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Kennisnemen van: 

Concept-intentieverklaring 

Inleiding: 

Op vrijdag 9 maart 2018 zal een intentieverklaring worden ondertekend door de samenwerkende 
overheden bij de aanpak van de oevers van de Lange Linschoten. De tekst van de intentieverklaring is als 
bijlage bijgevoegd. 

Kernboodschap: 

Op initiatief van de gemeente Oudewater bestaat sinds een jaar intensief overleg over de aanpak van de 
oevers van de Lange Linschoten. Betrokken overheden willen de gezamenlijke intenties vastleggen in een 
intentieverklaring. Het voornemen is deze op vrijdagavond 9 maart bij een ceremoniële bijeenkomst te 
ondertekenen. In de tussentijd is bijna 2 km gevaarlijke oever gereconstrueerd met een noodoplossing van 
glooiend kleitalud, onder het regime van een noodverordening. Voor de eindoplossing zullen de ervaringen 
met de noodoplossingen worden meegenomen. De verwachting is dat het beeld vergelijkbaar zal zijn. 

Financiën 

Kosten van de eindoplossing zijn afhankelijk van de gekozen techniek. De gemeente heeft een reservering 
van 1 miljoen euro die voor dit doel kan worden aangewend, met in mindering gebracht de kosten van de 
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tot nu toe aangebrachte noodoplossing, naar schatting 300.000 euro. De kosten van de noodoever zullen 
in de bestuursrapportage 2018 worden verwerkt. 

Vervolg: 

Het is de intentie een werkgroep voor het vervolg in te stellen met een door de provincie te bekostigen 
projectleider. 

Bijlagen: 

18i.00845 : Intentieverklaring 'Samen op Weg langs de Lange Linschoten 

De wnd. secretaris De burgemeester J 

ir. W.J. Tempel P. Verhoeve mr. 
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Utrecht-West 

Intentieverklaring "Samen op Weg langs de Lange Linschoten" 

: 

« I 

Aanleiding 

De Lange Linschoten is een pracht voorbeeld van kleinschalig Hollands landschap. Een oud 

landschap met een lange geschiedenis met nog steeds zichtbare elementen. Een stil en prettig 

woongebied met prachtige smalle wegen langs de oude Lange Linschoten. De oevers moeten 

duurzaam gestabiliseerd worden zodat-de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid gewaarborgd 

kan blijven. Om de veiligheid van de weggebruikers te waarborgen, voldoende waterberging en -

doorstroming te garanderen1 en om de water, ecologische en landschappelijke kwaliteit te 

behouden en te versterken is aanbrengen van deugdelijke oevers noodzakelijk. Daarnaast heeft de 

Lange Linschoten grote recreatieve potentie die bij de uitvoering van het project mogelijk nog 

versterkt kan worden. 

In de afgelopen periode is door een gebiedsgerichte aanpak duidelijk geworden dat er een 

onduidelijke eigendoms- en onderhoudssituatie is rondom de weg, het talud, de knotwilgen en de 

watergang en dat de kosten van het aanbrengen van een beschoeiing hoog zijn. 

Tijdens een eerste bestuurlijke bijeenkomst is gebleken dat partijen elkaar nodig hebben om tot 

een voor alle betrokken partijen best haalbare oplossing te komen. Afgesproken is om 

gezamenlijk verantwoordelijk te nemen voor het welslagen van dit doel. Om aan de conclusie dat 

partijen elkaar nodig hebben een vervolg te geven is voorliggende intentieverklaring opgesteld als 

doorstart van het ingezette proces. 

Doelstelling 

Partijen erkennen bij het ondertekenen van de intentieverklaring dat gezamenlijke besluiten 

moeten leiden tot de gewenste oplossing. Gezamenlijke bestuurlijke afspraken worden ambtelijk 

door de verschillende organisaties voorbereid en uitgevoerd. 

