatergetijderivier. Het plangebied is gelegen op de overgang van 

de middenloop van de Lek naar het benedenstroomse gedeelte van de Lek. Hier gaa t een 

sterk meanderende hoofdgeul tussen brede uiterwaarden met kronkelwaarden, oeverwalJen 

en rivierduinen geleidelijk over in een nog zwak meanderende getijdenrivier 

met relatief smalle, vlakke u iterwaarden met slikken en gorzen. 

Het plangebied bevindt zich in het kleiige deel van de rivier. Aan de noordzijde van de 

rivier bevinden zich zware kleigronden, aan de zuidzijde voorallichtere kleigronden. 

Bij Hagestein is een stuw aangelegd in de Lek, waardoor er geen sprake meer is van 

getijdeninvloed in het verder stroomopwaarts gelegen gebied. Bij de stuw is sprake van 

ri vier- en getijdendynamiek, met dagelijkse eb- en vloed verschillen van soms meer 

dan een meter. Aan de getijdenkant van de stuw is het gemiddelde laagwaterpeil ca. O,25m 

+NAP, het gemiddeld pei l bij vloed is ca. I ,25m +NAP. 

De rivier is niet erg breed en wordt sh'oomafwaarts steeds smaller en rechter. Het is een 

rivier met plaatselijk vee! water- en oeverrecreatie. De dijklinten langs de Lek zijn 

uitgegroeid tot verstedelijkte randen voor wonen en werken, en recrea tie (met campings, 

jachthavens en strandjes) die sterk op de rivier gericht zijn. 

Tussen Vianen en Schoonhoven loopt de Oude Hollandse Waterlinie, tussen Vianen en 

Everdingen de Nieuwe Hollandse Waterlinie . 

V ARIANTEN STUDIES 

In de SNIP 2A fase worden verschillende varianten met elkaar vergeleken, wat uiteindelijk 

leidt tot een voorkeursal ternatief (VKA). Deze VKA wordt in de SNIP 3 fase vervolgens 

uitgewerkt tot een projectontwerp. Aan het begin van de SNIP 2A fase zijn eerst twee 

verkennende studies uitgevoerd: 

Verkenning van rivierkundige bouwstenen. 

Verkenning van de mogelijke varianten. 
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Figuur 3.3 

SN IP I tim 3 

3.2.1 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

De resultaten van beide studies worden in onderstaande paragrafen kort toegelicht. 

Figuur 3.3 toont het stroomschema van Snip 1 ti m 3. 

ProjeclbesUsslng 

RIVIERKUNDIGE BOUWSTENEN 

In deze verkennende studie zijn mogelijke rivierkundige maatregelen in beeld gebracht, met 

als doel een advies te geven over de meest kansrijke ingrepen. De eers te stap die is genomen 

is het opstelien van een inrichtingsvisie voor het gebied met daarbinnen 15 verschillende 

mogelijke maatregelen (bouwstenen) om de waterstandsverlaging te realiseren. In de 

inrichtingsvisies zijn de 15 bouwstenen beoordeeld op: 

Hydraulisch effect. 

Effec t op kwelproblematiek. 

Duu rzaamheid . 

Het hydraulisch effect richt zich prilnair op de mate van waterstandsdaling (MHW). Bij de 

kwelproblematiek gaat het met name om de toename van kweldruk en kweloverlast voor de 

ten zuiden van de Vianense waard gelegen woonwijk De Hagen (gemeente Vianen). 

Ui tgangspunt hierbij is dat de situatie niet mag verslechteren ten opzichte van de huidige 

situatie. Het begrip duurzaamheid toetst op de mate waarop een maatregel zichzelf in stand 

houdt. 

Voor een beschri jving van de inrichti ngsv isie en de bouwstenen wordt verwezen naar het 

rapport 'Ruimte voor de Lek, Rivierkundige bouwstenen'[2]. 

Een samenvatting van de bouwstenen en de effecten is weergegeven in onderstaande tabel. 
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Effcclbeoordcli ng bouwslenen 
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NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE voaR DE LEKI 
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hydraulisch effect ++ 0 + 0 0 

invloed op kwel 0 0 0 0 0 0 0 0 

duurzaamheid 0 0 0 

Op grond van deze studie word t geadviseerd om voor het plangebied Leku iterwaarden de 

zomerbedverbreding middeIs uiterwaardvergraving in de vorm van een niet meestromende 

nevengeul als leidend principe te nemen in de pIanstudie. Oit betekent dat in het kader van 

het project Ruimte voor de Lek de bestaande winterdijken in het plangebied niet zuIlen 

wijzigen en dat de ligging van de Lek in essen tie gelijk zal blijven. 

Keuze Stllllrgroep 

De Stuurgroep heeft op 23 mei 2008 het ad vies om zomerbedverbreding aIs Ieidend principe 

te nemen in de planstudie overgenomen. Het hydraulisch effect word t met dit principe 

bereikt en er is geen sprake van invloed op kwel voor de ten zuiden van de Vianense waard 

gelegen woonwijk De Hagen (gemeente Vianen). Echter is het principe niet duurzaam. Wei 

kan tegemoet worden gekomen aan de wens om met de herinrichting van de omgev ing 

Vianen en het stuwcomplex Hages tein een zodanige waterstandsverlaging (MHW verlaging 

tussen de 8 en 20 centimeter) te realiseren zodat dijkverzwaring beperkt kan worden. 

De meest wezen lijke blokkades in de rivier zijn de RZI vianen, de brughoofden van de A2 

en de bebouwing van Vreeswijk/Nieuwegein. Aanpassing van deze zaken is zeer kostbaar 

en moeilijk tot onmogelijk. In dezelfde Stuurgroep vergadering van 23 mei 2008 is het 

besl uit genomen als leidend principe voor de realisa tie van de vei ligheidsopgave, de 

zomerbedverbreding in te vullen door mid del van een uiterwaardvergraving in de vorm 

van een oevergeu l. Oit is de meest duurza me oplossing en is daarbij tevens het meest 

kostenefficient. Naast de financiele voordeIen biedt deze oplossing ook meer mogelijkheden 

voor een goede ruimtelijke inpassing. Het andere alternatief, de plaatsing van een 

kwelscherm, biedt geen garanties, is kostbaar (word t op 40 meter d iepte geplaa tst en dient 

circa 3 km lang te zijn) en blokkeert de grondwaterstroom van binnendijks naar de rivier. 
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3.2.2 

NOTITIE REIKWIJDTE EN OUAILNIVE,\U MEr~ RUII\HE VOOR DE l.EKI 

VA8IANH:NSTUDIE 

In deze verkennende studie zijn een aantai varianten in beeld gebracht, die invulling geven 

aan de rivierkundige opgave (zie 3.2.1) en tevens invulling geven aan de ontwerpgave ten 

behoeve van de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied. 

Ontwerpopgave 

De Ruimte voor de Rivier maatregei biedt grote kansen om de ruimtelijke kwaliteit in het 

gebied te verbeteren. De uiterwaarden in het plangebied kunnen worden geh'ansfonneerd 

in een gebied dat ruimte biedt aan de rivier en de gewenste natuurwaarden van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en zich orienteert op de stedelijke context van 

Nieuwegein en Bouten. Daarin bevinden zich verschillende uitdagingen en 

ontwerpopgaven: 

Behoud en ontwikkelen van de samenhang in het stedelijke rivierenlandschap. 

Verbeteren van de toegankelijkheid en de recreatieve gebruiksmogeJijkheden van de 

uiterwaarden en daarbij ook een goede 'sturing' van het recreatief medegebruik zodat 

dit niet ten koste gaat van de natuurontwikkeling. 

Verstel'ken van de natuurwaarden, waarbij optimaal gebruik gemaakt wordt van de 

abiotische omstandigheden en de rivierdynamiek. 

Verbeteren van de relatie stad-uiterwaarden door de stadsfronten van de kernen te 

versterken. 

Voor een nadere toeiichting van de verschillende uitdagingen en ontwerpopgaven wordt 

verwezen nam het rapport 'Ruimte voor de Lek, Variantenstudie' [3]. 

Varianten 1 tim 3 

De Stuurgroep Ruimte voor de Lek heeft voor de doelstelling waterstandsdaling een 

uiterwaardvergraving aangemerkt als leidend principe. In de bestl1ursovereenkomst van 

2007 tl1ssen de Provincie Utrecht en het Rijk is vastgelegd dat er drie varianten gedefinieerd 

worden die het uitgangspunt vormen voor verdere planvorming. Deze drie varianten zijn 

uitgewerkt in de variantenstudie. 

