
Afspraken uit de Samenwerkingsagenda en het toetsingskader

Gemeente Nummer Titel Afspraak
1

Bovenlokaal Provinciaal belang
Houten (HOU) HOU12 Verlenging provinciale subsidie

cultuurbereik
Subsidieverlening vervolg Actieprogramma Cultuurparticipatie Actieprogramma Cultuurparticipatie

Lopik (LOP) LOP03 Breedband Eind 2008 hebben ondernemers en instellingen in Lopik keuze
uit aanbieders van glasvezelinfrastructuur

Breedband

Lopik (LOP) LOP08 Cultureel centrum Lopik Ambtelijk wordt uitgezocht in hoeverre de provincie bij kan
dragen aan de financiële tekorten van de gemeente bij het
realiseren van het MFC.

Cultuurhuis

Oudewater (OUD) OUD01 Cultuurhuis Verkenning mogelijkheden regeling cultuurhuizen Cultuurhuis
Rhenen (RHE) RHE04 Multifunctioneel Centrum Elst Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij

het multifunctioneel centrum Elst
Cultuurhuis

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR03 Cultuurhuizen Gemeente doet subsidieaanvraag voor procesbegeleiding en
daarna voor een investeringssubsidie. Voor extra inzet voor
programmatisch samenwerken zijn er geen aparte
subsidiemogelijkheden. Wel zullen er workshops over dit
onderwerp worden georganiseerd door de provincie. Hierin zal
de vraag van Driebergen worden meegenomen.

Cultuurhuis

Vianen (VIA) VIA04 Multifunctioneel Centrum Verkenning mogelijkheden regeling cultuurhuizen Cultuurhuis
Woudenberg (WOU) WOU01 Cultuurhuis Gemeente doet subsidieaanvraag voor procesbegeleiding en

daarna voor een investeringssubsidie.
Cultuurhuis

Amersfoort (AME) AME05 Spaarzaam Amersfoort Wordt verder door gemeente uitgewerkt Duurzaamheid
Houten (HOU) HOU01 Energiebesparende straatverlichting Houten vraagt subsidies aan Duurzaamheid
Houten (HOU) HOU02 Geothermie in de glastuinbouw Financiële bijdrage in haalbaarheidsonderzoek Duurzaamheid
Houten (HOU) HOU04 Klimaatneutraal stationsgebouw Gezamenlijk optrekken in proces Duurzaamheid
Houten (HOU) HOU10 Impuls aan wind Gezamenlijk optrekken in proces Duurzaamheid
Utrecht (UTR) UTR04b Klimaatbestendig Rijnenburg Klimaatbestendig en duurzaam ontwerp voor de

nieuwbouwlocatie Rijnenburg maken.
Duurzaamheid

Utrecht (UTR) UTR09a Centrale koude warmte opslag
Stationsgebied

Realiseren koude warmte opslag ten behoeve van integrale
duurzame ontwikkeling van stationsgebied

Duurzaamheid

Utrecht (UTR) UTR09b Groene daken Aanleg van groene daken ivm klimaatbestendigheid Duurzaamheid
IJsselstein (IJS) IJS05 Zichtbaar maken van de oude stadsmuren

en kasteelterrein
Het verfraaien van de binnenstad en het beleefbaar maken van
de oude cultuurhistorische kernkwaliteiten van de binnenstad

Erfgoed parel

IJsselstein (IJS) IJS06 Zichtbaar maken van het oude klooster in eerste instantie om ondersteuning en expertise op de gebieden
archeologie en cultuurhistorie

Erfgoed parel

Zeist (ZEI) ZEI06 Slot Zeist Inzicht in de mogelijkheden van herstellen van de Slottuinen Erfgoed parel

Toetstingskader
4
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Amersfoort (AME) AME12 Wagenwerkplaats: Verensmederij Restauratie van de verenloods. Verstrekking subsidie via de
reguliere subsidiebesluit Erfgoed parels

Erfgoed parel

Bunschoten (BNS) BNS02 Visrokerij Muys Verleningsubsidie via subsidieregeling Erfgoed parels; naar
verwachting ten lasten van het budgetjaar 2009

Erfgoed parel

Bunschoten (BNS) BNS06 Museumkwartier Opening nieuwe publieksentree per 25 april 2008 en heropening
gehele museumcomplex per 24 oktober 2008

Erfgoed parel

Zeist (ZEI) ZEI01 De broedergemeenschap De Hernhutters Schriftelijke steunbetuiging door GS om een van de vestigingen
op het Wereld erfgoedlijst te krijgen

Erfgoed parel

Bunnik (BNK) BNK03 Verplaatsing bedrijf PU beoordeelt of project (binnenstedelijke herontwikkeling) in
aanmerking komt voor financiële bijdrage en/of personele
ondersteuning vanuit PU

Fonds Hinderlijke bedrijven

De Bilt (DBIL) DBIL05 Spoorlijn Utrecht - Amersfoort De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te
verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein

Fonds Hinderlijke bedrijven

Eemnes (EEM) EEM02 Ecologische verbindingszone Valsche
Bosjes/ Eemnes

De aankoop/uitkoop van de autosloperij te Eemnes is een
gezamenlijk project van de gemeente en provincie n.a.v. de
vernietiging van de milieuvergunning voor dit bedrijf van de
Raad van State.

Fonds Hinderlijke bedrijven

Loenen (LOE) LOE04 Verplaatsing hinderlijke bedrijven tgv
herontwikkeling

De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te
verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein

Fonds Hinderlijke bedrijven

Oudewater (OUD) OUD02 Hinderlijk bedrijf Er is concreet zicht op verplaatsing van het milieuhinderlijke
bedrijf en de termijn waarbinnen dit zal gebeuren. Het
bestemmingsplan voor het woongebied Westerwal is in
procedure gebracht. De samenhang met het project Tappersheul
is gewaarborgd door duidelijke afspraken tussen gemeente en
provincie over plaats en omvang van de uitbreiding van dit
terrein.

Fonds Hinderlijke bedrijven

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR06 Hinderlijk bedrijf De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te
verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein

Fonds Hinderlijke bedrijven

Woudenberg (WOU) WOU02 Verplaatsing hinderlijke bedrijven Ondersteuning bij gesprekken met hinderlijk bedrijf in
Woudenberg

Fonds Hinderlijke bedrijven

De Bilt (DBIL) DBIL03 EHS in relatie tot sanering tankstations De provincie verleent een subsidie om de tankstations te saneren
ten behoeve van de EHS

Fonds Hinderlijke bedrijven
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De Bilt (DBIL) DBIL04 Groenekan en Maartensdijk De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te
verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein

Fonds Hinderlijke bedrijven

Woudenberg (WOU) WOU05 Woningbouw Nadere verkenning van de problemen / knelpunten t.a.v.
uitbreiding van het bedrijventerrein en de ontsluiting daarvan,
ook in relatie tot de N224. Nadere verkenning van mogelijke
oplossingsrichtingen (ook gezien de exploitatiebegroting).
Gezamenlijk ambtelijk standpunt over uitbreiding
bedrijventerrein, ontsluitingsknelpunt en mogelijke
oplossingsrichting(en).Schets van (bestuurlijk) vervolgtraject,
ook voor wat betreft de woningbouw.

