
Voortgangsrapportage 2010/1 Samenwerkingsagenda

Gemeente Nr. Portefeuille Project/afspraak Vorige
status

Standpunt
provincie

Toelichting provincie Standpunt
gemeente

Toelichting gemeente

Bestuurlijke
organisatie

Abcoude ABC02 Bestuurlijke
organisatie ABC02

goud goud Het plan van aanpak voor de fusie is vastgesteld in 2008. Het
voorbereidingskrediet voor de fusie is overgemaakt aan de Ronde
Venen eind 2008. Het wetsvoorstel voor de fusie is in juni 2009
aangehouden in de Tweede Kamer. De staatssecretaris van BZK heeft
een onderzoek gedaan naar alternatieve varianten voor de herindeling
en een adviesvoorstel gemaakt. Dit voorstel ligt momenteel bij de
Tweede Kamer voor beoordeling. Daarna moet de Eerste Kamer het
voorstel nog bekrachtigen, naar verwachting medio 2010.

RO
Abcoude ABC01 Abcoude Zuid

ABC01
goud goud Project Winkelbuurt ligt op schema. GS hebben op 23 juni 2009 op

verzoek van de gemeente besloten om de rode contour van Abcoude
zodanig aan te passen dat het projectgebied nu binnen de contour ligt.
Een bezwaar daartegen van een grondeigenaar wier gronden buiten de
contour zijn gekomen is door GS niet ontvankelijk verklaard. Over deze
beslissing wordt in beroep nu een oordeel van de Raad van State
gevraagd. Een verzoek tot schorsing van het projectbesluit van de
gemeente om het terrein op te hogen is toegewezen. De
bestuursrechter heeft deze beslissing gekoppeld aan zijn beslissing op
een verzoek om schorsing van het inmiddels vastgestelde
bestemmingsplan. Deze laatste uitspraak wordt een dezer weken
verwacht. Gelet op het stadium van het gemeentelijke project
vermindert de provinciale betrokkenheid; deze loopt mee met reguliere
werkprocessen.

Abcoude ABC03 Leefbaarheid
Baambrugge ABC03

groen goud Verplaatsing van dorpshuis, aanvankelijk de reden voor verzoek om
provinciale betrokkenheid, is niet meer aan de orde. Additionele
financieringsmogelijkheden voor vernieuwd dorpshuis zijn in procedure
of worden nader bestudeerd. De aanvraag van de gemeente Abcoude
voor subsidie in het kader van de regeling cultuurhuizen is afgewezen.
Een digitaal service loket is inmiddels in gebruik genomen in het
dorpshuis. Dit is één van de eerste uit het breedbandproject
"Teleweide", waarmee het voorzieningen niveau in kleine kernen wordt
verbeterd.
Op 8 december 2009 heeft gedeputeerde mevrouw Raven dit loket
geopend. Een eerste tranche van de Leader+subsidie is toegekend.

goud Verplaatsing van dorpshuis, aanvankelijk de reden voor verzoek om
provinciale betrokkenheid, is niet meer aan de orde. Additionele
financieringsmogelijkheden voor vernieuwd dorpshuis zijn in procedure of
worden nader bestudeerd. De aanvraag van de gemeente Abcoude voor
subsidie in het kader van de regeling cultuurhuizen is afgewezen. Een digitaal
service loket is inmiddels in gebruik genomen in het dorpshuis. Dit is één van
de eerste uit het breedbandproject "Teleweide", waarmee het voorzieningen
niveau in kleine kernen wordt verbeterd.
Op 8 december 2009 heeft gedeputeerde mevrouw Raven dit loket geopend.
Een eerste tranche van de Leader+subsidie is toegekend.

Mobiliteit
Amersfoort AME16 Bereikbaarheid

Centraal
Stadsgebied AME16

groen groen geen wijzigingen ten opzichte van vorige rapportage groen

Economische
zaken
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Amersfoort AME08 Herontwikkeling Kop
Vab Isselt e.o.
AME08

oranje oranje Eerste fase ontwikkelingsvisie, (verkenning scenario's) in
samenwerking met provincie afgerond. Samenwerkingsovereenkomst
is ondertekend in juli 2009. Reservering subsidie fonds uitplaatsing
milieuhinderlijke bedrijven toegekend (uitplaatsing LPG). Verplaatsing
ROVA op de reservelijst van het fonds.

oranje

Amersfoort AME09 Oliemolenkwartier
AME09

groen groen De huidige LPG-risicocirkel van het tankstation belemmert de
ontwikkeling van ca 100 woningen, kantoren en detailhandel op de
Smeeing locatie op de Kop van Isselt (opgekocht door Amersfoort).

groen

Cultuur
Amersfoort AME02 Amersfoort 750 jaar

AME02
goud goud

Amersfoort AME12 Wagenwerkplaats:
Verensmederij
AME12

goud goud

Amersfoort AME 18 Documentaire Kamp
Amersfoort AME 18

goud goud

Amersfoort AME 21 Museum Flehite
AME 21

goud goud

jeugd
Amersfoort AME 10 Opstappers AME 10 groen groen Project loopt groen

Amersfoort AME20 Jeugdzorg en
Jeugdbeleid AME20

groen groen project loopt groen

Amersfoort AME25 Wonen-leren-werken
AME25

groen groen Subsidie is toegekend groen

Amersfoort AME 19 Eigen Kracht-
conferentie AME19

groen groen project loopt groen

Onderwijs
Amersfoort AME06 Aanpak voortijdig

schoolverlaten
AME06

groen groen Project loopt. groen

Amersfoort Verzuimconvenant
AME11

groen groen Project loopt groen

Landelijk
gebied

Amersfoort AME22 Proeftuin groen
blauw AME22

groen groen Op 14 april zal de financiële herrijking voor de vier deelgebieden
worden vastgesteld in het BO met dhr. Krol en dhr. Van Daalen. Dit
n.a.v. de verschuiving van benodigde middelen voor het
Waterwingebied.

groen

Water
Amersfoort AME17 De Eem Glashelder

AME17
groen groen gemeente Amersfoort initieert een ambtelijk en bestuurlijk overleg. groen

Wonen
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Amersfoort AME07 Amersfoort
Vernieuwt:
Hogewegzone
AME07

goud goud

Amersfoort AME14 Amersfoort
Vernieuwt:
Randebroek-Zuid
AME14

goud goud

Amersfoort AME15 Amersfoort
Vernieuwt:stimulerin
g Wijkeconomie
AME15

groen groen Project loopt, nog geen afspraken. groen

Amersfoort AME24 Transformatie in
bestaande stad:
Collectief Particulier
opdrachtgeverschap
AME24

groen goud goud

Amersfoort AME26 Krachtwijk
Kruiskamp AME26

goud goud

Milieu
Amersfoort AME01 aardgas AME01 groen groen Dit voorjaar wordt het aardgaspompstation op de Isselt geopend

(vertraagd door de vorst). initiatiefnemer ontvangt subsidie van
provincie. Stimuleren omschakelen wagenpark in omgeving door
provincie en gemeente is belangrijk aandachtspunt voor vervolg

groen

Mobiliteit
Baarn BAA04 Noordschil fietspad

onder snelweg
BAA04

groen groen VenW heeft € 250.000 toegezegd voor dit project als Quick win
Pakketstudies.
Wordt afgehandeld via BOR fonds (BRU fondsbeheerder).
Zodra gemeenteraad ja heeft gezegd tegen gemeenteaandeel kan dit
project juridisch en financieel worden afgewikkeld.

groen

Jeugd
Baarn BAA01 Centrum voor Jeug

en Gezin BAA01
groen groen project loopt groen

Zorg
Baarn BAA05 WMO: een

loketfunctie BAA05
goud goud Project is afgerond: subsidie is uitbetaald groen

RO
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Baarn BAA02 Drakenburgergracht
BAA02

groen groen De wens van de zorginstellingen Sherpa en Amerpoort om op het
gebied van wonen en zorg samen te gaan werken is aanleiding
geweest voor het eind 2007 opgestelde voorontwerpbestemmingsplan
"Drakenburgergracht". In dit plan is ook de ontwikkeling van maximaal
225 woningen opgenomen om "omgekeerde integratie" mogelijk te
maken. In dit traject zijn belemmeringen aan het licht gekomen
(geluidsbelasting, evt. dassenburchten, risicocontouren en EHS) en zijn
door de provincie kritische kanttekeningen geplaatst bij de toepassing
van de EHS-saldobenadering. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente
een nieuw planproces is gestart en daarbij om betrokkenheid van de
provincie heeft verzocht. Een nieuw voorontwerpbestemmingsplan
"Drakenburgergracht" richt zich opnieuw op omgekeerde integratie,
waarbij het rood voor groen vraagstuk een rol speelt. Dit plan ligt
inmiddels voor inspraak ter inzage. In het vooroverleg tussen provincie
en gemeente hierover kunnen van provinciezijde nog kanttekeningen
worden geplaatst.
Bestuurlijk overleg over een mogelijke omlegging van de
Zandheuvelweg en de ontsluiting van het plangebied op de Oud Eemne

groen

Landelijk
gebied

Baarn BAA06 Cantonsprakt/Winter
tuin BAA06

groen groen Groen: in december 2009 heeft de gemeenteraad van Baarn
ingestemd met een nieuwe visie, randvoorwaarden en uitgangspunten
op/van de toekomst en herbestemming van de
Wintertuin/Cantonspark. De toekomst van de Wintertuin is vanuit een
andere invalshoek benaderd: vanuit de gedachte dat het unieke
gebouw met zijn uitzonderlijke uitstraling en in combinatie met het park,
als Rijksmonument behouden moet blijven, voor alle inwoners van
Nederland en voor die van Baarn in het bijzonder. Met deze nieuwe
inhoudelijke visie zijn er mogelijk Rijks- en Gemeentelijke financien
beschikbaar.

groen Aanvullende reactie gemeente: Het Cantonspark en de Wintertuin zijn
enerzijds nauw verbonden met de geschiedenis en cultuur van het koloniale
verleden van Baarn en Nederland en anderzijds hebben zij binding met de
historie en cultuur van botanische tuinen. Naast een museale functie stelt de
gemeenteraad voor een educatieve functie aan het Cantonspark / de
Wintertuin te geven. Zowel de mogelijkheden van een museale functie als het
mogelijk clusteren van de botanische functie zal worden onderzocht. De
educatieve functie zou zich kunnen richten op de botanische en
cultuurhistorische mogelijkheden van het Cantonspark / de Wintertuin, maar
ook het renovatieproject zelf zou een educatief aspect kunnen krijgen. De
gemeenteraad heeft besloten om de haalbaarheid van een museale en
educatieve herbestemming gedurende maximaal een jaar te laten
onderzoeken door een projectteam.