De drie varianten zijn: 

1. Beperkte uiterwaardvergraving. 

2. Maximale uiterwaardvergraving + natuurontwikkeling in het gehele plangebied. 

3. Maximale uiterwaardvergraving + natuurontwikkeling in het gehele plangebied + 

versterking ruirntelijke kwaliteit. 

De vel' kenning van de varianten en de kel1ze van een voorkeursvariant hebben plaats 

gevonden in nauwe samenspraak met de betrokken partners uit het gebied. 

Voor een gedetailleerde beschrijving en afbeelding van deze varianten wordt verwezen naar 

het rapport 'Ruimte voor de Lek, Variantenstudie' [3]. 

Variant 1: 8eperkte uiterwaardvergraving 

Variant 1 is ontworpen op basis van eerder ontwikkelde bouwstenen om rivierverruiming te 

bewerkstelligen. Het gaat in het bijzonder om een beperkte uiterwaardvergraving in de 

vorm van een oevergeul bij Vianen, het verlagen van de dam bij het stu weiland Hagestein 

en het verlagen van de zomerkade in de Honswijkerwaarden. 
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Variant 1 is de invulling van een variant met minima Ie verlaging tegen minima Ie kosten, 

hierdoor is het nict mogelijk om realisatie van de Ecologische Hoofdstructulir (EI--IS) in deze 

variant me€' te nemen. 

Variant 2: Maximale uiterwaardvergraving + Natuurontwikkeling 

In variant 2 zijn ingrepen gepJeegd om de MHW maximaa! te verlagen. Evenals in variant 1 

wordt uitgegaan van verJaging van de dam bij het stuweiland Hagestein en de zomerkade 

in de Honswijkerwaarden. Daarnaast is een aantal uiterwaardvergravingen voorgesteld bij 

Vianen (Vianense Waard), de Middelwaard, Bossenwaard en 't Waalse Waard. 

Bij variant 2ligt het accent op de reatisatie van de rivierkundige maatregelen in samenhang 

met natuurontwikkeling in de uiterwaarden. Eventuele negatieve gevolgen van de 

rivierkundige ingrepen op de kwaliteit van de EHS worden in het kader van de EHS

saldobenadering gesaldeerd. Salderen gebeurt door extra natuur aan te leggen aanvullend 

en aansluitend op de bestaande EHS, tel' compensatie van het verlies aan bestaande natuur. 

Variant 2 bevat tevens een uitgebreider basispakket voor recreatieve ontwikkeling dan 

variant 1. Bet gaat hier vooral om extensieve recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden. 

Daarnaast is een aantal uitkijkpunten opgenomen en wordt de loop van de oude historische 

haven bij Vianen hersteld. VerdeI' is bij Vianen in deze varim1t voorzien in de aanleg van een 

parklandschap tegen de Lekdijk. 

Variant 3: Maximale uiterwaardvergraving + natuurontwikkeling + versterking ruimtelijke 

kwaliteit 

In variant 3 is een overeenkomstig pakket van maatregelen getroffen als in variant 2 om de 

MBW doelstelling van minimaal8 cm waterstanddaling te halen. Bij variant 3 ligt het accent 

op de realisatie van de rivierkundige maatregelen in samenhang met natuurontwikkeling in 

de uiterwaarden. Eventuele negatieve gevolgen van de rivierkundige ingrepen en 

recreatieve activiteiten op de kwaliteit van de EHS worden in het kader van de EHS

saldobenadering gecompenseerd door middel van salderen. Salderen gebeurt door extra 

natuur aan te leggen aanvullend en aansluitend op de bestaande EHS, tel' compensatie van 

het verlies aan bestaande natuur. 

Variant 3 biedt extra ruimtelijke kwaliteit in de vonn van een uitgebrdder pakket aan 

recreatievoorzieningen en ontwikkeling van bebouwing in de uiterwaarden. Het stadsfront 

langs de Lekboulevard bij Nieuwegein wordt aangevuld en vernieuwti- bij Vianen wordt de 

buitenstad afgerond (groene invulling), er wordt een jachthaven gerealiseerd en het pontje 

wordt rechtstreeks verbonden met Vreeswijk. In de Ossenwamd wordt recreatieve 

ontwikkeling voorgesteld die rekening houdt met en inspeeJt op het natuurlijke en rustige 

karakter van dit gebied, gecombineerd met beperkte woningbouw. 

Va/'iant 4 (met variant 3 als basi.,» 

Op 10 oktober 2008 heeft de Stuurgroep zich uitgesproken voor variant 3, omdat deze 

vmiant naar het oordeel van de Stuurgroep de meeste kansen bood om rivierverruiming en 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit op een zo opOmaal mogelijke manier te realiseren. 

Een belangrijk onderdeel van deze variant is de optie om in de uiterwaard bij de 

Lekboulevard van Nieuwegein woningbouw te ontwikkelen. 
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In een reeks van presentaties voor gemeenteraden, commissies, gl'Ondeigenaren en 

bewoners/belanghebbenden is deze keuze toegelicht. De plannen werden als geheeJ redeJijk 

positief ontvangen: er was begrip voor de rivierkundige maatregelen en de 

natuurontwikkeling, maar tegelijkertijd waren e1' zorgen over de invulling van de 

recreatieve voorzieningen en de woningbouw in de uiterwaard. Op basis van de reaches 

heeft de gemeenteraad van Nieuwegein de provincie verzocht het onderdeel bebouwing 

buiten de planvorming te laten. 

Naar aanleiding van dit verzoek heeft de Stuurgroep besloten een vierde variant te 

ontwikkelen, waarin de nicuwe inzichten zijn verwerkt. Deze variant is gebaseerd op 

variant 3, maar kent twee wezenlijke aanpassingen: 

1. Er is niet langeI' sprake van woningbouw nabij de Lekboulevard. 

2. Op het stuweiland bij Hagestein zullen aIleen woningen worden gerealiseerd indien dit 

Vaal' de financiering van gewenste ontwikkelingen op het Stuweiland noodzakelijk is. 

Met het besluit van de stuurgroep om een nieuwe variant 4 te ontwikkelen ontstond een 

nieuwe situatie waarin de relatie stad en rivier meer wordt benaderd vanuit de stedelijk 

recreatieve wensen die er zijn en niet vanuit de wens am bebouwing toe te voegen. Variant 4 

biedt extra ruimtelijke kwaliteit in de vorm van een uitgebreider pakket aan maatregelen am 

de recreatieve kwaliteit van de uiterwaarden te vergroten. Uitgangspunt hierbij is dat de 

Bossenwaard een recreatieve betekenis krijgt Vaal' Nieuwegein als geheel en I]sselstein. 

Daarnaast kan de relatie tussen Nieuwegein en de Lek worden verbeterd door de 

uiterwaard bij het stadsfront langs de Lekboulevard zodanig in te richten dat de natuur- en 

recreatiemogelijkheden optimaa! worden gecombineerd. Het westelijke deel van de 

Bossenwaard wordt in deze variant ingericht als natuurgebied (EHS) met mogelijkheden 

voor extensieve recreatie. 

Bij Vianen wordt in deze variant de buitenstad landschappelijk ingepast (groene invutling). 

Er is rekening gehouden met de realisatie van een passantenhaven in de oude haven, een 

beperkte parkeerplaats Vaal' campers en een parkeerterrein (ca. 60pp) in of nabij de 

uiterwaarden t.b.v. bezoekers aan de binnenstad. VerdeI' wordt ruimte gecreeerd voar het 

terugbrengen van de oude molen. De aanlanding van het pontje kan worden gehandhaafd 

op de huidige plek Dit geldt zowel aan de Vianense als de Nieuwegeinse kant. 

In de Ossenwaard is een recreatieve ontwikkeling voorgesteld die rekening houdt met en 

inspeelt op het natuurlijke en rustige karakter van dit gebied. Aileen als dit voor de 

financiele dekking van deze ontwikkeling noodzakelijk is, is woningbouw een optie. 

Aanpassing projectgehied 

Op 10 oktober 2008 heeft de StLlurgroep, naast het uitspreken van haar voorkeur voar 

variant 3, ook besloten het projectgebied te verkleinen en af te zien van maatregeien in de 

Middelwaard en in een deel van de Flonswijkerwaarden. 

De Middeiwaard is 211 ingericht en wortit beheerd als EHS. De vaorgestelde 

aanpassingen leverden geen noemenswaardige MHW-verlaging op maar wei mogeJijk 

negatieve effecten op de bestaande natuurwaarden en op de kwelsituatie binnendijks. 

