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Ons college van Gedeputeerde Staten wilde die Utrechtse 

samenwerking tussen provincie en gemeenten intensiveren. 

De Samenwerkingsagenda leende zich daar uitstekend 

voor. En met het leggen van de puzzel brak een spannende 

periode aan: het uitvoeren van de afspraken tussen de 

provincie en haar partners.

We zijn nu bijna drie jaar verder en maken de balans op. We kijken welke 

projecten zijn afgerond; wat nog in uitvoering is en welke projecten de 

eindstreep niet gaan halen. 

Gelukkig zien we vooral mooie concrete resultaten. Zo zien we bijvoorbeeld 

energiebesparende straatverlichting in Houten, een versterkt dorpshart in 

Eemnes, een herontwikkeld landgoed Zuylenstein, een Masterplan voor 

Soesterberg en een jaarlijkse Eneco Tour door onze provincie. 

Samen met de gemeenten werkten we aan de glasvezelinfrastructuur in 

Lopik, ontwikkelden we een prachtige documentaire over Kamp Amersfoort 

en sloegen we waterputten op de Heuvelrug. Kortom: op vrijwel alle terreinen 

hebben we Utrecht weer iets mooier en sterker gemaakt.

Dat hebben we samen gedaan. De gelegde puzzel bleek meer dan de som 

der delen. Daar dank ik alle partners heel hartelijk voor. Samen voor hetzelfde 

doel: voor de prachtige provincie Utrecht. Laten we daar vooral mee doorgaan!

R.C. Robbertsen,

commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht

Voorwoord

In 2008 legden we een puzzel van negenentwintig stukken. Negenentwintig 

bijzondere en unieke stukken die samen een sterk geheel vormden. Die puzzel 

stond voor het samenwerken in het Utrechtse. 





De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) heeft in 2007 een inventarisatie gedaan naar de 

wensen van Utrechtse gemeenten voor de nieuwe coalitie-onderhandelingen. Daar bleek de wens 

te zijn voor een nog nauwere samenwerking. 
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Marjan Haak: ‘Vervolgens zijn de zaken aan elkaar 

geknoopt en is er een akkoord gesloten met de individuele 

gemeenten, de VNG, en de samenwerkingsverbanden. 

Over zaken die heel urgent zijn, die gemeenten alleen niet 

van de grond kunnen tillen. Samenwerking, handelen als 

één overheid, was één van de speerpunten van het vorige 

college. Het huidige college heeft dat overgenomen.  

Er waren toen al ongeveer 226 procesafspraken gemaakt, die in de eerste  

zes maanden van 2008 uitgewerkt zijn naar te realiseren doelen.  

Deze uitwerking hebben de provinciale ambtenaren samen met hun collegá s 

van de gemeenten gedaan. Toen het huidige college aantrad, was de 

organisatie net begonnen met de uitvoering van de afspraken.’

De indruk bestaat dat de provincie een stroperig orgaan is, waar slecht mee is 

samen te werken. Is dit dankzij de Samenwerkingsagenda veranderd? 

Haak: ‘Juist dat beeld heeft de Samenwerkingsagenda proberen te bestrijden. 

En dat bleek ook goed uit te pakken. Ambtenaren van gemeenten en provincie 

weten elkaar steeds sneller te vinden. Dat hangt natuurlijk ook samen met een 

veranderende bestuursstijl, die steeds meer op samenwerking is gericht. Maar 

de Samenwerkingsagenda heeft daar zeker ook aan bij gedragen. Er zijn een 

groot aantal concrete resultaten geboekt.’

De Samenwerkingsagenda wordt nu afgesloten. Projecten die nog lopen 

worden afgerond. Wat waren uw ervaringen met de agenda? 

‘De rode draad is zoals de titel al zegt samenwerken. Er is ook op veel niveaus 

samengewerkt, de relatie tussen de gemeenten en provincie is verbeterd. 

Ik ben blij dat ik als verantwoordelijk gedeputeerde beide kanten van de 

Samenwerkingsagenda heb meegemaakt. Als wethouder in Woerden heb ik 

met de provincie samengewerkt met het aandragen van projecten. Aan de 

andere kant ben ik als gedeputeerde intensief bezig geweest met coördinatie 

en monitoring. De uitvoering van de afspraken worden binnen de afdelingen 

opgepakt. Een belangrijk leerpunt was dat de indruk bij Provinciale Staten 

bestond dat zij niet altijd even goed aangehaakt waren. Daarover moeten we 

goed doordenken. Alle partners moeten goed geïnformeerd zijn en blijven.  

De VNG en de provincie zullen niet meer van deze projectlijsten maken,  

maar het is wel een heel goed leertraject geweest.’ 

Wat brengt nu de toekomst? 

‘Op dit moment zijn 130 van de 226 afspraken gerealiseerd en worden een 

kleine 64 afspraken uitgevoerd. Grote en kleine: van de herinrichting van de 

Laakzone in Bunschoten tot het helpen realiseren van een aardgasvulpunt. 

Het is niet opportuun om nieuwe afspraken te maken. Budgettaire ruimte 

ontbreekt en bij provincie en gemeenten is alle menskracht nodig om 

de lijst af te werken. Begin 2009 hebben wij het bestuurlijk instrument 

Samenwerkingsagenda geëvalueerd. Hieruit komt naar voren dat men het 

tempo waarin de procesafspraken zijn gemaakt, en omgezet zijn naar te 

realiseren projecten heeft gewaardeerd. Ook bleek dat gemeenten het als 

positief ervaren dat op alle (ambtelijke) niveaus samenwerking tot stand is 

gekomen. We gebruiken de goede punten van de Samenwerkingsagenda  

om een visie op samenwerken in het brede verband te ontwikkelen.’

