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Gemeente Nummer Project/afspraak Vorige status Oordeel
Provincie

Toelichting Provincie Oordeel
Gemeente

Toelichting Gemeente

Abcoude ABC01 Abcoude Zuid ABC01 groen groen Project Winkelbuurt ligt op schema. De gemeente heeft
verzocht om toepassing van de zgn. touwtjesmethode om de
rode contour aan te passen voor het project. GS zullen hier
medio juni over beslissen. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter
inzage.

groen GS heeft op 23 juni conform voorstel besloten. Op 5 juni is de
termijn van ter visie legging voor het ontwerpbestemmingsplan
gesloten. De afhandeling van de zienswijzen op de ophoging van
het plangebied wordt op 7 juli door het college besloten.

Abcoude ABC02 Bestuurlijke organisatie ABC02 groen goud Het plan van aanpak voor de fusie is vastgesteld. Het
voorbereidingskrediet voor de fusie is overgemaakt aan de
Ronde Venen. Het wetsvoorstel voor de fusie is aangehouden
in de Tweede Kamer.

goud

Abcoude ABC03 Leefbaarheid Baambrugge ABC03 groen groen Verplaatsing van dorpshuis is waarschijnlijk niet meer aan de
orde. Additionele financieringsmogelijkheden voor vernieuwd
dorpshuis in het kader van cultuurhuizen, breedband en Leader
(Europees geld) zijn in procedure of worden nader bestudeerd.
Planning is iets opgeschoven: eind 2009 zal e.e.a. duidelijk zijn
en kan uitvoeringstraject worden ingezet.

groen Verplaatsing van dorpshuis is niet meer aan de orde, het
betreffen nu (ver)nieuwbouwplannen van het dorpshuis.

Amersfoort AME01 aardgas AME01 groen groen Naar verwachting zal eind van dit jaar een aardgasvulpunt bij
Shell Serva op bedrijventerrein de Isselt geopend worden. De
subsidieaanvraag is reeds ontvangen.

groen

Amersfoort AME02 Amersfoort 750 jaar AME02 groen goud vanuit investeringsbudget culturele infrastructuur Vrede van
Utrecht (programma Vrede van Utrecht) is een bijdrage
geleverd van Euro 250.000 voor bouwen Eempaviljoen
(beschikking maart 2009).

oranje Bestuurlijke toezegging 2007: 750.000 voor 750 jaar. Tot nu
beschikbaar gesteld 250.000 uit programma Vrede van Utrecht
en 250.000 uit rekeningoverschot 2008. De beschikking voor de
laatste 250.000 stagneert.

Amersfoort AME03 De ijsbaan AME03 rood rood Amersfoort heeft besloten deze afspraak voorlopig niet uit te
voeren.

oranje

Amersfoort AME04 Innovatie en Kennisinstellingen AME04 groen rood Is van de Samenwerkingsagenda afgehaald. rood Deze afspraak is omgezet in een EFRO-aanvraag, definitieve
indiening juni 2009
Gemeente geeft aan liever geen rood maar wit

Amersfoort AME05 Spaarzaam Amersfoort AME05 groen rood Dit project is als SWA-project gestopt, in overleg met de
Gemeente. Daarbij wel de kanttekening dat elementen uit het
project elders zijn ondergebracht

rood Liever rood vervangen door wit

Amersfoort AME06 Aanpak voortijdig schoolverlaten AME06 groen groen gemeente Utrecht, gemeente Nieuwegein en gemeente
Amersfoort zijn bezig met opstellen monitor. Provincie wacht op
een gezamenlijk plan van aanpak waarin formele instelling van
Amersfoort is opgenomen,

groen

Amersfoort AME07 Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone AME07 groen groen De gemeente heeft voor dit project een aanvraag ingediend
voor subsidie uit de 2e tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen
en Wonen van € 3.500.000,-. Deze is volledig gehonoreerd.

Amersfoort AME08 Herontwikkeling Kop Vab Isselt e.o. AME08 oranje oranje Transformatie naar woningbouw. Met gemeente wordt bezien
om knelpunt om tot realisatie te komen op lossen met behulp
van het fonds uitplaatsing hinderlijke bedrijven.

oranje Eerste fase (ontwikkelingsvisie) in samenwerking met provincie
afgerond. Aanvraag voor subsidie uit Fonds Bouwen en Wonen.
Samenwerkingsovereenkomst gepland voor inzet RAP-gelden in
juli 2009.

Amersfoort AME09 Oliemolenkwartier AME09 groen groen Provincie heeft met inzet van scout meegedacht over verder
ontwikkeling van het Oliemolenkwartier. In 2008 heeft provincie
subsidie verleend aan het evenement Game in the City op deze
locatie. Verder hebben provincie en gemeente besloten om het
Oliemolenkwartier op te nemen in een (bredere) EFRO-
aanvraag.

groen .

Amersfoort AME10 Opstappers AME 10 groen groen Geintegreerd in het project monitor VSV van Utrecht en
Amersfoort waarvoor in totaal 493.200,- is gereserveerd.

groen

Amersfoort AME11 Verzuimconvenant AME11 groen groen Subsidie van 50.000,- 2008 tot en met 2010. groen
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Amersfoort AME12 Wagenwerkplaats: Verensmederij AME12 groen goud De voormalige Verensmederij is onderdeel van de voormalige
NS-werkplaats. Er is een visie ontwikkeld voor de
herbestemming van de hele Wagenwerkplaats om deze als
historisch erfgoed te bewaren. De visie geeft ruimte aan
culturele en creatieve bedrijvigheid in en rond de gebouwen. Na
restauratie wordt de Verensmederij de nieuwe huisvesting van
Operagezelschap Xynix.
De gemeente Amersfoort vraagt een provinciale subsidie van
(minimaal) € 700.000,--, welke is toegekend uit het fonds
Erfgoedparels. De restauratie is inmiddels feestelijk gestart op
28 januari 2009. gedeputeerde Raven was aanwezig.
Vaststelling van de verleende subsidie zal plaatsvinden na
ontvangst van de verantwoording. Looptijd restauratie?

goud

Amersfoort AME13 Amersfoort vernieuwt: Complexe complexen
AME13

groen

Amersfoort AME14 Amersfoort Vernieuwt: Randebroek-Zuid AME14 groen groen De gemeente heeft voor dit project een aanvraag ingediend
voor subsidie uit de 2e tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen
en Wonen van € 775.000,-. Deze is volledig gehonoreerd

Amersfoort AME15 Amersfoort Vernieuwt:stimulering Wijkeconomie
AME15

groen

Amersfoort AME16 Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied AME16 oranje groen GS hebben op 19-5-2009 besloten € 8.320.000 toe te kennen. goud Is dit project hiermee niet goud geworden?

Amersfoort AME17 De Eem Glashelder AME17 groen groen groen De inventarisatiefase is afgerond. Onduidelijk is wanneer het
vervolgtraject start

Amersfoort AME18 Documentaire Kamp Amersfoort AME 18 goud goud De stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort heeft in
2007 subsidie gevraagd voor het maken van een
filmdocumentaire over dit Kamp, te zien bij individueel en
groepsbezoek aan het kamp, waaronder scholen; voor dat
laatste wordt samenwerking gezocht

Amersfoort AME19 Eigen Kracht-conferentie AME19 groen groen Bureau Jeugdzorg Utrecht heeft middelen gekregen om eigen
krachtconferenties o.a. in Amersfoort uit te voeren.

groen

Amersfoort AME20 Jeugdzorg en Jeugdbeleid AME20 groen groen concept convenant is gereed: ondertekening wordt gepland groen
Amersfoort AME21 Museum Flehite AME 21 goud goud In het kader van de regeling Utrechtse Schatkamer is in april

2009 een subsidie van € 300.000,- schriftelijk toegekend voor
herinrichting i.v.m. asbestsanering. Museum Flehite is 15 mei
2009 feestelijk heropend voor publiek. Gedeputeerde Raven
was hierbij aanwezig.

Amersfoort AME22 Proeftuin groen blauw AME22 oranje groen Afspraken zijn uitgewerkt, ondertekening convenant voor de
zomer. Gezamenlijk wordt ingezet op zoektocht financien
Vathorst-Noord

groen Voorstel om dit project te knippen in twee delen:
samenwerkingsovereenkomst Groen/Blauw op goud.
Ontwikkeling Vathorst Noord op groen.
GroenBlauw: de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente
en provincie is vastgesteld, formele ondertekening volgt. Vathorst
Noord: In gesprek over samenwerkingsmodellen na gereed zijn
gedeelde visieontwikkeling voor het gebied (oktober 2009).

Amersfoort AME24 Transformatie in bestaande stad: Collectief
Particulier opdrachtgeverschap AME24

groen groen groen Er is géén subsidie door de provincie verleend. De provincie
heeft een projectleider beschikbaar gesteld voor het opstellen
van beleid op dit gebied.

Amersfoort AME25 Wonen-leren-werken AME25 groen groen Subsidie toegekend van 800.000,- via sociale agenda periode
2008-2011.

groen
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Amersfoort AME26 Krachtwijk Kruiskamp AME26 groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 2 miljoen
euro ontvangen voor dit project

groen

Baarn BAA01 Centrum voor Jeug en Gezin BAA01 groen groen Ondersteuning van gemeente door CJG aanjager loopt volgens
planning

groen

Baarn BAA02 Drakenburgergracht BAA02 groen groen Plannen worden gezamenlijk ontwikkeld. groen
Baarn BAA03 Inrichtingsplan Lage Vuursche BAA03 oranje groen Het project is in orienterende fase, oplossingsrichtingen worden

gezocht, afstemming vindt plaats met gebiedsvisie Vuursche.
groen

Baarn BAA04 Noordschil fietspad onder snelweg BAA04 groen groen Er wordt expertise geleverd. groen
Baarn BAA05 WMO: een loketfunctie BAA05 oranje goud Aan de gemeente Baarn is 50.000,-- betaald voor de oprichting

van het WMO loket
goud

Baarn BAA06 Cantonsprakt/Wintertuin BAA06 groen oranje Geen voortgang ivm financiele problemen totale project,
daardoor geen EU subsidie mogelijk. Verzoek ligt bij gemeente
tot afvoeren vd Samenwerkingsagenda, gesprekken hierover
lopen nog.

oranje Raadsvoorstel met mogelijk varianten wordt in augustus in de
Raad behandeld.

De Bilt BBIL01 Bilthoven Centrum DBIL01 groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 1,25
miljoen euro ontvangen voor dit project.
Voor de 2e tranche van het Fonds SBW heeft de gemeente
voor dit project een aanvraag ingediend van € 2.984.000,-.
Deze is deels gehonoreerd (voor € 1.000.000,-).

groen Het masterplan is integraal vastgesteld. Het masterplan wordt nu
verder uitgewerkt in deelprojecten. Contract m.b.t. De Kwinkelier
wordt ondertekend.

De Bilt BBIL02 EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestrum,
Vollenhove DBIL02

oranje groen Er is een overeenkomst gesloten over de aankoop van ca. 16,5
ha bestaande natuur in het gebied de Biltse Duinen. Bij het
invullen van de voortgangsrapportage was dit nog onduidelijk,
vandaar een verschil in status. Deze aankoop is heel positief en
betekent samen met een eerdere aankoop van ca 10 ha een
flinke kwaliteitswinst voor het gebied. Met de gemeente wordt
nu verder samengewerkt aan het afronden van een visie voor
dit gebied.

groen De financiering is rond, zodat nu een bod voor de Biltse Duinen
moet worden uitgebracht. In Seastum-gebied komen agrarische
gronden te koop. Overleg over behoud groene karakter gewenst.