Baarn BAA03 Inrichtingsplan Lage
Vuursche BAA03

groen groen Groen: N.a.v. inrichtingplan Lage Vuursche wordt gewerkt aan de
realisatie van parkeerplaatsen op de 300 Roedelaan en de Koudelaan.
Daarnaast is de aanbestedingsprocedure gestart voor het verbeteren
van de af- en aanvoer van verkeer en de fietsverbindingen. Afronding
onderzoek verwacht in het najaar. Van belang hierbij is het aansluiten
bij de gebiedsvisies Heel de Heuvelrug en de Vuursche. Gezien de
scope van het project worden ook andere partijen betrokken, in nauwe
samenwerking met programmabureau HdH.

groen

Samenleving
Breukelen BREU0

4
Kleine kernen
BREU04

groen groen Project loopt groen

Bestuurlijke
organisatie
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Breukelen BREU0
2

Bestuurlijke
Organisatie BREU02

goud goud Het plan van aanpak voor de fusie is vastgesteld in 2008. Het
voorbereidingskrediet voor de fusie is overgemaakt aan de Ronde
Venen eind 2008. Het wetsvoorstel voor de fusie is in juni 2009
aangehouden in de Tweede Kamer. De staatssecretaris van BZK heeft
een onderzoek gedaan naar alternatieve varianten voor de herindeling
en een adviesvoorstel gemaakt. Dit voorstel ligt momenteel bij de
Tweede Kamer voor beoordeling. Daarna moet de Eerste Kamer het
voorstel nog bekrachtigen, naar verwachting medio 2010.

RO
Breukelen BRE03 Corridor BREU03 groen groen In 2009 zijn meerdere modellen ontwikkeld voor Hof van Breukelen.

Door de Stuurgroep is daarna gekozen voor een meest
toekomstbestendig model waarin wonen, werken en recreëren bij
elkaar komen, met een aantrekkelijke openbare ruimte én waarin de
functie van de locatie als OV-knooppunt ten volle tot uitdrukking komt.
Een bijzondere aandachtspunt is de relatie externe veiligheid (spoor)
en kwalitatieve herinvulling, mede tegen de achtergrond van de
financiële haalbaarheid van het project. Thans wordt voor dit model
een uitvoeringsstrategie (verwerving, fasering, exploitatie) uitgewerkt.
Annex daaraan zal een nota van uitgangspunten worden opgesteld,
waarmee de gemeenteraad richting kan geven aan de verdere
planvorming. Voorts wordt een begin gemaakt met een marktanalyse
(wonen/werken), wordt onderzoek met betrekking tot de planologische
haalbaarheid verdiept en wordt het aspect duurzaamheid via ateliers
geïmplementeerd.
Beoogd wordt dat de gemeente medio 2010 de uitvoeringsstrategie en
nota van uitgangspunten kan vaststellen.

groen

Milieu
Breukelen BREU0

1
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

Mobiliteit
Bunnik BNK01b Aanleg fietspad

Werkhoven-Houten
BNK01b

groen groen Dit samenwerkingsproject was onderdeel van de
Bestuursovereenkomst A12 Salto. In deze BO was opgenomen dat het
project gerealiseerd en gefinancieerd zou worden door Bunnik, Houten
en BRU. Met het standpunt van de gemeente Bunnik om het
bestemmingsplan Rijsbruggerwegtracé niet in procedure te brengen, is
in de stuurgroepvergadering A12 Salto van 12 febr. 2010 besloten de
projecten uit de Bestuursovereenkomst A12 Salto te ontvlechten. Voor
het samenwerkingsproject blijft de afspraak uit de
Bestuursovereenkomst van kracht. Impliciet houdt dit in dat de
provincie geen verantwoordelijkheid voor dit project draagt.

groen akkoord
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Bunnik BNK01c Sluipverkeer en
bevorderen
verkeersveiligheid
BNK01c

groen groen Dit samenwerkingsproject was onderdeel van de
Bestuursovereenkomst A12 Salto. In deze BO was opgenomen dat het
project gerealiseerd en gefinancieerd zou worden door Bunnik, Houten
en BRU. Met het standpunt van de gemeente Bunnik om het
bestemmingsplan Rijsbruggerwegtracé niet in procedure te brengen, is
in de stuurgroepvergadering A12 Salto van 12 febr. 2010 besloten de
projecten uit de Bestuursovereenkomst A12 Salto te ontvlechten. Voor
het samenwerkingsproject blijft de afspraak uit de
Bestuursovereenkomst van kracht. Impliciet houdt dit in dat de
provincie geen verantwoordelijkheid voor dit project draagt.

groen akkoord

EZ
Bunnik BNK02 Regionaal

Arbeidsmarktbeleid
BNK02

groen groen afspraak loopt groen

akkoord
Bunnik BNK01a Aanleg fietspad

Odijk-Vechten
BNK01a

groen groen Wachten verder initiatief van de gemeente Bunnik af. groen

akkoord
Wonen

Bunnik BNK03 Verplaatsing Bedrijf
BNK03

goud goud

Bunschoten BNS03 Haarbrug Zuid
BNS03

groen groen 3-2-10: De studie nadert de afrondende fase. Aan de hand van de
resultaten worden afspraken gemaakt over het uitvoeren van
verkeersmaatregelen (welke maatregelen, wanneer, wie betaalt wat).

groen De studie is inmiddels nagenoeg afgerond en het wachten is op het
eindrapport. Vervolgens zal de gemeente op hieromtrent in april 2010 een
standpunt innemen.

EZ
Bunschoten BNS04 Revitalisering en

herstructering
bedrijventerrein De
Kronkel en Zuidwenk
BNS04

goud goud

Cultuur
Bunschoten BNS02 Visrokerij Myus

BNS02
oranje rood De gemeente heeft nog geen herbestemming voor het pand gevonden rood Nu het Zuiderzeemuseum aangegeven heeft geen gebuik te willen maken van

het gebouw zijn de mogelijk voor behoud c.q. herbestemming uitgeput. Er
wordt nu een bouwhistorisch en inventarisend onderzoek uitgevoerd. Getracht
wordt om enkele kenmerkende elementen te bewaren en eventueel in de
nieuwbouw terug te laten keren. Daarbij wordt ook geprobeerd om enkele
architectonische kenmerken van de rokerij te verwerken in het definitieve
ontwerp. In het beeldkwaliteitsplan wordt dit zo mogelijk meegenomen.
Uiteindelijk zal het gebouw gesloopt worden.

Bunschoten BNS06 Museumkwartier
BNS06

goud goud

RO
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Bunschoten BNS01 Ontwikkeling
kuststrook
Oost/project
Kuststrook Oostmaat
BNS01

groen groen Het project behelst de realisering van een woningbouwlocatie ter
plekke van gesaneerde bedrijfsbebouwing ten oosten van de oude kern
van Spakenburg, alsmede de herinrichting van de aansluitende
kuststrook. Daarbij zal ook een nieuwe jachthaven worden aangelegd.
Ter plekke moet de waterkering (Eemmeerdijk)iets worden verlegd en
op de juiste hoogte worden gebracht. Het waterschap bereidt de
verhoging van de aansluitende delen van de Eemmeerdijk voor. De
provincie heeft hierbij een coördinerende rol. Daarnaast draagt de
provincie financieel bij aan het project, via de budgetten voor Bouwen
en Wonen, Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven en ILG.
De gemeenteraad heeft inmiddels besloten om het oorspronkelijk
stedenbouwkundige plan in die zin aan te passen, dat de bouwhoogte
van de hoogste bebouwing aan de waterkant beperkt blijft tot 4, deels 5
bouwlagen. Het daardoor optredende verlies aan woonoppervlak
binnen het project zal nog wel gecompenseerd moeten worden, om het
plan exploitabel te houden. Daarover is nog geen knoop doorgehakt. Al
te lang kan daarmee niet meer worden gewacht, aangezien aan de prov

Landelijk
gebied

Bunschoten BNS05 Laakzone BNS05 groen groen Op 28 januari jl. is de bestuursovereenkomst Realisatiefase project
Laakzone 2009-2013 ondertekend door de gemeenten Amersfoort,
Bunschoten, Nijkerk, provincie Utrecht, Waterschap Vallei en Eem en
de SVGV. De start is gemaakt voor de verdere procedure voor
realisatie. Daadwerkelijke uitvoering is gepland voor medio 2011.

groen

Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal de raad zich buigen over de
Mobiliteit

Bestuur
Regio
Utecht

BRU01 Afstemmen
Openbaar Vervoer
BRU01

goud goud

Bestuur
Regio
Utrecht

BRU02 Intensiveren
samenwerking
verkeer en
infrastructuur BRU02

goud goud

Landelijk
gebied

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

groen groen Groen: het SAG-project Biltse Duinen heeft als doel het gebied de
Biltse Duinen veilig te stellen voor de natuur en toegankelijk te houden
voor de bewoners en recreanten. De openstelling van dit gebied was
verslechterd doordat twee nieuwe particuliere eigenaren hun grond na
aankoop aan de openbaarheid hebben onttrokken. De provincie heeft
in dit gebied nu ca. 30 ha bestaande natuur aangekocht, die worden
overgedragen aan Het Utrechts Landschap. Met deze aankopen is het
SAG project voor betreft actieve aankopen afgerond. Er is afgesproken
dat het gehele SAG project zal zijn afgerond op het moment dat er een
visie voor het gebied is uitgewerkt om de natuur en de
landschappelijke en recreatieve kwaliteit van dit gebied te versterken.

groen De visie wordt op dit moment opgesteld.Deze visie is bedoeld om gezamenlijk
vast te stellen welke stappen er nodig zijn om de beoogde recreatieve,
landschappelijke en ecologische functie en kwaliteit naar de toekomst toe te
waarborgen. Vanuit dat kader zal ook de beoordeling plaatsvinden over nut en
noodzaak van de aankoop nog resterende gronden, m.n. de strategisch
gelegen grond van Fortis/Asr.
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De Bilt DBIL03 EHS in relatie tot
sanering
tankstations DBIL03

groen groen Groen: Verplaatsing van de tankstations is nodig voor realisatie
faunapassage Griftenstein. Hiervoor wordt een inrichtingsplan
gemaakt. Na vaststelling van inrichtingsplan (april 2010) wordt sterk
ingezet op de tankstations en hun toekomstige invulling.

groen akkoord

Wonen
De Bilt BBIL01 Bilthoven Centrum

DBIL01
goud

De Bilt DBIL05 Spoorlijn Utrecht -
Amersfoort DBIL05

groen groen Afgehandeld in combinatie project DBI01. Er is subsidie toegekend
vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen. De gemeente moet aan
de volwaarden voldoen.

groen Het project wordt met grote voorvarendheid aangepakt. Afhandeling van dit
project is mede afhankelijk van de borging van de verstrekte subsidies naar
het moment dat de feitelijke werkzaamheden kunnen starten (
onomkeerbaarheid) Nadere afstemming hierover is noodzakelijk.