Voor de Honswijkerwaarden geldt dat hier reeds plannen gerealiseerd worden in het 

kader van de aanleg van een nieuwe recreatieplas inclusief natuurlijke inrichting. De 

aanvu!lende maatregelen die in variant 3 werden voorgesteld bleken geen direct MHW

effect te hebben en de aanwezige waardevolle vegetatie mogeJijk Jan te tasten. 
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Daarnaast werd mogelijk een extra kwelbezwaar bij de gemeente Houten 

geYntrodueeerd. 

SNIP 2A hes/uil 

Op 14 augustus 2009 heeft de Staatsseeretaris het SNIP 2A besluit genomen in het kader van 

Ruimte voor de Lek. In ham besluit geeft zij aan dat het effect van de MHW-verlaging bij 

variant 4 op de noodzakelijke dijkverbeteringwerkzaamheden tussen Everdingen en 

Hagestein beperkt zijn. De kostenbesparing van variant 4 weegt niet op tegen de hoge 

kosten van de inrichtingsmaalTegelen die in variant 4 worden voorgesteld. Daarom stelt de 

Staatsseeretaris geen voorkeursvariant vast, maar legt ze in haar besluit een aantal 

randvoorwaarden vast. Deze randvoorwaarden zijn: 

De maatrege!en in het kader van de Ruimte Vaal' de Lek moeten !eiden tot een 

minima Ie MHW verJaging van 8 em en ereeren een additionele beheersruimte van 4 em. 

De besehikbare middelen voor realisatie van de maatregelen warden vastgesteld op 14 

miljoen eUrD. 

De l'lIimtelijke kwaliteit wordt versterkt door de maatregelen in het kader van de 

Ruimte voor de Lek 

Om invulling te geven aan het besluit van de Staatsseeretaris heeft de Stuurgroep variant 4 

ingrijpend aangepast am terug te gaan naar een waterstandsdaling van 8 em MHW (ea 12 

incI beheerruimte). In de aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de oorspronkelijke 

beleidsdoeIste!lingen (EHS) waarbij de Vianense Waard volledig wordt aangemerkt als 

natuurontwikkelingsgebied, waarbij gekeken wordt naar aanvullende mogelijkheden voor 

reereatie. Daarnaast wordt de verlaging van de zomerkade in de Honswijkerwaard niet als 

maatregel opgenomen in het PIP, deze maatregel valt niet binnen het plangebied (paragraaf 

5.1). WeI wordt de Honswijkerwaard in de planvorming meegenomen en valt deze 

maatregel binnen het projeetgebied (paragraaf 5.1). De meestromende nevengeul in de 

Vianense Waard wortit verwijderd en de ontwerpopgave voar de MHW verlaging wortH 

vastgesteld op ea 12 em. Deze zogenaamde /I gekozen variant" is daarmee een integra!e 

invulling van de rivierkundige, eeologisehe en ruimtelijke kwaliteits opgaven en vormt de 

basis voor het ontwerpproces in de SNIP 3 fase. 
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UITGANGSPUNTEN 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

HOOFDSTU 

Gekozen Variant 

DE GEKOZEN VARIANT 

De gekozen variant kent de volgende uitgangspunten: 

Bij de uitwerking dient minimaal8 centimeter MHW-verlaging te worden gerealiseerd. 

Aanvullend wordt circa 4 em extra beheerruimte gerealiseerd ten behoeve van het faciliteren 

van een natuurlijke ontwikkeling van de natuurwaarden. De u itwerking dient plaats te 

vinden binnen de financi~le randvoorwaarden (vastgesteld op 31 maart 2009 door de 

Stuurgroep), met dien verstande dat de bijdrage van de PDR maximaal14 miljoen euro zal 

bedragen. 

am de verwachte toekomstige MHW-golf goed te kunnen verwerken heeft de Lek in de 

toekomst meer ruimte nodig. Deze ruimte ontstaat ten eerste doordat er drie oevergeulen 

aangelegd worden in het gebied. Deze geulen zorgen ervoor dat de Lek meer 

bergingsruimte krijgt en dat de hoogwatergolf versneld kan worden afgevoerd . Daarnaast 

wordt de toegangsdam verlaagd naar het stu weiland Hagestein (Ossenwaard). Doordat 

deze dam bij hoog water een minder groot obstakel zal vormen, word t daarmee ook de 

doorstroming van de rivier bevorderd. 

Op de volgende pagina is een afbeelding van de gekozen variant weergegeven. 
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NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MEr-.( RUIMTE VOOR D[ LEKI 

UITWERKING GEKOZEN VARIANT PER DEELGEBlED 

Onderstaand wordt per deelgebied de uitwerking van de gekozen variant besproken, 

Bossemvaald 

In het dee! ten oosten van de A2 (Lekboulevard) komt een oevergeul. Rond deze geul wordt 

natuur ontwikkeld en komen er n1.ogelijkheden voor kleinschalige, extensieve recreatie, Er 

wordt gedacht aan wandel paden, uitzichtpunten, herinrichting van de bestaande jachthaven 

met een passantenhaven en een klein strandje. In het gebied ten westen van de A2 staat 

voornamelijk natuurontwikkeling centraal, met daarbij beperkte recreatie. 

lvlijnsherenwaard / POJllwaard 

In de Mijnsherenwilard / Pontwamd komt een oevergeul. Hoe groot deze geul wordt, of 

hierdoor de Ponthoeve op een eiland komt te ligget1. en of de geul in combinatie met het 

verlagen van de kades van het Merwedekanaal smilller wordt, wordt nog uitgezocht. Ook 

wordt de voormalige historische haven uitgegraven en in ere hersteld, De rest van de 

uiterwaard zal natuurgebied worden in combinatie met een aantill recreatieve 

voorzieningen, Er wordt gedacht aan een cafe/restaurant, het plaatsen van een molen, de 

aanleg van een aantal camperpmkeerpiaatsen en een klein strandje. Ook wordt er nog 

gezocht naar een locatie voor een pmkeerplaats, De aanlegsteiger voor de veerverbinding 

met Nieuwegein blijft gehandhaafd. 

Vianense uiterwaarc/ 

De Vianense uiterwaard wordt geheel ingericht als natuurgebied. De 11l0gelijkheden voor 

recreatie liggen op het gebied van wandelen en vissen, Bet gedeelte dichtbij de winterdijk 

wordt opgehoogd en ingericht als parkbos. 

'I Waafse waard 

Er komt een oevergeul (eenzijdig aangetakt) in 't Waalse waard. Venier wordt het gebied 

ingericht en beheerd als nieuw natuurgebied, met mogelijkheden voor extensieve recreatie 

(wandelen, vissen). 

Stllweifand Hagestein (Ossemvaard) 

De toegangsdam vanuit Houten naar het Stu weiland wordt verlaagd, waardoor het water er 

gemakkelijker overheen kan stromen als dat nodig is, Bij zeer hoog water, als de stuwen en 

sluizen a1 geheel open staan, kan het water zodoende sneller weg. Deze situatie zal zich 

beperkt voordoen: ongeveer 5 dagen per jam. De bereikbaarheid van het stuweiland wonh 

gewaarborgd. Er komt een fiets- en voetverbinding vanuit Vianen naar het Stu weiland, 

zodat het eHand ook vanuit de zuidkant te bereiken is en er een nieuwe recreatieve 

verbinding ontstaat. 

HOf}swfjkerwaarden 

In de Honswijkerwaarden worden geen specifieke riviermaatregelen genomen. In deze 

uiterwaarden zal natuurontwikkeling komen met zeer beperkte recreatieve mogeJijkheden. 

Uiterwaard Hagestein 

In de uiterwaard Hagestein worden geen specifieke riviermaatregelen genomen. Tn deze 

uiterwaard zaI natuurontwikkeling komen met zeer beperkte recreatieve mogelijkheden. 
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4.3 

4.3.1 

4.3.2 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

OPTIMALISATIE GEKOZEN VARIANT 

De in de vorige paragraaf gepresenteerde gekozen variant is de resultante van de SNIP 2A 

fase. In de SNIP 3 fase wordt deze variant verder geoptimaliseerd. De SNIP 3 fase is gestart 

in mei 2010. In de periode mei 2010-september 2010 wordt in een aantal cycli een uitwerking 

gemaakt van de gekozen variant. Deze geoptimaliseerde variant wordt vervolgens getoetst 

op MHW doelbereik, milieutechnische effecten en financiele haalbaarheid . De reikwijdte en 

he t detailniveau van deze toetsing wordt in hoofdstuk 5 beschreven. Het is echter belangrijk 

om te rea liseren dat het uiteindelijk een geoptimaliseerde vers ie is van de hiervoor 

gepresenteerde gekozen variant die getoetst wordt. Met het oog op de dynamiek van het 

proces is in deze Notitie R&D volstaan met het presenteren van de gekozen variant als 

resultante van de SNIP 2A fase. 

