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Bijlage 1
Overzicht strategische projecten en programma’s

Nr Naam project of
programma

Project/programmadoel Huidige fase en bijbehorende
inspanningen

Commissie en
gemaakte afspraken

Eerstvolgend
rapportage-
moment

Organisatie project
of programma

1 Profiel van Utrecht

Programma

Het programma bestaat uit de projecten
- Staat van Utrecht
- Strategische visie
- Conferentie samen op weg naar 2040

Programmadoelen:
- meer duurzame Utrechtse samenleving

waarbij minimaal de afwenteling tussen
de 3 p’s (people, profit en planet) in beeld
wordt gebracht en deze leidraad wordt
voor beleidskeuzes;

- zorgen voor een meer strategische
oriëntatie in beleid en politiek t.a.v. het
Utrechtse grondgebied en haar
samenleving, via het vergroten van het
lange termijn bewustzijn;

- meer samenhang brengen in
beleidontwikkeling. Daarbij zoeken naar
synergie met de stakeholders van de
provincie, door het scheppen van een
gemeenschappelijk referentiekader;

In september 2010 verschijnt
de Staat van Utrecht 2010.
De startnotitie Utrecht 2040
wordt uitgewerkt in een
Uitvoeringsagenda, waarin
icoonprojecten opgenomen
zijn. In het najaar 2010 zal
hierover een bijeenkomst met
regiopartners plaatsvinden.

Startnotitie Utrecht
2040 12 april 2010
Cie BEM

Najaar 2010:
Staat van
Utrecht

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Wouter de Jong

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Herman Sietsma

Programma
Manager:
Monike van Duren
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Nr Naam project of
programma

Project/programmadoel Huidige fase en bijbehorende
inspanningen

Commissie en
gemaakte afspraken

Eerstvolgend
rapportage-
moment

Organisatie project
of programma

2 Utrecht e-provincie
(waaronder Diva,
Portaal en
aansluiting
basisregistraties)

Programma

De provincie legt zich er op toe om in 2011 een
meer transparante en dienstverlenende organisatie
te zijn. Essentie is de omvorming van de provincie
tot een elektronische overheid waarmee burgers,
bedrijven en partners digitaal zaken kunnen doen
(dienstverlening), waar zij digitaal hun informatie
kunnen vinden (transparantie) en waarmee zij
digitaal kunnen samenwerken bijvoorbeeld in
ketens of bij de beleidsvorming (interactie).
Een intern project dat bestuurlijk tot e-Provincie
wordt gerekend is DIVA. DIVA realiseert de
infrastructuur voor digitale documentverwerking.

De nieuwe website is
opgeleverd. Ook de meeste
andere afspraken op de -
Agenda 2008-2009 van het
programma zijn afgerond en
een nieuwe e-agenda is in
voorbereiding. Projecten
voor ontwikkeling
basisvoorzieningen die nog
lopen zijn: basisregistratie, e-
dienstverlening, en
beschikbaarheid geo-
informatie. Eerste uitrol
DIVA bij pilot-afdelingen
loopt.

Commissie BEM

Gemaakte afspraak
twee keer per jaar
een rapportage over
de voortgang middels
een statenbrief.

Financiële
rapportage met de
P&C-cyclus

Najaar 2010
Cie BEM

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Joop Binnekamp

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Karin Wisotzky

Programma
Manager:
Paul Mallens

3 Deregulering
subsidieproces

Project

Het doel van het project Deregulering is dat de
provincie in 2011 beschikt over een
vereenvoudigd, transparant en rechtmatig
subsidiesysteem.

Het project bevindt zich in de
implementatiefase. De
organisatie wordt ingericht
op de nieuwe werkwijze en
medewerkers worden
getraind in het toepassen van
de nieuwe werkwijze. Na de
implementatie zal de
werkwijze opgenomen zijn in
de lijnorganisatie en kan het
project beëindigd worden.

Commissie BEM

Commissie BEM
ontvangt in
september 2010 de
nieuwe concept-
Algemene
subsidieverordening
met het verzoek de
verordening vast te
stellen.