Milieu
De Bilt DBIL04 Groenekan en

Maartensdijk DBIL04
oranje oranje Leefbaarheid en voorzieningen wordt opgepakt in de structuurvisie voor

de gemeente. Al wel is door gemeente onderzoek uitgevoerd naar de
oorzaken van winkelleegstand op het Maertensplein

oranje De aanpak van de structuurvisie is onlangs gestart.

Mobiliteit
Eemnes EEM05 Openbaar Vervoer

EEM05
goud goud

Bestuurlijke
organisatie

Eemnes EEM03 Samenwerking BEL-
gemeenten EEM03

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

RO
Eemnes EEM01 Ontwikkeling

dorpshart EEM01
goud goud Het samenwerkingsproject voorzag in een vlotte afwikkeling van het

nog onder de oude WRO goed te keuren bestemmingsplan voor het
nieuwe Dorpshart van Eemnes. GS hebben het plan goedgekeurd in
maart 2008. Zoals eerder gemeld is het goedkeuringsbesluit in april
2009 door de Raad van State vernietigd, vanwege tekortkomingen aan
de gemeentelijke onderzoeken die ten grondslag lagen aan het
bestemmingsplan. De gemeente heeft inmiddels, onder het regime van
de Wro, een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, naar de
inhoud grotendeels gelijk maar met verbeterde onderbouwing. De
gemeenteraad heeft dit op 26 oktober 2009 vastgesteld. De provincie is
bij de nieuwe procedure niet meer betrokken. Er zijn geen provinciale
belangen in het geding.

Landelijk
gebied

Eemnes EEM02 Ecologische
verbindingszone
Valsche
Bosjes/Eemnes
EEM02

groen groen Groen: project loopt, er is zicht op een koopovereenkomst. Gemeente
neemt begin maart een besluit over de financiele bijdrage hierin.

groen
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Eemnes EEM04 Nationaal Landschap
polder Eemnes en
uitvoering projecten
EEM04

groen groen Dit SAG-project kent verschillende deelprojecten die tot doel hebben
het uitbreiden van de toeritisch-recreatieve infrastructuur van het
Nationaal landsschap Arkemheen-Eemland. Voor het project
Noordpolder is de beschikking voor fase 2 (vogelkijkpad en
wandelroute vanuit Theetuin Eemnes) ingediend.

groen Na afronding van het haalbaarheidsonderzoek zal de raad zich buigen over de
resultaten van dit onderzoek. Mocht de voorgestelde museale herbestemming
van de Wintertuin niet passen binnen de vastgestelde kaders en
uitgangspunten te realiseren zijn, dan beraadt de raad zich opnieuw over de
toekomst van het Cantonspark / de Wintertuin. Bij haalbaarheid van de
vastgestelde herbestemming is de gemeente bereid een substantieel bedrag
bij te dragen. Het Rijk heeft een bijdrage van 1,5 miljoen euro toegezegd. Aan
de provincie vraagt de gemeente een bijdrage van € 400.000,00.

EZ
Houten HOU09 Herstructurering

bedrijventerrein
Doornkade HOU09

groen oranje Wacht verdere planvorming van de gemeente af. Vooralsnog is
Doornkade opgenomen in het Provinciaal Herstructureringsplan. / Wat
betreft de pilot architectuur zijn ambtelijk afspraken gemaakt met de
gemeente Houten voor een doorstart van het project. Daarbij zal de
nadruk meer worden gelegd op praktische toepasbaarheid om zo
voldoende draagvlak bij ondernemers en vastgoedeigenaren te
genereren.

oranje De pilot van de Provincie mbt architectuur op bedrijventerrein is niet afgerond.
Status van het project is onzeker. Daarnaast is er een BMD onderzoek
uitgevoerd. Na het instellen van een terreinorganisatie is hier geen follow up
op geweest. Overall is het contact met de Provincie over voortgang sterk
verminderd, mede als gevolg van personele wijzigingen aan provinciekant. De
rol van Provincie is van initiator sterk gewijzigd naar afwachtend. Het zou
jammer zijn als de komst van het PHP hiervan de oorzaak zou zijn, aangezien
dit in onze ogen twee verschillende levels van werken betreft.

Samenleving
Houten HOU05 Leefbaarheidplannen

kleine kernen
HOU05

goud goud

Houten HOU11 Verbreden sport tot
thema bewegen
HOU11

goud goud

Cultuur
Houten HOU12 Verlenging

provinciale subsidie
cultuurbereik HOU12

groen goud Er zijn in 2009 afspraken gemaakt op het gebied van
cultuurparticipatie; in februari 2010 is een cultuurarrangement met de
gemeente gesloten.Gaat nu de uitvoeringsfase in.

goud De afspraken zijn op 19 februari 2010 gerealiseerd.

Jeugd
Houten HOU06 Bijdrage in opstart-

en ontwikkelkosten
Centrum voor Jeugd
en Gezin (CJG)
HOU06

groen groen Project loopt groen Zoals eerder op 11 november 2008 is aangegeven is er geen sprake van een
apart Houtens project waarbij sprake is van een bijdrage in de kosten om
lokaal een CJG te realiseren. De CJG-ontwikkeling valt onder het programma
Utrechtse Jeugd Centraal (UJC) dat voor alle gemeenten in de provincie
geldt. Wat dat betreft kan het als apart project van de lijst afgevoerd worden
en onder de “Afspraken met alle gemeenten” behandeld worden. In dat kader
loopt het project.

Houten HOU13 Vernieuwde
concepten wonen
met welzijns- en
zorgvoorzieningen
HOU13

groen groen Project loopt via Wel Thuis 2 groen Onderzoek is gaande.

RO
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Houten HOU07 Eiland van Schalwijk
HOU07

groen groen Op 3 december 2009 hebben gemeente en provincie de
intentieverklaring Eiland van Schalkwijk ondertekend. Hiermee geven
zij een niet mis te verstaan signaal af dat een 'groene' toekomst van
het gebied voorop staat.
Provincie en gemeente hebben inmiddels accounthouders aangesteld,
die zorgen voor meer regie op lopende trajecten op het Eiland.
Ook wordt samengewerkt aan een toekomstvisie voor het gebied.
Deze toekomstvisie moet uitmonden in een gemeentelijke
structuurvisie voor het Eiland, waarin zo veel mogelijk gezamenlijk
gedragen componenten worden opgenomen. De afgelopen maanden
hebben vooral in het teken gestaan van de verkenning van mogelijke
toekomstperspectieven voor het eiland. Houten heeft daarvoor een
intensief traject opgestart met ondermeer de bewoners van het eiland.
Recreatie, landbouw, energie en natuur fungeren daarbij als thema's
voor vier mogelijke ontwikkelingsbeelden. Daarnaast oriënteren
provincie en gemeente zich op integrale gebiedsontwikkeling op het
Eiland. Integrale gebiedsontwikkeling is een proces dat per definitie
lange adem vergt (circa 10 tot 15 jaar).

groen Akkoord

Wonen
Houten HOU08 Herontwikkeling en

intensivering in jonge
groeikern:locatie De
Slinger HOU08

goud

Milieu
Houten HOU01 Energiebesparende

straatverlichting
HOU01

groen groen Naar verwachting zal in 2010 de verlichting aangelegd kan worden. de
provincie betaald van de meerkosten maximaal 50%. De promotie van
dit project zal uitgebreider worden dan oorspronkelijk verwacht omdat
het deel zal uitmaken van de gehele Houtense verlichtingsproeftuin.
Inmiddels heeft Houten er namelijk voor gekozen om ook in de
bestaande bouw straten met innovatieve verlichting uit te rusten.

groen Samenwerking met provincie is goed en wordt nu uitgewerkt voor de pilot van
de Hoon Iva.

Houten HOU02 Geothermie in de
glastuinbouw HOU02

oranje 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.Het wachten is op de
uitkomsten van het aanvullend onderzoek (voor de zomer 2010
gereed).

oranje De kleur oranje heeft niet betrekking op de inzet van de provincie, maar meer
op de kans dat er daadwerkelijk een Houtens project gaat komen. Deze kans
wordt bepaald door onder meer de bedrijfseconomische haalbaarheid en het
al dan niet in voldoende mate aanwezig zijn van watervoerende grondlagen in
Houten.

Houten HOU10 Impuls aan de Wind
HOU10

goud zie 09/02

Landelijk
gebied

Leusden LEU01 Voedsel in de Valei
LEU01

goud

Leusden LEU03 De Leusderhei
LEU03

groen groen Groen. Bij het opstellenvan gebiedsvisie en gebiedsprogramma is tot
een voor alle partijen aanvaardbare formulering voor dit gebied
gekomen. Conform afspraak zal in dit voorjaar afspraak met Ministerie
Defensie worden georganiseerd. Voortgang is afhankelijk van dit
overleg.

groen de provincie neemt het initiatief om dit treffen bestuurlijk voor te bereiden.
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Leusden LEU04 Groene Agenda
School- en
Langesteeg en
Centraal
Buitengebied LEU04

groen groen Groen: eind 2008 is een convenant met betrokken partijen getekend.
Momenteel is door het programmabureua SVGV een projectleider
aangesteld voor het ten uitvoer brengen van de opgenomen projecten
en het opstellen van een inirchtingsplan. Aandachtspunten zijn
financiele dekking en verwerving. Hierover staat bestuurlijk overleg
gepland.

groen akkoord

Leusden LEU05 Recratieve
infrastructuur LEU05

groen groen Groen: project blijft in beweging, keuzes over daadwerkelijke invulling
en planning daarvan loopt, vooralsnog lijkt (beperkte) dekking mogelijk
vanuit AVP

groen

akkoord
Milieu

Leusden LEU02 Aardgas LEU02 groen groen Gemeente werkt aan vinden lokatie. Subsidieregeling provincie staat
open.

groen gemeente heeft een kansrijke locatie gevonden en doet nader onderzoek naar
de haalbaarheid hiervan

mobiliteit
Loenen LOE01 Aquaduct N201

Vreeland, Loenen
LOE01

groen rood GS zullen in 2010 besluiten of er middelen worden toegekend t.b.v. de
realisatie van het aquaduct. De wethouder van Loenen en de
dorpsraad van Vreeland zijn op de hoogte gesteld dat het goed
mogelijk is dat dit besluit negatief zal uitvallen.