INRICHTINGSVARIANT 

De geoptimaliseerde variant wordt in het MER nader uitgewerkt. Deze variant wordt 

vervolgens getoetst op basis van het beoordelingskader dat in hoofdstuk 5 wordt 

gepresenteerd. 

UITVOERINGSVARIANT 

Op het moment dat de definitieve inrichtingsvariant (het ontwerp) is getoetst en vastges teld 

door de Stuurgroep, worden verschillende uitvoeringsvarianten in beeld gebracht. Deze 

uitvoeringsvarianten hebben betrekking op de wijze van uitvoering. Denk daarbij aan 

aanlegperiode (welk seizoen), tijdsduur (alles in een jaar of verspreid over meerdere jaren) 

en transportwijze (a lies per boot of via de weg). Vervolgens worden deze 

uitvoeringsvarianten in de milieueffectrapportage opnieuw beoordeeld basis van het 

beoordelingskader dat in hoofdstuk 5 wordt gepresenteerd. 
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5.1 

5 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

HOOFDSTU 

Reikwij dte en 
Detailniveau 

REIKWIJDTE 

De reikwijd te van het MER heeft betrekking op twee aspecten: 

1. het gebied waar het MER betTekking op heeft. 

2. de ontwikkelingen binnen dat gebied waarvan de effecten in het MER beoordeeld gaan 

worden. 

GEBIED 

Projectgebied MER 

Het projectgebied van het MER bestaa t per gemeente uit de volgende deelgebieden: 

Nieuwegein/ lJsselstein: Bossenwaard en Waalse Waard. 

Vianen: Mijnsherenwaard, Pontswaard, de Vianense Waard en de toegangsdam tot 

Stuweiland Hagestein. 

Voor deze gebieden za l een PIP opgesteld worden en is een wijziging in ruimtelijke 

bestemming voorzien. 

Plangebied 

Het plangebied bestaat uit dezelfde deelgebieden als het projectgebied MER, uitgebl'eid met: 

• Houten: Honswijkerswaarden . 

• Vianen: Uiterwaard Hagestein. 

Voor deze gebieden word t in het kader van het Ruimte voor de Lek project een ontwerp en 

inrichtingsvisie opgesteld . 

Het MER heeft betTekking op het projectgebied. De delen van het plangebied die dus buiten 

het projectgebied vallen zijn geen onderdeel van het MER. Aile relevante ontwikkelingen 

binnen het projectgebied worden beoordeeld, inclusief de externe werking van deze 

ontwikkelingen bui ten het projectgebied. Een voorbeeld hiervan is de beoordeling van het 

eventueel oplTeden van een kwelbezwaar in de woonwijk De Hagen in Vianen ten gevolge 

van de ontwikkelingen in de Vianense Waard. Deze wijk is weliswaar buiten het 

projectgebied gelegen, maar de effecten van ontwikkelingen in het projectgebied op d it 

gebied worden wei beoordeeld . 

Op kaart Afbeelding 5.3 is zowel het projectgebied als het plangebied afgebeeld, met 

bijbehorende topografische verwijzingen. 
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5.1.2 

5.1.3 

5.1.4 

QNTW.IKKELI.NC3.I':N 

In het projectgebied zijn een aanta! ontwikkelingen voorzien in het kader van het Ruimte 

voor de Lek project. In de volgende paragraaf zijn deze ontwikkeJingen ais elementen per 

deelgebied benoemd. 

In de gekozen variant uit hoofdstuk 4 zijn pel' deelgebied een aantal elementen benoemd die 

in het MER beoordeeld zullen worden. 

Bossenwaard 

Ten westen van de A2: 

Natuurontwikkeling met ruimte voor beperkte recreatie. 

Ten oosten van de A2: 

Realisatie oevergeul 

Extensieve recreatie, zoa1s: wandeJpaden, uitzichtpunten, een strandje en herinrichting van 

de bestaande jachthaven en passantenhaven, 

MijnsherenwaardlPanlwaard 

ReaHsatie oevergeul 

Herstel van de voormalige historische 

De rest van de uiterwaard wordt natuurgebied in combinatie met een aantal recreatieve 

voorzieningen zoals: de aanleg van een passantenhaven (10 tot 15 ligplaatsen), het plaatsen 

van een molen, de aanleg van een aantal camperparkeerplaatsen en een klein strandje. Ook 

wordt er nog gekeken naar de mogelijkheden voor een parkeerplaats. 

Vianense uiterwaard 

De Vianense uiterwaard wordt ingericht als natuurgebied. 

Extensieve recreatie op het gebied van wandelen en vissen. 

Eet gedeelte dicht bij de winterdijk wordt opgehoogd en ingericht als parkbos. 

'I Waalse Waard 

Realisatie oevergeul 

Het gebied wordt ingericht en beheel'd als nieuw natuurgebied, met n1.ogelijkheden voor 

extensieve recl'eatie (wandel en, vissen). 

Taegangsdam lal Sluweiland Hageslein 

De toegangsdam vanuit Bouten naa1' het Stuweiland wordt verlaagd. 

Er komt een fiets- en voetverbinding vanuit Vianen naar het Stu weiland, zodat het eHand 

ook vanuit de zuidkant te bereiken is en er een nieuwe recreatieve verbinding ontstaat. 

AIJTQf'JQrvJ.EO .. QNTWIKKI':LI.NG.ION 

In het milieueffectrapport worden de autonome ontwikkelingen beschreven. Dit zijn 

ontwikkelingen die los staan van de voorgenomen activiteit waarop deze Nobbe R&D 

betrekking heeft. De effecten van deze ontwikkelingen worden in het MER dan ook niet op 

zichzelf beoordeeld. Hieronder wordt een overzicht gegeven van de op dit moment bekend 

zijnde autonome ontwikkelingen. Dit overzicht wordt in het MER verder aangevuld. 



NOTITIE REII<WIJDTE EN OETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

De autonome ontwikkelingen en de huidige situatie vormen samen de referentiesituatie 

voor de vergelijking van milieueffecten. 

Declgcbicdcn 

Bossemuaard 

In de Bossenwaard vindt in de komende jaren de herstructurering en ontwikkeling van de 

Lekboulevard Hoog Zandveld Centrum plaats. Bet project zaI in de komende jaren worden 

uitgevoerd. In het binnendijkse gebied nabij de Lekboulevard zullen 81 nieuwe woningen 

worden gerealiseerd. 

't Waalse Wanrd 

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

Aanleg 3(' kolk bij Bei:1trixsluizen. 

De Beatrixsluis vormt een knelpunt voor een vloUe en veilige verkeersafwikkeHng. Recente 

vervoersgegevens [aten 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. 

Er is sprake van capaciteitsvergroting van de Beatrixsluis in combinatie met verbreding en 

verdieping van het Lekkanaal. 

Andere (PKB-)projec!ell in de omgeving 

De volgende ontwikkelingen vinden plaats buiten het projectgebied. Deze ontwikkelingen 

niet relevant voor het MER. Omdat ze grenzen aan, of liggen in het plangebied worden ze 

weI benoemd. 

Honswijkerwaard 

In de Honswijkerwaard en dan in het bijzondel' het dee I oostelijk van de zandwinplas tot 

aan Fort Honswijk wordt een recreatiegebied ontwikkeid voor intensieve recreatic. Een plas 

onder de noemer 't Waal wordt in de uiterwaarden gecreeerd. Het terrein is open aan de 

waterkant en heeft een strand. De toekomstige inrichting en het beheer van het gebied zal 

door het Recl'eatieschap worden vorm gegeven, de omliggende gebieden door 

Staatsbosbeheer. 

Dijkverbetering Vianen-Cuiemborg 

Aansluitend aan het plangebied wortlt door het Waterschap Rivierenland gewerkt aan de 

dijkverbetering Vianen - Culemborg, ook wei 'Culemborg aan de Lek' genoemd. Deze 

maatregelen (dijkverbeteringen) zijn al meegenomen in de opgave van Ruimte Vaal' de Lek 

Vianen-Hagestein. 