Najaar 2010
Cie BEM

Bestuurlijke
Opdrachtgever:
Marjan Haak-
Griffioen

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Karin Wisotzky

Projectleider:
Optioneel vacature
(invulling
afhankelijk van
noodzaak in relatie
tot mogelijkheden
lijnorganisatie)
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4 Eureka Het gebruiksklaar opleveren van de nieuwe
huisvesting voor bestuur en ambtenaren van de
provincie Utrecht in het huidige Fortis-gebouw op
1 januari 2012.

Projectfasering:
1. Definitiefase:
- Vaststellen PvE,
- Selectie (interieur)architect
- Selectie bouwmanager
2. Ontwerpfase:
- Voorlopig ontwerp
- Definitief ontwerp
3. Voorbereidingsfase”
- Technische omschrijving (bestek)
- Bouwvergunningen
- Aanbesteding
4. Realisatiefase:
- Verbouwing
- Inrichting
- Verhuizing
- Ingebruikname

Afronding definitiefase:
Oplevering PvE en
voorbereiding
besluitvorming t.b.v.
vaststelling PvE. Start
ontwerpfase: 1 april 2010

Commissie BEM en
PS:
Kwartaalrapportages
en vaststelling PvE
v.w.b. politieke
ruimten en
duurzaamheid
(herijkingdocument
PvE)

Najaar 2010,
commissie
BEM

Portefeuillehouder:
Joop Binnekamp

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Karin Wisotzky

Projectleider: Bob
Strookappe/Ida.
Zetstra
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5 Klimaat op orde

Programma

Het doel van het programma Klimaat op orde
A: Terugdringen van broeikasgasemissies
Versnelling en vermeerdering van activiteiten en
initiatieven in de provincie Utrecht die leiden tot
reductie van uitstoot van broeikasgassen.
B: Opvangen en aanpassen aan de gevolgen van
klimaatverandering. De eerste fase van het
programma (2008-2009) bestaat uit 12 projecten
die bijdragen aan de vier programma-onderdelen:
1. groei van netwerken, allianties en
participerende organisaties
2. kennisontwikkeling, bundelen en verspreiden
van kennis
3. pilotprojecten (doen en leren)
4. borgen van kennis en ervaring in provinciaal
beleid en uitvoering.

Uitvoering fase 1 (2008-
2009), 12 projecten
Voorbereiding fase 2 (2010-
2011) met accent op
gebiedsgerichte pilots.

Commissie MME

September 2007:
Plan van aanpak
2007INT200266
door cie MME
besloten tot
rapportage per
kwartaal.
Bij vaststelling
Actieplan
Duurzaamheid is
afgesproken
rapportages te
combineren. M.i.v.
2009 is afgesproken
dat over beide
programma’s 2 maal
per jaar wordt
gerapporteerd: een
maal via de
gebruikelijke P&C
cyclus en 1 maal
d.m.v. een
presentatie aan de cie
MME.

Voor de
rapportages
wordt
aangesloten
bij het
Actieplan
Duurzaam-
heid

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Wouter de Jong

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Dirk Willems

Programma
Manager:
Ria Oonk
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6 Programmabureau
Verder /
Pakketstudies

Programma

Het realiseren van een gezamenlijke
bereikbaarheidopgave in 2020. Hiertoe is het
programma VERDER opgericht. VERDER
(pakketstudies) werkt in twee gebieden: ring
Utrecht en driehoek (Utrecht-Hilversum -
Amersfoort). Binnen deze gebieden wordt
gewerkt aan de uitvoering van een integraal
maatregelenpakket. Hiervoor is een
bestuursakkoord opgesteld tussen 8 deelnemende
overheden. Er zijn afspraken gemaakt om de
komende jaren maximaal 3.1miljard te investeren
in de regio midden Nederland. Daarvan gaat 2.6
mrd naar de planstudies (snelwegen) en is 0,5 mrd
bestemd voor de regionale maatregelen.