‘Het is een goed leertraject geweest’
Marjan Haak, gedeputeerde Zorg, Jeugd, Onderwijs, en Bestuurlijke Organisatie
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Inleiding en leeswijzer

Elke lijst bestaat uit zes kolommen. In de eerste kolom staat de gemeente, in de tweede het 

nummer dat bij het samenstellen van de agenda aan de afspraak is gegeven. Dit  nummer 

bestaat uit letters die de gemeentenaam weergeven, en een volgnummer. Na de nummers 

staan de bijbehorende beleidsvelden, die als icoon zijn weergegeven.

 

 

Na de iconen vindt u de naam van het project, en vervolgens een korte beschrijving. 

Deze komen zoveel mogelijk overeen met de namen en beschrijvingen die in 2008 zijn 

geformuleerd. Een enkele keer is er een kleine wijziging als gevolg van voortschrijdend inzicht. 

In de laatste kolom,’Toelichting provincie/gemeente’, staat per project/afspraak beschreven 

waarom het de eindstatus goud, groen of rood heeft. 

 

Mocht u vragen hebben over de projecten, naar aanleiding van deze rapportage dan kunt u 

die stellen aan Saskia Rolsma, telefoon: 030 - 258 2687 of saskia.rolsma@provincie-utrecht.nl.

Voor u ligt de laatste rapportage van de 

Samenwerkings agenda. Sinds mei 2008 

is het gebruikelijk dat er twee keer per 

jaar over de voortgang gerapporteerd 

wordt middels een stoplichtrapportage. 

Omdat dit de laatste is, is de rapportage 

iets uitgebreider. Naast de gebruikelijke overzichten met 

afspraken en projecten, is er ruimte voor achtergrondinformatie. 

U kunt in interviews lezen hoe betrokken ambtenaren de 

Samenwerkingsagenda hebben ervaren en welke meerwaarde 

deze volgens hen heeft. Zo heeft u niet alleen een volledig, 

beknopt overzicht van het verloop van alle afspraken, maar weet 

u ook wat zich daar achter afspeelt.

 

Deze rapportage is, anders dan voorheen, geordend op status 

in plaats van op gemeente. Zo zijn er drie lijsten ontstaan: 

één met gouden projecten, één met groene en één met rode. 

De gouden zijn afgerond, de groene nog in uitvoering en 

rode zijn van de agenda gehaald. Projecten/afspraken die in 

de vorige rapportage de status oranje hadden, zijn of goed 

op gang gekomen en uiteindelijk groen geworden of alsnog 

stopgezet.
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Gemeentegrenzen van voor de herindelingen in noord-west Utrecht.
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130 keer goud 
De 130 afspraken die de status goud hebben, zijn afgerond. 

Dit houdt in dat de afspraak, zoals die is gemaakt in het 

voorjaar van 2008, gerealiseerd is.
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In de kolom ‘Toelichting provincie/gemeente’ 

vindt u hoe de afspraak is gerealiseerd.

De portefeuilles waarbinnen de afspraken 

vallen, zijn weergegeven met iconen.
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Gemeente Nummer

Porte-

feuille Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Abcoude ABC01 Abcoude Zuid De provincie faciliteert de gemeente bij de ruimtelijke 

onderbouwing van de ambities, uitmondend in een 

onherroepelijk bestemmingsplan.

De samenwerking heeft er in geresulteerd dat GS aan de hand van een ontwerp-bestem-

mingsplan hebben besloten tot aanpassing van de bebouwingscontour zodat het be-

stemmingsplangebied nu binnen de rode contour ligt. Onderdeel van het plan is ook de 

(planologische) verankering van de versterking van de ecologische verbindingszone langs de 

Winkeldijk. In april 2010 heeft de bestuursrechter een verzoek om schorsing van de vaststel-

ling van het bestemmingsplan afgewezen. Uitvoering van het bestemmingsplan is nu een 

gemeentelijke zaak. 

Abcoude ABC02 Bestuurlijke 

organisatie

Abcoude vraagt ondersteuning door middel van kennis en

capaciteit ten behoeve van het fusieproces. Abcoude gaat eerst 

nader specifi ceren op welke beleidsterreinen zij ondersteuning 

zou willen van de provincie.

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 onder-

zoek gedaan naar alternatieve varianten voor de herindeling en een adviesvoorstel gemaakt. 

Hierin is voorgesteld om Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen tot een nieuwe 

gemeente De Ronde Venen en om Breukelen, Loenen en Maarssen samen te voegen tot een 

nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Beide Kamers der Staten Generaal hebben ingestemd met 

dit voorstel. De herindeling gaat in per 1 januari 2011.

Abcoude ABC03 Leefbaarheid 

Baambrugge

De provincie denkt mee met een gemeentelijke ruimtelijke 

structuurvisie Baambrugge over een mogelijke andere locatie 

van het dorpshuis.

Verplaatsing van het dorpshuis is niet meer aan de orde. Additionele fi nancieringsmogelijk-

heden voor een vernieuwd dorpshuis zijn in procedure of worden nader bestudeerd. De aan-

vraag van de gemeente Abcoude voor subsidie in het kader van de regeling cultuurhuizen is 

afgewezen. Een digitaal serviceloket is inmiddels in gebruik genomen in het dorpshuis, eind 

2009 geopend door gedeputeerde Raven. Dit is één van de eerste uit het breedbandproject 

Teleweide, waarmee het voorzieningenniveau in kleine kernen wordt verbeterd. Een eerste 

tranche van de Leader-subsidie is toegekend. Hiermee heeft de provincie haar mogelijke 

rollen invulling gegeven.