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME07 Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone Creëren van stadsentree met stedelijke allure: hoogwaardige,
stedelijke inrichting van de hoofdverkeersader de Hogeweg,
woningbouw, zwembad en sporthal.

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME08 Herontwikkeling Kop van Isselt e.o Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de
provincie om snel tot herontwikkeling te komen van het
binnenstedelijke bedrijventerrein Kop van Isselt

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME13 Amersfoort Vernieuwt: Complexe
complexen

Ontwikkelen gezamenlijke aanpak van gemeente en provincie
voor zogenaamde ‘complexe complexen’, in stedelijke
vernieuwing.

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME14 Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek-Zuid overleg over mogelijkheden bijdrage PU aan verwezenlijken
kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma en
gebiedsontwikkeling Randenbroek-Zuid; afweging bij verdeling
Fonds SBW obv criteria verordening

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME15 Amersfoort Vernieuwt: stimulering
wijkeconomie

Gemeente gaat aanvraag indienen voor financiering projectleider
uit fonds SBW

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Amersfoort (AME) AME16 Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen Fonds Stedelijk bouwen en wonen
Amersfoort (AME) AME24 Transformatie in bestaande stad: Collectief

particulier opdrachtgeverschap
gem A'foort en PU werken vóór 1 juli mogelijkheden uit om
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap te stimuleren en
ondersteunen

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

De Bilt (DBIL) DBIL01 Bilthoven Centrum Verzoek om financiële middelen, kennis en expertise uit SBW
voor herontwikkeling centrum Bilthoven

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Houten (HOU) HOU03 Kantoorlocaties omzetten naar
(jongeren)woningen

aanvraag via SBW voor bijdrage (50% kn.); inzet medewerker
uit deskundigenpool aanjaagteam

Fonds Stedelijk bouwen en wonen
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Houten (HOU) HOU08 Herontwikkeling en intensivering in jonge
groeikern: locatie De Slinger

aanvraag via SBW voor expertise alsmede bijdrage
voorbereidingskosten

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

IJsselstein (IJS) IJS01 Floriadelaan aanvraag via SBW voor verschil in grondopbrengst ad€
500.000

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

IJsselstein (IJS) IJS02 IJsselveld Oost aanvraag via SBW voor uitvoeringskosten tbv vergroten
leefbaarheid en vergroten veiligheid

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

IJsselstein (IJS) IJS04 Oranje Nassaukades aanvraag via SBW voor cofinanciering tbv omvorming
bedrijventerrein naar woningbouw

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Montfoort (MON) MON02 Inbreng capaciteit en kwaliteit inventariseren bij gem. Montfoort wat de mogelijkheden en
behoeften zijn op het personele vlak;zonodig mogelijk inzet
vanuit deskundigenpool of SBW

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Maarssen (MRS) MRS07 Omzetten van kantoorruimte naar
appartementen voor jongeren

aanvraag via SBW voor omzetten kantoorruimte naar app. voor
jongeren

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Nieuwegein (NG) NG04 Urgentieprogramma 1600 woningen en
bouwen voor doelgroepen

samen komen tot afspraken om het Urgentieprogramma te
realiseren en voortzetten overleg over hoogspanningslijnen;
mdw. wordt ingezet via deskundigenpool aanjaagteam; aanvraag
wordt nog via SBW ingediend voor mogelijke dekking negatief
saldo

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Nieuwegein (NG) NG05 Integrale aanpak Jutphaas-Wijkersloot en
Kruijderlaan

gem. zal aanvraag indienen voor financiële middelen, kennis en
expertise tlv fonds SBW (tbv meedenken visietraject,
bijdrage/expertise opstellen draaiboek communicatietraject en
ondersteuning/expertise transformatie bedr.ter. Kruijderlaan)

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Utrecht (UTR) UTR01b Binnenstedelijke woningbouw incl.
herstructurering bedrijventerrein tbv.
woningbouw

Versnelling van realisering van 3.000 woningen in
binnenstedelijk gebied.

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Veenendaal (VEE) VEE01 Herontwikkeling Lantor De ontwikkeling van het Lantor-terrein tot woningbouwlocatie. Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Vianen (VIA) VIA07 Vijfheerenland gem. gaat (na oplossing tussen gemeente en corporatie) aanvraag
indienen voor fin. bijdrage uit SBW; gem. heeft geen behoefte
aan deskundigheid/procesbegeleiding

Fonds Stedelijk bouwen en wonen

Woerden (WOE) WOE01 Passiefwoningen Campinaterrein Wellicht andere locatie Fonds Stedelijk bouwen en wonen
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Vianen (VIA) VIA06 Vervuiling van grond De gemeente Vianen is eigenaar van de locatie terwijl een derde
de bodemsanering uitvoert. De gemeente wil op de locatie
woningbouw gaan plegen maar wordt gehinderd door het feit dat
de bodemsanering is uitgelopen. Samen (Afdeling Vergunningen
en Afdeling Handhaving) met het provinciale aanjaagteam wordt
getracht de sanering los te trekken. Dit lijkt te gaan lukken
waardoor de problemen van de gemeente Vianen (en ons
probleem vanwege het woningbouw contingent) wordt opgelost.

Handhaving

Amersfoort (AME) AME09 Oliemolenkwartier Het versterken van de creatieve economie in het
Oliemolenkwartier door projecten

Krachtwijk

Amersfoort (AME) AME26 Krachtwijk Kruiskamp De provincie spant zich in om een rol te spelen in het leefbaar
houden van de krachtwijken. Op basis van een projectvoorstel
vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008

Krachtwijk

Utrecht (UTR) UTR01a Krachtwijken De provincie spant zich in om een rol te spelen in het leefbaar
houden van de kleine kernen. Op basis van een projectvoorstel
vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008

Krachtwijk

Abcoude (ABC) ABC03 Leefbaarheid Baambrugge Mogelijk bij andere locatie van dorpshuis een ruimtelijke
structuurvisie van Baambrugge

Leefbaarheid kleine kernen

Bunschoten (BNS) BNS03 Haarbrug Zuid Opstellen gezamenlijke agenda om tot een gezamenlijke
verkenning te komen.