Regionaai Structuurpian 2005 - 2015 

In het uitvoeringscontract Vianen van het RegionaaJ Stl'uctuurplan 2005 - 2015 worden de 

volgende relevante projecten genoemd: 

1. Recreatieve versterking en herinrichting van de Heerewaal'den. 

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

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

Verbreding A27 

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

files op de snelwegen rand Vianen. In de toekomst zal als onderdeel van de verbreding van 

de A27 oak de Lekbrug in de A27 worden vervangen. 
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5.2 

5.3 

Tabcl 5.3 

I3coordcl i n gsk adcr 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

DETAILNIVEAU 

Het detailniveau van het MER sluit aan bij het detailniveau van het PIP. De komende 

maanden worden heldere afspraken gemaakt over het te hanteren detailniveau . 

Richtinggevend voor het detailniveau van het PIP is: 

Rijkswaterstaat (RWS) wi! zekerheid dat de doelstelling, een realisatie van minimaal8 

centimeter MHW-verJaging wordt gerealiseerd. 

Burgers en belanghebbenden willen zekerheden: waar wordt wat gerealiseerd en wanneer? 

Tndien grondonteigening nodig is, d ient het besluit voldoende concreet te zijn. 

BEOORDELINGSKADER 

De effecten in het MER worden in principe kwantitatief bepaald, daar waar niet anders 

mogelijk of niet zinvol zullen de effecten kwalitatief, op basis van expert judgemel1t, bepaald 

worden. 

Thema Aspect Beoordelingscriterium 
I Rivier Veiligheid Verandering Maatgevende Hoogwaterstand 

Robuustheid en stabiliteit van het ontwerp 

I 
Dwarsstroming bij in- en uitstroming van geulen 

~ - -
in relatie tot seheepvaart 

I 
Beheer en onderhoud Wijziging beheer en onderhoud van het zomer-

en winterbed en zwaaikom als gevolg van 

~ Waterkering 

aanzanding of erosie 

Duurzaamheid 

Waterkering Stabiliteit van de dijk in relatie tot de ondergrond 

~uimtelijke 
en afstand geul 

j Aantal vreemde elementen in/aan de dijk 

Gebruikskwaliteit Bijdrage groen/blauw stadsrandgebied 

kwaliteit Bijdrage aan reereatie 

Relatie binnendijks gebied en rivier 

Belevingskwaliteit Verandering van het landsehapsbeeld/robuuste 

struetuur 

Toekomstkwaliteit Verandering beleving rivierdynamiek 

Verandering beheer van de ruimte 

Cultuurhistorie en Geomorfologie Aantasting aardkundig waardevolle gebieden en 

areheologie objeeten 

Cultuurhistorie Aantasting eultuurhistoriseh waardevolle 

~Odem I grond 

elementen en/of gebieden 

Areheologie Aantasting areheologiseh waardevolle 

elementen en/of gebieden 

Bodemverontreiniging Hoeveelheid wel/niet te vergraven hoeveelheid 

I-- (m') 

Conventionele explosieven Het risieo op aantreffen van explosieven 

Mogelijkheden voor Vrijkomen van klei en zand 

delfstoffenwinning 

Depotruimte Beslag op bestaande depotruimte 
~ 

Water Grondwater Invloed op kwel/wegzijging 

Invloed afwatering peilvak 

Invloed ontwatering landbouw 

I Grondwaterkwaliteit 
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NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

Thema Aspect Beoordellngscriterlum 
I Oppervlaktewater I invloed afvoercapaciteit van het watersysteem 

I L Oppervlaktewaterkwaliteit 

Natuur EHS Tijdelijk effect op natuurwaarden in EHS 

I Lange termijn effect op natuurwaarden in EHS 

Beschermde- en Rode lijst Tijdelijk effect op beschermde - en Rode Ujst 

soorten soorten 

I Lange termijn effect op beschermde- en Rode 

Lijst soorten 

Gebruiksfuncties Wonen en werken Verlies woonfunctie in plangebied 

Verandering van kwaliteit leefomgeving (o.a. 

I 
kwel) 

Invloed op gebouwen (o.a. funderingen, kelders, 

I kruipruimtes, etc.) 

Landbouw Optreden van nat- en droogschade 

Verandering areaallandbouwgebied 

Recreatie Ontwikkeling reereatie mogelijkheden (recreatlet 

l 
uitloopgebied) 

I Bereikbaarheid verkeer 

Invloed op grondwaterstanden t.b.v. natuur 

Verkeer en Bereikbaarheid/afwikkeling van het verkeer 

vervoer tijdens aanlegfase 

I 

Transport tiidens aanlegfase Verkeersbewegingen tijdens aanlegtase 

Transport na realisatie Verkeersbewegingen na realisatie 

Geluid Geluidsbelasting Verandering op woningen en geluidsgevoelige 

bestemmingen tijdens aanlegfase 

Verandering op woningen en geluidsgevoelige 

bestemmingen na realisatie 

Lucht Luchtkwaliteit Verandering concentraties fijn stot PM10 en 

stikstofdioxide N02 

Externe Plaatsgebonden risieo Ugging PR 10-6 contour t.O.V. de 

Veiligheid reterentiesituatie (kwalitatief) 

Groepsrisico Verandering in het groepsrisico t.o.v. de 

orientatiewaarde i.v.m. recreatieontwikkeling 

WIJZE VAN BEOORDELEN 

De milieueffecten zijn, afhankeJijk van het beoordelingscriterium, kwantitatief (indien 

mogelijk) of kwaHtatief in beeld gebracht. De kwaHtatieve scores, zijn bepaald op expert 

judgement op basis van de volgende schaal: 

++ zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie. 

+ positief ten opzichte van de referentiesituatie. 

0/+ lichte positief ten opzichte van de referentiesituatie. 

o neutraal. 

0/ - Hcht negatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

negatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

sterk negatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). Indien het a lternatief ten opzichte van de 

referentiesituatie positief of zeer positief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met 

respectievelijk + en ++. 
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NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR OE LEKI 

Indien het alternatief tot negatieve effecten leidt, dan zijn deze effecten aangeduid met - en

-, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende effect. 
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Tubel6.4 

I:CTSIC ,'crgllnni ngcll 

in vcnlarisalic RuimlC voor de 

Lck, iloord\'crgllnningell 

label 6.5 

I:CTSIC vcrgl1 tlnin gcn 

11lvcnlarisali c Rllimlc voor de 

Lck, Wnbo-\'crgunningcn 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

HOOFDSTU 

Beleidskader en 
Vergunningen 

BELEIDSKADER 

Voor het beleidskader word t verwezen naar hoofdstuk 2 (plankader) van het rapport 

' Ruimte voor de Lek, variantenstudie' (3). 

VERGUNNlNGEN 

Een conceptlijst benodigde vergunningen word t gegeven door de werkgroep bevoegd gezag 

van 10 juni 2010. 

H 001 dvergu 11 n i ligen 

Vergunning Wettelijk kader 8evoegd gezag 

Watervergunning Waterwet RWS, Waterschap Rivierenland. 

Hoogheemraadschap Stichtse 

Rijnlanden 

Ontheffing Flora- en fauna Flora- en faunawet Minister van LNV 

Ontgrondingenvergunning/meldi OntgrondingenweU Provincie Utrecht 

ng ontgrondingenverordening 

Wabo-velgunnil1g 

Vergunning Huidig wettelijk kader 8evoegd gezag 
Kapvergunning APV Gemeente 

Bouwvergunning Woningwet Gemeente 

Sloopvergunning Wro Gemeente 

Ontheffing PMV PMV Provincie Utrecht 

Inrit- uitrit vergunning/ontheffing APV Gemeente 

Monumentenvergunning Monumentenwet Minister oewl gemeente 

Milieuvergunning/melding Wet milieubeheer/Barim Provinciel gemeente 

Aanlegvergunning Wro Gemeente 
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Tabcl6.6 

Ecrstc vcrgun ningcn 

imcntarisatic Ruimle \'001' de 

Lck, ovcrigc vcrgunningcn. 

NOTtTIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

Overige vergunningen 

Vergunningen Wettelijk kader 8evoegd gezag 

Melding Boswet Boswet Minister van LNV 

Melding toepassen grond Besluit bodem kwaliteit Meldpunt 

Ontheffing werken in PMV Provincie Utrecht 

GrondwaterbeschermingsM 

gebied/waterwingebied 

Verkeersbesluit (afsluiten weg) APV/PV Gemeente/provincie 

Aan de hand van het ontwerp en het benoemen van activiteiten za l deze inventarisa tie 

verder worden uitgewerkt. 