Amersfoort AME01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling. Het aardgasstation op de Isselt is geopend. Het is tevens het eerste groen-gasstation in 

de provincie. De afspraak is daarmee uitgevoerd. Het omschakelen van het wagenpark in 

omgeving, gestimuleerd door provincie en gemeente, is een belangrijk aandachtspunt voor 

vervolg en noodzakelijk om rijden op gas tot succes te maken. 

Amersfoort AME02 Amersfoort 750 jaar Subsidieverlening Amersfoort 750. Er is een fi nanciële bijdrage beschikbaar gesteld.

Gemeente Nummer Porte-

feuille

Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Gouden projecten
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Gemeente Nummer

Porte-

feuille Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Amersfoort AME07 Amersfoort

Vernieuwt: 

Hogewegzone

Creëren van stadsentree met stedelijke allure: hoogwaardige, 

stedelijke inrichting van de hoofdverkeersader de Hogeweg, 

woningbouw, zwembad en sporthal.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

Amersfoort AME09 Oliemolen kwartier Het versterken van de creatieve economie in het Oliemolenkwar-

tier door projecten.

De EFRO-aanvraag Amersfoort Innovatief Sterk, waar het initiëren van een bedrijvencampus 

op het Oliemolenkwartier een onderdeel van uitmaakt, is inmiddels beschikt en positief 

afgehandeld

Amersfoort AME12 Wagenwerkplaats: 

Veren smederij

Restauratie van de verenloods. Verstrekking subsidie via de 

reguliere subsidiebesluit Erfgoedparels.

De restauratie van de verenloods heeft dankzij subsidie uit het provinciale Fonds Erfgoed-

parels plaats kunnen vinden. Na de restauratie is het gebouw in gebruik genomen door 

Xynyx Operagezelschap.

Amersfoort AME14 Amersfoort Ver-

nieuwt: Rande-

broek-Zuid

Overleg over mogelijkheden bijdrage provincie aan verwezenlij-

ken kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma en gebieds-

ontwikkeling Randenbroek-Zuid; afweging bij verdeling Fonds 

Stedelijk Bouwen en Wonen op basis van criteria verordening.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan dit 

project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project aange-

sloten.

Amersfoort AME15 Amersfoort 

Vernieuwt: stimule-

ring Wijkeconomie

Gemeente gaat aanvraag indienen voor fi nanciering projectleider 

uit Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.

Project loopt, de gemeente heeft dit zelf opgepakt en een coöordinator aangesteld. 

Tussen provincie en gemeente zijn geen concrete afspraken gemaakt over eindresultaat en 

inzet. De provincie heeft in juni en september 2009 gevraagd of Amersfoort nog ondersteu-

ning nodig heeft. Daaruit zijn geen concrete activiteiten vanuit de provincie voortgevloeid. 

Amersfoort AME16 Bereikbaarheid 

Centraal Stads-

gebied

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. GS hebben in 2009 besloten om een bijdrage toe te kennen in eventuele tekorten van de 

projecten aansluiting Hogeweg, Hogewegzone, Hogeweg Binnen, Kersenbaan en Hertekop.

Amersfoort AME 18 Documentaire 

Kamp Amersfoort

Verlenen van subsidie voor het maken van een fi lmdocumentarie 

over kamp Amersfoort.

De documentaire is gerealiseerd en aangevuld met een toelichting voor gebruik in de klas. 

De documentaire wordt verspreid onder middelbare scholen in de nabije omgeving. 

Mogelijkheden om de documentaire geschikt te maken als lesmateriaal worden onderzocht.

De eindverantwoording en het verzoek tot vaststelling van de subsidie zijn ingediend en 

defi nitief toegekend.

Amersfoort AME 19 Eigen 

Kracht-conferentie

Provincie Utrecht verstrekt gemeente Amersfoort bijdrage voor 

Eigen Kracht-conferenties (in de vorm van inzet capaciteit, 

inkoop of schenking)

In 2008 hebben er 11 netwerkconferenties plaatsgevonden. Deze zijn uitgevoerd door Bureau 

Jeugdzorg Utrecht. De gemeente heeft aangegeven opnieuw deze conferenties in te willen 

zetten en doet een nieuwe subsidieaanvraag (loopt niet via de Samenwerkingsagenda).

Amersfoort AME20 Jeugdzorg en 

Jeugdbeleid

Vóór de zomer komen de provincie en de gemeente Amersfoort 

tot bestuurlijk akkoord.

Bestuurlijk akkoord Amersfoort ‘Samen sterk voor sociaal Amersfoort’ is getekend op 9 juli 

2009.

Gemeente Nummer Porte-

feuille

Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente
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Gemeente Nummer

Porte-

feuille Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Amersfoort AME21 Museum Flehite GS hebben besloten dat zij in het kader van de 

Utrechtse Schatkamer een bijdrage leveren voor de kosten van 

herinrichting.

Museum Flehite is in 2009 feestelijk heropend met een prachtige herinrichting waarvan een 

open entree met koffi  ehoek en een grote ruimte voor educatieve activiteiten voor scholieren 

deel uitmaken.

Amersfoort AME24 Transformatie in 

bestaande stad: 

Collectief Particu-

lier Opdrachtgever-

schap

Gemeente Amersfoort en provincie Utrecht werken vóór juli 

mogelijkheden uit om Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

(CPO) te stimuleren en ondersteunen.

In samenwerking met de provincie zijn de ambities van de gemeente Amersfoort op het 

terrein van CPO verder uitgewerkt en geconcretiseerd. Door adviesbureau De Regie, betaald 

door de provincie, is voor de gemeente Amersfoort een eigen handboek opgesteld en zijn 

mogelijke locaties doorgelicht. Op basis hiervan kunnnen de komende jaren meerdere 

CPO-projecten worden gerealiseerd. Het college van Amersfoort heeft inmiddels 4 locaties 

aangewezen voor CPO.