rood

Loenen LOE03 Openbaar vervoer
LOE03

goud goud

Samenleving
Loenen LOE02 bibliobus LOE02 goud goud

Milieu
Loenen LOE04 Verplaatsing

hinderlijke bedrijven
tgv herontwikkeling
LOE04

groen groen Project loopt groen Project loopt

Mobiliteit
Lopik LOP05 Openbaar vervoer

LOP05
goud goud

EZ
Lopik LOP03 Breedband LOP03 goud

Samenleving
Lopik LOP01 Bibliotheekvoorzieni

ng in de kleine
kernen LOP01

goud goud

Cultuur
Lopik LOP08 Cultureel centrum

Lopik LOP08
goud goud

Jeugd
Lopik LOP04 Lokale jeugdhulp

LOP04
groen groen Project loopt groen Project loopt

Lopik LOP07 Regionale
Verwijsindex LOP07

groen goud Project is afgerond goud Project is afgerond

RO

20-4-2010 Pagina 11 van 30



Voortgangsrapportage 2010/1 Samenwerkingsagenda

Gemeente Nr. Portefeuille Project/afspraak Vorige
status

Standpunt
provincie

Toelichting provincie Standpunt
gemeente

Toelichting gemeente

Lopik LOP06 Provinciaal
Ruimtelijk beleid
LOP06

groen goud N.a.v. de notitie "LopikMEerwaard" heeft de raad besloten een
beleidsnota op te stellen m.b.t. inzet van ontwikkelingsplanologie om
de ruimtelijke kwaliteit te versterken. Het doel van de
gebiedsontwikkeling is kort samengevat als volgt geformuleerd: Door
het op een bepaald perceel mogelijk maken van ontwikkelingen de
kwaliteit van de bebouwingslinten en/of het landschap van de
gemeente te verhogen. De klankbordgroep, waarin ook de provincie zit,
heeft in juli 2009 overeenstemming bereikt over een concept-
beleidsnotitie en deze voor commentaar aan de provincie voorgelegd.
De provincie heeft november 2009 een positieve reactie, zij het met
enkele kanttekeningen, gegeven op het ontwikkelde beleidsinstrument
. Vervolgens is de beleidsnota in februari 2010 door de gemeenteraad
vastgesteld. Daarmee is het project het project afgesloten. De provincie
zal via het reguliere RO-werk nauw worden betrokken bij de uitwerking
van experimenten aan de hand van de notitie.

goud

akkoord

mobiliteit
Maarsen MRS01 Aanpak parkeren en

bewegwijzering
MRS01

oranje goud positieve subsidiebeschikking € 18.500 verzonden op 21 okt. 2009
2009INT249260

goud Uitvoering werkzaamheden wordt verwacht in juni 2010.

Maarssen MRS03 Verkeersontsluiting
Oostwaard irt
partyschepen en
busbaan MRS03

groen groen M.b.t. tot het onderdeel verkeersontsluiting is het volgende gedaan:
- We hebben bijna consensus over het definitieve ontwerp van de
ontsluiting
- Verwachting overeenkomst in april goedgekeurd (onderdeel hiervan is
hoe en wanneer onze financiële bijdrage wordt uitgekeerd)
- Planologisch is de ontsluiting al in het bestemmingsplan geregeld
- Na goedkeuring overeenkomst + DO is voor Maarssen de weg vrij om
het bestek te maken
- Verwachting van Maarssen is dat realisatie in 2011 plaatsvindt.
V.w.b. verplaatsing partyschepen wordt door Maarssen, als
verantwoordelijke partij, de gesprekken met handhaving provincie +
rederijen opgestart.

groen Ook het BRU heeft een beschikking afgegeven voor subsidiëring van het
project. De gesprekken over verplaatsen partyschepen zijn ingezet. Gestart is
met oriëntatie op het opruimen van "het weiland".

Samenleving
Maarssen MRS06 Sportpark Maarssen

MRS06
oranje oranje groen Subsidietoezegging door provincie ad € 51.000,= als bijdrage in projectplan

1e jaar. Begroting wordt opgesteld en toegezonden aan provincie.

Water
Maarssen MRS05 Recreatiestrook

Nieuweweg MRS05
goud

Wonen
Maarssen MRS07 Omzetten van

kantoorruimte naar
appartementen voor
jongeren MRS07

oranje oranje Geen actuele ontwikkelingen oranje Voorlopig geen aktie door gemeente

Milieu
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Maarssen MRS02 Aardgas MRS 02 groen rood Aardgas blijkt hier infrastructureel niet mogelijk. Geen zicht op andere
lokatie in Maarssen

rood
Akkoord

Bestuurlijke
organisatie

Montfoort MON03 Kwaliteitsmeting
Utrechts bestuur
MON03

goud goud Montfoort is bezig met de uitvoering van de aanbevelingen uit het
kwaliteitsrapport: o.a.
- ontwikkeling van een dienstverleningsconcept ter verbetering van de
dienstverlening;

- ontwikkeling van een brede visie voor de gehele gemeente die naar
verwachting in 2010 gereed zal zijn.

RO
Montfoort MON04 Buitengebied

Montfoort in relatie
tot Rijnenburg
MON04

goud goud Op voorspraak van de provincie bij de projectleiding van Rijnenburg, is
de gemeente Montfoort in gelegenheid binnen het planproces van
Rijnenburg haar belangen rechtstreeks in te brengen. De gemeente
heeft geparticipeerd in structuurvisie-ateliers. Over de structuurvisie
Rijnenburg heeft de stad Utrecht medio 2009 formeel ambtelijk en
bestuurlijk overleg gevoerd met alle buurtgemeenten tegelijk.

Wonen
Montfoort MON02 Inbreng Capaciteit

en kwaliteit MON02
goud goud

Milieu
Montfoort MON01 Aardgas MON01 groen rood Door stellingname Shell blijkt aardgas hier niet mogelijk rood akkoord

Cultuur
Nieuwegein NG01 Sportevenement

NG01
goud goud

Jeugd
Nieuwegein NG02 Woonservicezones

NG02
groen groen Project loopt via Wel Thuis 2 groen

Nieuwegein NG07 Aanpak
multiprobleemgezinn
en NG07

groen groen Overleg over dit project is gepland groen

Nieuwegein NG08 Aanpak voortijdig
schoolverlaters
NG08

groen groen Project loopt groen

Nieuwegein NG09 Centrum voor Jeugd
en Gezin NG09

groen groen Zie vorige toelichting: Er heeft overleg plaatsgevonden tussen
gedeputeerde en wethouder: ze zijn het er over eens dat ze het oneens
blijven over dit project.

rood Oorspronkelijk zou een afspraak worden gemaakt 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 een CJG-aanjager per regio aangesteld en daar kan de
gemeente een beroep op doen. Dit is echter geen eigen projectleider. Er heeft
overleg plaatsgevonden tussen wethouder Van Everdingen, Curvers en
gedeputeerde Dekker. Er is geen overeenstemming bereikt.

Landelijk
gebied
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Nieuwegein NG11 Groene relatie stad
en ommeland NG11

goud goud

Wonen
Nieuwegein NG04 Urgentieprogramma

1600 woningen en
bouwen voor
doelgroepen NG04

goud goud

Niewegein NG05 Integrale aanpak
Jutphaas-
Wijkersloot en
Kruijderlaan NG05

goud goud

Milieu
Nieuwegein NG03 Aardgas NG03 goud goud

EZ
Oudewater OUD04 Revitalisering

Tappersheul in
relatie tot uitbreiding
bedrijventerreinen
OUD04

groen groen Vooralsnog is Tappersheul opgenomen in het Provinciaal
herstructureringsplan. Wacht verdere planvorming van de gemeente af.

groen

Cultuur
Oudewater OUD01 Cultuurhuis OUD01 goud goud

RO
Oudewater OUD02 Hinderlijk Bedrijf

OUD02
groen groen Om tot een succesvol einde van dit project aan de rand van de oude

binnenstad van Oudewater te komen moet een bestaand bedrijf ofwel
worden uitgeplaatst, ofwel worden ingepast in de beoogde
woningbouw. Knelpunt daarbij vormt vooralsnog, dat er een
privaatrechtelijke procedure gaande is tussen de eigenaar van de
grond en het bedrijf als huurder over de verplaatsingskosten in relatie
tot eventuele huurbeëindiging. De gerechtelijke uitspraak laat lang op
zich wachten. Onlangs heeft de gemeenteraad aan Burgemeester en
Wethouders verzocht de betrokken partijen weer eens bij elkaar te
brengen voor een gesprek. De rol van de provincie is vooral gelegen in
het ondersteunen van de gemeente via de gebruikelijke kanalen van
het Aanjaagteam en de Afdeling Ruimte (bestemmingsplanprocedure,
doorrekenen exploitatie van ruimtelijke alternatieven).

groen

Landelijk
gebied

Renswoude REN01 Het oude rechthuis
REN01

groen groen Groen: Gemeente Renswoude heeft contact met
projectontwikkelaars/bouwers over de mogelijkheid van
restauratie/nieuwbouw en herbestemming van dit pand. Project loopt

groen akkoord

Renswoude REN02 Samenwerkingsover
eenkomst REN02

groen groen Groen: De diverse projecten deel uitmakend van het centrumplan zijn
in voorbereiding, projecten worden vanaf mei/juni momenteel voor
subsidieverlening aangeboden

groen De plannen van 4 projectontwikkelaars zijn inmiddels ingediend en worden
door een breed samen gestelde selectiecommissie beoordeeld. Daarnaast
zijn subsidie-aanvragen bij de provincie ingediend. De verwachting is dat in
mei/juni bestuurlijke besluitvorming rond de keuze van een
projectontwikkelaar zal kunnen plaats vinden.
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mobiliteit
Rhenen RHE05 Ontsluiting

Kwintelooijen RHE05
groen groen Op 18 februari 2010 heeft de ondertekening plaatsgevonden van de

intentieverklaring. Hierin is aangegeven dat de partijen zich hard zullen
maken voor de Poortontwikkeling Kwintelooijen, incl een goede
ontsluiting. Vanuit dit positieve statement wordt komend jaar het plan
verder uitgewerkt, waarbij draagvlak en haalbaarheid twee belangrijke
uitgangspunten zijn.

groen De gemeente Rhenen heeft de intentieverklaring ondertekend en is
projectdeelnemer vanuit recreatie, ruimtelijke ordening en verkeer.

Rhenen RHE06 Parkeergelegenheid
Ouwehands
Dierenpark RHE06

groen goud Project is opgegaan in gebiedsvisie Grebbeberg. Er is een visie
Grebbenberg opgesteld en vastgesteld. Daarnaast zijn als uitvloeisel
van de visie twee zgn dynamiekplannen opgesteld.
Parkeergelegenheid Ouwehand wordt in dit traject meegenomen.

groen Het project is de afgelopen periode meegelift op de gebiedsvisie Grebbeberg.
Voor het Parkeren Ouwehand is echter nog geen oplossing binnen
handbereik. Uit het proces van de gebiedsvisie Grebbeberg is voortgekomen
dat onderzocht wordt of er mogelijkheden

EZ
Rhenen RHE07 Revitalisatie

bedrijventerrein De
Remmerden RHE07

groen groen Vooralsnog is De Remmerden opgenomen in het Provinciaal
Herstructureringsplan. Wacht verdere planvorming van de gemeente
af.

groen
Het Certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen is in januari 2010 behaald voor
bedrijventerrein Remmerden. De komende twee jaar zal invulling worden
gegeven aan het opgestelde plan van aanpak.