Bunnik BNK01a Aanleg fietspad Odijk-Vechten BNK01a groen groen De gemeenteraad van Bunnik heeft eind mei 2009 een
beslissing genomen over A12/Salto. Op basis van de
consequenties van dit besluit kan het
tracéonderzoek/voorbereiding van de fietsverbinding Odijk en
Vechten nader worden afgestemd tussen provincie en
gemeente.

Bunnik BNK01b Aanleg fietspad Werkhoven-Houten BNK01b groen groen De personele inzet van de provincie en de besluitvorming over
dit project lopen via het reguliere project A12 Salto.
Deze afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de
volgende voortgangsrapportages van de
Samenwerkingsagenda

Bunnik BNK01c Sluipverkeer en bevorderen verkeersveiligheid
BNK01c

groen groen De personele inzet van de provincie en de besluitvorming over
dit project lopen via het reguliere project A12 Salto.
Deze afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de
volgende voortgangsrapportages van de
Samenwerkingsagenda

Bunnik BNK02 Regionaal Arbeidsmarktbeleid BNK02 groen groen Deze afspraak loopt.
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Bunnik BNK03 Verplaatsing Bedrijf BNK03 groen groen De gemeente heeft voor dit project een aanvraag ingediend
voor subsidie uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen van €
835.000,-. Deze is volledig gehonoreerd. Gemeente heeft ook
aanvraag voor dit project ingediend voor Fonds Uitplaatsding
Hinderlijke Bedrijven. GS hebben hierover op 23 juni 2009 een
besluit genomen. Met de gemeente zal verder onderhandeld
worden om te bezien of dit kansrijke project uitvoerbaar zal zijn.

Bunschoten BNS01 Ontwikkeling kuststrook Oost/project Kuststrook
Oostmaat BNS01

groen groen Project ligt op stoom. Eén van beide projectontwikkelaars voor
woningbouwproject is failliet gegaan, de andere zal dat deel
overnemen o.b.v. nadere PPS-afspraken met de gemeente. Het
voorontwerp-bestemmingsplan is de inspraak ingegaan en voor
overleg aangeboden, ook aan de provincie. De procedure voor
de natuurbeschermingswet vergunning (beoordeling
consequenties nieuwe jachthaven op buitengaatse
natuurgebied) is in behandeling bij de provincie.

groen De voorbereidingen voor dit project zijn in volle gang. De
planprocedure en andere procedures worden voorbereid in
overleg met de provincie. Met grondeigenaren vinden
onderhandelingen plaats.

Bunschoten BNS02 Visrokerij Myus BNS02 groen oranje Gemeente laat niets van zich horen ondanks aansporingen
provincie. Rood maken?
N.a.v. discussiepunt 26/5/09 contact gehad met de gemeente,
dhr. M. Mur:
Geen aanvraag Parelfonds dit jaar. Aan voorwaarden
Parelfonds wordt niet voldaan:
- geen bestek;
- co-financiëring niet rond;
- geen herbestemming.
Aanvraag Parelfonds kan als aan voorwaarden wordt voldaan
(los van de SWA), zolang categorie Industrieel Erfgoed loopt.

groen Aansporingen zijn ons onbekend. In maart is er met de provincie
gesproken over het project. Project is in gang, groen is juiste
kleur. Het project ligt in het gebied van de Oostmaat. Met de
ontwikkelaar wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie
uitgevoerd die de basis is voor de voorbereidingsfase van het
project. De insteek hierbij is dat er een kostendekkende
oplossing wordt ontwikkeld waarbij de gemeente zo min mogelijk
risico's loopt ten aanzien van het verkrijgen van eventuele
subsidies.

Bunschoten BNS03 Haarbrug Zuid BNS03 oranje groen De provincie heeft op 9 februari de gemeente Bunschoten een
bijdrage in de kosten van de verkeersstudie toegezegd (50 %
met een maximum van
€ 25.000). Het college van B&W van Bunschoten legt op 11
juni as. de kredietaanvraag voor bekostiging van de
verkeersstudie voor aan de gemeenteraad
(raadscommissievergadering van 20 mei..) Het zou kunnen dat
de raad van Bunschoten nog roet in het eten gooit.

Bunschoten BNS04 Revitalisering en herstructering bedrijventerrein
De Kronkel en Zuidwenk BNS04

goud goud

Bunschoten BNS05 Laakzone BNS05 groen Financiele toezegging provincie positief effect op totale project.
Eerste beschikking deelproject is afgegeven.

Bunschoten BNS06 Museumkwartier BNS06 groen goud Het museumproject is gerealiseerd. Heropening heeft in
november plaatsgevonden (afgerond van Collectie naar
Connectie convenant met gemeente).
Spuisluis: valt onder Grebbelinie programma.

Breukelen BRE03 Corridor BREU03 groen groen Voor project Hof van Breukelen heeft de provincie op verzoek
van de gemeente een 'overall- projectleider' aangeboden (mw.
Schippers). De 'doorstart' vindt o.m. plaats in werkateliers voor
(semi-)overheden, grondgebruikers en belangengroepen, zowel
voor inhoudelijke input als om draagvlak te verstevigen. Aan de
hand hiervan wordt in juni een ambitie-/haalbaarheidsdocument
opgesteld.

groen
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Breukelen BREU01 Aardgas BREU01 groen groen De gemeente Breukelen heeft besloten om langs de natuurlijke
weg een deel van het wagenpark te vervangen door voertuigen
die rijden op aardgas, waarbij de meerkosten per jaar niet meer
dan € 1.500 mogen bedragen.

groen

Breukelen BREU02 Bestuurlijke Organisatie BREU02 groen goud Het plan van aanpak voor de fusie is vastgesteld. Het
voorbereidingskrediet is overgemaakt aan de Ronde Venen.
Het wetsvoorstel voor de fusie is aangehouden in de Tweede
Kamer.

goud

Breukelen BREU04 Kleine kernen BREU04 groen groen Medefinanciering van het project breedbandtoepassingen in
kleine kernen in het westelijk weidegebied. Vanuit project
breedband 75.000,- bijgedragen. Verwachten ook europese
bijdrage (leader). In de kleine kern Nieuwer ter Aa komt o.a.
een digitaal service kantoor.

groen

Breukelen BREU05 Sluipverkeer Leidsche Rijn BREU05 groen rood Is afgehandeld middels een brief d.d. 16 juli 2008, waarin
verzoek is afgewezen en waarin wordt verwezen naar de relatie
met de ontwikkelingen aan de A2. Aan de gemeente is
voorgesteld de effecten van deze ontwikkelingen op het
sluipverkeer af te wachten.
25 juni 2009 hebben de burgemeester en secretaris van
Breukelen ingestemd met de volgende tekst: Binnen het SUW
verband start er na de zomer een verkeersoverleg. Afgesproken
is dat de eerste actie van dit overleg (deelnemenrs alle SUW
gemeenten en provincie Utrecht) het sluipverkeer in het
westelijk weidegebied is. Tevens start er (ook via dit
verkeersoverleg) een project regionaal verkeersmanagement in
het westelijk weidegebied. Deze twee projecten samen bieden
voor gemeente Breukelen voldoende stuctuur om het porbleem
sluipverkeer Leidsche Rijn aan te pakken.

rood De gemeente betreurt deze gang van zaken ten zeerste en
bepleit e.e.a. opnieuw te bezien

Bestuur Regio
Utrecht

BRU03 Verkenning intensivering samenwerking BRU03 goud rood Er is overeengekomen dat er geen nadere afspraken worden
gemaakt. Er zijn immers voldoende afspraken gemaakt binnen
het kader van de pakketafspraken met het BRU.

rood Agendapunt kan geschrapt worden

BP Zuid Oost
Utrecht

BZO01 Knelpunt Rijnbrug BZO01 rood groen Nadere besluitvorming tav. de Rijnbrug vindt plaats in andere
verbanden (WERV en bestuurlijk overleg zuidelijke ontsluiting).
Geen noodzaak om apart financiering en inzet te regelen.
Deze afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de
volgende voortgangsrapportage.

De Bilt DBIL03 EHS in relatie tot sanering tankstations DBIL03 groen groen Project is in uitvoering, onderzoek haalbaarheid verwijderen
tankstations afgerond, tactiek wordt bepaald met gemeente de
Bilt.

groen Er is meer duidelijkheid over tijdplanning en mogelijkheden
sanering. Integrale gebiedsbenadering voor Griftenstein wordt nu
opgepakt.

De Bilt DBIL04 Groenekan en Maartensdijk DBIL04 groen groen oranje Leefbaarheid en voorzieningen worden opgepakt in de
structuurvisie voor de gemeente. Al wel is door gemeente
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van winkelleegstand op
het Maertensplein

De Bilt DBIL05 Spoorlijn Utrecht - Amersfoort DBIL05 groen groen groen Contract prorail is getekend, De voorbereiding om tot uitvoering
te komen is gestart (D&C). De middelen zijn beschikbaar.

Eemnes EEM02 Ecologische verbindingszone Valsche
Bosjes/Eemnes EEM02

oranje groen Project loopt. Tbv natuurontwikkeling wordt actief ingezet op
uitkoop.

groen

Eemnes EEM03 Samenwerking BEL-gemeenten EEM03 groen goud GS van Utrecht en Noord-Holland en colleges van BEL-
gemeenten hebben de afspraak gemaakt om in 2011 een
kwaliteitsmeting te willen doorvoeren.

goud

Eemnes EEM04 Nationaal Landschap polder Eemnes en
uitvoering projecten EEM04

groen groen Eerste beschikking voor uitvoering deelproject is afgegeven groen
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Eemnes EEM05 Openbaar Vervoer EEM05 groen goud Wij nemen deel aan overleg tussen Eemnes en NH en bekijken
de mogelijkheden om eigen concessie te optimaliseren. De
wens van de gemeente Eemnes om een bushalte op de A27 te
realiseren ten behoeve van haar inwoners wordt meegenomen
in de Pakketstudies.

goud

Eemnes EEM06 Aardgas EEM06 groen groen Rijden op Aardgas staat onder nader uit te werken afspraken,
maar er zijn geen activiteiten in Eemnes.

groen

Houten HOU01 Energiebesparende straatverlichting HOU01 rood groen Project LED pilot in nieuwe woonwijk; start bouw december
2009. De verlichtingaanleg is gepland in het eerste kwartaal
2010. Onze financiële bijdrage wordt binnen een maand
berekend.

groen Vertraging zit aan zijde van gemeente; rol Provincie is
constructief.

Houten HOU02 Geothermie in de glastuinbouw HOU02 groen groen De gemeente Houten en de provincie Utrecht hebben een
verkennend onderzoek uit laten voeren naar de mogelijkheid
voor toepassing van geothermie bij een glastuinbouwbedrijf in
Houten.Op dit moment wordt een aanvullend onderzoek

groen Onderzoek duurt relatief lang, maar het loopt nog. Daarna
moeten kansen voor toepassing in Houten opnieuw worden
bezien. Kans op daadwerkelijke realisatie wordt niet heel hoog
ingeschat, gezien de initiële kosten en risico's.