Op 22 september 2009 is in
de staten besloten over de
regionale maatregelen. Het
betreft hier met name fiets,
OV en
mobiliteitsmanagement
maatregelen. De investering
van de provincie Utrecht
bedraagt 180 miljoen euro.
Het totale programma kent
een dekking van 500 mln. De
uitvoering van de
maatregelen vindt plaats bij
de bevoegde gezagen in de
periode 2010-2020 en wordt
gecoördineerd door het
programmabureau VERDER.

PS worden 2x per
jaar geïnformeerd via
Randstad urgent,
VERDER is daarvan
een onderdeel.

PS ontvangen ter
informatie de
halfjaarlijkse
voortgangs-
rapportage VERDER
na vaststelling in het
UVVB.

Voortgangsra
pportage
VERDER:
najaar 2010

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Het Utrechts Verkeer
en Vervoerberaad
onder voorzitter-
schap van Remco
van Lunteren

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Cor Bontje

Programma
Manager:
Aart Kees Evers
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7 Uitvoering Hart van
de Heuvelrug

Programma

Met het programma Hart van de Heuvelrug
beogen de 17 partners een duurzame ontwikkeling
van het gebied tussen Zeist, Soest en Amersfoort.
Zo worden onder andere twee ecologische
corridors gerealiseerd. Daarmee worden de
natuurgebieden in het noorden en het zuiden van
de Heuvelrug weer met elkaar verbonden. Behalve
aandacht voor de natuur, is veel aandacht voor
ruimte voor wonen, werken, zorg en recreatie. Het
programma bestaat uit circa 25 projecten die in
voorbereiding of uitvoering zijn. Deze projecten
worden door de verschillende partners uitgevoerd.
Via een gezamenlijk programmabureau wordt de
voortgang gecoördineerd.

Programma komt steeds
meer in de uitvoering en is
zichtbaar voor het publiek.
Ongeveer 5 projecten zijn
gereed. De Vliegbasis
Soesterberg bevindt zicht in
de bestemmingsplanfase.

De eerste verkoop van
woningen is gestart bij de
zorginstellingen. Het
toekomstig bedrijventerrein
Richelleweg is inmiddels in
bezit en in 2011 kunnen de
eerste kavels worden
uitgegeven. Dit betekent dat
het programma voor het eerst
ook geld gaat verdienen.

Commissie RGW

Nota van
Uitgangspunten
t.b.v.
bestemmingsplan
Vliegbasis
Soesterberg en
voorontwerp worden
in het najaar voor het
eerst besproken met
beide gemeenten
tijdens rondetafel
gesprek.

op 26 augustus is een
masterclass
grondexploitatie
gegeven om Soest,
Zeist en provincie
gelijke informatie te
geven.

Jaarrappor-
tage
Hart van de
Heuvelrug,
december
2010

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Bart Krol

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Herman Sietsma

Programma
Manager:
Eric Diepstraten
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8. Ruimte voor de Lek

Project

Het doel van het project Ruimte voor de Lek is het
verhogen van de veiligheid en van de ruimtelijke
kwaliteit in het plangebied, door een verlaging
van de maatgevende hoogwaterstand met 20
centimeter, en de integrale ontwikkeling van
natuur en recreatie.

De ingenieursopdracht is in
mei gegund. In overleg met
specialisten, bevoegde
gezagen, betrokken
overheden en omwonenden
is de gekozen variant verder
onderzocht en uitgewerkt. De
Stuurgroep neemt hier op 1
oktober 2010 een besluit
over. De voorbereidingen
voor het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) en
MER zijn gestart.

Commissie RGW

Op 16 september,
voor de start van het
PIP, is eerst overleg
PS met de
gemeenteraden over
het te volgen proces.

Eind 2010 GS besluit
over het voorontwerp
PIP en het project,
gevolgd door een
Statenbrief. Medio
2011 besluit PS en
partners over
definitief plan,
ontwerp PIP en
advies aan de
Staatssecretaris
vanuit de regio.

Nader te
bepalen.