Amersfoort AME25 Wonen-leren-

werken

Gemeente dient een subsidieaanvraag in voor aanbod woonruim-

te aan jongeren in achterstandssituaties.

Met provinciale subsidie is Pitstop gerealiseerd; een kamers-met-kansen-voorziening voor 

kwetsbare jongeren zonder huisvesting.

Amersfoort AME26 Krachtwijk 

Kruiskamp 

De provincie spant zich in om een rol te spelen in het leefbaar 

houden van de krachtwijken. Op basis van een projectvoorstel 

vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008.

De gemeente heeft uit de eerste tranche van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen een 

subsidiebijdrage ontvangen voor dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de 

afdeling blijven we bij dit project aangesloten.

Baarn BAA02 Drakenburger-

gracht

De provincie speelt een actieve rol bij het project van gebiedsont-

wikkeling Drakenburgergracht binnen de randvoorwaarden op het 

gebied van natuur, zorg, recreatie en wonen.

Het planproces met het oog op de samenwerking van de zorginstellingen Sherpa en Amer-

poort, inclusief toevoeging van 225 woningen, is eind 2007 gestuit op belemmeringen. De 

gemeente heeft daarop verzocht om overleg over een provinciale rol daarbij. 

Een nieuw voorontwerp-bestemmingsplan richt zich opnieuw op omgekeerde integratie, 

waarbij het rood-voor-groen-vraagstuk en de EHS-saldering in nauw overleg met de provin-

cie is opgepakt. Afsluiten van de Zandheuvelweg is noodzakelijk om het centrumgebied voor 

beide instellingen te kunnen realiseren. De provincie heeft op verzoek van de gemeenten 

Baarn en Eemnes het benodigde verkeersonderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van het 

omleiden van het verkeer via de Oud-Eemnesserweg. Opwaardering van de Oud-Eemnes-

serweg en daarbij het treff en van geluidmaatregelen blijkt hiervoor noodzakelijk. De actieve 

inbreng van de provincie is hiermee afgerond. 

Baarn BAA03 Inrichtingsplan 

Lage Vuursche

Honorering van het verzoek voor de inbreng van expertise voor 

het opstellen van een plan van aanpak voor de problemen van 

recreatief verkeer en - parkeren.

Hauptmeijer Verkeer heeft in september 2010 van gemeente Baarn de opdracht gekregen 

een integraal gebiedsgericht mobiliteitsonderzoek Lage Vuursche uit te voeren. Uit dit onder-

zoek zullen maatregelen voortkomen om knelpunten op te lossen aangaande vervoers-, ver-

plaatsings- en verkeerspatronen. Hierbij worden toekomstige ontwikkelingen in het gebied 

meegenomen. Programmabureau Heel de Heuvelrug en afdeling Mobiliteit van de provincie 

Utrecht zijn hier nauw bij betrokken. In het onderzoek worden ook de consequenties en 

voorstellen voor noodzakelijke aanpassingen aan de provinciale wegen in beeld gebracht.

Het mobiliteitsonderzoek zal eind januari 2011 gereed zijn. De afspraak zal daarom voor 

maart 2011 zijn afgerond.

Gemeente Nummer Porte-

feuille

Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente
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Gemeente Nummer

Porte-

feuille Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Baarn BAA04 Noordschil fi etspad 

onder snelweg

Meewerken aan onderzoek om de Eempolder met de Heuvelrug 

te verbinden door middel van een fi etstunnel onder de snelweg 

bij nieuwbouwlocatie De Noordschil.

Het project is in basispakket van de regionale samenwerking VERDER opgenomen. 

VenW heeft een fi nanciële bijdrage 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 fi nancieel worden afgewikkeld.

Baarn BAA05 WMO: een loket-

functie

Expertise Alleato inzetten voor invulling projectleider/medewer-

ker WMO.

Project is afgerond: het subsidiebedrag is overgemaakt aan de gemeente Baarn.

De Bilt BBIL01 Bilthoven Centrum Verzoek om fi nanciële middelen, kennis en expertise uit Stedelijk 

Bouwen en Wonen voor herontwikkeling centrum Bilthoven.

Dit project wordt afgehandeld in combinatie met project Spoorlijn Utrecht - Amersfoort 

onder de noemer Bilthoven Centrum. Vanuit de afdeling Wonen is bijgedragen specifi ek 

voor woningbouw en gebiedsontwikkeling, niet zozeer op het spoor. De provincie zal verder 

inhoudelijk betrokken blijven bij het project.

De Bilt BBIL02 EHS in relatie tot 

Biltse Duinen, 

Saestrum, 

Vollenhove 

Het versterken en veiligstellen van het EHS-gebied, middels 

fi nanciële en beleidsmatige ondersteuning.

Met ongeveer 30 hectare aangekochte gronden door de provincie zijn de actieve aankopen 

in het kader van deze afspraak afgerond. Het totale project zal zijn afgerond wanneer er 

een landschappelijke en recreatieve visie voor het gebied is opgesteld. Er wordt momenteel 

gewerkt aan deze visie. Deze zal in januari 2011 gereed zijn. Wanneer de resterende percelen 

zijn aangekocht, zullen deze worden overgedragen aan het Utrechts Landschap. Aan de 

hand van de opgestelde visie over het gebied Biltse Duinen het gebied blijven veilig stellen 

voor de natuur en toegankelijk houden voor bewoners en recreanten. 