Houten HOU03 Kantoorlocaties omzetten naar
(jongeren)woningen HOU03

groen Het betreft het voormalige Rabobankkantoor aan
Schonenburgseind dat inmiddels wordt uitgevoerd.

Houten HOU04 Klimaatneutraal stationsgebouw HOU04 groen rood Is in overleg tussen gemeente en provincie gestopt, bleek niet
haalbaar.

rood Dit is niet haalbaar.

Houten HOU05 Leefbaarheidplannen kleine kernen HOU05 groen groen Projectplan is inmiddels goedgekeurd: opknappen dorpshuis groen Projectplan is voor de Groes, en niet voor het opknappen. Het
betreft nieuwbouw van een dorpshuis. De financiering hiervoor is
inmiddels ontvangen.

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

groen groen Ondersteuning van gemeenten door CJG aanjager loopt
volgens planning.

groen

Houten HOU07 Eiland van Schalwijk HOU07 groen groen Het project bevindt zich nog in de oriëntatiefase. Provincie is
ambtelijk en bestuurlijk op reguliere wijze betrokken. De
uitkomsten van 'eilandateliers' (met o.a. bewoners en
maatschappelijke organisaties) leveren input voor o.a. een
gezamenlijk op te stellen ambitiedocument, waarin ook de
mogelijke (meer dan reguliere) vormen van samenwerking
tussen gemeente en provincie worden bepaald. 'Quick wins'
kunnen al worden behaald via de NHWL-enveloppe Linieland.

groen Geen aanvullende opmerkingen.

Houten HOU08 Herontwikkeling en intensivering in jonge
groeikern:locatie De Slinger HOU08

groen groen De gemeente heeft voor dit project een aanvraag ingediend
voor subsidie uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen van €
1.000.000,- Deze is deels gehonoreerd (voor € 617.000,-).

groen

Houten HOU09 Herstructurering bedrijventerrein Doornkade
HOU09

groen groen Dit gaat echter niet om herstructurering maar om opname van
het terrein als pilotproject binnen 'Architectuur op
Bedrijventerreinen'. Dit project loopt.

groen Het gaat bij bedrijventerrein Doornkade om een complete
revitaliseringsopgave waarvan samenwerking met de provincie
een onderdeel is. Deze samenwerking vindt zowel plaats in de
pilot als ook door het laten uitvoeren van een onderzoek
gefinancierd door de provincie naar de knelpunten en kansen van
het terrein.

Houten HOU10 Impuls aan de Wind HOU10 groen goud Houten is financieel ondersteund (DEK-regeling) bij plaatsen
van een kleine windmolen en doen van monitoringsonderzoek.

goud Onderzoek doen we samen met Amersfoort. Realisatie komt
daarna.

Houten HOU11 Verbreden sport tot thema bewegen HOU11 groen goud Subsidie van 16.000,- toegekend voor propject sport en
bewegen 50 + sport en beweegcafe's.

goud Reactie volgt.

Houten HOU12 Verlenging provinciale subsidie cultuurbereik
HOU12

groen groen De plannen worden meegenomen in de cultuurarrangementen,
onderdeel cultuurparticipatie. Gemeente Houten gaat
waarschijnlijk in september en anders in december een
arrangement ondertekenen.

groen Geen aanvullende opmerkingen.

Houten HOU13 Vernieuwde concepten wonen met welzijns- en
zorgvoorzieningen HOU13

groen groen Wordt meegenomen in kader van Wel Thuis 2. groen Geen aanvullende opmerkingen.
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IJsselstein IJS01 Floriadelaan IJS01 groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 250.000
euro ontvangen voor dit project.
Voor de tweede tranche van het fonds heeft de gemeente voor
dit project niet opnieuw een subdidieaanvraag ingediend.

groen

IJsselstein IJS02 IJsselveld Oost IJS02 groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 1 miljoen
euro ontvangen voor dit project. Voor de 2e tranche van het
Fonds SBW heeft de gemeente voor dit project wederom een
aanvraag ingediend van € 4 miljoen. Deze is niet gehonoreerd.

groen

IJsselstein IJS03 Koningsveld Schuttersgracht IJS03 groen groen De gemeente heeft voor dit project ook een aanvraag voor een
bijdrage uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven
ingediend. GS hebben hierover op 23 juni 2009 een besluit
genomen. Met de gemeente wordt verder onderhandeld om te
bezien of dit kansrijke project uitvoerbaar blijkt te zijn.

groen

IJsselstein IJS04 Oranje Nassaukades IJS04 rood groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 500.000
euro ontvangen voor dit project.
Voor de tweede tranche van het fonds heeft de gemeente voor
dit project opnieuw een subdidieaanvraag ingediend van €
1.000.000,- . Deze is niet gehonoreerd.

groen

IJsselstein IJS05 Zichtbaar maken van de oude stadsmuren en
kasteelterrein IJS05

groen groen Zichtbaar maken van oude stadsmuren en kasteelterrein en
zichtbaar maken van het oude klooster is één project geworden
nl. 'Zichtbaar maken kasteelterrein, kloosterplantsoen en
zuidelijke stadsmuur'. Het zichtbaar maken is in concept
gereed, wordt nu definitief.

groen

IJsselstein IJS06 Zichtbaar maken van het oude klooster IJS06 groen groen Zie omschrijving IJ05 groen
Leusden LEU01 Voedsel in de Valei LEU01 groen groen De afgesproken eindproducten zijn opgeleverd, enkele subsidie-

aanvragen ihkv streekproducten volgen nog.
groen

Leusden LEU02 Aardgas LEU02 groen groen Uit de inventarisatie is gebleken dat in de gemeente Leusden
nog geen kansrijke locatie voor een aardgasvulpunt aanwezig
is.
Overschakeling van het eigen wagenpark op aardgas komt in
2010 in zicht, afhankelijk van de mogelijkheid om aardgas te
tanken.

groen

Leusden LEU03 De Leusderhei LEU03 groen groen Weinig voortgang, kans op openstelling gering, na de zomer
gesprek over vervolg.

groen Doel is vooral het gesprek over openstelling in de toekomst op
gang te krijgen.

Leusden LEU04 Groene Agenda Centraal Buitengebied LEU04 groen groen Projecten zijn in voorbereiding/uitvoering groen
Leusden LEU05 Recratieve infrastructuur LEU05 oranje oranje Eén deelproject is voor AVP-subsidie ingediend. Dekking

onvoldoende voor Asschaterweg, overige schakels dekking in
AVP.

oranje

Loenen LOE01 Aquaduct N201 Vreeland, Loenen LOE01 groen groen Afweging wel of geen aquaduct vindt plaats in de verkenning
N201-Oost (najaar 2009 in GS). Op dit moment geen
budgetvraag.

groen

Loenen LOE02 bibliobus LOE02 groen goud Provincie heeft eenmalige bijdrage van 25.000,- toegekend uit
leefbaarheid kleine kernen, zodat de bus ook in 2009 kan
blijven rijden. Gemeente kan nu goede vervolgoplossing
zoeken.

goud

Loenen LOE03 Openbaar vervoer LOE03 groen goud Afgehandeld met brief 17 december 2008, 2008INT234804.
In de nieuwe concessie is het traject tussen Weesp en Loenen
gehandhaafd.

goud
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Loenen LOE04 Verplaatsing hinderlijke bedrijven tgv
herontwikkeling LOE04

groen groen Gemeente Loenen heeft aanvankelijk voor bedrijven Greiff,
Driessen/Mur een aanvraag ingediend. Twee zijn ingetrokken.
Alleen van het bedrijf Driessen is een complete aanvraag
ontvangen. Deze aanvraag wordt afgewogen ihkv Fonds
Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven. GS hebben hierover op 23
juni 20009 een besluit genomen. Met de gemeente zal over dit
kansrijke project verdere gesprekken worden gevoerd teneinde
te kunnen concluderen of dit project realiseerbaar blijkt te zijn.

groen

Lopik LOP01 Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen LOP01 groen goud Zie toelichting bij LOE02: 25.000,- uit leefbaarheid kleine
kernen betaald zodat bus kan blijven rijden en gemeente naar
goede vervolgoplossing kan zoeken.

goud De bibliobus voor de kleine kernen is weliswaar voor 2009
gerealiseerd. Echter, zonder provinciale bijdrage zal bibliobus in
2010 niet meer bestaan.

Lopik LOP02 Duurzaamheid milieu LOP02 rood Project is stilgevallen bij de gemeente. rood Zal in later stadium weer worden opgepakt door gemeente.

Lopik LOP03 Breedband LOP03 groen goud Is afgehandeld goud Moet nu geïmplementeerd worden in de gemeente. Is nog niet in
gebruik

Lopik LOP04 Lokale jeugdhulp LOP04 groen groen Ondersteuning van gemeente door CJG aanjager loopt volgens
planning.

groen

Lopik LOP05 Openbaar vervoer LOP05 groen goud Afgehandeld per brief 17 december 2008, 2008INT234805.
Wens voor een verbinding naar Schoonhoven is gerealiseerd.

goud

Lopik LOP06 Provinciaal Ruimtelijk beleid LOP06 groen groen
Lopik LOP07 Regionale Verwijsindex LOP07 groen groen Regionale implementatie loopt en wordt afgerond in 2009. groen
Lopik LOP08 Cultureel centrum Lopik LOP08 groen oranje Op 3 juni a.s. vindt er een bestuurlijk overleg plaats met

gedeputeerde Raven en twee wethouders om nader te bekijken
wat er nog voor mogelijkheden zijn om het financiële gat te
dichten.

oranje Het overleg met gedeputeerde Raven was m.b.t. subsidie
"leefbaarheid kleine kernen". Had niets met CCL te maken.
2e helft 2009 zal duidelijk worden op welke manier CCL
gerealiseerd kan worden.

Montfoort MON01 Aardgas MON01 groen Er wordt overlegd over een aardgasvulpunt bij Autoservice De
Goey.

groen

Montfoort MON02 Inbreng Capaciteit en kwaliteit MON02 groen groen Via de deskundigenpool van het aanjaagteam heeft een externe
procesmanager de gemeente Montfoort een half jaar
ondersteund bij een aantal woningbouwprojecten. Dit is nog
eens met een half jaar verlengd.

groen

Montfoort MON03 Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur MON03 goud groen Het kwaliteitsrapport is in april in de gemeenteraad besproken.
Montfoort werkt aan een plan van aanpak voor de uitvoering
van de aanbevelingen.

groen

Montfoort MON04 Buitengebied Montfoort in relatie tot Rijnenburg
MON04

groen goud Op voorspraak van de provincie bij de projectleiding van
Rijnenburg, is de gemeente Montfoort in gelegenheid binnen
het planproces haar belangen rechtstreeks in te brengen. De
gemeente heeft geparticipeerd in structuurvisie-ateliers. Over
de structuurvisie Rijnenburg vindt in juni/juli nog formeel
ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats met alle buurtgemeenten
tegelijk. Het ambtelijk overleg zal vooral gaan over mobiliteit.

goud

Maarsen MRS01 Aanpak parkeren en bewegwijzering MRS01 groen oranje Gemeente Maarssen heeft op 23-12-08 een AVP subsidie ad €
18.500 aangevraagd. Het streven van GS was om uiterlijk 24-
03-09 een beslissing te nemen (2008INT235445). Deze
beslistermijn is in elk geval met 13 weken vertraagd.

oranje Bij brief provincie van 24 maart 2009 (2009INT239873) termijn
beslistermijn verlengd tot 23 juni 2009. Thans nog geen
beschikking ontvangen.

