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Provincie Utrecht: onvoldoende meerwaarde

Definit¡eve streep door
N¡euwege¡nse haven
' Jannie

door John Maes

Roos en Bart Meenink gaan

ry de sportieve toer tijdens een
tverleg. De we¡knemerc van de hard>n software leverancier Oraole in
ttrecht hebben gekozen voor de
verkplekken met een heuse bureauiets. Hiermee kunnen ze twee vlie¡en in één klap slaan; ze werken aan
run conditie en verdìenen tegelijkeríjd
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geld,

UTRECHT, wijdag
I)e provincie Ut¡echt en de gemeente Nieuwegein hebben
een streep gezet door d.e komst van een binnenhaven op bedrijvenpark Het Klooster. De investeringen wegen niet op tegen de
'meerwaarde voor de maatschappij'.

Bedrijfsleven en omwonenden worden vandaag ingelicht
over de beslissing.
Het Klooster ligt vlak bij de
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A2,de 472 en de 427. Een deel
van het wegtransport had met
de komst van een haven kunnen worden vervangen door
watertransport via het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal. Een haven had aldus
gezorgd voor minder files en

CO2-uitstoot, en de vestiging
van op- en overslagbedrijven.

Uit het onderzoek naar de
mogelijkheid voor een haven
bleek echter dat omwonenden
mogelijk protest zouden gaan
aantekenen tegen geluidsoverlast, van het tegen elkaar aanschuren van metalen containers.

Verzadigd
Ook bleek dat de 'havenmarkt' al verzadigd was door
andere terminals in de regio.
,,Voor rnij heeft de waag uit
het berlrijfsleven altijd vooropgestaan. Als nu blijkt dat er

onvoldoende waag is om grote

investeúngen van de overheid

te rechtvaardigen, dan moet je
het dus niet doen", aldus gede.

puteerde Bemco van Lunteren.
Vanwege de centrale

Uging

in Nederland werd Het Kloos-

ter in de-Provinciale
tuurvisie

Struc-

2005-2015 nog aange-

duid als mogelijke locatie voor
een terninal. Het bedrijvenpark drijft op transport, distributie, opslag en overslag. Er is
nog 75 hectare aan kavels beschikbaar.
In 2012 werd door de provincie en minister Schultz van

Haegen (Infrastructuur) een
intentieverklaring tot herontwikkeling van het gebied Lek-

kanaal en bedrijventerrein
Het Klooster getekend.

De minister

presenteerde

een investering van de provincie Utrecht in de haven in 2012

nog als een voldongen feit.

,,Een extra binnenhaven heeft
meerwaarde. I)e schepen vaÍeî zo je magazijn binnen!"
Uit eerder onderzoek bleek
dat er onvoldoende vraag was
naar een volwaardþe contai-

nerterminal, mede door concurrentie van de containerterminal in Utrecht en de recentelijk geopende terminal in

fieI.

Passantenhaven
Maar ook een binnenvaartoverslagstation, voor op- en
overslag van bouwstofien en

beperlite overslagvoomiening

voor containers, blijkt

dus

voor Nieuwegein een maatje

te groot. De stad heeft in

Vreeswijk wel een Passantenhaven, voor plezierboten.
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