Bunnik BNK03 Verplaatsing bedrijf Provincie Utrecht beoordeelt of project (binnenstedelijke her-

ontwikkeling) in aanmerking komt voor fi nanciële bijdrage en/of 

personele ondersteuning vanuit provincie Utrecht.

Resultaat: uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een bijdrage toegezegd, alsmede een 

voorlopige toezegging vanuit het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven. De gemeente 

Bunnik is in intensief overleg met de eigenaar om het bedrijf op de locatie te beëindigen 

en om aan alle (fi nancieel, bodemsanering etcetera) voorwaarden te voldoen om tot de 

realisatie van de woningbouw te komen. De provincie neemt actief deel in de ambtelijke 

projectgroep die dit proces begeleidt.

Bunschoten BNS01 Ontwikkeling 

kuststrook Oost/

project Kuststrook 

Oostmaat

De provincie besluit in 2008 op een gevraagde fi nanciële bijdrage 

aan het project van herstructurering en herinrichting, op basis 

van een gemeentelijk projectvoorstel.

Het project behelst de realisering van woningbouw ter plekke van gesaneerde bedrijfsbebou-

wing ten oosten van de oude kern van Spakenburg, alsmede de herinrichting van de aanslui-

tende kuststrook. Er wordt een nieuwe jachthaven aangelegd en de dijk wordt iets verlegd. 

De gemeente heeft de provincie verzocht om een fi nanciële bijdrage. De provincie heeft in 

2009 besloten tot aanzienlijke bijdragen via de budgetten Bouwen en Wonen, Uitplaatsing 

Hinderlijke Bedrijven en Inrichting Landelijk Gebied; dit wordt verder via de reguliere kana-

len afgerond. Op gemeentelijk niveau zijn veel inspanningen verricht om tot een aanvaard-

bare stedenbouwkundige inrichting van het nieuwe wijkje te komen. Ten opzichte van het 

aanvankelijke plan is de bouwhoogte verlaagd. Om het plan exploitabel te houden zullen in 

de nieuwe haven een aantal waterwoningen worden gerealiseerd. Daartoe hebben Gedepu-

teerde Staten de rode contour ter plekke verruimd, en elders in Bunschoten verkleind. 
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Bunschoten BNS04 Revitalisering en 

herstructering 

bedrijventerrein

 De Kronkel en 

Zuidwenk

Provincie verleent subsidie aan revitalisering en herstructurering 

bedrijventerreinen De Kronkel en Zuidwenk.

Deze subsidie is verleend.

Bunschoten BNS06 Museumkwartier Opening nieuwe publieksentree in april 2008 en heropening 

gehele museumcomplex in oktober 2008.

Eind 2008 opende Museum Spakenburg met een geheel nieuwe inrichting. Touringcars met 

toeristen, inwoners en groepen scholieren waarderen het vernieuwde museum. 

Breukelen BREU02 Bestuurlijke 

organisatie

Breukelen vraagt ondersteuning door middel van kennis en capa-

citeit ten behoeve van het fusieproces. Breukelen gaat eerst nader 

specifi ceren op welke beleidsterrein zij ondersteuning door mid-

del van kennis en/of capaciteit zouden willen van de provincie.

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 onder-

zoek gedaan naar alternatieve varianten voor de herindeling en een adviesvoorstel gemaakt. 

Hierin is voorgesteld om Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen tot een nieuwe 

gemeente De Ronde Venen en om Breukelen, Loenen en Maarssen samen te voegen tot een 

nieuwe gemeente Stichtse Vecht. Beide Kamers der Staten Generaal hebben ingestemd met 

dit voorstel. De herindeling gaat in per 1 januari 2011.

Breukelen BREU04 Kleine kernen Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij 

het handhaven van het voorzieningenniveau in de kleine kernen 

van Breukelen.

Provincie heeft vanuit Sociale Agenda bijgedragen aan multifunctionele voorziening in Nieu-

wer ter Aa, die op dit moment gebouwd wordt.

Bestuur Regio 

Utecht

BRU01 Afstemmen 

openbaar vervoer

BRU en provincie hebben met elkaar afgestemd om het 

openbaar vervoer in de provincie optimaal af te stemmen.

De afspraak is gerealiseerd. BRU en provincie stemmen hun OV-beleid regelmatig af.

Bestuur Regio 

Utrecht

BRU02 Intensiveren 

samenwerking 

verkeer en infra-

structuur

Gezamenlijke verkenning heeft plaatsgevonden naar mogelijkhe-

den voor samenwerking op het gebied van verkeer en infrastruc-

tuur.

De afspraak is gerealiseerd. BRU en provincie stemmen (onder andere in Management 

Overleg Verkeer en Vervoer - MOVV en Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad - UVVB) beleid af 

en werken waar nodig en mogelijk samen.

Bestuur Regio 

Utrecht

BRU03 Verkenning 

intensivering 

samenwerking

Het bestuur van BRU en GS zijn in maart 2008 overeengekomen 

dat de samenwerking geen nadere afspraken behoeft.

Men is overeengekomen dat er geen nadere afspraken worden gemaakt. Er zijn immers 

voldoende afspraken gemaakt binnen het kader van de pakketafspraken met het BRU.

De Bilt DBIL04 Groenekan en 

Maartensdijk

De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te 

verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.

De subsidie is toegezegd aan de gemeente. De intentieverklaring is ondertekend door alle 

betrokken partijen. De herontwikkeling van het terrein wordt meegenomen in de structuur-

visie.
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Eemnes EEM01 Ontwikkeling 

dorpshart

De provincie neemt zo snel mogelijk een beslissing over de 

goedkeuring van het bestemmingsplan.

Het betreft een vlotte provinciale goedkeuring van het nog onder de oude Wet Ruimtelijke 

Ontwikkeling tot stand gekomen bestemmingsplan voor het nieuwe Dorpshart van Eemnes. 