Maarssen MRS02 Aardgas MRS 02 groen groen De vergunning voor de verwijsborden naar tankstation Stam is
geregeld, hiermee is aan een belangrijke voorwaarde van de
tankstationhouder voldaan. Echter, er zijn nieuwe problemen
gerezen omdat de benodigde aardgasinfrastructuur in de
nabijheid ontbreekt.

oranje In overleg met provincie wordt gezocht naar een nieuwe locatie.
(Afspraak loopt).

Maarssen MRS03 Verkeersontsluiting Oostwaard irt partyschepen
en busbaan MRS03

oranje groen GS hebben besloten voor dit project € 480.000 beschikbaar te
stellen.

groen Gemeente heeft kennis genomen van besluit GS. Nog geen
beschikking ontvangen. Startoverleg met provincie op 10 juli
2009.
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Maarssen MRS04 NRU (Zuilense Ring) MRS04 groen rood In centrale brief GS aan BenW (1 dec 08 2008INT233314)
meegedeeld dat dit verder via pakketstudies loopt.
Deze afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de
volgende voortgangsrapportages van de
Samenwerkingsagenda

rood Afspraak om af te voeren van agenda akkoord.

Maarssen MRS05 Recreatiestrook Nieuweweg MRS05 oranje goud Deze afspraak wordt uitgevoerd. goud Project in uitvoering. Gereed uiterlijk eind week 30 (24 juli 2009).

Maarssen MRS06 Sportpark Maarssen MRS06 groen oranje Aanvraag subsidie (gevraagd 267.000,-) ontvangen: deze is in
behandeling. Omdat aanvraag is binnengekomen nadat het
subsidieplafond reeds is bereikt zal de subsidie mogelijk in
2010 nogmaals worden aangevraagd.

oranje Akkoord

Maarssen MRS07 Omzetten van kantoorruimte naar appartementen
voor jongeren MRS07

groen groen Provincie heeft gesprekken gevoerd met gemeente en
corporatie. Project blijkt na onderzoek financieel niet haalbaar
voor gemeente en corporatie. Kan worden afgevoerd van de
Samenwerkingsagenda..

oranje In opdracht van het aanjaagteam heeft onderzoek
plaatsgevonden van omzetting kantoorruimte (Bisonspoor) naar
woningen. E.e.a. is technisch haalbaar. Ontwikkeling is op termijn
aantrekkelijk; de eigenaar lijkt vooralsnog niet overtuigd. Hiervoor
was nog geen FSBW-subsidie aangevraagd.

Nieuwegein NG01 Sportevenement NG01 groen goud goud De samenwerking is voortreffelijk verlopen
Nieuwegein NG02 Woonservicezones NG02 groen groen In kader van Wel Thuis 2 zijn afspraken gemaakt. groen
Nieuwegein NG03 Aardgas NG03 groen goud Nieuwegein heeft de primeur van het eerste aardgastankstation

in de provincie. Het aardgastankstation op de Liesbosch is
operationeel. De officiële opening vindt plaats op 18 juni 2009.

goud De gemeente is zeer tevreden over het resultaat.

Nieuwegein NG04 Urgentieprogramma 1600 woningen en bouwen
voor doelgroepen NG04

groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen in totaal € 1,41 mln ontvangen
voor binnenstedelijke woningbouw.
De gemeente heeft voor dit project diverse aanvragen
ingediend voor subsidie uit de 2e tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen voor in totaal € 5.790.000,- Deze
zijn deels gehonoreerd (voor € 1.380.000,-).

Niewegein NG05 Integrale aanpak Jutphaas- Wijkersloot en
Kruijderlaan NG05

groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 210.000
euro ontvangen voor dit project.
Voor de 2e tranche van het Fonds SBW heeft de gemeente
voor dit project een aanvraag ingediend van € 1.068.000,-.
Deze is deels gehonoreerd (voor € 580.000,-).

Nieuwegein NG06 Aanpak Jeugdoverlast NG06 oranje oranje Geen aanvraag in kader stimuleringsregeling MO ingediend.
Overigens is subsidieplafond 2009 reeds bereikt.

oranje De stimuleringsregeling MO van de provincie biedt feitelijk geen
financieringsmogelijkheden voor jeugd en veiligheid, omdat de
regeling gericht is op mantelzorg en gezonde leefstijl (voeding,
alcohol, etc.). De oorspronkelijke afspraak (samen met de
gemeente geven we een stevige impuls aan preventief en
repressief beleid en de uitvoering daarvan om jeugdoverlast nu
en in de toekomst zoveel mogelijk te beperken) kan daardoor niet
via deze regeling worden waargemaakt. Wel heeft de provincie
aan Stade adviesbureau subsidie gegeven om Jeugd&Veiligheid-
trajecten in 4 gemeenten te ondersteunen. Wij hebben een
verzoek ingediend bij Stade voor ondersteuning op maat. Dit is
akkoord bevonden en heeft geresulteerd in een studiedag op 3
juni 2009 waarbij alle betrokkenen bij het Nieuwegeinse DNA-
Jeugd-traject aanwezig waren (ruim 20 mensen van politie, SWN
en gemeente).
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Nieuwegein NG07 Aanpak multiprobleemgezinnen NG07 oranje groen De provincie heeft een actieve bijdrage in de stuurgroep en is
voornemens het convenant te tekenen onder voorwaarden die
bekend zijn bij de gemeente.

oranje Wij zijn het deels eens met de status 'groen'. De samenwerking
met de provincie binnen Wisselgeld is van start gegaan op 2
punten: - een financiële bijdrage van € 60.000,= aan het
programma in 2008 (te besteden in 2009). - participatie van de
gedeputeerde in de stuurgroep Wisselgeld. Met name over de
samenwerking binnen de stuurgroep zijn wij kritisch: de provincie
is erg voorzichtig in zijn opstelling, vooral daar waar het de
convenanttekst betreft over de doorzettingsmacht van de
burgemeester en het element van drang & dwang in de aanpak.
Dit heeft tot nu toe geleid tot hernieuwde tekstuele aanpassingen.
Alle Wisselgeld instanties zijn akkoord (ook Bureau Jeugdzorg),
maar het is op dit moment nog af te wachten of we ook op tijd
een bestuurlijk akkoord krijgen van de provincie. Eerdere
gesprekken over een extra financiële bijdrage voor Wisselgeld
worden binnenkort vervolgd. Waar de provincie geen financiële
regeling heeft waar dit project een op een op past, zijn zij wel
bereid actief mee te denken over eventuele financieringsgronden
op onderdelen van het project in het bijzonder waar die raken aan

Nieuwegein NG08 Aanpak voortijdig schoolverlaters NG08 groen groen Gemeente heeft in 2008 subsidie aangevraagd voor het project
impuls subregionale aanpak VSV in kader van sociale agenda.
Gemeente Nieuwegein heeft hiervoor geen aparte subsidie
ontvangen maar is de mogelijkheid geboden samen met
gemeente Amersfoort en Utrecht.

groen Wij kunnen ons vinden in de codering en de toelichting.

Nieuwegein NG09 Centrum voor Jeugd en Gezin NG09 groen groen Ondersteuning van gemeente door CJG aanjager loopt volgens
planning..
N.a.v. discussiepunt: contact gehad met dhr. Daggers van de
gemeente Nieuwegein, Hij zoekt contactpersoon bij gemeente
om dit toe te lichten c.q. aan te passen aan oordeel provincie.

rood Afspraak was: 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.
De provincie heeft uiteindelijk te kennen gegeven deze toch niet
te willen financieren.
De regionale projectleider vervult zijn taken. Deze inzet van de
regionale projectleider stond los van de afspraak in de
samenwerkingsagenda, reden voor ons om het project niet met
groen maar met rood te coderen.

Nieuwegein NG10 Duurzame inrichting en ontsluiting
werkgelegenheidsgebied Liesbosch/Laagraven
NG10

groen groen Brief 20 jan 2009 aan BenW. Gemeente brengt project onder in
pakketstudies. Provincie levert desgevraagd personele
expertise.
Financiele bijdrage op korte termijn niet aan de orde. Deze
afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de volgende
voortgangsrapportage.

oranje Wij zijn het helemaal met u eens dat het gebied en de
problematiek onderdeel is van een groter geheel, maar wij willen
het project wél graag via de samenwerkingsagenda in beeld
houden. Dit ondanks dat een financiële bijdrage op korte termijn
niet aan de orde is. Het gaat immers ook om het waar nodig
leveren van personele expertise en om (bestuurlijke) afstemming
over te nemen stappen. Dus dit project graag blijven opnemen in
de voortgangsrapportages.

Nieuwegein NG11 Groene relatie stad en ommeland NG11 groen goud In een aantal workshops is inhoudelijk doorgesproken over de
groenstructuurvisie. Raakvlakken provinciaal - gemeentelijk
beleid zijn scherpgesteld en als randvoorwaarden
meegenomen. Visie is richting besluitvorming. Samenwerking
naar tevredenheid afgerond.

goud Ook wij vinden dat de samenwerking op dit onderdeel prima is
verlopen.

Nieuwegein NG12 Vrijwilligerswerk en mantelzorg NG12 groen rood Geen aanvraag ingediend. Voor 2009 is het plafond van de
subsidieregeling reeds bereikt. Of in 2010 de regeling MO
opnieuw wordt opengesteld is op dit moment niet bekend.

oranje Wij hebben dit jaar inderdaad geen aanvraag ingediend. Omdat
de onderwerpen nog wel actueel zijn, willen wij graag de
mogelijkheid openhouden om dit (zo mogelijk) in 2010 alsnog te
doen, of op een andere manier ondersteuning te ontvangen.

Oudewater OUD01 Cultuurhuis OUD01 groen groen Aanvraag voor een investeringssubsidie zojuist behandeld door
de adviescommissie. Die geeft een positief advies. Definitieve
besluitvorming in GS van 2 juni a.s.. Geplande oplevering
cultuurhuis volgens Oudewater in 2010.

groen
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Oudewater OUD02 Hinderlijk Bedrijf OUD02 groen Extern adviseur heeft met provinciale hulp mogelijkheden
geïnventariseerd voor minnelijke oplossing. Met partijen is
gesproken. Zolang het privaatrechtelijk geschil in hoger beroep
tussen grondeigenaar en bedrijf over beëindiging van de
huurovereenkomst nog loopt, blijkt het niet mogelijk partijen
dichter bij elkaar te brengen voor welke oplossing dan ook. Na
duidelijkheid zal provincie op reguliere wijze (Aanjaagteam)
haar rol invullen.

groen

Oudewater OUD04 Revitalisering Tappersheul in relatie tot
uitbreiding bedrijventerreinen OUD04

rood oranje Ambtelijke contacten met EZ zijn er. Wachten op nader bericht
gemeente Oudewater om project te starten.

oranje

Renswoude REN01 Het oude rechthuis REN01 oranje oranje Vanaf najaar (terugwerkende beweging exploitant) zijn geen
acties op dit project meer ondernomen.
Inmiddels is bekend dat er contact is met een
projectontwikkelaar en dat er op termijn een heroverweging
gemaakt gaat worden.

oranje Dat er vanaf het najaar geen acties meer zijn ondernomen, is niet
(geheel) juist. De gemeente Renswoude heeft inmiddels
contacten met een
projektontwikkelaar/bouwer en is concreet aan het praten over de
mogelijkheid van restauratie/nieuwbouw en herbestemming van
het pand.
De vertraging is een gevolg van het feit dat Van Hoogevest,
waarmee de gemeente aanvankelijk over het Rechthuis in
gesprek was, failliet is gegaan.