Samenleving
Rhenen RHE04 Multifunctioneel

Centrum Elst RHE04
groen groen De Europese aanbesteding loopt nu en zal in juni 2010 worden

afgerond. De start van de bouw is voorzien in september of oktober
2010.

groen
De Europese aanbesteding loopt nu en zal in juni 2010 worden afgerond. De
start van de bouw is voorzien in september of oktober 2010.

Cultuur
Rhenen RHE01 Rhenen 750 jaar

RHE01
goud goud

RO
Rhenen RHE02 Aankoop militair

terrein de Delm
RHE02

goud goud Defensie bouwt de huidige militaire activiteiten op het bestaande
complex van de Logistieke Dienst Rhenen (terrein De Delm,
noordwestpunt van bedrijventerrein Remmerden) geleidelijk af. De
gemeente wil graag samen met de provincie optrekken in het zoeken
naar een gepaste toekomstige herbestemming van dit terrein alsook in
de onderhandelingen met Domeinen over de mogelijke aankoop van
dit complex. Eventuele aankoop en functiewijziging van het complex
De Delm 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 via het reguliere werkproces gestalte
kunnen krijgen. Via het reguliere werkproces zal eveneens met kennis
en expertise ondersteuning aan de gemeente kunnen worden geboden
bij de eventuele verwerving van dit complex.

Landelijk
gebied

Rhenen RHE03 Gebiedsontwikkeling
Grebbeberg RHE03

groen goud Goud. Project is afgerond. Er is een visie Grebbenberg opgesteld en
vastgesteld. Daarnaast zijn als uitvloeisel van de visie twee zgn
dynamiekplannen opgesteld en er is een quickscan naar het
realiteitsgehalte dynamiekplan dierentuin gemaakt.

goud Goud. Project is afgerond. De gebiedsvisie voor de Grebbeberg is vastgesteld
door de gemeenteraad van Rhenen op 15 december 2009. Daarnaast zijn
twee dynamiekplannen opgesteld, door gebruikers sportpark Candia en
Ouwehands Dierenpark. Recentelijk is een quick scan uitgevoerd naar het
realiteitsgehalte van het dynamiekplan Ouwehand.

Wonen

20-4-2010 Pagina 15 van 30



Voortgangsrapportage 2010/1 Samenwerkingsagenda

Gemeente Nr. Portefeuille Project/afspraak Vorige
status

Standpunt
provincie

Toelichting provincie Standpunt
gemeente

Toelichting gemeente

Rhenen RHE08 Rhenen Noord
RHE08

goud

mobiliteit
De Ronde
Venen

ROV01
ROV01

Baambrugse Zuwe
Renoveren ROV01

goud goud

De Ronde
Venen

ROV03 N201-
Ondertunneling
Vinkeveen ROV03

oranje oranje Binnen de provincie wordt besluitvorming voorbereid over het al dan
niet doorgaan met de verdiepte ligging. Hierin worden de financiele
risico's en de consequenties van migratiesaldo nul meegenomen.

oranje Dit gezamenlijke project van provincie en gemeente dateert al uit 2003. De
opstelling van de provincie hierin is de afgelopen jaren divers geweest met als
gevolg dat er in al die jaren weinig voortgang in dit project is bereikt. De
gemeente heeft ambtelijk kennis genomen van het voornemen van het
opstellen van het provinciaal ambtelijk advies. Mondeling is duidelijk
geworden dat de insteek van dit advies geen recht doet op de lange
voorgeschiedenis en de kansen die dit project biedt maar puur gericht is op de
financiele risico's en consequenties van migratiesaldo nul en lijkt daarmee
eenzijdig gericht op het afblazen van dit project. Een dergelijke insteek en het
eenzijdig afblazen van het project door de provincie zou voor de gemeente
zeer teleurstellend zijn.

De Ronde
Venen

ROV05 Openbaar Vervoer
ROV05

groen groen De gemeente is niet tevreden met onze inspanningen om het ov te
verbeteren. Wij vinden dat de ov-bediening op een goed niveau ligt.
Hierin verschillen we dus van mening. Op 25 maart 2010 heeft er
bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen Van Lunteren en Dekker.
Van Lunteren heeft toegezegd dat we de
concessiegrensoverschrijdende ov-verbindingen specifiek onder de
aandacht gaan brengen bij het ov-bureau Randstad. Zij gaan Randstad
breed de grensoverschrijdende verbindingen bekijken en bezien of er
verbeteringen nodig zijn. Daarbij vragen we hen dus specifiek in te
zoomen op de gemeente De Ronde Venen. De gemeente neemt aan
dat de provincie het verbeteren van ov-vervoerstromen
regiogrensoverschrijdend gaat aanpakken en daarvoor ook uren heeft
ingepland in werkplan 2010. Dit is niet juist. We hebben aangegeven
dat we hiervoor aandacht vragen bij het ov-bureau Randstad.

oranje De insteek van de provincie is tot op heden steeds gericht op het verbeteren
van de verbinding De Ronde Venen Utrecht. Daarnaast speelt, dat de
gemeente De Ronde Venen is gelegen op een buitengrens van de provincie
Utrecht en daarmee op een grensgebied van openbaarvervoerconcessies. Als
gevolg hiervan vindt er tot op heden geen gezamenlijke en integrale
benadering van het openbaar vervoer plaats. Ondanks de sterke oriëntatie
vanuit De Ronde Venen op de regio Amsterdam. Kortom alle reden om ook
deze openbaarvervoersstromen aan te pakken en te verbeteren. Vanuit de
provincie is ambtelijk positief gereageerd op dit voorstel en de afdeling
verkeer van de provincie heeft hiervoor uren ingepland in het werkplan 2010.
Voorts hebben de provincies in Randstad in 2009 het initiatief genomen tot
het oprichten van een Randstad OV Bureau. De gemeente De Ronde Venen
is verheugd over de initiatieven maar constateert tot op heden geen
voortgang, waardoor dit onderwerp door ons oranje wordt gecodeerd. Zoals in
ambtelijk overleg al is gemeld, wij bieden graag onze inzet en medewerking.

RO
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De Ronde
Venen

ROV02 Estafetteproject
ROV02

groen goud In 2009 zijn enkele belangrijke stappen gezet voor het estafetteproject.
De gemeenteraad heeft begin oktober 2009 de
samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en private partijen
bekrachtigd. Voorts is in 2009 door de provincie positief gereageerd op
het in ontwerp ter visie gelegde bestemmingsplan De Driehoek
(waarheen de verschillende sportactiviteiten verplaats worden).
Echter, medio oktober 2009 hebben B&W besloten de procedure voor
het bestemmingsplan De Driehoek op te schorten. Dat besluit is
genomen vanwege het standpunt van de gemeenteraad dat in verband
met de migratiesaldo-nul-discussie eerst meer planologische
duidelijkheid moet worden verkregen over de woningbouw (totaal ca
540 woningen) op de vrijkomende sportterreinen te Wilnis en Mijdrecht.
De gemeente is gestart met de bestemmingsplannen voor de
betreffende locaties (Argon en CSW). Beoogd wordt beide
bestemmingsplannen, samen met het bestemmingsplan De Driehoek
dit jaar op gemeentelijk niveau tot een afronding te brengen. In dit
stadium heeft het project meer de status van regulier werkproces.

groen De kleurcodering goud achten wij onjuist. Het project zit nog in de
voorbereidingsfase en er zal de komende jaren nog regelmatig overleg tussen
provincie en gemeente plaatsvinden alvorens tot realisering overgegaan kan
worden. Het heeft onze voorkeur om dit project de kleurcodering groen te
geven: de voortgang en samenwerking provincie en gemeente loopt naar
wens.

Landelijk
gebied

De Ronde
Venen

ROV06 Recreatief
routenetwerk ROV06

groen groen Groen In 2009 zijn 2 recreatieproject vanuit de samenwerkingsagenda
beschikt en in uitvoering. In 2010 zijn 5 projecten geprogrammeerd.

groen akkoord

Mobiliteit
Soest SOE02 Openbaar Vervoer

SOE02
goud goud

Zorg
Soest SOE03 Zorg- en

welzijnswoningen
SOE03

groen groen Project loopt groen Project loopt

Wonen
Soest SOE01 Masterplan dorp

Soesterberg SOE01
goud

Samenwerki
ngsverband
Utrecht
West

SUW05 Verstedelijkingsdruk:
effecten op
omliggend gebied
SUW05

goud goud

Samenleving
Samenwerki
ng Utrecht
West
(SUW)

SUW03 Lokaal maatwerk en
gerichte
investeringen op
leefbaarheid en
vitaliteit SUW03

groen groen project loopt groen project loopt

Jeugd
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Samenwerki
ng Utrecht
West
(SUW)

SUW04 Agenda Jeugd
SUW04

goud goud Zie vorige toelichting: niet meer opnemen in voortgangsrapportage

Zorg
Samenwerki
ng Utrecht
West
(SUW)

SUW01 Wel thuis SUW01 groen groen Project loopt groen Project loopt

Samenwerki
ng Utrecht
West
(SUW)

SUW02 Regionale zorg- en
welzijnsorganisaties
SUW02

groen groen Project loopt groen Project loopt

Mobiliteit
Utrechtse
Heuvelrug

UHR02 Nazorg herindeling,
capaciteit voor
GVVP en
gebiedsvisie UHR02

goud goud

Utrechtse
Heuvelrug

UHR04 Hoogwaardig
openbaar vervoer
UHR04

goud goud

Cultuur
Utrechtse
Heuvelrug

UHR03 Cultuurhuizen
UHR03

goud GS hebben in december 2009 een investeringssubsidie onder
opschortende voorwaarden verleend voor een cultuurhuis in
Driebergen

Bestuurlijke
organisatie

Utrechtse
Heuvelrug

UHR01 Bestuurskrachtmetin
g UHR01

groen goud De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in juli 09 gestart met een
kwaliteitsmeting van hun bestuur. Op verzoek van PS heeft een
burgeronderzoek onderdeel uitgemaakt van de kwaliteitsmeting. Het
rapport is begin december besproken in het College van B&W en
doorgeleid naar de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft in januari
2010 de behandeling doorgeschoven naar juni 2010. doorgeschoven
naar juni 2010. De afspraak met de provincie is hierbij afgerond.

Landelijk
gebied

Utrechtse
Heuvelrug

UHR05 Zanderij Maarn
UHR05

groen groen Groen. Project loopt op schema. Eerste deel onderzoek naar positie
camping in relatie tot toekomstig ecoduct is afgerond en de uitkomsten
zijn verwerkt in de structuurvisie van de gemeente.

groen Groen. Project loopt op schema. Eerste deel onderzoek naar positie camping
in relatie tot toekomstig ecoduct is afgerond en de uitkomsten zijn verwerkt in
de structuurvisie van de gemeente.
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Utrechtse
Heuvelrug

UHR07 Landgoed
Zuylenstein UHR07

groen goud Goud: de toegezegde € 500.000 is ingevuld, besteed aan restauratie
poortgebouw en andere objecten binnen het landgoed. De
subsidieaanvraag daarvoor is in het kader van AVP ingediend en zal
naar verwachting binnenkort worden gehonoreerd. Hiermee is het
samenwerkingsproject afgerond.

groen De gemeente wacht nog op de levering van een Masterplan voor de
ontwikkeling van het landgoed. Dit loopt al enig tijd. Voor wat betreft de AVP-
subsidie voor restauratie objecten is de gemeente niet direct betrokken.