Leefbaarheid kleine kernen

Breukelen (BREU) BREU04 Kleine kernen Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij
het handhaven van het voorzieningenniveau in de kleine kernen
van Breukelen

Leefbaarheid kleine kernen

Houten (HOU) HOU05 Leefbaarheidplannen kleine kernen De provincie spant zich in om een rol te spelen in het leefbaar
houden van de kleine kernen. Op basis van een projectvoorstel
vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008

Leefbaarheid kleine kernen

Loenen (LOE) LOE02 Bibliobus samen onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven
voor de kleine kernen

Leefbaarheid kleine kernen

Lopik (LOP) LOP01 Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen samen onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven
voor de kleine kernen

Leefbaarheid kleine kernen
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Samenwerking Utrecht
West (SUW)

SUW03 Lokaal maatwerk en gerichte investeringen
op leefbaarheid en vitaliteit

overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij
het vergroten van de leefbaarheid van de kleine kernen en het
bieden van ruimte aan ondernemerschap.

Leefbaarheid kleine kernen

Vianen (VIA) VIA08 Zijderveld PU heeft € 115.000 beschikbaar gesteld en denkt mee en wil
meewerken aan herschikking rode contour (touwtjesmethode)

Leefbaarheid kleine kernen

Wijk bij Duurstede
(WBD)

WBD02 Investeren in leefbaarheid overleg over de rol van de provincie bij het leefbaar houden van
Cothen en Langbroek; PU is positief over verplaatsing
sportvelden binnen rode contouren dmv touwtjesmethode

Leefbaarheid kleine kernen

Zeist (ZEI) ZEI08 Versterken kleine kernen Overleg over de rol van de provincie bij het verbeteren van het
sociaal maatschappelijke voorzieningen niveau in de kernen Den
Dolder en Austerlitz; beschikbare middelen voor leefbaarheid,
nu gericht op Austerlitz mag van PU ook voor kleine kernen
ingezet worden

Leefbaarheid kleine kernen

Eemnes (EEM) EEM01 Ontwikkeling dorpshart De provincie neemt zo snel mogelijk een beslissing over de
goedkeuring van het bestemmingsplan nadat dit ter goedkeuring
is ontvangen.

Leefbaarheid kleine kernen

Veenendaal (VEE) VEE06 Leefbaarheid wijken subsidieaanvraag indienen voor subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling tbv leefbaarheid Schrijverspark
en Franse gat (oa project Stimulering ondernemerschap onder
laagopgeleiden)

Leefbaarheid kleine kernen

Bunschoten (BNS) BNS04 Revitalisering en herstructurering
bedrijventerreinen De Kronkel en
Zuidwenk

Provincie verleent subsidie aan revitalisering en herstructurering
bedrijventerreinen De Kronkel en Zuidwenk

Revitalisatie en herstructurering
bedrijventerreinen

Houten (HOU) HOU09 Herstructurering bedrijventerrein
Doornkade

Door een project gericht op ondernemers-pandeigenaren wordt
de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vergroot.

Revitalisatie en herstructurering
bedrijventerreinen

Rhenen (RHE) RHE07 Revitalisatie bedrijventerrein De
Remmerden

Revitaliseren bedrijventerrein De Remmerden Revitalisatie en herstructurering
bedrijventerreinen

Utrecht (UTR) UTR05c Revitalisering bedrijventerrein Lage Weide Revitalisering Lage Weide, waarbij provincie meedenkt en voor
vervolg financiële bijdrage

Revitalisatie en herstructurering
bedrijventerreinen

Vianen (VIA) VIA05 Revitalisering bedrijventerrein proactieve aanpak leegstand op bedrijventerrein Revitalisatie en herstructurering
bedrijventerreinen

Nieuwegein (NG) NG07 Aanpak multiprobleemgezinnen Mogelijkheden bezien voor bijdrage aan de inzet van een
projectleider (voor een periode van 3 jaar) en financiële bijdrage

Sociale agenda
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Houten (HOU) HOU11 Verbreden sport tot thema bewegen overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij
3 sport- en beweegcafés en de inventarisatie van bewegen onder
50/55+ers; gem. mag subsidieaanvraag indienen voor 100%
subsidie (tijdelijke regeling sportstimulering)

Sportstimulering

Maarssen (MRS) MRS06 Sportpark Maarssen gemeente dient subsidieaanvraag in (Tijdelijke Regeling
Sportstimulering 2008 t/m 2011) voor tijdelijke ondersteuning
bij de positionering van de functionaris en (overige)
randvoorwaardelijke kosten van het project in de opstartfase

Sportstimulering

Montfoort (MON) MON01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Amersfoort (AME) AME01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Breukelen (BREU) BREU01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Eemnes (EEM) EEM06 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Leusden (LEU) LEU02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Maarssen (MRS) MRS02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Nieuwegein (NG) NG03 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Utrecht (UTR) UTR10 Aardgas Bespreken waar en wanneer aardgasvulstations in Utrecht
kunnen worden gerealiseerd.

Subsidieregeling Aardgas

Veenendaal (VEE) VEE02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Woerden (WOE) WOE02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling Subsidieregeling Aardgas

Nieuwegein (NG) NG12 Vrijwilligerswerk en mantelzorg gem. kan subsidieaanvraag indienen voor subsidieregeling
maatschappelijke ontwikkeling

Subsidieregeling maatschappelijke
ontwikkeling

Lopik (LOP) LOP07 Regionale verwijsindex Hulp in de ontwikkeling van een Regionale verwijsindex mbv
inzet coördinator

Utrechtse Jeugd Centraal

Amersfoort (AME) AME06 Aanpak voortijdig schoolverlaten De gemeente wil meer zicht krijgen op de effecten van de
verschillende maatregelen die genomen worden in het kader van
het voorkomen van voortijdig schoolverlaten

Utrechtse Jeugd Centraal
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Amersfoort (AME) AME10 Opstappers Middelen voor een inventarisatie onder de groep 'opstappers' en
het ontwikkelen van maatregelen

Utrechtse Jeugd Centraal

Amersfoort (AME) AME11 Verzuimconvenant Middelen om het verzuimconvenant te verbreden. Utrechtse Jeugd Centraal
Amersfoort (AME) AME19 Eigen Kracht-conferentie PU verstrekt gemeente Amersfoort bijdrage voor Eigen kracht-

conferenties (in de vorm van inzet capaciteit, inkoop of
schenking)

Utrechtse Jeugd Centraal

Amersfoort (AME) AME20 Jeugdzorg en jeugdbeleid Vóór de zomer komen PU en A'foort tot bestuurlijk akkoord Utrechtse Jeugd Centraal

Amersfoort (AME) AME25 Wonen-leren-werken gem dient tussen 20/5 en 1/7 subsidieaanvraag in voor aanbod
woonruimte aan jongeren in achterstandssituaties

Utrechtse Jeugd Centraal

Baarn (BAA) BAA01 Centrum voor Jeugd en gezin PU ondersteunt met inzet aanjager per regio de totstandkoming
Centrum voor Jeugd en Gezin