GS hebben het plan goedgekeurd in maart 2008. Dit goedkeuringsbesluit is in april 2009 

door de Raad van State vernietigd, vanwege tekortkomingen aan de gemeentelijke onderzoe-

ken die ten grondslag lagen aan het bestemmingsplan. De gemeente heeft inmiddels, onder 

het regime van de nieuwe WRO, een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht, naar 

de inhoud grotendeels gelijk maar met verbeterde onderbouwing. De gemeenteraad heeft dit 

in oktober 2009 vastgesteld. De provincie is bij de nieuwe procedure niet meer betrokken: er 

zijn geen provinciale belangen in het geding.

Eemnes EEM03 Samenwerking 

BEL-gemeenten

Voor zomer 2008 worden afspraken gemaakt over de 

samenwerking.

GS van Utrecht en Noord-Holland en colleges van BEL-gemeenten hebben de afspraak 

gemaakt om in 2011 een kwaliteitsmeting te willen doorvoeren.

Eemnes EEM05 Openbaar vervoer Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. In overleg met Eemnes en Noord-Holland is bekeken naar mogelijkheden om Utrechtse 

concessie te optimaliseren. De wens van de gemeente Eemnes om een bushalte op de A27 

te realiseren ten behoeve van haar inwoners is meegenomen in het regionale maatregelen-

pakket VERDER.

Houten HOU01 Energiebesparende 

straatverlichting

Houten vraagt subsidies aan voor enenergiebepsarende straat-

verlichting.

Met fi nanciële steun van de provincie worden LED-armaturen gerealiseerd in De Hoon in 

Houten waarmee 40% energie wordt bespaard. De oorspronkelijke afspraak is daarmee 

gerealiseerd.

Houten HOU02 Geothermie in de 

glastuinbouw

Financiële bijdrage in haalbaarheidsonderzoek. De gemeente Houten en de provincie Utrecht hebben onderzoeken uit laten voeren naar 

de mogelijkheid voor toepassing van geothermie bij een glastuinbouwbedrijf in Houten. 

Omdat de oorspronkelijke afspraak ging over het uitvoeren van dat onderzoek is de eind-

score op ‘goud’ gezet. Belangrijkere vraag is natuurlijk of het daadwerkelijk tot geothermie 

voor de tuinbouw in Houten komt. Dit is nog onzeker; de onderzoeken lijken niet zo veel 

perspectief te bieden, maar ontwikkelingen in de markt maken het te vroeg om hier uit-

spraak over te doen.

Houten HOU05 Leefbaarheidplan-

nen kleine kernen

De provincie spant zich in om een rol te spelen in het leefbaar 

houden van de kleine kernen. Op basis van een projectvoorstel 

vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008.

In Schalkwijk wordt momenteel met provinciale steun een nieuw dorpshuis/cultuurhuis 

gebouwd.

Houten HOU08 Herontwikkeling 

en intensivering in 

jonge groeikern: 

locatie De Slinger

Aanvraag via Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen voor expertise 

alsmede bijdrage voorbereidingskosten.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan dit 

project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project aange-

sloten.

Houten HOU10 Impuls aan de 

Wind 

Gezamenlijk optrekken in proces. Houten is fi nancieel ondersteund (Duurzaamheid Energie en Klimaat-regeling) bij plaatsen 

van een kleine windmolen en doen van monitoringsonderzoek.
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Houten HOU12 Verlenging pro-

vinciale subsidie 

cultuurbereik

Subsidieverlening vervolg Actieprogramma Cultuurparticipatie. 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.

IJsselstein IJS01 Floridalaan Aanvraag via Stedelijk Bouwen en Wonen voor verschil in 

grondopbrengst 

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project

aangesloten.

IJsselstein IJS02 IJsselveld Oost Aanvraag via Stedelijk Bouwen en Wonen voor uitvoeringskosten 

ten behoeve van vergroten leefbaarheid en vergroten veiligheid.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

IJsselstein IJS03 Koningshof 

Schuttersgracht

Overleg over de rol van de provincie bij het ontstane tekort van 

de herontwikkeling van de Koningshof Schuttersgracht.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

IJsselstein IJS04 Oranje Nassau-

kades

Aanvraag via Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen voor 

co-fi nanciering ten behoeve van omvorming bedrijventerrein 

naar woningbouw. 

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

IJsselstein IJS05 Zichtbaar maken 

van de oude 

stadsmuren en 

kasteelterrein

Het verfraaien van de binnenstad en het beleefbaar maken van 

de oude cultuurhistorische kernkwaliteiten van de binnenstad.

Zichtbaar maken van oude stadsmuren en kasteelterrein en zichtbaar maken van het oude 

klooster is één project geworden, namelijk ‘Zichtbaar maken kasteelterrein, kloosterplant-

soen en zuidelijke stadsmuur’. Een integrale visie voor de inrichting van de in de titel 

genoemde locaties is opgesteld. Hiervoor is een provinciale bijdrage toegekend. Gemeente 

en provincie hebben in overleg de opdracht geformuleerd en de visie bevat de volgende 

onderdelen: 1) randvoorwaarden vanuit erfgoed, 2) scenario’s voor zichtbaar en beleefbaar 

maken van de locaties en 3) voorstellen voor ruimtelijke inrichting. Waarna in het najaar 

door de gemeente de opdracht is verstrekt aan een extern bureau. 

IJsselstein IJS06 Zichtbaar maken 

van het oude 

klooster

In eerste instantie om ondersteuning en expertise op de gebieden 

archeologie en cultuurhistorie.