Milieu
Utrechtse
Heuvelrug

UHR06
UHR06

Hinderlijk Bedrijf
UHR06

groen groen Voor het in de SWA bedoelde bedrijf is een aanvraag ingediend voor
een bijdrage uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven. Met het
GS-besluit over het FUHB van 23 juni 2009 is dit project op de lijst met
kansrijke locaties gekomen. Ook B&W heeft najaar 2009 een positief
besluit genomen. Een overeenkomst wordt voorjaar 2010 verwacht.

groen B&W heeft najaar 2009 een positief besluit genomen. Een nieuw B&W
voorstel met de insteek voor de concrete overeenkomst wordt in maart 2010
behandeld in het college.

mobiliteit
Utrecht UTR03 Sneltram CS Uithof

UTR03
oranje groen Project maakt deel uit van de Pakketstudies waarbij voor het project

Vertramming CS-De Uithof € 100 miljoen gereserveerd is. Over de
tracékeuze is ambtelijk overleg tussen gemeente, BRU en provincie.
Begin 2011 zal over de vertramming bestuurlijke besluitvorming
plaatsvinden.

groen Project maakt deel uit van de Pakketstudies waarbij voor het project Vertramming CS-
De Uithof € 100 miljoen gereserveerd is. Over de tracékeuze is ambtelijk overleg
tussen gemeente, BRU en provincie. Begin 2011 zal over de vertramming bestuurlijke
besluit

Economische
zaken

Utrecht UTR05b Sciene Park Utrecht
UTR05b

groen groen Het project Science Park is nog in volle gang. Er is een directeur
Science Park benoemd, en een organisatie opgezet. De directeur heeft
inmiddels aan de stuurgroep (waarin alle 5 partners aanwezig zijn) een
plan voorgelegd voor de activiteiten die zij gaat plegen.

groen Geen aanvullende opmerkingen

Utrecht UTR05c Revitalisering
bedrijventerrein Lage
Weide UTR05c

groen groen Vooralsnog is bedrijventerrein Lage Weide opgenomen in het
Provinciaal Herstructureringsplan. Wacht verdere planvorming van de
gemeente af.

groen Geen aanvullende opmerkingen

Cultuur
Utrecht UTR07a Vrede van

Utrecht/Utrecht
Culturele Hoofdstad
UTR07a

goud goud

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 Geen aanvullende opmerkingen

Jeugd
Utrecht UTR02 Bestuursakkoord

Sociaal UTR02
goud goud

Landelijk
gebied
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Utrecht UTR06b Lobby groen in en
om de stad UTR06b

groen groen loopt groen In het kader van het Bestuurlijk overleg groen heeft een monitoring
plaatsgevonden van de stand van zaken en de te verwachten
financieringstekorten voor RODS. Deze gegevens worden gebruikt voor de
Midterm review voor LNV en ten behoeve van de lobbyagendain het kader
van G4P3. Provincie en stad gaan de afspraken implementeren die gemaakt
zijn in het kader van het G4P3-overleg over het Uitvoeringsagenda Recreatief
Routenetwerk om de recreatieve bereikbaarheid van het groen en blauw in de
directe omgeving van de vier grote steden in de Randstad teverbeteren door
het oplossen van fysieke en belevingsknelpunten. Over resultaten versnelling
voor programmering en financiering wordt gerapporteerd in het BO MIRT
en deze worden betrokken bij de Midterm Review ILG.

Utrecht UTR06c Amsterdam-
Rijnkanaal UTR06c

groen groen Sinds de vorige terugkoppeling hebben gemeente en provincie samen
een projectenlijst opgesteld gericht op vergroening van het ARK en
verbinden van Overvecht met Noorderpark. Voor het ARK streven we
naar realisatie van een kralenketting van 30 vergroeningsprojecten die
van de oevers van het ARK een aantrekkelijk verblijfsgebied en een
aantrekkelijke stadlandverbinding maken. 2 tot 4 van deze 30 projecten
kunnen uitstekend via de SAG worden gerealiseerd. Voor de
verbinding Overvecht met Noorderpark heeft gemeente 3 projecten op
stapel staan, één daarvan - de verbinding ter hoogte van Gagelpark -
past eveneens uitstekend binnen het kader van de SAG.

Samen is gekozen voor projecten die ook provinciale doelen bereiken
zoals verwoord in het AVP, het RODS-beleid, RAP (Project Stadland
Fietsverbindingen), het Groene Hart (project Recreatief Routenetwerk
Groene Hart) en G4P3 (Recreatief Routenetwerk G4P3).

Na akkoord in het PO zal de gemeente gekozen projecten z.s.m.
verder uitwerken, zodanig subsidieaanvragen in 2010 nog beschikt
kunnen worden en de realisatie in deze coalitieperiode nog kan plaatsvi

groen Inmiddels heeft heeft het college van GS€ 1,5 mln ter beschikking gesteld voor de
SAG projecten: Park Oever Kanaleneiland (ARK) en Fiets-wandelbrug over NRU naar
Noorderpark bij Park de Gagel.
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Utrecht UTR06d Verbindingen
Overvecht-
Noorderpak UTR06d

groen groen Groen: Sinds de vorige terugkoppeling hebben gemeente en provincie samen
een projectenlijst opgesteld gericht op vergroening van het ARK en verbinden
van Overvecht met Noorderpark. Voor het ARK streven we naar realisatie van
een kralenketting van 30 vergroeningsprojecten die van de oevers van het
ARK een aantrekkelijk verblijfsgebied en een aantrekkelijke
stadlandverbinding maken. 2 tot 4 van deze 30 projecten kunnen uitstekend
via de SAG worden gerealiseerd. Voor de verbinding Overvecht met
Noorderpark heeft gemeente 3 projecten op stapel staan, één daarvan - de
verbinding ter hoogte van Gagelpark - past eveneens uitstekend binnen het
kader van de SAG.

Samen is gekozen voor projecten die ook provinciale doelen bereiken zoals
verwoord in het AVP, het RODS-beleid, RAP (Project Stadland
Fietsverbindingen), het Groene Hart (project Recreatief Routenetwerk Groene
Hart) en G4P3 (Recreatief Routenetwerk G4P3).

Na akkoord in het PO zal de gemeente gekozen projecten z.s.m. verder
uitwerken, zodanig subsidieaanvragen in 2010 nog beschikt kunnen worden en
de realisatie in deze coalitieperiode nog kan plaatsvinden.

groen zie afspraak 6c

Amelisweerd
UTR06b

groen groen Groen: de gemeente werkt aan een beheervisie voor Ameliseerd. Met de
gemeente is afgesproken dat op basis van de visie bezien zal worden op
welke concrete acties de samenwerkingsagenda zich zal richten. Onderdeel
van de visie is de realisatie van een groot aantal ha EHS. Vanuit de visie
worden afspraken geamaakt over de vervolgacties van zowel provincie als
gemeente.

groen Geen aanvullende opmerkingen

Wonen
Utrecht UTR01b Binnenstedelijke

woningbouw
UTR01b

groen groen Bijdrage uit Fonds SBW, samenwerking blijft voortgezet op diverse
vlakken

groen Het samen realiseren van de binnenstedelijke bouwopgave is en blijft een van de
topprioriteiten van de stad en de provincie. Verdient de nodige aandacht in tijden van
bezuinigingen.

Utrecht UTR1a Krachtwijken UTR1a goud

Milieu
Utrecht UTR09a Centrale koude

warmte opslag
Stationsgebied
UTR09a

groen groen De gemeente Utrecht en de realiserende partijen binnen het
stationsgebied werken aan een juridisch bindend convenant, om op
basis daarvan een innovatieve aanpak van bodemsanering mogelijk te
maken.
De innovatieve sanering in het stationsgebied Utrecht richt zich op het
realiseren van Koude Warmte Opslagsystemen in combinatie met de
sanering van het diepe grondwater. De convenantpartners bespreken
momenteeel de laatste onderhandeling punten. Doel is om medio April
te komen tot ondertekening van het convenant. De daadwerkelijke
sanering kan dan in de tweede helft van 2010 van start gaan.

groen In het kader van het Bestuurlijk overleg groen heeft een monitoring plaatsgevonden
van de stand van zaken en de te verwachten financieringstekorten voor RODS. Deze
gegevens worden gebruikt voor de Midterm review voor LNV en ten behoeve van de
lobbyagenda in het kader van G4P3. Provincie en stad gaan de afspraken
implementeren die gemaakt zijn in het kader van het G4P3-overleg over het
Uitvoeringsagenda Recreatief Routenetwerk om de recreatieve bereikbaarheid van
het groen en blauw in de directe omgeving van de vier grote steden in de Randstad
te verbeteren door het oplossen van fysieke en belevingsknelpunten. Over resultaten

versnelling voor programmering en financiering wordt gerapporteerd in het BO MIRT
en deze worden betrokken bij de Midterm Review ILG.

Utrecht UTR09b Groene Daken
UTR09b

goud zie 09/02

Utrecht UTR10 Aardgas UTR10 groen groen Er zijn drie lokaties, elk met eigen procedurele problemen, maar er zit
in ale drie nog wel beweging om tot een aardgastankstation te komen

groen geen aanvullende opmerkingen

Klimaat
Utrecht UTR04b Klimaatbestendig

Rijnenburg -
UTR04b

groen groen De structuurvisie van Rijnenburg is vastgesteld en om vastgestelde
doelen te borgen wordt in het proces naar het bestemmingsplan
samengewerkt in het klimaatbureau.

groen geen aanvullende opmerkingen
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mobiliteit
Veenendaal VEE07 Ondertunneling

Spoorlijn Utrecht -
Arnhem VEE07

groen groen Het Masterplan voor de ontsluiting van Veenendaal-noord is afgerond.
De deelnemende partijen hebben nog geen bestuurlijk standpunt
ingenomen. Veenendaal heeft een sterke voorkeur voor een variant
waarbij de huidige provinciale weg wordt verlegd over het
bedrijventerrein De Batterijen. Deze variant is ook gunstig voor de
reconstructie van de nieuwe aansluiting Veenendaal-west in het kader
van het OntwerpTracéBesluit (OTB), in het bijzonder voor de
grondverwerving langs de Nieuweweg-noord. Provincie is om die reden
bereid haar medewerking aan deze variant te verlenen mits een goede
verkeersafwikkeling bij deze nieuwe aansluiting wordt gegarandeerd
als mocht blijken dat de variant over De Batterijen niet haalbaar is.
Veenendaal heeft daarop toegezegd garant te staan voor de financiele
dekking van de maatregelen die daarvoor nodig zijn"

Veenendaal VEE10 Haalbaarheidsonder
zoek lightrail OV-
verbinding
Amersfoort-
Veenendaal-Rhenen
VEE10

goud goud

Economische
zaken

Veenendaal VEE09 De vendelier VEE09 groen Vooralsnog is De Vendelier opgenomen in het Provinciaal
Herstructureringsplan. Wacht verdere planvorming van de gemeente
af.