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Joop Binnekamp

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Carolien de Boer

Projectleider:
Daan Martens
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9 Groot Mijdrecht
Noord

Project

Op 6 juli 2009 heeft u besloten om door te gaan
met de uitvoering van de natuuropgave zoals
geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen
(1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. Dit besluit
betekende het realiseren van 395 ha
hoogwaardige moerasnatuur in het oostelijk deel
van polder Groot Mijdrecht Noord (GMN). Op 28
juni 2010 heeft u gekozen voor de zogenaamde
‘Veenribbenvariant’ als basis voor het opstellen
van een inrichtingsplan voor GMN-oost. Dit
betekent dat op termijn in circa de helft van
GMN-oost een hoogwaardig moeras gerealiseerd
zal worden. Vooralsnog zal het gebied
functioneren als kerngebied voor de meer gewone
moerasvogels. In de uitvoering zal geprobeerd
worden voldoende natuurdoelen te realiseren,
zodat het gebied ook als broedhabitat kun
functioneren voor populaties van de meer
kritische moerasvogels.
Voor de bewoning en bebouwing betekent dit het
volgende: alle bewoning en bebouwing van
GMN-oost kan blijven. Maar indien bewoners
aangeven op basis van vrijwilligheid weg te willen
gaan, dan zal de provincie hun woning aankopen
met volledige schadeloosstelling. Alle aanwezige
agrarische gronden in het oostelijk deel van GMN
zullen worden aangekocht.

De Veenribbenvariant is in
nauwe samenwerking met
alle partners ontwikkeld, te
weten: Natuurmonumenten,
het waterschap Amstel, Gooi
en Vecht, de gemeente De
Ronde Venen en een
bewonersdelegatie. Met
name de nauwe
samenwerking met de
bewonersdelegatie betekende
in het proces een belangrijke
stap. Immers de eerder
ontwikkelde variant, de
variant van het
Schetsontwerp Groot
Mijdrecht Noord (‘variant
A’), was zonder
betrokkenheid van gemeente
en bewoners opgesteld. De
Veenribbenvariant (‘variant
B’) die met de bewoners is
ontwikkeld, sluit aan bij de
dynamiek van het gebied en
biedt ruimte voor maatwerk
voor bewoners. Daarmee is
draagvlak in het gebied
gerealiseerd. Het is te
verwachten dat de
realisatieperiode van deze
variant aanzienlijk korter is
dan wanneer gekozen zou
zijn voor de variant van het
Schetsontwerp, gezien het
grotere draagvlak. De

De Commissie RGW
wordt najaar 2010
geïnformeerd over de
aanpak/ het tijdpad
van de verdere
uitwerking van de
veenribbenvariant
naar een
inrichtingsplan.

Nog niet
vastgesteld

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Wouter de Jong

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Carolien de Boer

Projectleider:
Carla Bisseling
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Veenribbenvariant is eerder
een denkrichting dan een
volledig uitgewerkte variant.
Nadere uitwerking volgt in
de loop van 2010-2011.
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10 Agenda Vitaal
Platteland

Programma

Op 1 januari 2007 trad de Wet Inrichting
Landelijk Gebied (WILG) in werking, en daarmee
ook het Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG). De ministeries van LNV, VROM en V&W,
en de koepelorganisaties van provincies (IPO),
gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) zijn
daarmee samen de uitdaging aangegaan om een
slagvaardiger sturing in het landelijk gebied tot
stand te brengen.
Provincies voeren in het ILG de regie. Met
belangrijke rollen voor de gemeenten, de
waterschappen en de maatschappelijke
organisaties zorgen de provincies er voor dat de
rijksdoelen uit het Rijksmeerjarenprogramma
Vitaal Platteland 2007-2013 geïntegreerd worden
met de inspanningen in de regio’s. Rijk en elke
afzonderlijke provincie hebben hiertoe in ILG-
overeenkomsten afrekenbare prestatieafspraken
gemaakt (Bestuursovereenkomst ILG) over welk
deel van de rijksdoelen in de zevenjarige periode
door de provincie wordt gerealiseerd en welk
rijksbudget daarvoor beschikbaar is. In het ILG zit
geld voor realisatie van doelen voor natuur,
landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en
reconstructie van de zandgebieden. Milieu maakt
integraal onderdeel van deze doelen uit.
De ILG overeenkomst met het Rijk is in de
provincie Utrecht onderdeel van de Agenda Vitaal
Platteland (AVP), waarin ook de provinciale en
regionale doelen zijn opgenomen.