Mogelijkheden tot coord inatie van de benodigde vergunningen 

Coordinatie vanuit de Wro (provincia Ie c06rdina tie rege li ng). 

De coord ina tie onder de Wabo. 

Co6rdinatie onder de Waterwet? 
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BIJLAG 1 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE lEKI 

Literatuurlijst 

1. Notitie: Overzicht mogelijke maatregelen Ruimte v~~r de Lek Ganuari 2008). 

2. Ruimte voor de Lek, Rivierkundige Bouwstenen Guli 2008). 

3. Ruimte voer de Lek, Variantenstudie (september 2008). 

4. Notitie Reikwijdte en Detailniveau, concept versie 5.0 (september 2008). 

5. Ruimle voor de Lek, Variantenstudie. Supplement: variant 4 (april 2009). 

6. Bestuurlijke notitie Stuurgroep Ruimte voor de Lek (augustus 2009). 

7. PKB Ruimte voor de Rivier, investeren in veiligheid en vitalitei t van het rivierengebied 

(september, 2006). 
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BIJLAG 2 

NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEKI 

Advies Q-team 

Mlmsttrie v,Jn Verkur t'1I W~t('l ~lut 

Provincic Utrecht 
t a.v. dhr. J. 8innekamp 
Postbus 80300 
3508 TH Utrecht 

Cont.utpen.oon 

Regina Collignon 
Datum 

29 oktober 2008 
Om kenmerll 

RvdRl2008/1237 
Onde ..... e. p 

088 7973021 

Advles a -team m.b.t het 3c bClOCk aan de projcctcn de Iionswijkerwaardcn. stuweiland 
Hagestcin, Hagestelnse Ulterwaard en Heerenwaard 

Gcachtc hccr Blnnckamp , 

aij dele ontvangt u het advle~ van he! Q -team Ruimte VQOt de Rivicr dal is opgcsteld naar 
aanlerding van he! 3c bczock dal he! team hccft gcbrtlcht aan de proJcctcn de 
Honswl,kcrwaardcn, stuwclland Hagestein , Hagesteinse Uilerwaard en Heerenwaard op 3 
oktober 2008 

Ik verzoek u om uw (cactle brnncn tien wcrkdagen schnftchJk aan mlj kenbaar te maken 
Tevcns aan u het venoek om in uw reactle, naast een feaclie op hoofdlijnen, oak specifiek 
op de deeladvle1en In Ie gaan 
Or basis van hc! advlc5 en uw rcactie zal de Programmadirectie RUlmte voor de Rlvlcr t:en 
standpunt innemen Dil standpunt zallk u binnen tien wCfkdagcn na binnenkomst van uw 
readie toezendcn . 

He! Q-team hccft de Inlcolie uw plo/ed tijdens de plansludlefase nog eenmaal Ie 
Oezoeken . Ook na dit bczock zult u he! advlcs van de ProgrammadllcctJe ontvangen en 
om uw (cactie gcvraagd worden, waarna de Pfogrammadirectie haar s-tandpunt IOneemt 
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NOTITIE REIKINIJDTE EN OETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE l.EKI 
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NOTITIE RE IKWIJDTE EN DETAILNIVEAU MER RUIMTE VOOR DE LEK I 

Q-TEAM ADVIES N.A.V. HET DEADE BEZOEK VAN 3 OKTOBEA 2008 AAN DE 

HONSWIJKERWAARDEN, STUWEILAND HAGESTEIN, HAGESTEINSE UITEAWAARO EN 

HEEAENWAAAO 

Op 3 oklober jongstladen, brachl hel Q-Ieam: ·Kwaliteitstesm Ruimte voor de Riv/er"het derde 
bezoek aan de Honswijkerwaarden, sluweiland Hageslein. Hagestelnse Uiterwaard en 
Heerenwaard; samen hel pfOject Ruimte voor de Lek genoemd. Het eerste bezoek was op 9 
februad 2007. Daama Is het a-team nog op twee momenten gei nformeerd over hel project: op 
26 oklober 2007 Is een concept van hel 'Ruimtelljk Kwalitei1skader Ruimte voor de Lei<' 
gepresenleerd en op 2 1 december 2007 IS mel de projectleider gesproken over de stand van 
zaken Het tweede PfOjectbezoek was op 30 mei 2008 en had tot doel een advies Ie 
formuleren over de allematieven die kof1 na het bezoek zouden worden voorgelegd aan de 
Stuurgroep. Na dit bezoek investeerde de projectgroep veellijd en inzet om mktdels zes 
Interactieve sessies en ontwerpalellers de mogelijke varianten verder uil Ie werken en om een 
achtergronddocumenl te maken mel een verantwoording van de gemaakte keuzen In hel 
Iraject naar SNIP2A. 

Vooraf 
Hel Q'leam beschikle over de volgende plandocumenten: (1 ) Ruimle voor de Lek: Varianten 
en voorkeur, bestuurhJke nolilie, 10 september 2008; (2) Ruimte voor de Lek; SNIP2A, Hel 
proces van lotslandkoming, 25 september 2008 en (3) Ruimle voor de Lek, Varlantenstudle, 
september 2008. Opgemerkt dient Ie worden dat hel Q·team niel volladig op de hoagie is 
(en kan ziin) van aile informatie rond hel project. Het advles Is gebaseerd op lntormalie uil de 
belangrijksle documenlen en op wol gezien en gehoord is gedurende hel projeclbezoek. 
Hel kwalileitsteam waardeert wederom de open sleer en hel collegiale karakler van hel 
bezoek . 

He! project zit kort voo( de indiening van hel Voor1<eursalternallef. Hel a-learn geefl graag een 
extra adv/es. het derde voor de SNIP2A lase. Oil derde advies locust vOOfal op het geven van 
handvallen voor het zo scherp mogeliJk kriJgen van de altematieven en het vonngeven van hel 
Voor1<eursallernatiel 

Hoofdpunten van advies 
Q-tesmadviezen 9fl rescties 
Waar het a-team blj hel Iweede bezoek moest conslateren dal helaas aan het eers!e acMes 
geen uilvoering was gegeven, liggen de zaken nu anders. Het a·team is verheugd dal het 
projectleam het laalsl gegeven advies op veel punlen heel! gevolgd. Hel projectleam is 
uitgebreid met de gevraagde disciplines wal heeH geleld tol een enonne inhoudelijke stap 
vooruit Vooral wal belreft de onlwikkelingsslrategie voor naluur Is dil heel duldelijk. Oil geld! 
echler niet voor de mogelijke stedelijke ontwikkelingen. Hler is duidelijk nag een slap verder 
noodzakolijk om hokter Ie krijgen wal nu precies de huid;ge kwaliteiten ziin en wal het 
stedelijke programma aan extra kwalileiten kan biaden. Hel Q-Ieam adviseert het team ook in 
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zijn nieuwe samenstelling het gehele Iraject naar SNIP3 in stand te houden. De complexiteit 
van de opgave vraagt daar nadrukkeliJk om. 

Ondanks het verzoek van het a-team om meerdere rivierverruimende maatregelen te 
onderzoeken, conslaleert hel a-team da! de inil ialiefnemer blijf1 uitgaan van een 
ullerwaardvergraving In de vorm van een oevergeul. Het Q-team kan dit begrijpen vanwege 
zwaarwegende - technische en maatschappelijke - bezwaren tegen allemalieven met sen 
nevengeul. De loename aan binnendijkse kwel wordt als een onoverkomelijk bezwaar gazien. 
011 laat onverlel dal hal Q-team blljft adviseren het 'opruimaHernatiaf' (zie vorig advies) te 
onderzoeken en de mogelijkheden daaNan in hel vervolg van de plansludie mee Ie nemen. 

Nu hel probleem van de kweJ zo sterk de discussle bepaaH en ar om die reden alternatieven 
worden uitgesloten is hel Q-team van mening dat dit besel van kweldreiging ook tot 
binnendijkse aanpassingen moet leiden. Een mogelijke woningbouwlocatle len ooslen van 
Vianen Is vragen om moeilijkhaden. Zeket als et op de laagste plekken op conventionele wijze 
gebouwd word!. De tijden dat men dacht aile natuurdreigingen compromisloos met louter 
technische middelen Ie kunnen oplossen liggen achIer ons. 