Utrechtse Jeugd Centraal

Houten (HOU) HOU06 Bijdrage in opstart- en ontwikkelkosten
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse
Jeugd Centraal, oa inzet aanjager

Utrechtse Jeugd Centraal

Lopik (LOP) LOP04 Lokale jeugdhulp wordt meegenomen in het opstellen van het programma
Utrechtse Jeugd Centraal; programmalijn 1: ‘Versterken
preventie en vroegsignalering’ van Utrechtse jeugd Centraal
voldoet aan de wensen van Lopik

Utrechtse Jeugd Centraal

Nieuwegein (NG) NG06 Aanpak jeugdoverlast Gemeente kan subsidieaanvraag indienen voor impuls preventief
en repressief beleid en uitvoering jeugdoverlast nu en in
toekomst

Utrechtse Jeugd Centraal

Nieuwegein (NG) NG08 Aanpak voortijdig schoolverlaten PU ondersteunt gem. bij op orde brengen infrastructuur, maar
zal geen reguliere capaciteit van gem. financieren; gem. dient
vóór 1 juli subsidieaanvraag in

Utrechtse Jeugd Centraal

Nieuwegein (NG) NG09 Centrum voor Jeugd en Gezin Afspraken maken over een provinciale bijdrage voor een externe
projectleider voor de doorontwikkeling van het Centraal punt
Jeugdvragen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Utrechtse Jeugd Centraal

Veenendaal (VEE) VEE05 Jeugdzorg meedenken over samenwerking met centrumproject dmv inzet
aanjager; meenemen bij opstellen programma Utrechtse Jeugd
Centraal; geen aparte pilot

Utrechtse Jeugd Centraal

Zeist (ZEI) ZEI03 Elektronisch kinddossier wordt meegenomen met programma Utrechtse Jeugd Centraal; er
wordt geen pilot uitgevoerd wel ondersteuning vanuit PU bij
vervullen opdrachtgeverrol richting GGD en Thuiszorg en
komen tot aanschaf van eenzelfde systeem

Utrechtse Jeugd Centraal
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Utrecht (UTR) UTR02 Bestuursakkoord Sociaal Opstellen bestuursakkoord Sociaal met de onderdelen Jeugd,
Onderwijs, Arbeidsmarkt en Integratie. Onder het
bestuursakkoord vallen de 7 Samenwerkingsagendaprojecten:
Utrechtse Jeugd Centraal, Jongerenloket, Werkhotel,
Zwerfjongeren, Bureau FIOM, Diversiteitsbeleid, Vernieuwing
zorgstructuur

Utrechtse Jeugd Centraal, Jongerenloket,
Werkhotel, Zwerfjongeren, Bureau
FIOM, Diversiteitsbeleid, Vernieuwing
zorgstructuur

Vianen (VIA) VIA03 Jeugdbeleid wordt meegenomen met programma Utrechtse Jeugd Centraal;
betreft bijdrage aan ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin en
vormgeven van verbinding met Bureau Jeugdzorg

Utrechtse Jeugd Centraal, Jongerenloket,
Werkhotel, Zwerfjongeren, Bureau
FIOM, Diversiteitsbeleid, Vernieuwing
zorgstructuur

Zeist (ZEI) ZEI05 Museumkwartier Oprichting van Zeister historisch museum; medio 2008 besluit
door gemeenteraad over conceptontwikkeling

Utrechtse schatkamer

Amersfoort (AME) AME21 Museum Flehite GS hebben besloten dat zij in het kader van de Utrechtse
Schatkamer over een bijdrage leveren in de kosten van
herinrichting

Utrechtse schatkamer

Zeist (ZEI) ZEI02 Digitaliseren historische documenten ten
behoeve beeldbank: Zeister Kamp/Archief

Digitaal maken van een collectie historische kranten Utrechtse schatkamer

Zeist (ZEI) ZEI07 Verbetering bluswatervoorziening bij
bosbranden op de Utrechtse Heuvelrug

Verbetering van de bluswatervoorzieningen bij natuurbranden
op de Utrechtse Heuvelrug

Veiligheid

Utrecht (UTR) UTR07a Vrede van Utrecht/ Utrecht Culturele
hoofdstad

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst 2009-2013 waarin
ambities viering Vrede van Utrecht en nominatie Culturele
Hoofdstad

Vrede van Utrecht

Houten (HOU) HOU13 Vernieuwende concepten wonen met
welzijns- en zorgvoorzieningen

PU maakt afspraken met gemeenten over condities waaronder zij
aanspraak kunnen maken op gelden uit de nieuwe
stimuleringsregeling.

Wel Thuis! 2

Nieuwegein (NG) NG02 Woonservicezones Wel Thuis! 2
Soest (SOE) SOE03 Zorg- en welzijnswoningen Met de bestuurlijke overeenkomst Eemland en de inzet van Wel

Thuis!2 wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een
aantal (zorg)-woningen met welzijn en zorg.

Wel Thuis! 2

Samenwerking Utrecht
West (SUW)

SUW01 Wel Thuis Samen met gemeente de agenda programma Wel Thuis! 2
opstellen

Wel Thuis! 2
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Samenwerking Utrecht
West (SUW)

SUW02 Regionale zorg- en welzijnorganisaties samen met gem. agenda programma Wel Thuis! 2 opstellen;
betreft afspraken maken over subsidies aan organisaties om zorg-
en welzijnsstructuur te verbeteren

Wel Thuis! 2

Veenendaal (VEE) VEE03 Eenzaamheidsproblematiek Eenzaamheidsproblematiek als specifiek aandachtspunt
meenemen in Wel Thuis! 2

Wel Thuis! 2

Woudenberg (WOU) WOU04 Wel Thuis! PU ondersteunt volgende projecten Zeisterwoude: kleinschalige
intramurale voorziening en extramuralisering van deel van de
intramurale capaciteit in Woudenberg, vernieuwende
domoticavoorzieningen bij de nieuwbouw en verbouw van
Groenewoude en een nieuw multifunctioneel centrum waar o.a.
de thuiszorg van Zeisterwoude wordt gehuisvest.