Programma zit in fase van
balans opmaken. Via de Mid
Term Review (MTR) op de
bestuursovereenkomst met
LNV tot 1 april gedaan.
Tweede Kwartaal wordt
gericht op MTR AVP. Daarin
wordt ingegaan op de
voortgang van de provinciale
doelen en de co-financiering
door andere partijen. Tevens
leveren we een inzicht in de
voortgang per gebied. Op
basis van beide MTR-
uitkomsten zal de strategie
bepaald worden voor de
komende drie en half jaar van
het programma.

Commissie RGW

De
gebiedsprogramma's
AVP 2007-2013 zijn
door PS vastgesteld
in 2007. Jaarlijks
vóór de zomer stellen
PS de jaarrapportage
AVP van het
voorgaande jaar vast,
alsmede de
kaderbrieven ten
behoeve van
Uitvoeringsprogram
ma's van het
volgende jaar.

Dit jaar zal
na de zomer
de kaderbrief
worden
behandeld.

MTR 2010:
september
2010

Bestuurlijk Opdr:
Bart Krol

Ambtelijk Opdr:
Carolien de Boer

Programmamanager
Rita Kuijsters
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11 Vrede van Utrecht

Programma

Het programma Utrecht 2018 heeft tot doel het
duurzaam investeren in de culturele infrastructuur
en culturele programmering om het economisch
vestigingsklimaat en woonklimaat te verstevigen,
de maatschappelijke participatie te vergroten en
het imago van Utrecht als provincie van kennis en
cultuur te versterken.

Om het doel meer kracht bij te zetten, hebben de
gemeente en provincie Utrecht de gezamenlijke
ambitie uitgesproken om Utrecht te nomineren
voor Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De
viering Vrede van Utrecht in 2013 zal als opstap
dienen naar 2018. De uitwerking van beide
ambities is belegd bij de stichting Vrede van
Utrecht.

In 2010 wordt het
programmaplan verder
opgesteld waarin de
uitgangspunten worden
geformuleerd voor de
provinciale visie van het
programma Utrecht 2018

De Stichting Vrede van
Utrecht is nu bezig met de
voorbereidingen van de
nominatie van Utrecht
Culturele Hoofdstad van
Europa. In samenwerking
met de gemeente en
provincie Utrecht en andere
partners wordt er gewerkt
aan de realisatie van het
bidbook dat moet resulteren
in de nominatie van Utrecht
Culturele Hoofdstad van
Europa 2018.

Daarnaast wordt er in
aanloop naar de viering
Vrede van Utrecht in 2013
een jaarlijkse programmering
in stad en regio
georganiseerd door de
stichting langs drie lijnen:
* Culturele Top
Samenwerken met Utrechtse
organisaties die
internationale aandacht
hebben of die internationale

Commissie WMC

In 2011 zal er het
programmaplan
Utrecht 2018 worden
vastgesteld door PS.

Tevens wordt PS
jaarlijks
geïnformeerd door de
stichting Vrede van
Utrecht via een
activiteitenprogramm
a over het komende
jaar. Dit is
afgesproken in het
plan van aanpak dat
in 2008 is vastgesteld
door PS

December
2010
(activiteiten-
programma
stichting
VvU)

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Anneke Raven

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Karin Wisotzky

Gedelegeerd
ambtelijk
opdrachtgever:
Jaap Bos

Programma
Manager:
Thomas Nova
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aandacht moeten krijgen.
* Behoud erfgoed
Samenwerken met culturele
en maatschappelijke partners
op bijzondere erfgoedlocaties
in de stad en regio Utrecht.
* Vergroten Cultuurbereik
Opzetten van een breed
programma van high en low
culture om cultuurbereik te
vergroten in de provincie
Utrecht.