Zorg
Veenendaal VEE03 Eenzaamheidsproble

matiek VEE03
groen groen Project loopt

Veenendaal VEE05 Jeugdzorg VEE05 groen groen

Veenendaal VEE06 Leefbaarheid wijken
VEE06

rood Er is geen aanvraag ingediend. Overigens is regeling MO opgeheven.

RO
Veenendaal VEE08 Oplossing

ruimtenood/wenselijk
heid grenscorrectie
VEE08

groen goud De gemeente Veenendaal loopt langzaamaan letterlijk tegen haar
fysieke grenzen aan en zoekt in het kader van haar structuurvisie naar
toekomstige bouwlocaties voor wonen en werken om te kunnen
voorzien in eigen behoefte en mogelijk ook in voortzetting van de
opvangfunctie voor de regio. De gemeente wenst deze zoektocht naar
mogelijke opties in samenwerking met provincie (en buurgemeenten)
gestalte te geven. In het kader van de totstandkoming van de
gemeentelijke Structuurvisie Veenendaal 2025 (die in november 2009
is vastgesteld) heeft op ambtelijk niveau constructief en intensief
overleg plaatsgevonden tussen gemeente en provincie over mogelijke
zoekrichtingen voor toekomstige nieuwe woon- en werklocaties. Dit
overleg zal in het kader van het reguliere werkproces verder worden
voortgezet, waarbij de zoeklocaties uit de gemeentelijke structuurvisie
mede als input voor de op te stellen nieuwe Provinciale Ruimtelijke
Structuurvisie zullen worden meegenomen.
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Veenendaal VEE04 Hoogspanningslijn
VEE04

oranje groen Provincie en gemeente Veenendaal hebben in onderlinge afstemming
zienswijzen ingediend tegen de PKB SEV-III van het ministerie van
Economische Zaken waarin ruimtebeslag is opgenomen voor (evt.
verzwaring van) een hoogspanningsverbinding door Veenendaal. In
augustus 2009 is het SEV-III door de Tweede Kamer vastgesteld met
voor Veenendaal ongewijzigd besluit. Een eventuele benutting van
deze ruimtereservering loopt via een Rijksinpassingsplan. Vooralsnog
hebben de electriciteitsbeheerders niet aangegeven van deze
ruimtereservering de komende jaren gebruik te willen maken.
Eind 2009 diende voor het gerechtshof een hoger beroep van een
particulier tegen het niet kunnen bouwen van woningen nabij
hoogspanningsverbindingen. Zowel de provincie als gemeente waren
gedaagde partij. In afwachting van een eventuele toepassing van het
recht op verzoek tot cassatie, is de voorlopige conclusie dat provincie
en gemeente in het gelijk zijn gesteld: het voorzorgbeginsel is correct
en terecht toegepast.
Naast deze twee dossiers zijn er geen andere overleggen nodig
gebleken met de gemeente.

Water
Veenendaal VEE11 Compartimering

wateroverlast VEE11
groen goud Compartimering wateroverlast is eind 2009 afgerond.

Milieu
Veenendaal VEE01 Herontwikkeling

Lantor VEE01
oranje rood zie 09/02

Veenendaal VEE02 Aardgas VEE02 groen groen Er lopen nog gesprekken over de realisatie van een aardgasstation.

EZ
Vianen VIA05 Revitalisering

bedrijventerrein
VIA05

groen groen Vooralsnog is De Hagen/De Biezen opgenomen in het Provinciaal
Herstructureringsplan. Wacht verdere planvorming van de gemeente
af.

groen In afwachting van een nieuw college staat het project even in de wacht.
Reactie en opvattingen van het nieuwe college zullen bepalen of, wanneer en
hoe. Verdere concretisering van de revitalisering bedrijventerrein wordt nader
ingevuld.

Samenleving
Vianen VIA08 Zijderveld VIA08 groen groen groen De voorbereidingen voor een contract met de wbv Volksbelang met

betrekking tot de realisatie van een nieuw dorpshuis en seniorenwoningen zijn
nog in volle gang.

Cultuur
Vianen VIA01 Cultuurbeleid VIA01 goud goud goud
Vianen VIA02 Hofplein VIA02 goud Op 12 januari 2010 heeft de gemeenteraad ingestemd met de CHER,

en besloten de uitkomsten leidend te laten zijn bij toekomstige
ontwikkeling. Dat houdt in dat er twee eerdere raadsbesluiten zijn
ingetrokken, er wordt afgezien van (grootschalige) nieuwbouw, het
terrein geen woningbouwlocatie meer is, en bij ontwikkelingen de
cultuurhistorie als uitgangspunt genomen wordt.
De eindverantwoording (inhoudelijk en financieel) is ingediend.

goud
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Vianen VIA04 Mutlifunctioneel
Centrum VIA04

rood rood De ontwikkeling van een multifunctioneel centrum is door de gemeente
in 2009 stopgezet. De aanvraag voor een investeringssubsidie
cultuurhuizen voor het project De Brede School in de Hagen is door GS
in december afgewezen.

rood In afwachting van een nieuw college heeft een eerste verkenning voor een
nieuwe opzet plaatsgevonden.

Jeugd
Vianen VIA03 Jeugdebeleid VIA03 groen groen Project loopt groen De uitvoering van een CJG en een aantal andere activiteiten, zoals opgenomen

in de nota Integraal Jeugdbeleid gaan in een rustig maar zeker tempo door.

Wonen
Vianen VIA07 Vijfheerenland VIA07 goud goud

Milieu
Vianen VIA06 Vervuiling van grond

VIA06
oranje groen grondwatersanering is gestart groen De sanering van de grond en de bouw van de woningen vinden doorgang.

Bestuurlijke
organisatie

VNG
Afdeling
Utrecht
(VNG)

VNG01 Verbetering
samenhang beleid
en uitvoering VNG01

groen groen Op 3 juni 2010 is er een overleg met de VNG gepland. Momenteel zijn
GS en PS bezig om het proces van de kerntakendiscussie vorm te
geven. Binnenkort komt er meer duidelijkheid over het proces.

groen

VNG
afdeling
Utrecht

VNG02 Vermindering van
adminstratieve
lasten VNG02

groen groen Op 23 juni 2009 is het VNG-rapport "Vermindering administratieve
lasten Provincie Utrecht, een inventarisatie onder de Utrechtse
gemeenten" besproken met de provincie. September 2009 is de
nieuwe kaderverordening vastgesteld met vernieuwde uitgangspunten
voor subsidieverlening. Op 1 januari 2011 treedt de nieuwe regelgeving
voor subsidieverlening in werking. Ter voorbereiding hiervan zal in het
najaar uitgebreid met potentiële subsidieaanvragers worden
gecommuniceerd over het nieuwe systeem. Met het systeem sluiten we
aan op het rijksbrede subsidiekader en de daarvan afgeleide VNG-
modelverordening (zie website VNG). Voor vragen, opmerkingen of
aanvullingen voor het nieuwe subsidiesysteem kunt u terecht bij mevr.
Horbach 030-2582242.

groen

VNG
afdeling
Utrecht
VNG

VNG03 Inzet van provinciale
capaciteit voor
gemeenten VNG03

goud 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. Najaar
2010 zal er weer een Europa-bijeenkomst voor gemeenten worden
georganiseerd. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe website, waarin
een betere toegankelijkheid van kennis en contactpersonen voor
verschillende doelgroepen zal worden geboden. De nieuwe website zal
voorjaar 2010 in werking treden.

goud

VNG
afdeling
Utrecht
VNG

VNG04 Monitoring
samenwerkingsagen
da VNG04

groen groen de 2e voortgangsrapportage 2009 is in november opgegstuurd naar de
VNG.
Momenteel wordt er gewerkt aan de 1e voortgangsrapportage 2010

groen

Bestuurlijke
organisatie
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WERV WERV0
1

Convenant WERV-
Gelderland - Utrecht
WERV01

groen groen In oktober heeft WERV met vele anderen (kennisinstellingen,
bedrijfsleven) de intentieverklaring FoodValley Ambitie 2020
ondertekend, De Provincies Utrecht en Gelderland hebben deze
intentieverklaring mee ondertekend als ondersteunende partners.
WERV is tevreden met de aanstelling van een coördinerend
portefuillehouder bij de provincie Utrecht. In december hebben de 8
colleges de raden voorgesteld in te stemmen met de nieuwe
samenwerking onder 'Regio Food Valley'. Inmiddels hebben de raden
positief gereageerd. Er zijn ook amendementen en moties
aangenomen. In het voorjaar wordt aan de verdere vormgeving
gewerkt. De voorzitters van WERV en Regio de Vallei zijn door de
raden gevraagd de acties te coördineren.. Dit leidt tot een nieuw
voorstel aan de raden medio/eind 2010.

groen

WERV WERV0
2

Samenwerking
WERV- Utrecht
WERV02

groen groen Ten aanzien van het lopende WERV-programma wordt er goed
samengewerkt tussen WERV en provincie Utrecht. Er is veel overleg
over het buitengebied van WERV (het Binnenveld), de groen-blauwe
opgaven en mobiliteitsopgaven van het gebied. Voor de toekomst is
het aannemelijk intensiever contact te hebben met de provincie
aangezien alle programma's worden ingebed in de nieuwe regio.
WERV is tevreden met de financiering ten behoeve van het
mobiliteitsconvenant in de Zuidelijk Vallei en de subsidieverlening van
het Beeldkwaliteitsplan Binnenveld

groen

Cultuur
Woerden WOE04 Defensie-eiland

WOE04
groen goud Geen bijzonderheden op dit moment. Naar verwachting wordt in 2010

een cultuurarrangement met de gemeente gesloten.
goud Voor dit jaar is het geregeld. Accommodatie tbv. cultuurarragement is niet

structureel beschikbaar en er is geen vervangende ruimte gevonden.
RO

Woerden WOE05 NV Utrecht WOE05 goud goud De gemeente is aangesloten bij NV Utrecht. Met de gemeente is
afgesproken zich via reguliere werkafspraken te concentreren op de
eigen Ruimtelijke Structuurvisie 2009-2030. Provincie is hierbij
betrokken, en er worden bestuurlijke reacties afgegeven op de
daarvoor geëigende momenten.

goud Dit wordt verder regionaal opgepakt.