Wel Thuis! 2

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR02 Nazorg herindeling, capaciteit voor GVVP
en gebiedsvisie

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. x

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR04 Hoogwaardig Openbaar Vervoer Hoogwaardig Openbaar Vervoer realiseren x

VNG afdeling Utrecht
(VNG)

VNG03 Inzet van provinciale capaciteit voor
gemeenten

1. De VNG heeft behoeft aan zicht op de opties die er zijn. De
provincie verzamelt de 'faciliteiten' die in huis beschikbaar zijn
voor de gemeente. 2. Bilateraal vooroverleg plannen tussen
voorzitter van het bestuur, secretaris en provincie over verdere
uitwerking van dit punt. Na het gesprek van eind juni komen tot
een concrete taakopdracht.

x

Amersfoort (AME) AME17 De Eem Glashelder Werkdocument maken hoe in de Eem helder water te krijgen x

Baarn (BAA) BAA04 Noordschil fietspad onder snelweg Meewerken aan onderzoek om de Eempolder met de Heuvelrug
te verbinden door middel van een fietstunnel onder de snelweg
bij nieuwbouwlocatie De Noordschil

x

Bunnik (BNK) BNK01a Aanleg fietspad Odijk - Vechten Onderzoeken mogelijkheden aansluiting bij het prov. project
Fietsknooppunten

x
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Bunnik (BNK) BNK01b Aanleg fietspad Werkhoven - Houten Dit project maakt onderdeel uit van A12 Salto. In het concept
bestuursconvenant van A12 Salto is voor een aantal projecten
waaronder deze afgesproken dat Bunnik deze voor haar rekening
neemt. Het BRU betaalt 70% van de kosten. De overige kosten
zijn voor Bunnik. De gemeente vraagt nu een bijdrage van de
provincie om in deze overige 30% te voorzien (zie ook
samenwerkingsproject Sluipverkeer/Bevorderen
verkeersveiligheid).

x

Bunnik (BNK) BNK01c Sluipverkeer en bevorderen
verkeersveiligheid

Dit project maakt onderdeel uit van A12 Salto. In het concept
bestuursconvenant van A12 Salto is voor een aantal projecten
waaronder deze afgesproken dat Bunnik deze voor haar rekening
neemt. Het BRU betaalt 70% van de kosten. De overige kosten
zijn voor Bunnik. De gemeente vraagt nu een bijdrage van de
provincie om in deze overige 30% te voorzien (zie ook
samenwerkingsproject Sluipverkeer/Bevorderen
verkeersveiligheid).

x

Bunnik (BNK) BNK02 Regionaal arbeidsmarktbeleid Inzicht verschaffen in landelijke, regionale en locale initiatieven
door een aanjager aan te stellen en een regionaal actieplan
arbeidsmarkt op te stellen

x

Breukelen (BREU) BREU05 Sluipverkeer Leidsche Rijn De oorzaak voor de problemen van het sluipverkeer liggen
eerder op het bordje van het BRU/de gemeente Utrecht dan de
provincie. De provincie zou hier bij beide partijen wel aandacht
voor kunnen vragen door:
- overleg over afwikkeling van verkeer op het provinciaal
wegennet;
- eventuele bijdrage uit de toch al door de provincie uit te voeren
verkeersmetingen en –tellingen, mits dit in de tijd en qua locaties
past op het verzoek van Breukelen.

x

Bestuur Regio Utrecht
(BRU)

BRU01 Afstemmen Openbaar Vervoer BRU en provincie hebben met elkaar afgestemd om het OV in
de provincie optimaal af te stemmen

x

Bestuur Regio Utrecht
(BRU)

BRU02 Intensiveren samenwerking verkeer en
infrastructuur

Gezamelijke verkenning heeft plaatsgevonden aarn
mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van verkeer en
infrastructuur

x
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Bestuur Regio Utrecht
(BRU)

BRU03 Verkenning intensivering samenwerking Het bestuur van BRU en GS zijn 4 maart 2008 overeengekomen
dat de samenwerking geen nadere afspraken behoeft.

x

BP Zuid Oost Utrecht BZO01 Knelpunt Rijnbrug Nog geen input ontvangen van gemeente voor format x

De Bilt (DBIL) DBIL02 EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestum
Vollenhove

Het versterken en veiligstellen van het EHS gebied, middels
financiële en beleidsmatige ondersteuning

x

Eemnes (EEM) EEM03 Samenwerking BEL-gemeenten Voor de zomer worden afspraken gemaakt over de
samenwerking

x

Leusden (LEU) LEU01 Voedsel in de vallei Het professioneel versterken van de verbinding tussen stad en
land, langs de lijn van streek- en seizoensgebonden producten.
Het project wordt in gezamenlijkheid inhoud gegeven door de
gemeenten Leusden, Amersfoort en de provincie. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de expertise vanuit de provincie, daarnaast
wordt gevraagd om financiële en personele inzet

x

Leusden (LEU) LEU03 De Leusderheide Bestuurlijk overleg over het wel/niet
gezamenlijk optrekken richting Defensie voor het vrijgeven van
het noordoostelijk deel van de heide voor stille recreatie en
verdere natuurontwikkeling

x

Leusden (LEU) LEU04 Groene agenda Centraal buitengebied en
Langesteeg

Gezamenlijk de groene agenda laten resulteren in een door alle
partijen bestuurlijk gedragen inrichtings-/realisatieplan waarbij
belangrijke ondersteuning (personeel) door (of in opdracht van)
de SVGV en provincie wordt geleverd en medefinanciering door
de Provincie.

x

Leusden (LEU) LEU05 Recreatieve infrastructuur de gemeente verzoekt de provincie
om medewerking bij en een financiële bijdrage aan het
opstellen van een plan voor de versterking van de
recreatieve fietsinfrastructuur in Leusden en de aanleg van
een fietspad langs de Asschatterweg-Koningin Julianaweg.

x

Loenen (LOE) LOE03 Openbaar Vervoer Met de aanbesteding van het Openbaar vervoer 2008 wordt
voldaan aan de wens van de gemeente

x

Lopik (LOP) LOP05 Openbaar Vervoer Met de aanbesteding van het Openbaar vervoer 2008 wordt
voldaan aan de wens van de gemeente

x

Lopik (LOP) LOP06 Provinciaal ruimtelijk beleid Gemeentelijke visie, met duidelijkheid hoe deze zich verhoudt
tot het provinciaal beleid.

x
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Montfoort (MON) MON04 Buitengebied Montfoort in relatie tot
Rijnenburg

Voldoende zicht op een evenwichtige weging van de belangen
van de gemeente Montfoort bij de ontwikkeling van Rijnenburg.

x

Maarssen (MRS) MRS04 NRU (Zuilense Ring) Mogelijkheden bezien om van de Zuilense Ring een 80
kilomerter-weg te maken

x

Nieuwegein (NG) NG10 Duurzame inrichting en ontsluiting
werkgelegenheidsgebied
Liesbosch/Laagraven

Overleg hierover met gemeente loopt. In dit overleg vindt nadere
afstemming plaats en worden afspraken gemaakt over
vervolgproces en rol en taak van betrokkenen, waaronder de
provincie. Eventuele financiële bijdrage zal in het kader van dit
overleg moeten blijken.

x

Rhenen (RHE) RHE02 Aankoop militair terrein De Dennen Gezamenlijke visie op herbestemming en mogelijke aankoop x