Hoewel de nolitie over de procesgang helder is, geelt ze vooral inzicht in hal doorlopen proces 
en mindar in da inhoudeHjke discussia en argumenten die daarin een rol hebben gespeeld. 
Ook de hoeveelheid achtergronddocumenten vall op. Het a-team benadrukt het belang van 
een zelfslandig plandoeumenl voor SNIP2A dal in woord en beeld steeds de kansan, de 
knelpunlen an de gemaakte kauzen aangeefl. De planstudiefase behoort te worden algesloten 
mel een heldere alweging van de keuzes die zijn gemaakt zowel wal belrelt de veiligheid als 
de verbetering van de ruimlelijke kwalitait . Een dergelijk document, waar vroeg in de 
planstudiefasa aan zou moaten worden begonnen, is onmisbaar voor aen inzichlelijke 
toetsing. Het is onontbeerlijk in de communicalie met en tussen de bestuurlijke partijen. Ook 
voor de bewoners en gebruikers is hel goad om aile overwegingen en beslisslngen op een rij 
Ie zetten. 

Verder heeh het Q-team nog geen duidelijk beeld van de 'wins!' voor de dijkverbeteringen 
indien een taakslelling van ca. 20 em. zou worden gehaald. 81j de prasenlatie werd 
aangegevan dal dit aen behoorlijka besparing zou oplaveren op de dijklengte waar nog 
verbeteringen nodig zouden zjjn . Waar echler nog dijkverbeteringen nodig blijven en welke 
vorm deze krijgen is niel duidelijk. Het a ·team pleil er daarom voor dat in het traject na 
SNIP2A en v66r SNIP3 die duldelijkhaid er wei komI. Oat vraagt een goade alslemming in de 
planprocessen tussen beide riviermaatregelen zodat de SNIP3 baslissing van Ruimle voor de 
Lek minstens aan een SNIP2A beslissing van da dijkverbeteringen wordt gekoppeld. 

Varianten 
Variant 1 is volgens het a-team geen optie. In leile is hel geen volwaardig allernaliel omdat 
niel is onderzocht wat de ruimlelijke kwaliteil is bij realisering. Het voldoet daarmee niet aan de 
ruimtelijke kwaliteitsdoelstelling van de PKB en Is In de ogen van het Q-team dus ook geen 
terugvaloptie zoals wordt voorgesteld. Het Q-team signaleert hierbij dat de in de 
bestuursovereenkomsl opgenomen varianlenreeks hel project nog parten speel!. In aile 
varianten hoort de verbelering van de ruimtelljke kwalitait Ie worden aangegeven 

Varianlen 2 en 3 zijn beide uilwerkingen van de keuze een ui!erwaardvergraving mel aen 
oevergeul uil Ie voeren. Deze oevergeul heelt in beide varianten dezelfde Jigging en vorm. De 
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verschillen zitten in het beoogde programma van eisen. alj 2 is dat voornamelljk natuur, bij 3 
wordt een mix van natuur, recreatie en sledelijke functies (vooral wonen) voorgesteld. 
Variant 2 $Coor! naar de mening van het a-team het hoogst. Een helder concept; gebaseerd 
op een samenhangende 'groene' zone aan weerszi;cten van de Lek waar natuur de boventoon 
voert met op een paar plekken extensieve recreatis. De samenhang tussen de uiterwaarden, 
die onderiing een grool verschil in natuurvarlatie krijgen. wordt door het Q..team hoog 
gewaardeord. Hel kan achter pas een echte kwaliteitsslag opleveren voor het plangebied 
Indien hel oak meor Ie bladen zou hebbsn als steclelljk uitloopgebied. 
Variant 3 blijt! sleken in eon model waar op meerdere plekken een sledelijk programma met 
wonlngbouw en verschlUende recreatieve voorzienlngen, zoals horaca en jachlhavens word! 
neergelegd. Een goode afwoging wat dit voor kwalileilswlnst oplevert en waarom precies op 
die plaalsen word! hier duidelijk gemisl. In het algemeen wordt voor Variant 3 een visia gemist 
op het uiteindeliJke karakler van het gabled. Wordt het ean sledelijk uilloopgebled met slmpele 
voorzieningen als dagrecreatle 01 meer sen regionaal recrealiegebied met veel gebouwde 
voorzienlngen voor verblljlsrocrealie? Hal a·leam wijsl er op dat hel gebled lhans al een 
aanlaJ voorbeekien kenl van nlel goad ingepaste voorzienlngen (zie het pleidooi voor een 
'opruimattemalier uit het vorige acMes) 

Het Q·team ziel drie hoofdpunten in zijn advisering om voor de indiening van het project voor 
een SNIP2A·beslissing de verbetering van de rulmtelijke kwaliteit op een zo hoog mogelljk 
niveau te kriJgen: 

Houd de helderheid van het concept van Varianl 2. vast Optlmaliseer de 
nafuurontwikkehng aan de noordkant van de Lek. 
Maak in Variant 3 eon duidelijke keuze uit de uitsenlopende mogehjkhaden en 
initiatieven. Kles die stedelijke toevoegingen die ean duidelijke meerwaarde hebben 
voor de ontwikkeling van het plangebied. 
Houd het nleuwe projeclteam in stand; ook in het Iraject naar SNIP3. Het heelt nu 81 
zijn waarde bewezen en kan dit blljven doen voor het vormgeven van de 
Voorkeursvariant maar oak bij het opslellen van de Slructuurvisle 

Varf8nten 
Hel a·team ziet de ontwikkeling van een rulmlelijke stralegle die ean gepast antwoord geeft op 
de blijvende stedelijke druk in de regio als belangrijkste opgave voor hel plangebied. Oit zal in 
de StructuUlvisle centraal moeten staan. Sij een door de provincie Utrecht en de regia 
getrokken integra Ie gebiedsontwikkeling zal de provincie Zuld Holland ook eon roJ moeten 
kriigen. Ean integrale gebiedsontwikkeling vraagt om slim meekoppelen, inpassen 01 afwljzen 
van sledelljke functles. Ats voorkeursvariant zJel het a·team als ver!rekpunl hel heldere 
contrast uit Variant 2 fussen de uiterwaarden enerzijds en de slad anderziJds. De u 
itdaglng is om de natuurrijke uiterwaarden oak als stedelijk uitloopgebied te laten fungeren. 
Hiertoe Is een goade selectie van de stedenboumundige ingrepen nodig die hel gebisd 
aanlrekkeliJk maken voor de stedeling. maar toch het contrast in stand houdt of zells versterkl. 
Hel stedelijke programma kan opgevat worden als onderdeel van een 'rivierpark' 01 
Ulterwaardenlandschap' Oit kan in Variant 3 worden geloond. Het Is ook goad denkbaar om 
twee varianlen naasl variant 2 op Ie stellen: eon variant als 2 met recrealiemogelijkheden en 
een variant als 2 met en recreatie en vormen van verstedolijklng. 

Het a -team vkldt hellnlormele gebruik van de uiterwaarden waardevol maar conslateort dal in 
de algelopen decennia oak allerlei stedelijke luncties vasta vormen hobben aangenomen, 
vergeliJk de campings of de rioolw8terzuiverlngsinstallatie. Deze leveren lang niet altlJd een 
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bijdragt, ~l3n de kwall!eii van het gabled. Oil proces zal de kornende decsnni,,! doorgaan <lIs nu 
niel een nauwkeuri98 afweging gemaakt word! van wat wei en nie! k~H). Met €len goede 
detaillering van de overgangen tussen de oesternmingen en de toegankehjkheid karl veelleed 
.;'!chloral worden besp;:18fcl. Onderken de lastige opgave om verromrneling tEl saneren wam dat 
nodlg is on het in!orm0!e gebruik !e koesleren waar dal waardevol is De slr.;'!tegie van het 
uitwerken van gobiedsonderdelen die de projectgfoep hanteert onderschrijft het Q-team nIIls 
dEl overkoepelende strategie van een somenhar\~lende groenstructuur en twt contrast met he! 
3tec!eliJk gebied $l\!(end is (In blij!t 

