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Geen havenontwikkeling op
Het Klooster in Nieuwegein

Er komt geen haven op bedrijvenpark Het Klooster. Dit hebben de provincie
Utrecht en de gemeente Nieuwegein besloten na uitvoerig onderzoek naar
de mogelijkheden. Een binnenhaven, in welke vorm dan ook, op het
bedrijvenpark levert onvoldoende meerwaarde op voor de maatschappij in
verhouding tot de investering die de overheid zou moeten doen.
Vanuit de markt kwam de vraag om de mogelijkheid van een binnenvaart
overslagstation op Het Klooster te onderzoeken: een goedkopere variant van een
haven die voorziet in een bepekte overslag van containers en bouwstoffen. Uit
recente onderzoeken blijkt dat deze variant stuit op problemen met betrekking tot
geluidbelasting voor omwonenden en de veiligheid voor de scheepvaart. Eerder
startte de provincie in samenwerking met de gemeente een onderzoek naar de
mogelijkheden van een containerterminal. Door ontwikkelingen op nabijgelegen
terminals ontstond de situatie dat er onvoldoende markt was voor een volwaardige
containerterminal op Het Klooster. De onderbouwing van het besluit en onderliggende
onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van provincie Utrecht.
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/vaarwegen/havenklooster/
Vervolg ontwikkeling noordpunt
De gemeente Nieuwegein stelt in 2014 een visie op voor de ontwikkeling van de
noordpunt van Het Klooster. In deze visie komt te staan of het al dan niet zinvol is
om dit gebied te blijven reserveren voor een havenontwikkeling. In 2017 besluit de
provincie op basis van de visie van de gemeente of de ruimtelijke reservering voor
een haven in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie gehandhaafd blijft.
Beschikbare kavels
Bedrijvenpark Het Klooster ligt op een interessante locatie te midden van groen en
water. Het Klooster is bedoeld voor onder andere logistieke bedrijven voor transport,
distributie, opslag en overslag in milieucategorie 1 t/m 4 en de lichte klassen van
milieucategorie 5. De gemeente geeft in totaal 75 hectare aan kavels uit.
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Ondernemers die interesse hebben om zich op Het Klooster te vestigen, kunnen
contact opnemen met de gemeente. Meer informatie op www.nieuwegein.nl/klooster
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