Zichtbaar maken van oude stadsmuren en kasteelterrein en zichtbaar maken van het oude 

klooster is één project geworden namelijk, ‘Zichtbaar maken kasteelterrein, kloosterplant-

soen en zuidelijke stadsmuur’. Een integrale visie voor de inrichting van de in de titel 

genoemde locaties is opgesteld. Hiervoor is een provinciale bijdrage toegekend. Gemeente 

en provincie hebben in overleg de opdracht geformuleerd en de visie bevat de volgende 

onderdelen: 1) randvoorwaarden vanuit erfgoed, 2) scenario’s voor zichtbaar en beleefbaar 

maken van de locaties en 3) voorstellen voor ruimtelijke inrichting. Waarna in het najaar 

door de gemeente de opdracht is verstrekt aan een extern bureau. 

Leusden LEU01 Voedsel in de Valei Het professioneel versterken van de verbinding tussen stad en 

land, langs de lijn van streek- en seizoensgebonden producten. 

Het project wordt in gezamenlijkheid inhoud gegeven door de 

gemeenten Leusden, Amersfoort en de provincie.

Er zijn twee eindproducten opgeleverd: een haalbaarheidsstudie Landwinkel in de stad en 

een onderzoek ‘Focus op samenwerking van boer en restaurateur’. Deze studies heb-

ben aanknopingspunten gegeven voor streekproducten-projecten die via Agenda Vitaal 

Platteland-programmering verlopen.
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Loenen LOE02 Bibliobus Samen onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven 

voor de kleine kernen.

Mede door provinciale inzet heeft de bibliobus ruim een half jaar langer dan voorzien dienst 

gedaan. Tijd genoeg om vervolgoplossingen te implementeren zoals servicepunten in 

bijvoorbeeld scholen in dorpen.

Loenen LOE03 Openbaar vervoer Met de aanbesteding van het openbaar vervoer 2008 wordt 

voldaan aan de wens van de gemeente.

In de in december 2008 ingegane concessie is het traject tussen Weesp en Loenen 

gehandhaafd. 

Loenen LOE04 Verplaatsing hin-

derlijke bedrijven 

ten behoeve van 

herontwikkeling

De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te 

verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.

In april 2010 hebben provincie en gemeente een overeenkomst getekend waarmee wordt 

afgesproken het bedrijf Driessen (Vreeland) te verplaatsen. Hiermee wordt de realisatie 

van 80 woningen mogelijk. De provincie subsidieert dit project uit het Fonds Uitplaatsing 

Hinderlijke Bedrijven.

Lopik LOP01 Bibliotheekvoorzie-

ning in de kleine 

kernen

Samen onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven 

voor de kleine kernen.

Mede door provinciale inzet heeft de bibliobus ruim een half jaar langer dan voorzien dienst 

gedaan. Tijd genoeg om vervolgoplossingen te implementeren zoals servicepunten in 

bijvoorbeeld scholen in dorpen.

Lopik LOP03 Breedband Eind 2008 hebben ondernemers en instellingen in Lopik keuze 

uit aanbieders van glasvezelinfrastructuur.

Niet de geplande 200, maar meer dan 1.000 bedrijven hebben serieuze interesse in een 

supersnelle breedbandaansluiting. De campagne van de provincie Utrecht om het glasvezel-

netwerk te promoten, is daarmee een succes. Door de vraag te bundelen, hebben we de prijs 

van een aansluiting omlaag gekregen en de kwaliteit ervan omhoog. De promotie van het 

open netwerk wordt nu voortgezet door het provincieoverstijgende netwerk BreedNet, dat de 

standaard moet worden voor de glasvezel in het hele land. Het graafwerk gaat dus gewoon 

verder, alleen de taak van de provincie Utrecht zit erop.

Lopik LOP05 Openbaar vervoer Met de aanbesteding van het openbaar vervoer 2008 wordt 

voldaan aan de wens van de gemeente.

De wens voor een verbinding naar Schoonhoven is gerealiseerd.

Lopik LOP06 Provinciaal 

ruimtelijk beleid

Een gemeentelijke beleidsnotitie over ruimtelijk beleid in het bui-

tengebied kan zich baseren op duidelijkheid over de rolverdeling 

gemeente-provincie onder de nieuwe wetgeving.

Naar aanleiding van de notitie LopikMEerwaard heeft de raad besloten een beleidsnota op 

te stellen gericht op versterking van de ruimtelijke kwaliteit, via gebiedsontwikkeling: door 

op een bepaald perceel ontwikkelingen mogelijk te maken, de kwaliteit van de bebouwing-

slinten en/of het landschap van de gemeente verhogen. Een klankbordgroep waarin ook de 

provincie zat, heeft in juli 2009 een concept-beleidsnotitie opgesteld waarop de provincie in 

november 2009 overwegend positief heeft gereageerd. Vervolgens is de beleidsnota door de 

gemeenteraad van Lopik in februari 2010 vastgesteld en is daarmede het project afgesloten. 

De provincie blijft via het reguliere RO-werk nauw betrokken bij de uitwerking van experi-

menten aan de hand van de notitie.

Lopik LOP07 Regionale 

verwijsindex

Hulp in de ontwikkeling van een regionale verwijsindex met 

betrekking tot inzet coördinator.

Project is afgerond.
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Lopik LOP08 Cultureel centrum 

Lopik

Ambtelijk wordt uitgezocht in hoeverre de provincie bij kan dra-

gen aan het oplossen van de fi nanciële tekorten van de gemeente 

bij het realiseren van het MFC.

De provincie heeft een investeringsbijdrage cultuurhuizen verstrekt voor het cultuurhuis / 

dorpshuis Lopik. Het streven is om het cultuurhuis in 2012 de deuren te laten openen.