Renswoude REN02 Samenwerkingsovereenkomst REN02 groen groen Projecten zijn in uitvoering, overleg over subsidies voor de
zomer

groen

Rhenen RHE02 Aankoop militair terrein de Dennen RHE02 groen groen Eventuele aankoop en functiewijziging van het bestaande
complex van de LDR zal naar verwachting pas op zijn vroegst in
2013 daadwerkelijk aan de orde komen. Als gewenste
toekomstige herbestemming van het complex ligt een algemene
bedrijfsbestemming als uitbreiding van het bedrijventerrein
Remmerden het meest in de rede. Deze herbestemming zal
t.z.t. via het reguliere werkproces gestalte kunnen krijgen.

groen

Rhenen RHE03 Gebiedsontwikkeling Grebbeberg RHE03 groen groen Conceptvisie is opgesteld en besproken in gemeenteraad. groen Conform de toelichting van de provincie.
De discussienota is besproken in een Ronde Tafel Gesprek met
raadsleden en andere belanghebbenden.
In oktober 2009 zal de discussienota besproken worden in de
gemeenteraad. Hierna zal de nota worden uitgewerkt in een
integrale gebiedsvisie voor de Grebbeberg (in samenwerking met
de Provincie Utrecht ).

Rhenen RHE04 Multifunctioneel Centrum Elst RHE04 groen groen 115.000,-- investeringsbijdrage gelevert vanuit kleine
kernbeleid tb.v. cultuurhuis. N.a.v. discussiepunt overleg met
gemeente: betreft het Cultuurhuis Rhenen waar naast 2 ton uit
de regeling Cultuurhuizen, ook 115.000,- vanuit leefbaarheid
kleine kernen is toegezegd. Groen omdat de provincie alle
mogelijke bijdragen heeft geleverd. Vanuit de gemeente Oranje
omdat de aanbesteding is mislukt: de laagste inschrijver zat 1,2
mln. boven het budget. Uit contact tussen Erik Ypema
(provincie) en projectleider bij gemeente Pieter Bonthuis blijkt
dat inmiddels door een bezuinigingsoperatie de kosten met ruim
1 mln. zijn teruggebracht. 23 juni jl. is de gemeenteraad
geinformeerd. Na de zomer 2009 wordt een nieuwe
aanbesteding uitgezet. Verwacht wordt dan het dan wel zal
lukken en dat dit project dan wat de gemeente betreft ook groen
wordt. De bal ligt nu dus bij de gemeente.

groen De aanbesteding is 1,2 miljoen euro nadelig uitgevallen. Er loopt
een bezuinigingsronde om te komen tot het doelbedrag.
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Rhenen RHE05 Ontsluiting Kwintelooijen RHE05 oranje oranje Het nettoresultaat is beperkt te noemen. Wel is bewust actie
ondernomen op een aantal knelpunten (waaronder capaciteit en
budget) die scherp naar voren kwamen. Het resultaat hiervan is
dat het belang van de Poort Kwintelooijen sterke bestuurlijke
aandacht heeft. De Provincie heeft daarbij gelden vrijgemaakt
voor het aanstellen van een overall projectleider, zodat
doelgericht gestuurd wordt op concrete planvorming en dekking.
De ontsluiting vormt hier een belangrijk onderdeel van. De
verwachting is dat komend jaar belangrijke voortgang geboekt
zal worden

oranje

Rhenen RHE06 Parkeergelegenheid Ouwehands Dierenpark
RHE06

groen oranje Geen beweging in overleg tussen Utrechts Landschap en
Ouwehands Dierenpark n.a.v. afspraken uit het convenant van
1990. De problematiek is opgenomen in discussienota
Gebiedsontwikkeling Grebbeberg. Uitwerking samen met de
Provincie Utrecht waarbij Ouwehands een dynamiekplan opstelt.

Rhenen RHE07 Revitalisatie bedrijventerrein De Remmerden
RHE07

groen groen Wachten verder initiatief van de gemeente Rhenen af. groen Eind 2008 heeft een aantal oriënterende gesprekken plaats
gevonden binnen de gemeente Rhenen om zicht te krijgen op nut
en noodzaak en kansen en knelpunten van revitalisering van
bedrijventerrein Remmerden. Hier is EZ van de provincie bij
betrokken geweest.
De gemeente Rhenen heeft in overleg met de ondernemers van
Remmerden besloten de aanpak van het bedrijventerrein op te
knippen in fasen. Als eerste fase zal de (openbare) veiligheid ter
hand worden genomen. Het doel is om het Keurmerk Veilig
Ondernemen in de wacht te slepen. De gemeente Rhenen wil
hiervoor op korte termijn een intentieverklaring tekenen met de
betrokken partijen op het terrein. Eind dit jaar zal een plan van
aanpak worden gepresenteerd.
Op ambtelijk niveau tussen provincie en gemeente is
afgesproken dat de gemeente Rhenen de provincie op de hoogte
houdt van de ontwikkelingen en dat de provincie daar waar
gewenst inhoudelijke ondersteuning levert en adviseert over
subsidie-mogelijkheden.

Rhenen RHE08 Rhenen Noord RHE08 rood groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 300.000
euro ontvangen voor dit project.
Voor de tweede tranche van het fonds heeft de gemeente voor
dit project niet opnieuw een subdidieaanvraag ingediend.

De Ronde Venen ROV01 Baambrugse Zuwe Renoveren ROV01 groen goud Er is gebruik gemaakt van de expertise van prov. Utrecht.
Project wordt verder door gemeente De Ronde Venen
zelfstandig voortgezet.

goud Project is door de provincie beëindigd na de constatering dat het
hier geen provinciale weg betreft. Er is slechts projectinformatie
verstrekt. Expertise is niet uitgewisseld.

De Ronde Venen ROV02 N201 Liefkenshoek ROV04 groen rood In brief 19 december 2008, 2008INT235066 bevestigd dat
project is afgevoerd van agenda nu gemeente heeft
aangegeven dat project niet is opgenomen in begroting 2009.

rood
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De Ronde Venen ROV02 Estafetteproject ROV02 groen groen In maart 2009 heeft de raad o.b.v. een gemeentelijk
haalbaarheidsonderzoek (2008) besloten verder te gaan en in
te stemmen met een samenwerkingsovereenkomst met
ontwikkelaars; een planning wordt opgesteld. Over het
gemeentelijk verzoek om bijdrage uit 2e tranche Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen wordt binnenkort beslist. Doorgang
van het project hangt m.n. op de substantiële toevoeging van
woningen i.r.t. de ligging in het Groene Hart (wijze van
toepassing van migratiesaldo-nul). Voor de 1e tranche van het
Fonds SBW heeft de gemeente voor dit project een aanvraag
ingediend van € 3.500.000,-. Deze is niet gehonoreerd. Voor de
2e tranche van het Fonds SBW heeft de gemeente voor dit
project een aanvraag ingediend van € 1.500.000,-. Deze is
deels gehonoreerd (voor € 300.000,-).

groen

De Ronde Venen ROV03 N201- Ondertunneling Vinkeveen ROV03 groen rood Mede door de Rijksvisie migratiesaldo-0 is het voor ons op dit
moment niet opportuun mee te denken over of mee te werken
aan de ondertunneling van de N201 bij Vinkeveen, zoals reeds
gemeld in een brief dd. 7 oktober 2008.

rood Vanwege onduidelijkheid over de visie van de PU over de N201
in de toekomst is het project blijven liggen. Provincie en
gemeente dienen een convenant af te sluiten, waarin beide
partijen uitspreken vanwege de vele betrokken belangen van dit
project, dit voortvarend op te willen pakken. Inmiddels is dit zo
met de betreffende afdeling besproken.

De Ronde Venen ROV05 Openbaar Vervoer ROV05 groen groen In brief 16 januari 2009, 2009int235852 aan gemeente
meegedeeld dat in maart/april 2009 evaluatie lijn 130
plaatsvindt. Daarna gesprek van gedeputeerde Ekkers met
wethouder De Ronde Venen.

rood Gemeentelijke vragen gaan verder dan de lijnvoering van een
individuele lijn. Het betreft de problemen vanwege de ligging op
de grens van 2 concessiegebieden en de (on)mogelijkheden over
de concessiegrenzen heen te kijken. Betreffende afdeling heeft
toegezegd dit in het werkplan 2010 op te nemen.

De Ronde Venen ROV06 Recreatief routenetwerk ROV06 groen groen Voor drie recreatieve verbindingen wordt gewerkt aan
haalbaarheidsonderzoeken

groen

Soest SOE01 Masterplan dorp Soesterberg SOE01 groen groen Er is overeenstemming over het masterplan zowel voor het dorp
als voor de vliegbasis. De provincie heeft een
inspanningsverplichting van € 5 mln toegezegd.
Voor de 2e tranche van het Fonds SBW heeft de gemeente
voor dit project een aanvraag ingediend van € 3.450.000,-.
Deze is volledig gehonoreerd Verder heeft de gemeente een
aanvraag ingediend voor een bijdrage uit het Fonds Uitplaatsing
Hinderlijke Bedrijven tbv de uitplaatsing van bedrijven in
Soesterberg Noord. GS hebben hierover op 23 juni 2009 een
besluit genomen.Met de gemeente zal hierover nadere
afstemming en uitwerking plaatsvinden.

groen

Soest SOE02 Openbaar Vervoer SOE02 groen goud Op 15 november 2007, 2007int212891 ingestemd met
tariefactie.

groen

Soest SOE03 Zorg- en welzijnswoningen SOE03 groen groen Haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd in kader van Wel thuis 2. groen

Samenwerking
Utrecht West
(SUW)

SUW01 Wel thuis SUW01 groen groen In kader van Wel thuis 2 worden met afzonderlijke gemeenten
afspraken gemaakt.

groen De projecten in het kader van WT1 zijn ofwel afgerond of nog in
uitvoering, volgens planning.

Samenwerking
Utrecht West
(SUW)

SUW02 Regionale zorg- en welzijnsorganisaties SUW02 groen groen Provincie ondersteunt samenwerkingsproces van
welzijnsinstellingen in kader van wel thuis.

groen De welzijnsinstellingen pakken dit project op, de gemeenten
monitoren. De gemeenten steunen de tot nu toe gekozen lijn.

