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Onderwerp:  
 

Versneld herstel oevers Lange Linschoten 

Kennisnemen van: 
 

Het besluit van het college om versneld herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de oevers van de Lange 
Linschoten. 

Inleiding: 
 

Ruim 15 jaar wordt al gesproken over het herstellen van de oevers langs de Lange Linschoten. Wegens 
jarenlang gebrek aan onderhoud verkeren de oevers in een steeds slechtere staat. Daarom heeft u, de 
gemeenteraad, besloten om in 4 jaar (2020-2023) over de gehele lengte de oevers en bermen te herstellen. 
Afgelopen week is hiervan de eerste 750 meter afgerond. Hiermee kreeg dit deel zijn definitieve duurzame 
en toekomstbestendige oeverbescherming.  
 

Tijdens meerdere inspecties en onderzoeken is gebleken dat op grote delen langs de Lange Linschoten de 
oever, berm en weg afgelopen maanden versneld zijn achteruit gegaan. De grootste oorzaak hiervan is de 
langdurige periode van droogte. Hierdoor zijn scheuren in het wegdek zichtbaar geworden en zakken de 
bermen weg of zijn ze zelfs weggespoeld. Om onveilige situaties voor onze inwoners, ondernemers en 
andere weggebruikers te voorkomen is het noodzakelijk om heel snel tot actie over te gaan. De veiligheid 
staat echt onder druk.  
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Kernboodschap: 

De inspectieresultaten laten zien dat bijna 2 kilometer van de oever versneld moet worden aangepakt. Dit 
gaat om zowel de noord- als de zuidzijde van de Lange Linschoten. Daarnaast moet over dezelfde lengte 
de berm worden hersteld, bomen worden gekapt om de werkzaamheden aan de oevers te kunnen laten 
plaatsvinden en het wegdek worden gerepareerd.  
 

Om al deze werkzaamheden te mogen uitvoeren is het noodzakelijk om bij de provincie Utrecht een 
ontheffing aan te vragen voor de Wet natuurbescherming en een ontheffing voor het kappen van 
knotbomen binnen een beschermd Klein Landschapselement (KLE). Deze aanvragen zijn inmiddels 
ingediend en in goed overleg met de provincie wordt ingezet op spoedprocedures. Gezien de aard van de 
werkzaamheden (spoed) is snelheid in starten vereist. Helaas geeft de reguliere procedure hier geen ruimte 
voor. Gezien de constructieve en meewerkende houding van de provincie hebben wij op dit moment  goede 
hoop dat de ontheffingen op tijd (week 26) worden verleend. 
 

Alternatief: de noodverordening 

Mocht het toch voorkomen dat de ontheffing niet tijdig verleend kan worden, dan is het eerste alternatief het 
aannemen van een noodverordening, ondertekend door de burgermeester en bekrachtigd door de u, de  
raad in haar eerstvolgende vergadering en in aanwezigheid van meer dan de helft van de leden.  
 

De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een noodverordening is geregeld in artikel 176 Gemeentewet 
(Gemw). De voorschriften uit zowel het noodbevel (artikel 175 Gemw) als de noodverordening moeten 
dienen ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar bij (de ernstige dreiging van) 
ernstige wanordelijkheden of rampen. Relevant is dus in welke situatie de noodverordening wordt 
toegepast en met welk doel? En kan er niet een minder zwaar middel worden ingezet?  
 

In deze situatie betekent dit, dat indien niet op tijd ontheffing door de provincie wordt verleend, de enorme 
slechte staat van het wegdek een direct gevaar oplevert voor de weggebruikers. Met als gevolg, risico op 
ongelukken met letselschade. Met het inzetten van een noodverordening kan er snel gehandeld worden, dit 
verlaagt tegelijkertijd dus het risico op ongelukken met mogelijke bijkomende schadeclaims. Daarnaast 
kunnen, met het gebruik van een noodverordening, wetten tijdelijk buitenspel gezet worden en wordt 
daarmee een juridische grondslag gecreëerd voor de noodzakelijke handelingen om de acute noodsituatie 
op te lossen. 
 

Concreet betekent dit, dat de noodverordening wordt ingezet voor een acute noodsituatie met als doel het 
voorkomen van ongelukken van weggebruikers die in direct gevaar verkeren bij gebruik van de weg.  
 

Financiën 

De benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van de versnelde herstelwerkzaamheden aan de 
oevers worden gedekt vanuit het bestaande projectkrediet voor de Lange Linschoten. Door het schuiven in 
de bestaande fasering kunnen de werkzaamheden zonder meerkosten worden uitgevoerd en is er geen 
aanvullend krediet benodigd.  
 

Vervolg: 
 

De versnelde herstelwerkzaamheden aan de oever, berm en weg van de Lange Linschoten gaan starten in 
week 26. Naar verwachting gaan deze werkzaamheden 3-4 maanden in beslag nemen.  

Bijlagen: 
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