Advies 1: 
Zook hH tleste ruirntelljke perspec!mf om de bliJvende stedeiljke druk in goede bane;) Ie 
le!do!l Zet voor de rnaatregelln op een moO! en sterk conlwsl tussen groon en rood als 
ieidend beginscJ 'lat. de SlructUlllvisie en de Voorkeursvariant Onderzoek 'wmn de balans 
doorslaa! val) preftig info!"meel gebruik n",,,,r slorende verrornrne!ing Zoek nam pakkende 
beekJerl en benarnlnqen 
Advies 2: " 
NeHrn de drw vm:anton nog cons goed onder de loupe. 8etrek claarb!] de 'opIUlrrlVari:;lIlt' uit 
het oordere i:~dvies 'Ian het O·tearn. Schmp Varian( 1 of herfonnl!leer deze rMlt ook 
kwali!atl8ve verbelenngen Houcl VDst w:m de scherpe opzel '1W1 Volf!i';Hl! 2 en onderZOf!k nO~J 
naar verbelenngon own de noordkan\ '1"n (Ie Lek. Een SU9g0stie is de 80ssenwaard tor 
plBatse van de Lckboulevard lanc!sdKlppeiijk en er:.ologisch te verbijmndep~n_ Onder-lOck op 
weike Wljl€' dOlt hel best kan. Oe polentie van hel gebied is groot: zowel bos als bljlon(ier 
q(;.!sland behoorl hier lot (l1J rnog0!i]kheclcr1. Zoek in Vmi,mt 3 n;:wr een optimalisatie 'Inn (Ie 
verw8'1Hlg V<l1l groen met stedelijkc funcl18S. Oat knn in de ogen Van hel Q·team het beste 
gebeuren in de '1orm van een doof'.'/erking 'Ian variant 2 met daarbij een slerker accent or hel 
!unctioneren <1ts 'stedell)ke uitloopgebiecf en in een cloorwerking van v:,niant 2 .. vaarbij ook 
1'8crealieve en slecJelijke luncties ge-inte~Jreerd worden 
Advies 3: 
l.m'1! Iwt. nu met de juisle disciplines uitgebreide, projectteam inl8C1. Zet (!il in 'loor (Ie 
Shllctuurvistl.'! en de Voorkcursvariant en voor he! !raject f1aar SNIP~l 
Advies 4: 
Houd de inl(~graI8 benaderin9 goed in beelc!. Onderzock \-'fBI (le ro! rno81l1jn V~ln de proVIIlCl8 
Zuid Holland. LeI scherp op (!e a/stemming met de dijkverbeleringsrnaalreqelen en breng 
daarbij in welke overblljvende keuzes ele voorkeur verdienen 

Overig8 adviezen 
De Korte en (/e I<loge terrnijn 
De a'lflchtlflg van he! qerlcle pl£lrlgebled. de wiatles met de binnem!ijkse 9.,bleden en dol 'IE)I~: 

complex!] oP9,:wen van (!e vij! deelgebieclel1 281 .~ 10$ 'Ian (Ie rivierkundige in~Jrepen . een 
!.:lf1g0 pel-jode in b~'SI.:l:g nemen !n het gebied 2ijn verschiltende func!ies die nog een 
transfornlatle w8ard lljn, cJenk In leder geval <.Ian de alvahvalerzuiverinqsII1S!811.:lhe tn d~~ 
SlruCtllllf'lisl0 befloorl een ir1VEln!arisaIH2 en waardering van (If)Z0 fUllclios opgenonlorl !(l 
Wl)rdBn. plus rx~n on\wiklwlingss!rategie. Reillisatie van het complete PElrSpectie! lat w>:.llichl 
p,IS op It\ngen'~ tSlmiln ~wn de orde zijn. De Qntwikkelin~Jsstrategie rnet een Qnderscheid in 
tr~Vlsformaties op de korte- of de lange tClrnijn zorgt or 'loor d8! er een he!der en In!egraal 
perspectief is_ De maatregeien die nu uit~!0vOer(1 wor(fcn passen in het pcrspec!ief en slulten 
kansen intw! vervoln nit'!! uit. 
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Advies 5: 
Slcl een wervenda ontwikkelin9sslmtcgie op voor /let buitendijkse 98bied en rmwk (h:wrbiJ Hen 
onderscheid tussen transtorrnaties die op Korte lennijn gerf.}alisElerd kllnflcn worden en 
in9r~,pen (fit) pas op langore termijn kunnen of moelen pla<ltsvinden 

GeVi:wrfijke sloffen scheepVdart 
De drukke sch8epvBw't op de roule fuss en RoHordBITl en Amsterdam met veel gev~l<lrlijke 
stoff en, passeerl hel plangebled via de Lek en het Lekkan~k1.1. Het vervoer '!(In gevaarhJke 
stoffen over water lussen Amster(lc)fl) en Rotlerdnm door het plan~!ebjed wi in de toekornst 
allet1n rn~18r intenSl8ver worden. Volgens he! Q-team vr"lag! elil inzicht in de belernrneringcn 
die (Iat k£ln (qaan) oplev81·en '1oor hel re.:lIiseren van de beooqde stedelijkolullcties. 
Advies 6: . , 
Onderzoek de fuimlelijke belermneringen die hel vervoer VMl geV.3Mhjke stoffen over \N8IN 
kan oplov(·;ren voor de plclnrea!is8tie. 

Crucrale delails 
In dit stadium is he! al nodig cia! er een beeld wo(c(! gevormd VBn planliitwerkin~JCn die 18181 
ZHer be~mlend kunnen zijn voor de waardering van de nieuwe silualie. De erwH'ing VOln hot O· 
tearn bij andere rnaatregelen leert cia! er vlOeQ over de clet<:lillcl·ingcn moet ,,'1orden na~J8dacht 
hoe kan het ~Joed vorm worcJen gegeven en legan welke prijs? 
Advies 7: 
He! Q·team vl·aa9! mmdacht VOOI· een ontworpslag nam hel de!nilniveau. om Ie voorkornen d~1t 
hellaler loch heel anders en kwalit';ltief minder 90ecJ 'Nordl en Oil) Ie voorkomen cia! or 
uilelndelljk g8en 981<1 en lijd IS am naar een evenwaarclig0 en belaalbaro optic to zoo ken He! 
a·learn \Vijs! op voorh~lnd op de volgendo vier zakcn: 
-i.1. De vorrngeving 'I8n de 9€'leicle{Jc\rnl1len. Zet in op een natuurlijk. groen bCl,kt. He! is 
vanwege (Ie €lisen 'Ian de rivierbeheerder een lastigc opgavc dJar in Ie slagen Beki)k of 1111;11 
rno~leliikheden tifjgen 'lOOf rnnovaties in bekJodingsmogcliikl18dcn 
b. De Buitens!ad. Hel afzornen met bornen van de ralelige [Ichterkan!en is eNl (:erste go,·,de 
stoP: later zijf1 Dr weHichl nag kleine ingrepen met a!roncl0nclo nieuwl)ouw denkba<lf 
c. Het tmce van de binnenil.:wcn voO\n Vrces\vijk rW<Jr de dijk is cen CIUCI~1i)! onderdee! In de 
belevlng van 'blnnen fla31 buitcrf. Ontwerp 0en ~JedetoO\iUccr(je reoks buitenrwrnton tot ElfJf1 de 
dilk vOQrbi) flot Vii)duct van de A',:~, 
d, De innchting van het eiland <la! ontstaat £Ian de o()stkan! V8n de PontswHfHci {81lancl van 
dhr. Baas} vrM19t een 90ede Btl/ring, De kans da! twt mis g<"\<,"lt is groo\ als p~lrticulien, 
ont'lJlkkelingen hun €ligen wcf} zocken. Onder.wck daarorn oak de m09cli:khecJen de 
eigenmen uit Ie kopen. 

Tot slot 
Het Q·tewT\ waardeert cit! rcsultaten die nu zill) bor()ikt en heef! het vertrOll',ven d8t !TIet inzet 
V~lrl de in mei 2008 gO'lorm(!e pl'Ojecigroep het traject nail!' SN!P2f\ sllcces'/ol karl vlorden 
~'fgesl()len. Als er ck\Clfn<l nie! op deze inzet word! /)0<:u1nigd is uiteiwlHlilk een 8al11rckkelijk 
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projectvoorSlel SNIP:; binner') b~Jfeik' een mooic nVlemliJatregel Of) korte lerrnijn~:n een 
integrate gebiedsontwikkeling op 1<'.lnfjElrt:! lermijn Tenslotte $l2la! het er hier om de riviel' meer 
rlilmiH Ie fjeven en een 908(18 bal2lns Ie 'linden fusser) I,mdschappelijke kwalltellen en "onnen 
van stedelijk gebru'lk. 

Namells het Q-team, 
Namens Yttie FedeJes. nljksadviseUi '1001' hot lan(lsdlap. 

MatJrits (10 Hoog. plaatsvervangond '1oOl'zitter. 
8 oktober 2008 
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