Rhenen (RHE) RHE03 Gebiedsontwikkeling Grebbeberg De gemeente wil komen tot een visie op
het gebied dat als toetsingkader kan worden gebruikt voor de
diverse ontwikkelingen in het gebied. De gemeente vraagt een
beleidsmatige inbreng van de provincie in dit project. Tevens
vraagt de gemeente een financiële bijdrage in de proceskosten

x

Rhenen (RHE) RHE05 Ontsluiting Kwintelooijen Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen x
De Ronde Venen
(ROV)

ROV03 N201 - Ondertunneling Vinkeveen Wordt opgepakt in het kader van lopend overleg over de N201,
vanwege o.a. noodzakelijk onderhoud aan N201. Concretisering
vindt plaats middels het bestuurlijk ondertekenen van een
convenant

x

De Ronde Venen
(ROV)

ROV05 Openbaar Vervoer DRV wil met provincie wenselijkheid extra inzet op OV
van/naar Stadsregio Amsterdam onderzoeken;
Financieel: DRV vraagt de provincie middelen te reserveren om
verbinding te verbeteren.

x

De Ronde Venen
(ROV)

ROV06 Recreatief routenetwerk Het realiseren van een recreatief routenetwerk De Ronde Venen,
kansen en knelpunten aan pakken. Gezamenlijk een agenda
hiervoor opstellen en inkaderen binnen het AVP
uitvoeringsprogramma de Ronde Venen

x

Soest (SOE) SOE01 Masterplan dorp Soesterberg Overleg over de rol van de provincie bij het opstellen van een
masterplan voor Soesterberg, waarin de mogelijkheden voor het
aanpassen van de sociale infrastructuur worden meegenomen

x
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Samenwerkingsverban
d Utrecht West

SUW05 Verstedelijkingsdruk: effecten op
omliggend gebied

Verzoek reeds deels ingewilligd:SUW is toegetreden tot het
UVVB. De twee overige verzoeken kunnen in het reguliere werk
meegenomen worden. Vraag is wel of hier aanvullende
procesafspraken nodig zijn, bijvoorbeeld het vastleggen van
structureel bestuurlijk overleg.

x

Utrecht (UTR) UTR06d Verbindingen Overvecht-Noorderpark Realiseren 2 recreatieve verbindingen, 4 ecologische
verbindingen en verbetering inrichting onderdoorgang
Blauwkapel

x

Utrecht (UTR) UTR08b Europees Jeugd Olympisch Festival 2013 Organisatie van Europees Jeugd Olympisch Festival in 2013 en
side-events in stad en provincie.

x

Veenendaal (VEE) VEE07 Ondertunneling Spoorlijn Utrecht -
Arnhem

Verzoek om financiële en personele bijdrage gemeentelijke
verbindingsweg tussen twee provinciale wegen. Voorstel
Mobiliteit: honorering personele inzet vanwege relatie met
provinciaal wegennet. Geen inhoudelijk of beleidsmatig
argument voor financiële bijdrage.

x

Veenendaal (VEE) VEE10 Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV-
verbinding Amersfoort-Veenendaal-
Rhenen

Overleg over de mogelijkheden van de provincie bij een
haalbaarheidsonderzoek naar een lightrail verbinding

x

Veenendaal (VEE) VEE11 Compartimering wateroverlast Participeren in het onderzoek naar de mogelijkheden van
compartimentering, die bij kan dragen aan gevolgenbeperking
van waterovelast voor het gebied De Vallei en met name
Veenendaal

x

VNG afdeling Utrecht
(VNG)

VNG01 Verbetering samenhang beleid en
uitvoering

1. VNG doet een quick scan naar de brieven van de 23
gemeenten, (nml. de oorspronkelijke input voor het Manifest). 2.
VNG inventariseert de lopende initiatieven die gericht zijn op
reduceren van het aantal gemeentelijke regelingen. 3. De
provincie levert input in de discussie in de vorm van een visie,
hoe wij de bestuurlijke drukte zien. Een en ander leidt na het
gesprek van eind juni tot een concrete taakopdracht.

x

VNG afdeling Utrecht
(VNG)

VNG02 Vermindering van de administratieve lasten
voor gemeenten

1. VNG doet een quick scan naar de brieven van de 23
gemeenten, (nml. de oorspronkelijke input voor het Manifest). 2.
VNG vraagt aan gemeenten om top 5 te maken van hinderlijke
regels van de provincie. 3. Voorzet van de provincie op sturing.
Een en ander leidt na het gesprek eind juni tot een concrete
taakopdracht.

x
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VNG afdeling Utrecht
(VNG)

VNG04 Monitoring uitvoering
samenwerkingsagenda

De provincie zal een monitoringsysteem opzetten dat
zogenaamde halfjaarlijkse stoplichtrapportages moet genereren.
Het monitoringsysteem moet voldoen aan de informatiebehoefte
van GS, PS, gemeenten, VNG afdeling Utrecht alsmede
ambtenaren betrokken bij de uitvoering van de
Samenwerkingsagenda.

x

Wijk bij Duurstede
(WBD)

WBD03 Visie zorg in buitengebied Afspraak over de meest passende en efficiënte planologische
procedure(s) voor een snelle realisering van een aantal
woonzorgvoorzieningen in het gemeentelijke buitengebied

x

Wijk bij Duurstede
(WBD)

WBD04 Waterfront Ontwikkeling van het waterfront en uiterwaarden met
gebruikmaking van locale en regionale potenties. Opzet van een
samenwerkingsproject met afspraken over de rolverdeling van
provincie en gemeente

x

WERV WERV01 Convenant WERV - Gelderland - Utrecht Onderzoeken naar de mogelijkheden voor een vervolg consent
over gezamenlijke doelstellingen en facilitering van WERV-
gebied

x

WERV WERV02 Samenwerking WERV - Utrecht Per WERV-programma afstemmen hoe samengewerkt kan
worden tussen provincie en WERV

x

Woerden (WOE) WOE06 Ontwikkeling spierkrachttoerisme Het tot uitvoering brengen van enkele versterkende recreatieve
verbindingen in het buitengebied van Woerden. Gezamenlijk een
agenda hiervoor opstellen en inkaderen binnen het AVP
uitvoeringsprogramma de Ronde Venen

x

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR05 Zanderij Maarn Samen optrekken om tot een optimaal
plan te komen, zodat tot uitvoering van het project en daarmee
tot openstelling van het gebied kan worden over gegaan. Na de
uitkomst van het stuurgroepoverleg eind april en klankbordgroep
medio mei zal blijken welke kant het zal opgaan

x

Veenendaal (VEE) VEE04 Hoogspanningslijn x
Veenendaal (VEE) VEE08 Oplossing ruimtenood/wenselijkheid

grenscorrectie
Inzicht in bouwmogelijkheden ná 2015 en in de
vervolgprocedures.

x

Abcoude (ABC) ABC01 Abcoude-zuid Een onherroepelijke planologische verankering in
bestemmingsplan. Aan dit plan liggen goede ruimtelijke
onderbouwingen ten grondslag, die door de gemeente zijn
geleverd waarbij de provincie nadrukkelijk heeft gefaciliteerd.