Datum: 13 september 2010

13

Nr Naam project of
programma

Project/programmadoel Huidige fase en bijbehorende
inspanningen

Commissie en
gemaakte afspraken

Eerstvolgend
rapportage-
moment

Organisatie project
of programma

12 Utrechtse Jeugd
Centraal

Programma

Het programma Utrechtse Jeugd Centraal heeft
drie doelstellingen:
1. Het kind centraal: organiseren en
handelen met het kind als uitgangspunt
2. Empowerrment als grondslag van
hulpverlening
3. Werken met bewezen effectieve
interventies door professionals die een partnership
aangaan met cliënten

Het programma is in volop in
uitvoering en wordt eind
2011 afgerond.

Dit najaar vindt een audit
plaats op de voortgang en
mogelijke bijsturing van het
programma gelet op de
bestuurlijke ontwikkelingen
binnen de jeugdzorg
(transitie).

de voortgangs-
rapportage is in juni
door PS vastgesteld,
en loopt conform
gemaakte afspraken
P&C-cyclus.
Voorts is met de Cie
een afspraak gemaakt
over de
audit/evaluatie.

November
2010

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Marjan Haak-
Griffioen

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Anette Tyman

Programma
Manager:
Gerard Agterberg
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13 Sociale Agenda

Programma

Begin 2010 is er in PS ingestemd met een focus
wijziging binnen de thema's van de Sociale Agenda.
De focus ligt nu op jeugd. Dat heeft voor onderstaande
thema's de volgende consequenties(zie cursieve tekst):

Met het programma Sociale Agenda wil de
provincie Utrecht de sociale pijler van
haar beleid versterken. Het doel van het
programma is:

o Het bevorderen van de sociale samenhang;
o het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare
groepen; en
o het verbeteren van de sociale infrastructuur.

In 2008-2011 is er gekozen voor twee thema’s om
de doelstelling te behalen.

1. Integratie en participatie
o het bevorderen van integratie in het onderwijs:
en
o sociale cohesie, ontmoeting en actief
burgerschap.

Binnen het thema integratie en participatie
richten we ons op 2 subthema’s nl.: Het
versterken van de sociale omgeving van jongeren
binnen Samen Sterk en het verstreken van de
positie van jongeren zelf in Eigen Kracht.

2. Onderwijs en Arbeidsmarkt
o aanpak van voortijdig schoolverlaten;
o aanpak jeugdwerkloosheid;
o arbeidsmarkt; en
o het verminderen van laaggeletterdheid.

22 maart 2010 is er in PS
ingestemd met een focus
wijziging binnen de thema's
van de Sociale Agenda.
De focus ligt nu op jeugd.

Eind 2011 ronden we het
programma af. De evaluatie
van de Sociale Agenda
2008-2011 vindt na
afronding, eind 2011, plaats.
Er komt dit jaar (2010) een
Sociaal Rapport uit. De
bevindingen die hieruit
voortkomen zijn mogelijke
nieuwe thema's voor de
volgende coalitieperiode.

Commissie WMC

1 maart 2010
Commissie bespreekt
focus

16 april 2010
Commissie ontvangt
memorandum
‘Voorbeelden
Sociale Agenda
focus Jeugd’

29 november
2010 kennis
nemen van
Sociaal
Rapport

29 november
2010 kennis
nemen van
voortgangs-
rapportage
Sociale
Agenda

Bestuurlijk
Opdrachtgever:
Marjan Haak-
Griffioen

Ambtelijk
Opdrachtgever:
Dirk Jan Haitsma

Programma
Manager:
Vivia Wessels
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Op het terrein van O&A zetten we de komende
twee jaar op basis van de inzet en de ervaring van
de afgelopen twee jaar voor een specifiekere
benadering door in te zetten op de volgende twee
onderwerpen:
1. Onderwijs en werk voor jongeren in kwetsbare
posities
2. stimuleren van sectorale samenwerking in zorg
en techniek
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14 Nieuwe Hollandse
Waterlinie