Samenwerking
Utrecht West
(SUW)

SUW03 Lokaal maatwerk en gerichte investeringen op
leefbaarheid en vitaliteit SUW03

groen groen Afgesproken is met wethouders van gemeenten Breukelen en
Ronde Venen dat dit project in eerste instantie wordt uitgevoerd
door het project breedbandtoepassingen. Na implementatie kan
nader overleg plaatsvinden welke nadere acties nodig zijn.

groen De eerste digitale steunpunten worden binnenkort opgeleverd
(Teleweide).
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Samenwerking
Utrecht West
(SUW)

SUW04 Agenda Jeugd SUW04 rood groen Gemeenten en provincie werken actief samen m.b.t. CJG, VIR,
EKD en RAAK. Deze afspraak wordt dan ook niet meer
opgenomen in de volgende voortgangsrapportages van de
Samenwerkingsagenda

groen

Samenwerkingsv
erband Utrecht
West

SUW05 Verstedelijkingsdruk: effecten op omliggend
gebied SUW05

groen goud Brief verzonden op 12-11-08 (2008INT231295) met slotzin: Op
de hierboven geschetste wijze komen wij naar onze mening
tegemoet aan de door u geuite wensen in het kader van de
samenwerkingsagenda met betrekking tot het project

goud Geen opmerkingen.

Utrechtse
Heuvelrug

UHR01 Bestuurskrachtmeting UHR01 groen groen Na besluit in de gemeenteraad start U.H. met kwaliteitsmeting
van hun bestuur. Het rapport moet gereed zijn voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010.
Op verzoek van PS zal een burgeronderzoek deel uitmaken van
de kwaliteitsmeting.

groen

Utrechtse
Heuvelrug

UHR02 Nazorg herindeling, capaciteit voor GVVP en
gebiedsvisie UHR02

goud goud Bijdrage in de externe kosten toegezegd. goud

Utrechtse
Heuvelrug

UHR03 Cultuurhuizen UHR03 groen groen Subsidie voor procesbegeleiding toegekend voor een
cultuurhuis in Driebergen. Verwacht wordt dat voor 1 sept 2009
een aanvraag voor een investeringssubsidie wordt ingediend bij
de provincie.
Voor de overige kernen (maarsbergen, overberg) zijn geen
aanvragen ingediend.

groen We gaan 1 september waarschijnlijk niet redden.

Utrechtse
Heuvelrug

UHR04 Hoogwaardig openbaar vervoer UHR04 groen goud Op 18 maart 2009 is overleg geweest tussen Connexxion,
Provincie (ambtelijk) en de gemeente Utrechtse Heuvelrug over
de wensen van de gemeente voor het openbaar vervoer. In dit
overleg is afgestemd hoe met deze wensen om te gaan. Zo
mogelijk worden wensen omgezet in daadwerkelijke
uitvoeringsplannen voor de dienstregeling 2010, maar ook voor
de periode daarna. De vervoerder neemt hiertoe het initiatief
richting gemeente.

goud Ook vanuit de provincie wordt een meedenkende rol verwacht.
De gemeente en vervoerder kunnen samen goede ideeen
ontwikkelen, maar de concessieverlener is bevoegd gezag. Een
inspirerende rol van de provincie is wenselijk. Samenwerking is
in een vroeg stadium en zeker nog niet afgerond.

Utrechtse
Heuvelrug

UHR05 Zanderij Maarn UHR05 oranje groen Bbestuurlijke afstemming over bredere aanpak, onderzoek volgt
mbt relatie ecoduct op zijn omgeving.

groen Onderzoek in breder kader wordt samen met provincie opgestart
(provincie trekt). Provincie probeert Zanderij aan te kopen

Utrechtse
Heuvelrug

UHR06 Hinderlijk Bedrijf UHR06 groen groen Voor het in de SWA bedoelde bedrijf is een aanvraag ingediend
voor een bijdrage uit het FUHB.
Deze aanvraag zal verder worden afgewogen in het kader van
de besluitvorming over het FUHB.

groen

Utrechtse
Heuvelrug

UHR07 Landgoed Zuylenstein UHR07 oranje groen Project is in uitvoering, samenwerking loopt goed. groen

Utrecht UTR01b Binnenstedelijke woningbouw UTR01b groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van in totaal
3,27 miljoen euro ontvangen voor 2 binnenstedelijke
woningbouwprojecten.
De gemeente heeft voor dit project diverse aanvragen
ingediend voor subsidie uit de 2e tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen voor in totaal € 9.785.000,- Deze
zijn deels gehonoreerd (voor € 4.130.000,-). De gemeente heeft
voor het uitplaatsen van in totaal 14 hinderlijke bedrijven een
bijdrage gevraagd uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke
Bedrijven. G.S. heeft hierover op 23 juni 2009 een besluit
genomen. Een deel van de projecten is als kansrijk project
aangemerkt. Daarover zullen met de gemeente verder
gesprekken worden gevoerd om te bezien of de kansrijke
projecten ook haalbare projecten zijn binnen deze
collegeperiode.

Op 23 juni neemt GS een besluit over de verdeling van de gelden
in het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. De gemeente heeft
daarvoor 16 projecten ingediend. De verwachting is dat een
aanzienlijk deel van de gelden uit het Fonds beschikbaar komen
voor deze projecten.

Pagina 14 van 21



1 juli 2009 Voortgangsrapportage 2009/1 Geordend op gemeente

Utrecht UTR03 Sneltram CS Uithof UTR03 groen oranje In centrale brief GS aan BenW (8 dec 08 2008INT233320)
meegedeeld dat dit onderdeel pakketstudies is.
Deze afspraak wordt dan ook niet meer opgenomen in de
volgende voortgangsrapportages van de
Samenwerkingsagenda.
26 juni 2009: In het najaar van 2009 zal in VERDER verband
door de regionale partners over de voortgang van dit project
worden besloten. De gemeente geeft er de voorkeur aan het
project zolang op de samenwerkingsagenda te laten staan met
oranje status.

oranje De tram is inderdaad onderdeel van de pakketstudies. Er is € 100
miljoen gereserveerd voor een tramlijn. Het is echter te voorbarig
om het project uit de samenwerkingsagenda te halen, omdat er
nog geen afspraken zijn gemaakt over het tracé.

Utrecht UTR04b Klimaatbestendig Rijnenburg - UTR04b groen groen groen De provincie en de gemeente ontwikkelen samen onder andere
een toolkit. Op 1 september is deze klaar. Op de klimaattop op 1
juli wordt de voortgang gepresenteerd.

Utrecht UTR05b Sciene Park Utrecht UTR05b groen groen Via deelname in de Stuurgroep/werkgroep en via het convenant
wordt er samengewerkt met de 5 partners van SPU (gemeente
Utrecht, Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, UMCU en
provincie Utrecht)

groen De samenwerking loopt goed, bijvoorbeeld bij het binnenhalen
van Danone.

Utrecht UTR05c Revitalisering bedrijventerrein Lage Weide
UTR05c

groen groen Wij wachten verder initiatief af (visie op het toekomstig
functioneren van Lage Weide) van de gemeente en KvK

groen Dit voorjaar zijn gemeente, provincie, KvK en bedrijfsleven
gestart met het project multimodaal Lage Weide. Doel is om een
visie en projecten-programma op te stellen en parallel te kijken
naar inpassingsmogelijkheden in het nieuw BP. Planning is
oktober visie en programma in beeld te hebben. Is in aansluiting
op Blue Ports van de prov.

Utrecht UTR06b Lobby groen in en om de stad UTR06b groen groen De lobby richting Rijk is in eerste instantie gericht op de
Midterm review in 2010 en krijgt organisatorisch gestalte via
samenwerking in G4P3. Het proces loopt, het bestuurlijk en
ambtelijk één lijn trekken is noodzaak en dat gebeurt.

groen Na de zomer is er opnieuw bestuurlijk overleg met de minister en
de lobby loopt goed. De gemeente trekt het routenetwerk en de
provincie(s) regelt de financiële kant van de zaak.

UTR06b

Amelisweerd UTR06b groen Ambtelijk afspraak is gemaakt dat Amelisweerd gekoppeld
wordt aan nieuwe beheerplan. Kansen hierin voor EHS en
beleefbaar maken NHW. Gemeente werkt nog aan beheerplan,
hierdoor soms lastig afspraken maken.

groen De gemeente werkt aan beheerplan en visie. Dit voorjaar is een
doorstart gemaakt met de klankbordgroep en bewonersgroep
Amelisweerd. Het proces heeft even stil gelegen vanwege de
commotie rond de mogelijke ringwegstudie van RWS.

Utrecht UTR06c Amsterdam-Rijnkanaal UTR06c oranje groen groen De gemeente en de provincie werken samen aan het schakelen
van de diverse ontwikkelingen aan het ARK, het komen tot
samenhang in beeld, recreatie/routes en natuurontwikkeling.
Daarvoor wordt nu een projectleider geworven. Binnen de
provinciale collegeperiode (2011) worden één of enkele zichtbare
acties/projecten gestimuleerd danwel uitgevoerd.

Utrecht UTR06d Verbindingen Overvecht-Noorderpak UTR06d oranje rood Financiele dekking voor alle deelprojecten Groen in en om de
Stad was niet mogelijk. Keuzes zijn gemaakt, Amelisweerd en
Amsterdamrijnkanaal hebben prioriteit gekregen.

oranje Dit project bestaat uit meerdere verbindingen tussen Overvecht
en het Noorderpark. Op twee punten wordt de verbinding door
inzet van de gemeente en derden verbeterd/gerealiseerd. Het is
goed om dit project op de lijst te houden om samen kansen voor
meer verbindingen te blijven zoeken.

Utrecht UTR07a Vrede van Utrecht/Utrecht Culturele Hoofdstad
UTR07a

groen groen Programma in uitvoering groen Gemeente en provincie hebben in mei 2009 het
Cultuurarrangement 2009-2012 ondertekend waarin de intentie
van een gelijke financiële ondersteuning van de Stichting Vrede
van Utrecht is vastgelegd.

Utrecht UTR08a Tour de France UTR08a rood rood
Utrecht UTR08b Europees Jeugd Olympisch Festival 2013

UTR08b
groen groen In november 2008 is Utrecht verkozen tot Host-city voor het

Europees Jeugd Olympisch festival 2013. Momenteel worden
de voorbereidingen daarvoor getroffen en zijn de noodzakelijk
middelen daarvoor opgevoerd bij de voorjaarsnota.

groen
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Utrecht UTR09a Centrale koude warmte opslag Stationsgebied
UTR09a

groen groen Op 13 mei 2009 hebben de gem. Utrecht, VROM en de prov
samen met ontwikkelende private partijen een verklaring
ondertekend die zich richt op het realiseren van een innovatieve
aanpak, KWO gecombineerd met de sanering van diep
grondwater.

groen

Utrecht UTR09b Groene Daken UTR09b groen goud De afspraak was om gezamenlijk een haalbaarheidstudie uit te
voeren naar groene/duurzame daken. Die is gereed. Verdere
samenwerking i.k.v. programma Klimaat en duurzame daken-
project vindt overigens wel plaats.

goud Op 15 juni presenteert wethouder Harm Janssen de
subsidieregeling Groene daken in een bijeenkomst op de lokatie
Keerkringplein 40 met gedeputeerde Wouter de Jong. Deze
lokatie is één van de lokaties van het provinciale onderzoek naar
groene daken. De subsidieregeling duurt vooralsnog een jaar, is
gericht op particuliere woningeigenaren en is een pilot om
ervaring op te doen.

Utrecht UTR10 Aardgas UTR10 groen groen De stad Utrecht vervult een belangrijke positie in het provinciaal
netwerk van tankstations. Op dit moment wordt gewerkt aan
een drietal volgende aardgasvulpunten in de stad Utrecht.

groen De ruimtelijke procedures duren langer dan verwacht. Opening
van het eerste aardgasstation in Utrecht, gepland in het tweede
kwartaal, is nog niet gerealiseerd.