1 Op dit moment fungeert de Lange Linschoten naar wens van HDSR 
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De doelen van het project "Samen op Weg langs de Lange Linschoten" luiden: 

* Een veilig gebruik van de weg voor alle weggebruikers 

* Een goed en veilig talud langs de Lange Linschoten tegen maatschappelijk aanvaardbare 

kosten 

Dat doen we door: 

* Samen met bewoners en belanghebbenden aan een passende oplossing te werken. 

* De bijdrage van de Lange Linschoten aan de waterbergende en -voerende capaciteit van 

het regionale watersysteem te behouden of te compenseren. 

* Veilige dijken garanderen 

* Recreatieve aantrekkelijkheid van Lange Linschoten vergroten 

* Landschappelijke kwaliteit behouden en of versterken 

* Beheer van waterweg, bomen, talud en weg op een toekomstig bestendig wijze 

organiseren en de kadastrale grenzen duidelijk vast leggen 

Natuurlijk talud als uitgangspunt 

Wij gaan uit op een oplossing met een natuurlijk talud met een onderwaterbeschoeiing. Voor 
alle primaire belangen en een groot deel van de afgeleide belangen is deze variant de best 
passende, en waarschijnlijk ook financieel aantrekkelijker dan de andere varianten. Mocht deze 
variant bij de uitwerking niet haalbaar, of op delen van het traject niet haalbaar zijn, dan kan 
gekozen worden voor de andere opties. 

Werksessie 
Een ambtelijke werkgroep onder voorzitterschap van een onafhankelijke begeleider gaat deze 
oplossingsvariant in een werksessie verder uitwerken. Het doel van deze sessie is om de 
verschillende belangen en oplossingen met de betrokken partijen door te spreken. Het te 
bereiken eindresultaat van deze dag moet een projectplan op hoofdlijnen dat goedgekeurd 
wordt door de bestuurders die later op deze dag zullen aansluiten. 

Werkgebied en deelnemers 

Het projectgebied omvat het omlijnde deel. 
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Projectgebied de Lange Linschoten 
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De deelnemende partijen zijn: 

1. Gemeente Oudewater, vertegenwoordigd door wethouder B. Duindam 

2. Gemeente Montfoort, vertegenwoordigd door wethouder J. Vlaar 

3. Landgoed Huis te Linschoten, vertegenwoordigd door rentmeester P. Kindt 

4. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, vertegenwoordigd door hoogheemraad L. de 

Groot 

5. Provincie Utrecht, vertegenwoordigd door gedeputeerde M. Maasdam-Hoevers 

6. Aanwonenden tekenen niet mee, maar zijn medebepalend in de projectoplossingen 

Financiën 

Partijen werken in gemeenschappelijkheid aan realisatie van het project tegen maatschappelijk 

acceptabele kosten. In het projectplan op hoofdlijnen worden de financiën verder uitgewerkt. 
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Planning 

Jaarlijks wordt 2 kilometer watergang Lange Linschoten binnen de grenzen van Oudewater gedaan. 
Aansluitend wordt het Montfoortse deel gedaan. Indien mogelijk worden werkzaamheden 
gezamenlijk uitgevoerd. 

Organisatie/vervolg 
Om invulling te geven aan deze intentieverklaring wordt een vervolgsessie georganiseerd om te 
komen tot een projectopdracht. Gewerkt wordt met een bestuurlijke stuurgroep en een ambtelijke 
werkgroep, bestaande uit leden van de tekenende partijen. Binnen deze structuur worden de 
aanwonende betrokken bij de voortgang en als reflectiegroep. 

Ondertekening door de partijen: 
Datum: 

^income Montfoort 

Žrir^ Tff Ç&Là 

Gemeente Oudewater 

J.L.M. Vlaar 
Wethouder 

J.I.M. Duindam 
Wethouder 

N \ \ D E S T I C H T S E 

^^2, ri,nlanden 

Landgoed Linschoten 

L. de Groot 
Hoogheemraad 

P. Kindt 
Rentmeester 

tllilfl PROVI NCIE : : U T R E C H T 

M. Maasdam-Hoevers 
Gedeputeerde 
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