Programma

Het programma bestaat uit vier deelgebieden cq
enveloppen:
-Vechtstreek-Zuid
-Kraag van Utrecht
-Rijnauwen-Vechten
-Linieland

Programmadoelen:
- behoud en veiligstelling en herstel van

aanwezige waarden.
- vergroten van beleefbaarheid van de

NHW;
- vergroot toegankelijkheid van de NHW;
- vergroten van de maatschappelijke

betekenis van het NHW-gebied

Credo: “behoud door ontwikkeling”

Ter uitvoering van de Nota
Ruimte wil het kabinet
investeren in projecten en
gebieden die cruciaal zijn voor
de nationale ruimtelijke
hoofdstructuur. De
deelgebieden Rijnauwen-
Vechten, w.o. een deel van de
Kraag van Utrecht, en
Linieland lopen mee in dit
Nota Ruimte –traject. Vóór
2014 dienen de NR-projecten
in uitvoering te zijn gebracht.
De overige niet Nota-Ruimte
gebieden zijn zowel in
programmeerfase als in
uitvoeringsfase
Afronding van NHW/quick
win projecten
(stimuleringsfondsbudgetten)

MTR midterm review
van de ILG en de
rapportage aan de
minister van de
jaarlijkse
Bestuursovereenkomst
ILG w.o. voortgang
Nationale landschap
NHW en Nota Ruimte
NHW

Vaststellen GS
plannen van aanpak
Nota Ruimte en ter
kennisgeving naar PS
juli 2010

Nader te
bepalen

Bestuurlijks
opdrachtgever:
Anneke Raven

Ambtelijk
opdrachtgever:
Carolien de Boer

Programmamanager:
Noëlle van Herp



Datum: 13 september 2010

17

Nr Naam project of
programma

Project/programmadoel Huidige fase en bijbehorende
inspanningen

Commissie en
gemaakte afspraken

Eerstvolgend
rapportage-
moment

Organisatie project
of programma

15 Groene Hart

Programma

De doelstelling van het uitvoeringsprogramma
voor het Nationaal Landschap Groene Hart is te
komen tot een landschappelijk mooi, ecologisch
waardevol, economisch vitaal Groene Hart,
waarin het voor inwoners en recreanten goed
toeven is.

Om deze doelen te realiseren zijn er verschillende
projecten:

- Voorloper 2009-2020 en vervolg:
Gezamenlijke bouwsteen voor de
provinciale Structuurvisies en zorg voor
implementatie hiervan ook in gelijke
regelgeving

- Kwaliteitsatlas en Kwaliteitsteam: ter
bevordering van kennisuitwisseling,
discussie en adviezen over ruimtelijke
kwaliteit

- 7 gebiedsprojecten die een icoonstatus
hebben gekregen (voorbeeld- en
aanjaagfunctie)

- Groene Hart-breed Merk & Marketing
(M&M, Groene Hart als sterk merk)

- Groene Hart-breed Recreatief Route
Netwerk (RRN)

- Programma Westelijke Veenweiden: in
2009 zijn Nota Ruimte-middelen aan dit
Programma toegekend dat voor een groot
deel overlapt met grenzen en doelen van
het Groene Hart en uitwerking geeft aan
water- en bodem en landbouwopgave.

Het uitvoeringsprogramma
voor het Nationaal
Landschap het Groene Hart
2007-2013 loopt nu 3,5 jaar.
De Nota Ruimtemiddelen
voor Westelijke Veenweiden
zijn in 2009 pas toegekend,
en deze projecten zijn recent
van start.

De Gebiedsprojecten worden
uitgevoerd in de ILG-lijn van
elke provincie. Voor Utrechts
Groene Hart zijn dat De
Venen en Groot Mijdrecht
Noord. Utrechtse Westelijke
Veenweidenprojecten zijn,
momenteel Zegveld
Portengen en Groot Wilnis-
Vinkeveen.