Utrecht UTR1a Krachtwijken UTR1a groen goud De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 2 miljoen
euro per krachtwijk ontvangen voor dit project. In totaal gaat het
om 8 miljoen euro.

groen De voorstellen voor besteding van de € 8 miljoen voor de vier
Utrechtse krachtwijken zijn uitgewerkt en goedgekeurd door GS.

Veenendaal VEE01 Herontwikkeling Lantor VEE01 groen rood Er was 5 mln (2.1 uit FUHB en 2.9 uit Fonds SBW)
gereserveerd voor Lantor Veenendaal. De Raad van
Veenendaal heeft begin 2009 besloten geen extra middelen
beschikbaar te stellen. Daarmee was het project feitelijk niet
meer haalbaar.

oranje Oranje in plaats van rood. Doorstart verplaatsingsoverleg Lantor
op korte termijn op initiatief van BAM en Lantor. Overige
overlegpartners: gemeente en provincie.

Veenendaal VEE02 Aardgas VEE02 groen groen In Veenendaal wordt gewerkt aan een nieuw tankstation met
een aardgasvulpunt bij de Rondweg Oost. De planning is
afhankelijk van DEVO, omdat het tankstation aansluit op de nog
aan te leggen aardgasleiding.

groen Op dit moment is er opnieuw enige vertraging ontstaan door
onduidelijkheid over wie de inrichting uiteindelijk gaat drijven en
hoe de inrichting wordt uitgevoerd (bemand/onbemand). Dit moet
worden getoetst aan de eerdere afspraken die zijn gemaakt
tussen de verschillende partijen. Hierover wordt ook overleg
gevoerd met de provincie. Deze vertraging staat los van de
planning van DEVO.

Veenendaal VEE03 Eenzaamheidsproblematiek VEE03 groen groen Wordt meegenomen in project "sociaal isolement" van wel
thuis.

groen Concrete invulling van subsidie, passend in het Veenendaalse
ouderenbeleid wordt ambtelijk voorbereid.

Veenendaal VEE04 Hoogspanningslijn VEE04 oranje oranje oranje Vinger wordt aan de pols gehouden, door gemeente in
samenwerking met de provincie. Thans geen mogelijkheden de
bestaande situatie te verbeteren. Lopende wijziging
Structuurschema Electriciteits Voorziening (SEV) (najaar 2009
besluit Tweede Kamer) zou nieuwe mogelijkheden kunnen
bieden.

Veenendaal VEE05 Jeugdzorg VEE05 groen groen Ondersteuning van gemeente door CJG aanjager loopt volgens
planning.

groen De ondersteuning loopt volgens plan. De verschillende
gemeenten bevinden zich echter in zeer verschillende stadia van
CJG-ontwikkeling. De aanjager schakelt tussen die niveaus. Voor
Veenendaal is het op dit moment nog niet nodig geweest steun te
vragen. In implementatiefase hebben wij er misschien wel meer
baat bij.

Veenendaal VEE06 Leefbaarheid wijken VEE06 oranje rood oranje Oranje in plaats van rood : februari 2009 was er nog sprake van
dat de provincie initiatief tot nader overleg hierover zou nemen,
iets dat tot op heden nog niet gebeurd is.

Veenendaal VEE07 Ondertunneling Spoorlijn Utrecht - Arnhem
VEE07

groen groen Onder regie van de gemeente werkt de provincie mee aan een
Masterplan ontsluiting Veenendaal Noord. Op grond van het
plan wordt de mogelijkheid voor een ongelijkvloerse
spoorkruising verkend.

groen Overleg provincie - gemeenten (Veenendaal, Ede, Renswoude)
dd 3/6/09: er komt een studie naar de integrale verkeersstructuur
in het gebied begrensd door de A12, N233, N224 en de A30.
Uitkomsten te verwachten op 2/11/09.
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Veenendaal VEE08 Oplossing ruimtenood/wenselijkheid
grenscorrectie VEE08

rood groen Mede n.a.v. eerste gemeentelijke verkenning naar
verstedelijkingslocaties na 2015, zijn in juni 2008 ambtelijke
werkafspraken provincie-gemeente gemaakt over de
procesvoortgang (gemeentelijke onderbouwing van
woningbehoefte en binnenstedelijke bouwmogelijkheden). De
gemeente heeft een gedegen onderzoek recent voortvarend
vastgesteld. Ambtelijk overleg provincie-gemeente zal worden
hervat waarbij ook procesmatige aspecten (werkwijze,
communicatie) aan de orde komen.

groen B&W Veenendaal hebben onlangs besluit genomen over de aan
te houden koers qua bevolkings- en woningvoorraadontwikkeling,
o.b.v. rapport Companen. Conform afspraak nu weer ambtelijk
overleg gemeente - provincie op 22/6/09.

Veenendaal VEE09 De vendelier VEE09 nog invullen groen We wachten het initiatief van de gemeente Veenendaal af. groen Plan van aanpak is in voorbereiding.
Veenendaal VEE10 Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV- verbinding

Amersfoort-Veenendaal-Rhenen VEE10
groen goud De provincie gaat in 2009 zelf onderzoek doen naar de

haalbaarheid. De gemeente is per brief 17 december 2008:
2008INT234806 hierover geinformeerd.

groen Groen in plaats van goud omdat eerst de resultaten van het
onderzoek door de provincie bekend moeten zijn (zie ook
VEE07).

Vianen VIA01 Cultuurbeleid VIA01 groen groen Plannen worden meegenomen in de cultuurarrangementen,
onderdeel cultuurparticipatie. Gemeente Vianen gaat op 28 mei
zo'n arrangement ondertekenen en vanaf die datum is er geld
beschikbaar.

groen

Vianen VIA02 Hofplein VIA02 groen groen Cultuurhistorische Effect Rapporatge (CHER) in concept
gereed, wordt definitief gemaakt.

groen

Vianen VIA03 Jeugdebeleid VIA03 groen groen Ondersteuning van gemeente door CJG aanjager loopt volgens
planning.

groen

Vianen VIA04 Mutlifunctioneel Centrum VIA04 groen groen Het multifunctionele centrum komt niet in aanmerking voor de
cultuurhuisregeling, want er zit geen bibliotheekvoorziening in.
De gemeente heeft vervolgens een aanvraag ingediend voor
procesbegeleiding voor Cultuurhuis De Hagen/Educatief Plein.

groen

Vianen VIA05 Revitalisering bedrijventerrein VIA05 groen groen Revitalisering ten dele uitgevoerd. Voortgang resterende deel
afhankelijk van mogelijkheden realiseren Rondweg (eind dit jaar
meer duidelijkheid over).

groen

Vianen VIA06 Vervuiling van grond VIA06 rood Wacht op subsidie uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.
De verdeling van de gelden in het fonds komt op 23 juni in GS
en wordt daarna naar de gemeenten gecommuniceerd.

Vianen VIA07 Vijfheerenland VIA07 groen groen De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds
Stedelijk Bouwen en Wonen een subsidiebijdrage van 590.000
euro ontvangen voor dit project. Voor de 2e tranche van het
Fonds SBW heeft de gemeente voor dit project een aanvraag
ingediend van € 652.221,-. Deze is geheel gehonoreerd.

groen

Vianen VIA08 Zijderveld VIA08 groen groen In uitvoering. Provincie wacht op projectplan gemeente.
Deadline 1 oktober 2009.

groen

VNG Afdeling
Utrecht (VNG)

VNG01 Verbetering samenhang beleid en uitvoering
VNG01

groen groen De VNG zal in het bestuurlijk overleg op 23 juni 2009 worden
geïnformeerd over de stand van zaken van de
kerntakendiscussie en kan er gesproken worden over de
betrokkenheid van de VNG bij dit proces.

groen

VNG afdeling
Utrecht

VNG02 Vermindering van adminstratieve lasten VNG02 groen groen Inventarisatie door VNG bij gemeenten over ervaringen +
suggesties over vermindering administratieve lasten gereed
april 09. Inhoudelijk reactie en procesvoorstel voor vervolg
wordt besproken in bestuurlijk overleg met VNG op 23 juni 09.
Daarnaast wordt gewerkt aan een nieuw subsidiesysteem dat
eind 2010 gereed is (het KEER-systeem is Klant georiënteerd-
Effectief-Efficiënt en Rechtmatig).

groen
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VNG afdeling
Utrecht VNG

VNG03 Inzet van provinciale capaciteit voor gemeenten
VNG03

groen goud De afspraak is gemaakt dat gemeenten op eigen initiatief een
verzoek om inhuur van capaciteit mogen indienen bij de
provincie. Vanuit Europese zaken wordt actief kennis gedeeld
met gemeenten. Een overzicht van beschikbare kennis en
contactpersonen is in de zomer gereed. Daarnaast wordt
gewerkt aan een verbetering van de toegankelijkheid via
internet G200

goud

VNG afdeling
Utrecht VNG

VNG04 Monitoring samenwerkingsagenda VNG04 groen groen 1e stoplichtrapportage besproken met VNG op 25 november
2008. De 2e stoplichtrapportage wordt besproken op 23 juni
2009.

groen

Wijk bij
Duurstede

WBD01 Dorestad WBD01 groen goud Haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden, in voorjaar
2009 aan raad Wijk gepresenteerd (gelden uiit CHS budget)

groen Door de gemeenteraad is de nota "Dorestad Zichtbaar, de eerste
contouren"vastgesteld. Dit document geeft richting aan de
conceptontwikkeling en vormt de basis voor het verdere
haalbaarheidsonderzoek dat op dit moment wordt uitgewerkt.

Wijk bij
Duurstede

WBD02 Investeren in leefbaarheid WBD02 groen groen Er is geen financiële bijdrage gedaan en de plannen worden
uitgevoerd.

groen

Wijk bij
Duurstede

WBD03 Visie zorg in buitengebied WBD03 groen groen Via het reguliere werkproces vindt constructief overleg met de
gemeente plaats indien zich concrete kansen aandienen voor
realisering van woonzorgvoorzieningen in het buitengebied, in
de vorm van initiatieven van particulieren of instellingen (m.n. in
geval van vrijkomende agrarische complexen). Om
uiteenlopende redenen (m.n. benodigde omvang nieuwbouw)
heeft e.e.a. echter nog niet tot aansprekende resultaten geleid.

groen

Wijk bij
Duurstede

WBD04 Waterfront WBD04 groen groen In opdrachtgeverschap van de gemeente en gefinancierd door
de provincie (RAP-middelen) is in april 2009 een externe
procesmanager aangesteld om dit project verder vlot te trekken.
Uitgangspunt vormt de door de raad vastgestelde visie op
hoofdlijnen. Door o.m. gesprekken met betrokken partijen
worden doelstellingen, ambities en (financiële) (on-
)mogelijkheden in kaart gebracht. Eind juni verschijnt het plan
van aanpak voor de vervolgfase (planuitwerking en -uitvoering)

groen

WERV WERV01 Convenant WERV- Gelderland - Utrecht
WERV01

groen goud Samenwerking tussen WERV en provincie loopt goed. WERV
kiest voor kansen van Food Valley. Gebiedsagenda vallei +
WERV is aangeboden aan provincie. Provincie reageert positief
op de ambities uit het gebied, maar verzoekt aan WERV om de
ambitie op korte termijn concreet te vertalen naar haalbare
acties.

goud In de aanloop naar "de kansen van FoodValley", hebben beide
provinciebesturen in het najaar van 2008, tijdens een tripartite-
overleg expliciet steun betuigd voor de samen-werking in WERV
en de bereidheid uitgesproken om, niet belemmerd door de
provinciegrens, gezamenlijk in het belang van de inwoners te
handelen.