x
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Abcoude (ABC) ABC02 Bestuurlijke organisatie Abcoude vraagt ondersteuning d.m.v. kennis en capaciteit t.b.v.
het fusieproces. Abcoude gaat eerst hun vragen nader
specificeren op welke beleidsterrein zij ondersteuning d.m.v.
kennis en/of capaciteit zouden willen van de provincie.

x

Amersfoort (AME) AME03 De ijsbaan Op termijn komen GS met een afzonderlijk notitie over de
ijsbaan

x

Baarn (BAA) BAA03 Inrichtingsplan Lage Vuursche Honorering verzoek om inbreng expertise x
Amersfoort (AME) AME02 Amersfoort 750 jaar Subsidieverlening Amersfoort 750 x
Amersfoort (AME) AME04 Innovatie en kennisinstellingen uitwerken projectvoorstellen + verkennen

financieringsmogelijkheden
x

Amersfoort (AME) AME18 Documentaire Kamp Amersfoort Verlenen van subsidie voor het maken van een filmdocumentarie
over kamp Amersfoort

x

Amersfoort (AME) AME22 Proeftuin groen blauw De provincie draagt bij aan de uitvoering van een viertal
projecten van de Groen Blauwe Structuur Amersfoort, zijnde de
projecten Maatweg, Randenbroek
/Heiligenbergerbeekdal, Waterwingebied en Vathorst Noord. De
provincie verleent verder haar medewerking (personele inzet)
aan de verdere uitwerking en uitvoering van deze projecten. De
gemeente en provincie sluiten over de uitvoering en financiering
van de vier projecten een samenwerkingsovereenkomst.

x

Baarn (BAA) BAA02 Drakenburgergracht Het komen tot realisatie van de gebiedsontwikkeling de
Drakenburgergracht binnen de randvoorwaarden op het gebied
van natuur, zorg, recreatie en wonen.

x

Baarn (BAA) BAA05 WMO: een loket functie expertise Alleato inzetten voor invulling projectleider/mdw
WMO

x

Baarn (BAA) BAA06 Cantonspartk/Wintertuin de provincie ondersteunt de gemeente
bij de zoektocht naar (Europese) financieringsmiddelen voor
restauratie van het Rijksmonument. De provincie tekent hierbij
aan dat binnen het reguliere provinciale beleid geen financiële
middelen voor dit project beschikbaar kunnen worden gesteld

x
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Bunschoten (BNS) BNS01 Ontwikkeling kuststrook Oost/project
Kuststrook Oostmaat

Voor het totaaloverzicht van het beoogde eindresultaat wordt
primair verwezen naar bijgevoegde kaart. De onderdelen van het
plan, met de beoogde realiseringsdatum, zijn als volgt.
Dijkverlegging, gereed november 2009; Realisatie haven en
parkeerplaats, gereed juli 2010; Woonwijk start bouw april
2010; Fiets- en wandelroutes,gereed 2012 nieuwe verkeersroute
aan locatie,gereed 2010

x

Bunschoten (BNS) BNS05 Laakzone Provincie Utrecht levert een financiële bijdrage aan het
project Laakzone en zorgt voor een provinciale
contactpersoon.
Het project wordt uitgevoerd door regiopartijen in
samenwerking met het bestuurlijk platform NLAE, waarbij
Bunschoten als trekker fungeert. Het project beoogt een
uitbreiding en versterking van de recreatieve
mogelijkheden van de Laak en omgeving voor wandelen,
fietsen en varen.

x

Breukelen (BREU) BREU02 Bestuurlijke organisatie Breukelen vraagt ondersteuning d.m.v. kennis en capaciteit t.b.v.
het fusieproces. Breukelen gaat eerst hun vragen nader
specificeren op welke beleidsterrein zij ondersteuning d.m.v.
kennis en/of capaciteit zouden willen van de provincie

x

Breukelen (BREU) BREU03 Corridor In eerste instantie een masterplan: stedebouwkundig plan plus
beeldkwaliteitplan, exploitatiestudie, resultaten van
verschillende onderzoeken, planning en fasering).In vervolg
daarop een bestemmingsplan (met exploitatieplan), plannen voor
inrichting van de openbare ruimte, de waterhuishouding en de
infrastructuur, en bouw- en inrichtingsplannen t.b.v. particuliere
kavels

x

Eemnes (EEM) EEM04 Nationaal Landschap polder Eemnes en
uitvoering projecten

Provincie Utrecht en gemeente Eemnes voeren in samenwerking
met het bestuurlijk platform NLAE vier projecten uit die
bijdragen aan de versterking van de toeristisch-recreatieve
structuur van het NLAE. Eemnes is trekker van de projecten. De
uitvoering is voorzien in 2010.

x

Eemnes (EEM) EEM05 Openbaar Vervoer Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen x
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Houten (HOU) HOU07 Eiland van Schalkwijk Integrale duurzame gebiedsontwikkeling van het eiland van
Schalwijk. Het project richt zich op dit moment vooral op de
strategische fase van het project: een visie op de duurzame
toekomst van het eiland van Schalkwijk

x

IJsselstein (IJS) IJS03 Koningshof Schuttersgracht x
Loenen (LOE) LOE01 Aquaduct N201 Vreeland, Loenen Nog geen input ontvangen van gemeente voor format; input en

dekking beperken tot proces
x

Montfoort (MON) MON03 Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur Montfoort neemt op 2 juni in de Raad een besluit of ze door
gaan met een kwaliteitsmeting van hun bestuur

x

Maarssen (MRS) MRS01 Aanpak parkeren en bewegwijzering Goede bewegwijzer naar Het Land van Zuilen op strategische
plekken van de Zuilense ring

x

Maarssen (MRS) MRS03 Verkeersontsluiting Oostwaard i.r.t.
partyschepen en busbaan

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen x

Maarssen (MRS) MRS05 Recreatiestrook Nieuweweg Op hoogtijdagen is de bestaande parkeervoorziening bij het
recreatieterrein De Strook te Maarssen ontoereikend voor het
verkeersaanbod. De opbouw van het gebied (smal, venig en nat
en veel open water) en de ligging van diverse deels
conflicterende belangen naast elkaar (natuur, waterwinning,
waterkering, intensieve recreatie en stiltegebied) biedt beperkte
oplossingsruimte. Een kansrijke oplossing lijkt het benutten van
de Nieuwe Weg als parkeervoorziening, zoals nu al door de
gemeente Maarssen als tijdelijke voorziening is ingezet. Het
ombouwen van de huidige tijdelijke voorziening naar een
structurele vraagt aanpassing van wegvak en aanvullende
randvoorzieningen. De kosten hiervan zijn op dit moment niet in
beeld.

x

Nieuwegein (NG) NG01 Sportevenement De ENECO-tour blijvend aan Nieuwegein verbinden vanaf 2010 x