Landelijk
gebied

Woerden WOE06 Ontwikkeling
spierkrachttoerisme
WOE06

groen groen Groen: In het uitvoeringsprogramma 2010 zijn 7 projecten
geprogrammeerd vanuit de samenwerkingsagenda. Regelmatig is er
afstemming over de svz rond deze projecten. Programmabureau is
betrokken bij de uitwerking van de projecten zodat sturing mogelijk is
op snelle uitvoering.

groen Akkoord

Europa
Woerden WOE03 Blauwe Netwerk

WOE03
Milieu

Woerden WOE01 Passiefwoningen
Campinaterrein
WOE01

groen groen De plannen vertragen door onduidelijkheid in de rechten van betrokken
projectontwikkelaars.

groen De plannen staan klaar, maar de grondeigenaar werkt niet mee.

Woerden WOE02 Aardgas WOE 02 groen groen Pompstation Harmelen gerealiseerd, en door wethouder en
gedeputeerde in januari geopend!
Tweede lokatie in Woerden lijkt nog mogelijk.

groen Het aardgasvulstation in Harmelen is in gebruik genomen. Er volgen er nu
binnen de gemeente nog twee.

EZ
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Woudenber
g

WOU02 Verplaatsing
hinderlijke bedrijven
WOU02

groen 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.

groen Primagaz heeft aangeveven een locatie gevonden te hebben die aan hun
eisen voldoet, waaronder de planologisch en milieukundige mogelijkheid om
zich hier te vestigen. De aankooponderhandelingen zijn gestart. De provincie
en gemeente bekijken of en hoe zij aan deze verplaatsing in financiele zin
kunnen bijdragen.

Cultuur
Woudenber
g

WOU01 Cultuurhuis WOU01 groen goud GS hebben in december 2009 de aanvraag voor een
investeringssubsidie cultuurhuizen toegekend.

goud

Zorg
Woudenber
g

WOU04 Wel thuis! WOU04 groen groen Project loopt groen

RO
Woudenber
g

WOU05
WOU05

Woningbouw
WOU05

groen groen In het kader van een inventarisatie van de NV Utrecht naar de
woningbehoefte binnen het gewest Eemland heeft de gemeente
Woudenberg aangegeven een woningbouwbehoefte van circa 1.000
woningen te hebben voor de periode 2010-2030. Beoogde locatie van
deze woningen is een gebied ten zuidoosten van de huidige kern
Woudenberg. Probleem daarbij is de huidige ligging van de provinciale
weg N224; deze weg zou het nieuwe woongebied afsnijden van de
huidige kern. Bovendien heeft de N224 onvoldoende capaciteit om de
voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Parallelweg met 20 ha.
(zoals aangegeven in de Structuurvisie Utrecht 2005-2015) te kunnen
opvangen. De gemeente Woudenberg stelt daarom voor om de N224
in zuidelijke richting te verleggen. Voor de realisatie van deze plannen
is echter medewerking van de provincie nodig. De gemeente
Woudenberg heeft daarom voorgesteld om de N224 op een dusdanige
wijze te verleggen dat er niet alleen ruimte ontstaat voor de bouw van
1.000 woningen voor opvang van de lokale behoefte maar ook voor de
bouw van nog eens 1.000 woningen voor (gedeeltelijke) opvang van de

groen

Landelijk
gebied

Woudenber
g

WOU03 Ontwikkelen Hoeve
"de Beek" WOU03

groen groen Groen: het bestuur van Hoeve de Beek en de gemeente Woudenberg
verrichten momenteel haalbaarheidsonderzoeken. Op basis van de
uitkomsten zal een vervolg bepaald worden.

groen

Cultuur
Wijk bij
Duurstede

WBD01 Dorestad WBD01 goud goud

RO
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Wijk bij
Duurstede

WBD03 Visie zorg in
buitengebied
WBD03

goud goud De gemeente heeft in januari 2008 een gemeentelijke beleidsnotitie
vastgesteld ten behoeve van de realisering van
(woon)zorgvoorzieningen in het buitengebied, waaraan zij in
samenwerking met de provincie uitvoering wenst te geven. Via het
reguliere werkproces vindt tijdig en 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 en financiering) blijkt het in de praktijk
echter moeilijk om aansprekende resultaten te bereiken.

Wijk bij
Duurstede

WBD04 Waterfront WBD04 groen groen De gemeente heeft in april 2008 een visie vastgesteld voor het totale
Rivierfront inclusief de uiterwaarden om in te kunnen spelen op kansen
en ontwikkelingen die zich voordoen voor een ruimtelijke
kwaliteitsimpuls. Uitgangspunt vormt de (integrale) ontwikkeling van
het waterfront en de uiterwaarden waarin gebruik wordt gemaakt van
de lokale en regionale potenties en waarbij landschappelijke,
recreatieve en natuurdoelstellingen worden gehaald. Om de visie
verder uit te werken en tot een uitvoeringsorganisatie voor concrete
realisering van de verschillende onderdelen binnen de planvorming te
komen, wil de gemeente zoveel mogelijk samen met de provincie
optrekken. Van de provincie wordt vooral het leveren van menskracht
en middelen gevraagd, waarbij tevens een regierol aan de provincie
wordt toegedicht.
De gemeentelijke visie kan vooralsnog van provinciezijde niet zonder
meer ten volle worden gedeeld. Wel worden goede kansen gezien voor
een kwaliteitsimpuls voor het betrokken gebied, om welke reden het
proces en deelonderzoeken mede worden gefaciliteerd vanuit het RAP-
budget.

groen Akkoord

Wonen
Wijk bij
Duurstede

WBD02 Investeren in
leefbaarheid WBD02

groen goud Best.plan Langbroek Noord is vastgesteld; provincie heeft ingestemd
met wijziging rode contour volgens zgn touwtjesmethode.
Structuurvisie Cothen binnenkort door gemeenteraad vastgesteld;
provincie heeft ingestemd met visie elementen vwb Cothen.
Projectplan woonzorgcomplex Langbroek is goedgekeurd en wordt
uitgevoerd.
Voor een leefbaarheidsproject in Cothen worden middelen ingezet
vanuit regeling Cultuurhuizen en vanuit Leader +.

goud Akkoord

Cultuur
IJsselstein IJS05 Zichtbaar maken van

de oude stadsmuren
en kasteelterrein
IJS05

goud goud goud

IJsselstein IJS06 Zichtbaar maken van
het oude klooster
IJS06

groen goud goud

Wonen
IJsselstein IJS01 Floriadelaan IJS01 goud
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IJsselstein IJS02 IJsselveld Oost
IJS02

goud

IJsselstein IJS03 Koningsveld
Schuttersgracht
IJS03

goud

IJsselstein IJS04 Oranje Nassaukades
IJS04

goud

EZ
Zeist ZEI10 VVV ZEI10 goud

Samenleving
Zeist ZEI08 Versterken kleine

kernen ZEI08
groen groen groen

Jeugd
Zeist ZEI03 Electronisch

kinddossier ZEI03
groen groen Financien omtrent subsidie VIR moeten in 2010 verantwoord worden.

Geldt tevens voor de gemeenten Houten en Maarssen.
groen

cultuur
Zeist ZEI01 De

broedergemeeschap
De Hernhutters
ZEI01

goud goud

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

groen groen Het archief Zeist heeft een aanvraag ingediend bij de subsidieregeling
van de Utrechtse Schatkamer. De provincie heeft op advies van de
externe adviescommissie van de subsidieregeling besloten de
aanvraag in deze vorm niet te honoreren en te kiezen voor het
collectief digitaliseren van de kranten in de provincie Utrecht. Hiervoor
is budget gereserveerd. De provincie heeft de kring van archivarissen
bereid gevonden om een overleg over dit onderwerp te plannen. Dit
overleg wordt nu gepland.

groen De gemeente is niet gelukkig met het advies van de adviescommissie. Er is
de gemeente veel aan gelegen om de collectie Zeister kranten op korte
termijn te digitaliseren. Door middel van deze digitalisering wordt de
toegankelijkheid van deze cultuurhistorische bronnen vergroot. Belangrijk
neveneffect is het behoud van de informatie in de nu al in slechte staat
verkerende krantencollectie.
Het opschalen van dit project naar een collectieve aanpak op provinciaal
niveau geeft niet het vertrouwen dat het door Zeist gewenste resultaat op
korte termijn wordt bereikt. De gemeente stelt een overleg op bestuurlijk
niveau op korte termijn op prijs.

Zeist ZEI05 Museumkwartier
ZEI05

goud goud

Zorg
Zeist ZEI12 Zorgeloos wonen

ZEI12
groen groen Project in uitvoering groen

RO
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Zeist ZEI09 Herontwikkeling
Soesterberg ZEI09

goud 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 hebben het Ruimtelijk plan
op 11 juni jl. vastgesteld. 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.
Op dit moment werken de gemeenten Soest en Zeist in samenwerking
met de provincie aan een gemeentelijk bestemmingsplan waarin het
ruimtelijk plan wordt verwerkt. De provincie heeft het ruimtelijk plan al
vertaald in een ontwerp-structuurvisie. Die heeft inmiddels ter inzage
gelegen.

Zeist ZEI13 Stationsgebied Den
Dolder ZEI13

goud 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. Gemeente en ProRail gaan onderzoek doen naar de
benodigde maatregelen om de extra wegaansluiting op de N238
mogelijk te maken. De specifieke provinciale betrokkenheid is hiermee
beëindigd, aangezien de gemeente binnen de eigen bevoegdheden de
flankerende ruimtelijke ingrepen in gang kan zetten.

Zeist ZEI14 Stationsgebied
Driebergen-Zeist
ZEI14

groen groen De reconstructie van het spoor en de realisatie van een ongelijkvloerse
kruising met de Hoofdweg (N225) vormt de aanleiding voor een
herinrichting van het stationsgebied, waarbij tevens het trein- en
busstation wordt vernieuwd. In dit project wordt samengewerkt door het
ministerie van V&W (ProRail), de provincie Utrecht, het BRU en de
gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Na een intensief traject
hebben partijen in de Stuurgroep van 11 februari overeenstemming
bereikt.
Overeengekomen is dat t.a.v. het busstation wordt gekoerst op een
compromisvariant aan de noordzijde van het spoor. Hierbij ligt het
waaiervormige busstation niet meer verdiept, zoals in een eerdere
variant, maar op maaiveld zoals de gemeenten dat graag zien. Voor de
provincie is een belangrijk punt, dat het busstation een samenhangend
geheel blijft. Het bereikte compromis wordt technisch en financieel
verder uitgewerkt door ProRail, waarbij tevens is afgesproken dat een
en ander zal passen binnen de uitgangspunten van duurzaamheid en
van de Stichtse Lustwarande.

groen

Wonen
Zeist ZEI11 Woonwagenkamp

Beukbergen ZEI11
goud

Openbare
orde en
veiligheid
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Zeist ZEI07 Verbetering van de
bluswatervoorziening
en bij natuurbranden
op de Utrechtse
heuvelrug ZEI07

groen groen In het project zijn meer dan de helft van de 45 waterputten geboord. Na
een vorstverlet van twee maanden, is het project weer onderweg en
wordt realisatie van het project in april 2010 verwacht.

groen
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