De Voorloper krijgt in
Utrecht haar vertaling in de
nieuwe Provinciale
Structuurvisie Ruimte.

De overige programmabrede
projecten zijn in
uitvoering/beheer.

Het
Uitvoeringsprogram
ma 2007-2013 is in
februari 2007 door
de besturen van de
drie Groene Hart
provincies
vastgesteld.

Jaarlijkse (juni)
wordt het Rijk
(VROM, LNV,
V&W) geïnformeerd
over de stand van
zaken voor het
gehele Groene Hart
met de
Voortgangsrapportag
e:

In 2010 is er ook een
stand van zaken
verschenen tav de
doelen van het
Groene Hart in een
‘Effectmonitoring’.

Beide rapportages
worden vastgesteld
in de Stuurgroep
Groene Hart en
worden ter
informatie verstuurd
aan de PS van de drie
provincies.

De
Voortgangs-
rapportage
2010 zal eind
mei 2011
verschijnen
en ter
informatie
worden
aangeboden
aan de
Provinciale
Staten van de
drie
provincies.

De Effect-
monitoring
wordt
herhaald in
2012.

Bestuurlijk
opdrachtgever
Groene Hart:
Stuurgroep Groene
Hart, bestaande uit
de gedeputeerden
van de drie Groene
Hart provincies.

Bestuurlijk
opdrachtgever
Utrecht: dhr. Bart
Krol (ook lid van de
Stuurgroep Groene
Hart).

Ambtelijk
opdrachtgever
Utrecht:
Rita Kuijsters en
Hugo Jungen

Programmadirecteur:
dhr. Lex Hartholt

Programmamanager:
Mariken Fellinger

Programma-
coördinator Utrecht:
Conny Raijmaekers
Josje van Noorden
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16
Provinciale
Structuurvisie
Ruimte 2013 – 2025
Project

De provincie Utrecht beschikt in 2012 over een
actueel, integraal afgewogen en
verankerd ruimtelijk beleidskader en
instrumentarium, dat antwoord geeft op de
ruimtelijke relevante maatschappelijke
vraagstukken en met een heldere
sturingsfilosofie.

PS hebben op 31 mei 2010
besloten dat dit een
strategisch project is.

Voorbereidingen om te
komen tot Kadernota die eind
2010 wordt vastgesteld door
PS

Ad hoc commissie
PRS en commissie
RGW

eind 2010 Kadernota
ter vaststelling
aanbieden aan PS

november
2010
Kadernota

Bestuurlijk
opdrachtgever: Bart
Krol

Ambtelijk
opdrachtgever: Hugo
Jungen

Projectleider: Ruurd
Jonge Poerink

17 Groene Ruggengraat

Project

Doel van dit door LNV en Utrecht getrokken
RandstadUrgent-project is de realisatie van de
Groene Ruggengraat te versnellen.
Met het project Groene Ruggengraat realiseren de
drie betrokken provincies de robuuste ecologische
verbinding tussen de Biesbosch en het Gooimeer.
In het kader van RandstadUrgent is het doel
(realisatie van deze ecologische verbinding) per
deelgebied verbreed tot een integrale
gebiedsopgave (recreatieve doelen, landbouw,
landschap, waterkwaliteit en -berging en
tegengaan bodemdaling).

In Groot Wilnis-Vinkeveen
is de Groene Ruggengraat, na
het gebiedsconvenant (april
2010) in de uitvoeringsfase;
voor Utrechtse Vecht en
Weiden geldt, dat delen al in
de realisatiefase zijn terwijl
de planfase nog loopt.

Commissie RGW

Het project verkeert
deels in de planfase
en grotendeels in de
uitvoeringsfase. De
commissie wordt
over de voortgang
geïnformeerd onder
andere via de
jaarlijkse
uitvoerings-
programma´s.

Nader te
bepalen

Bestuurlijk Opdr:
Bart Krol (en
minister Verburg)

Ambtelijk Opdr:
Rita Kuijsters (en
Herman Wierenga,
LNV)

Projectleider:
Hans Burgers (en
Peter vd Knaap,
LNV)