Nieuwegein (NG) NG11 Groene relatie stad en ommeland Het leveren van beleidsexperts die kunnen
adviseren over de invulling van de groenstructuurplannen en de
te volgen koers.

x

Renswoude (REN) REN01 Het oude Rechthuis Financieel bijdragen aan het in oude staat herstellen van het
voormalige rechthuis van Renswoude, passend binnen het
historische dorpskarakter.

x
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Renswoude (REN) REN02 Samenwerkingsovereenkomst Benadrukken provinciaal/gemeentelijk belang en herbevestiging
gemaakte afspraken samenwerkingsovereenkomst: gemeente en
provincie spannen zich gezamenlijk in om een drietal
projecten/gebiedsontwikkelingen te verwezenlijken,
planologische onderbouwing en medewerking te verlenen, daar
waar nodig financiële bijdrage te leveren.

x

Rhenen (RHE) RHE01 Rhenen 750 jaar Subsidie Rhenen 750 x
Rhenen (RHE) RHE06 Parkeergelegenheid Ouwehands

Dierenpark
In overleg met Utrechts Landschap en gemeente zoeken naar een
oplossing van het parkeerprobleem bij het dierenpark

x

De Ronde Venen
(ROV)

ROV02 Estafetteproject Eind 2008 een besluit over het al dan niet sluiten van een
samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de
combinatie Rabo Vastgoed / Rabobank Veenstromen voor
realisatie. Vervolgens een masterplan: een stedenbouwkundig
plan plus beeldkwaliteitplan, exploitatiestudie, resultaten van
verschillende onderzoeken, planning en fasering. Daarna
vastlegging in bestemmingsplannen en exploitatieplannen, en
concrete plannen voor inrichting openbare ruimte, de
waterhuishouding en infrastructuur

x

De Ronde Venen
(ROV)

ROV04 N201 Liefkenshoek Betreft strekken bocht Liefkenshoek ten behoeve van ruimte
voor woningbouw. Onderwerp vraagt om bestuurlijke
uitgangspunten en discussie over financiële randvoorwaarden.
Om tot nadere afspraken hieromtrent te komen wordt
voorgesteld tot het opstellen van een bestuursconvenant tussen
gemeente DRV en de provincie, analoog aan de aanpak bij de
ondertunneling van de N201 bij Vinkeveen

x

Soest (SOE) SOE02 Openbaar Vervoer GS hebben goedkeuring verleent voor het houden van een
tariefactie gratis OV voor 65+ers binnen de gemeente Soest. De
proef loopt van 1 maart tot en met 31 augustus 2008

x

Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR01 Bestuurskrachtmeting Utrechtse Heuvelrug bereidt nog in 2008 een raadsvoorstel voor
om goedkeuring van de raad voor een bestuurskwaliteitsmeting
in 2010

x
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Utrechtse Heuvelrug
(UHR)

UHR07 Landgoed Zuylenstein Gezamenlijk zorgen dat het landgoed
Zuylenstein herontwikkeld gaat worden. Gevraagd wordt
meedenken in de realisatieplannen zodat het past binnen het
provinciaal beleid en regelgeving. Daarnaast wordt een concrete
financiële bijdrage gevraagd.

x

Utrecht (UTR) UTR03 Sneltram CS - Uithof Overleg over de rol van de provincie bij het realiseren van een
tramverbinding Utrecht CS - Uithof

x

Utrecht (UTR) UTR05b Science Park Utrecht Ontwikkeling en versterking Science Park Utrecht x
Utrecht (UTR) UTR06b Lobby Groen in en om de stad Beïnvloeding beleid ministerie LNV voor versterken van

uitvoering en kwaliteit Groen in en om de stad
x

Utrecht (UTR) UTR06c Amsterdam-Rijnkanaal Ontwikkelen groenzone langs Amsterdam-Rijnkanaal in
Kanaleneiland tot recreatief verblijfsgebied.

x

Utrecht (UTR) UTR08a Tour de France Organisatie Grand Départ Tour de France 2010 x
Veenendaal (VEE) VEE09 De Vendelier Opstellen economisch beleidsplan waarin het project De

Vendelier wordt meegenomen.
x

Vianen (VIA) VIA01 Cultuurbeleid Meedenken en mogelijk subsidieverlening vervolg ACB x
Vianen (VIA) VIA02 Hofplein Realiseren van ruimtelijke invulling op de locatie van het

voormalig kasteelterrein, waarbij ruimtelijke kwaliteit gecreëerd
wordt vanuit de cultuurhistorische en archeologische waarde van
het gebied

x

Wijk bij Duurstede
(WBD)

WBD01 Dorestad Gemeenteraad heeft visiedocument Dorestad vastgelegd,
provincie ondersteunt het traject met een werkbudget en
persoonlijke en inhoudelijke ondersteuning

x

Woerden (WOE) WOE03 Blauwe Netwerk Gezamenlijk bekijken van mogelijkheden voor het verkrijgen
van Europese subsidie voor het blauwe netwerk

x

Woerden (WOE) WOE04 Defensie-eiland Het bedenken, ontwikkelen en invullen van de herbestemming
van het cultureel casco De Wasserij op het Defensie eiland in
Woerden.

x

Woerden (WOE) WOE05 NV Utrecht Overleg gemeente-provincie bij de totstandkoming van de
gemeentelijke structuurvisie.

x

Woudenberg (WOU) WOU03 Ontwikkelen Hoeve "de Beek" Gezamenlijk komen tot een gedragen inrichtingsplan. Hierop
volgend wordt een financiële bijdrage gevraagd van de provincie
vanuit cultuur- en/of recreatiebudgetten voor de realisatie.

x

Zeist (ZEI) ZEI09 Herontwikkeling Soesterberg Afspraak tussen gemeente en provincie over het al dan niet
voorzien in het Ruimtelijk plan in een herinrichting als
Vredespark.

x
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Zeist (ZEI) ZEI10 VVV Bepalen rolverdeling tussen gemeente en provincie bij realisatie
van nieuwe VVV in Zeist

x

Zeist (ZEI) ZEI11 Woonwagenkamp Beukbergen Samenwerken aan de ruimtelijke herinrichting van het
woonwagenkamp

x

Zeist (ZEI) ZEI12 Zorgeloos Wonen PU investeert samen met gem. Zeist in ontwikkeling Zeist-Oost x

Zeist (ZEI) ZEI13 Stationsgebied Den Dolder In eerste instantie zal door de gemeente een prioritering moeten
worden aangegeven in de aan te pakken knelpunten. Vervolgens
zal in gezamenlijk overleg een plan van aanpak moeten worden
opgesteld.

x

Zeist (ZEI) ZEI14 Stationsgebied Driebergen-Zeist Overleg over de mogelijkheden van de rol van de provincie bij
het stationsgebied.

x
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