WERV WERV02 Samenwerking WERV- Utrecht WERV02 groen goud Vanuit de provincie blijven we in nauw overleg met WERV en
zo betrokken bij de ontwikkelingen binnen WERV, om zo goed
mogelijk te kunnen bezien, waar versterking van samenwerking
tussen WERV en provincie mogelijk en gewenst is.

goud In de aanloop naar "de kansen van FoodValley", hebben beide
provinciebesturen in het najaar van 2008, tijdens een tripartite-
overleg expliciet steun betuigd voor de samen-werking in WERV
en de bereidheid uitgesproken om, niet belemmerd door de
provinciegrens, gezamenlijk in het belang van de inwoners te
handelen.

Woerden WOE01 Passiefwoningen Campinaterrein WOE01 groen groen Er wordt door gemeente, ondersteund door de provincie,
gesproken met de nieuwe projectontwikkelaar van het
Campinaterrein over het bouwen van passiefwoningen.

groen

Woerden WOE02 Aardgas WOE 02 groen groen In de gemeente Woerden wordt gewerkt aan twee
aardgastankstations:
- Texaco station Middelweerd in Harmelen. De verwachting is
dat dit tankstation in het najaar operationeel is.
- Autocentrum Van Vliet in Woerden. De bouwvergunning is
aangevraagd.

groen
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Woerden WOE04 Defensie-eiland WOE04 groen groen Plannen worden meegenomen in de cultuurarrangementen,
onderdeel cultuurparticipatie. Gemeente Woerden ondertekent
waarschijnlijk in september en anders in december een
arrangement.

groen Afgesproken is met de provincie een meerjarenconvenant te
sluiten (2009-2012) met beleidsintenties cultuur. Ondertekening
is wegens bezuinigingsvoorstellen uitgesteld tot najaar 2009.

Woerden WOE05 NV Utrecht WOE05 groen goud De gemeente is aangesloten bij NV Utrecht. Met de gemeente
afgesproken zich via reguliere werkafspraken te concentreren
op de gemeentelijke Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2030.
Provincie is hierbij ambtelijk betrokken geweest, diverse malen
heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In het verlengde
daarvan heeft de provincie op het ontwerp-plan gereageerd,
met helaas zeer kritische kanttekeningen bij enkele keuzes. De
structuurvisie wordt eind juni vastgesteld door de raad.

goud Een procesevaluatie verdient aanbeveling.

Woerden WOE06 Ontwikkeling spierkrachttoerisme WOE06 groen groen Er wordt gewerkt aan de oversteek over de Grecht, de
kanoroute en aan twee haalbaarheidsonderzoeken voor
recreatieve verbindingen.

groen Groen voor wat betreft
Oversteek Grecht
Kanoroute
Hho Molentocht
Hho vrijliggende fietspaden
Mbt het hho vrijliggende fietspaden zijn afspraken gemaakt met
programmateam De Venen. Mogelijk dat enige vertraging wordt
opgelopen

Woudenberg WOU01 Cultuurhuis WOU01 groen groen Subisdie voor procesbegeleiding is toegekend in november
2008. Verwacht wordt dat Woudenberg voor 1 sept 2009 een
aanvraag voor een investeringssubsidie indient bij de provincie.

groen Op dit moment is de planning dat de gemeente de subsidie voor
1 september 2009 gaat aanvragen.

Woudenberg WOU02 Verplaatsing hinderlijke bedrijven WOU02 nog invullen groen Indien het gaat over 'Prima-gaz', loopt het traject nog.
Gemeente Woudenberg heeft dit bedrijf aangemeld als uit te
plaatsen bedrijf. Er wordt nu gekeken wat de mogelijkheden zijn
op basis van uitplaatsing hinderlijke bedrijvigheid.

groen Zowel de initiatiefnemers als de gemeente onderzoeken op dit
moment de uitplaatsing van Prima-gaz. Na de zomer wordt
duidelijk of de uitplaatsing reëel is.

Woudenberg WOU03 Ontwikkelen Hoeve "de Beek" WOU03 groen oranje Ten aanzien van het project Hoeve de Beek is te melden dat tot
op heden vanuit de betrokken gemeenten (i.c. Woudenberg en
Scherpenzeel) mede door het vertrek van twee medewerkers
die het dossier beheerden, geen bericht over verder voortgang
tot ons gekomen. Na recent contact is gebleken dat het bestuur
van Hoeve de Beek (Koepelstichting) besloten heeft een
haalbaarheidsonderzoek te laten verrichten om te komen tot
uitvoerbare projecten die passen binnen het kader van de
Samenwerkingsagenda. Bij oplevering van dit onderzoek kan ik
u berichten over de (eventuele) verdere voortgang van dit
project.

oranje Bestuur Hoeve De Beek is voornemens een haalbaarheidsstudie
uit te voeren om te bezien of doorontwikkeling Hoeve De Beek
daadwerkelijk haalbaar is. Momenteel wordt een offerte-aanvraag
voorbereid. Hierover wordt ook in overleg getreden met provincie
Utrecht

Woudenberg WOU04 Wel thuis! WOU04 groen groen Loopt volgens planning in kader van Wel Thuis 2. groen Geen bijzonderheden.
Woudenberg WOU05 Woningbouw WOU05 groen groen Via ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft afstemming

plaatsgevonden rond aanleiding, proces en reikwijdte van dit
project. De gemeente is eind 2008 gestart met het proces t.a.v.
haalbaarheidstudie Zuidoost Woudenberg; de provincie heeft
vanuit de meest essentiële disciplines zitting in de werkgroep.
RAP-middelen zijn ingezet voor het verkeersonderzoek, als
onderdeel van de haalbaarheidsstudie. Naar verwachting zijn
de resultaten medio 2009 bekend.

groen Via ambtelijk en bestuurlijk overleg heeft afstemming
plaatsgevonden rond aanleiding, proces en reikwijdte van dit
project. De gemeente is eind 2008 gestart met het proces t.a.v.
haalbaarheidstudie Zuidoost Woudenberg; de provincie heeft
vanuit de meest essentiële disciplines zitting in de werkgroep.
RAP-middelen zijn ingezet voor het verkeersonderzoek, als
onderdeel van de haalbaarheidstudie. Naar verwachting zijn
resultaten medio 2009 bekend.

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

groen oranje oranje Gemeente bereidt aanvraag subsidie (in kader Utrechtse
Schatkamer) voor 1 oktober 2009 voor
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Zeist ZEI03 Electronisch kinddossier ZEI03 groen groen December 2008 is met behulp van een gezamenlijke
aanbesteding provinciebreed eenzelfde systeem aangeschaft.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor implementatie.

groen

Zeist ZEI05 Museumkwartier ZEI05 groen oranje Haalbaarheidsonderzoek heeft plaatsgevonden. Op dit moment
onderzoekt gemeente op eigen kracht vervolgtraject (afgerond
van Collectie naar Connectie convenant met gemeente).
25 juni 2009 afgestemd met gemeentesecretaris: v.w.b. de
SWA is aan de afspraken voldaan. Goede contacten tussen PU
en gemeente.

oranje

Zeist ZEI06 Slot Zeist ZEI06 groen oranje Provincie heeft niets meer vernomen van dit project waarbij
Utrechts Landschap samen met de gemeente Zeist het
voortouw zou nemen.
Medio juni 2009 bericht ontvangen dat de gemeente het project
opnieuw wil starten. 25 juni 2009 afgestemd met
gemeentesecretaris: status oranje in afwachting van de
voortgang en ontwikkelingen. Mogelijkheden provincie
beperken zich tot eerder gedane aanbod om een brochure te
(laten) maken, om het project neer te zetten.

oranje Gemeente bereidt besluitvorming tot het uitvoeren van een
haalbaarheidsstudie voor, verwacht 2e helft 2009.

Zeist ZEI07 Verbetering van de bluswatervoorzieningen bij
natuurbranden op de Utrechtse heuvelrug ZEI07

groen groen Het project loopt volgens planning. Momenteel vinden de
voorbereidingen plaats voor een Europese aanbesteding. Het
ligt in de lijn der verwachting dat deze aanbesteding in het
najaar plaatsvindt, zodat dit project eind 2009/begin 2010
gerealiseerd kan worden.

groen

Zeist ZEI08 Versterken kleine kernen ZEI08 groen groen Wacht op projectplan gemeente. Deadline 1 oktober 2009. groen
Zeist ZEI09 Herontwikkeling Soesterberg ZEI09 groen goud De colleges van Soest en Zeist en provincie hebben een

Ruimtelijk plan vastgesteld voor een hoogwaardige herinrichting
van de vliegbasis. Dit plan is ter vaststelling aangeboden aan
de beide gemeenteraden en provinciale staten. Die zullen
daarover op 11 juni besluiten. Het Ruimtelijk plan is in hoge
mate in overeenstemming met de aanbevelingen van het Urban
Land Institute. Dit ondanks dat Vredespark niet het centrale
thema is van het Ruimtelijk plan.

goud

Zeist ZEI10 VVV ZEI10 rood goud Provincie heeft gevraagd advies geleverd. goud
Zeist ZEI11 Woonwagenkamp Beukbergen ZEI11 groen groen Toelichting: Voor de 2e tranche van het Fonds SBW heeft de

gemeente voor dit project een aanvraag ingediend van €
2.200.000,-. Deze is deels gehonoreerd (voor € 1.000.000,-).

Zeist ZEI12 Zorgeloos wonen ZEI12 groen groen Bestuursakkoord wordt zomer 2009 ondertekend in kader van
Wel Thuis 2.

groen

Zeist ZEI13 Stationsgebied Den Dolder ZEI13 groen goud De gemeente zal op basis van eigen afwegingen kiezen voor
een oplossing van de problemen t.a.v. 'spooronveiligheid' en
leefbaarheid in de kern Den Dolder. Op verzoek van de
gemeente heeft de provincie verklaard te kunnen instemmen
met een extra wegaansluiting op de provinciale weg N238 maar
daarbij wel het veroorzakersprincipe te hanteren. Dit project is
hiermee beëindigd, aangezien de gemeente binnen de eigen
bevoegdheden de flankerende ruimtelijke ingrepen in gang kan
zetten.

goud
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Zeist ZEI14 Stationsgebied Driebergen-Zeist ZEI14 groen groen Twee modellen zijn ontwikkeld door enerzijds
Prorail/NS/Provincie (Waaiervariant) en anderzijds Utrechtse
Heuvelrug/Zeist/BRU (SSL-Noordvariant). Een werkgroep
onderzoekt verschillende aspecten (zoals de ruimtelijke
inpasbaarheid en de splitsing van het busstation) om te
proberen alsnog tot een vergelijkende keuze te kunnen komen.
Op 11 juni zal in de Stuurgroep blijken of er ruimte is voor een
compromis. Pas dan kan een duidelijker perspectief ontstaan
op het welslagen van dit project.

groen
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