Montfoort MON02 Inbreng capaciteit 

en kwaliteit

Inventariseren bij gemeente Montfoort wat de mogelijkheden 

en behoeften zijn op het personele vlak; zonodig mogelijk inzet 

vanuit deskundigenpool of Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen.

Via de deskundigenpool van het aanjaagteam heeft een externe procesmanager de gemeente 

Montfoort ruim een jaar ondersteund bij een aantal woningbouwprojecten. 

Montfoort MON03 Kwaliteitsmeting 

Utrechts bestuur

Montfoort neemt op 2 juni 2008 in de Raad een besluit of ze 

door gaan met een kwaliteitsmeting van hun bestuur.

De kwaliteitsmeting is uitgevoerd en afgerond in januari 2009. De aanbevelingen zijn 

opgepakt door de gemeente.

Montfoort MON04 Buitengebied 

Montfoort in relatie 

tot Rijnenburg

Provincie en gemeente bezien samen hoe het karakter van het 

buitengebied van Montfoort via evenwichtige weging wordt 

betrokken bij de ontwikkeling van Rijnenburg.

In het licht van de bouwlocatie Rijnenburg, is samen bezien hoe het open karakter van het 

landelijk gebied van Montfoort kan worden behouden, met een recreatieve functie. Op voor-

spraak van de provincie bij de projectleiding van Rijnenburg, is de gemeente Montfoort in 

gelegenheid gesteld binnen het planproces van Rijnenburg haar belangen rechtstreeks in te 

brengen. Zo heeft de gemeente geparticipeerd in structuurvisie-ateliers. Over de structuur-

visie Rijnenburg heeft de stad Utrecht medio 2009 formeel ambtelijk en bestuurlijk overleg 

gevoerd met alle buurtgemeenten tegelijk.

Maarsen MRS01 Aanpak parkeren 

en bewegwijzering

Goede bewegwijzer naar Het Land van Zuilen op strategische 

plekken van de Zuilense ring.

De provincie heeft in 2009 verkeerskundig geadviseerd en een bijdrage toegezegd.

Maarssen MRS05 Recreatiestrook 

Nieuweweg

Op hoogtijdagen is de bestaande parkeervoorziening bij het 

recreatieterrein De Strook te Maarssen ontoereikend voor het 

verkeersaanbod. Geholpen wordt bij de realisatie van parkeerge-

legenheid.

Project is gerealiseerd.

Maarssen MRS07 Omzetten van 

kantoorruimte naar 

appartementen 

voor jongeren

Aanvraag via Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen voor omzetten 

kantoorruimte naar appartementen voor jongeren.

Provincie: uit een scan naar de technische en fi nanciële mogelijkheden van de locatie is 

gebleken dat transformatie van twee kantoortorens in ieder geval technisch mogelijk is. De 

eigenaar is nu aan zet. Na de herindeling neemt de gemeente contact op met aanjaagteam 

woningbouw als er behoefte is aan verdere ondersteuning in het transformatietraject.

Nieuwegein NG01 Sportevenement De Eneco Tour blijvend aan Nieuwegein verbinden vanaf 2010. In 2008 deed de Eneco Tour Nieuwegein aan. Vanaf dat moment heeft de gemeente Nieuwe-

gein zich ingespannen om de Eneco Tour tot en met 2011 (de looptijd van het evenementen-

beleid) aan Utrecht te verbinden. In 2009 was dat Amersfoort en in 2010 in Rhenen.
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Nieuwegein NG04 Urgentieprogram-

ma 1600 woningen 

en bouwen voor 

doelgroepen

Samen komen tot afspraken om het Urgentieprogramma te 

realiseren en voortzetten overleg over hoogspanningslijnen; 

medewerking wordt ingezet via deskundigenpool aanjaagteam; 

aanvraag wordt nog via Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen inge-

diend voor mogelijke dekking negatief saldo. 

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

Niewegein NG05 Integrale aanpak 

Jutphaas- Wijker-

sloot en Kruijder-

laan

Gemeente zal aanvraag indienen voor fi nanciële middelen, kennis 

en expertise ten laste van het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen 

(ten behoeve van meedenken visietraject, bijdrage/expertise 

opstellen draaiboek communicatietraject en ondersteuning/

expertise transformatie bedrijventerrein Kruijderlaan).

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

Nieuwegein NG07 Aanpak multi-

probleem gezinnen

Mogelijkheden bezien voor bijdrage aan de inzet van een project-

leider (voor een periode van 3 jaar) en fi nanciële bijdrage.

Voor de aanpak van multi-probleemgezinnen zijn provincie en gemeente overeengekomen, 

dat voor het project Wisselgeld een subsidieaanvraag kan worden ingediend in het kader van 

het programma Utrechtse Jeugd Centraal.

Nieuwegein NG08 Aanpak voortijdig 

schoolverlaters

Provincie Utrecht ondersteunt gemeente bij op orde brengen 

infrastructuur, maar zal geen reguliere capaciteit van gemeente 

fi nancieren; gemeente dient vóór juli subsidieaanvraag in.

Project is succesvol afgerond; sluitende registratie gerealiseerd.

Nieuwegein NG11 Groene relatie stad 

en ommeland

De gemeente wil haar groenvisie actualiseren waarbij ze onder 

andere de relatie met het ommeland wil benadrukken en verster-

ken. Dit krijgt concreet vorm in cruciale projecten die de verbin-

dingen van de stad met het ommeland moeten versterken.

Het project bestond vooral uit het bijwonen van workshops door provinciale ambtenaren 

van een aantal workshops die gehouden werden bij de ontwikkeling van de groenvisie. 

Deze workshops zijn naar tevredenheid verlopen er was een vruchtbare uitwisseling van 

ideeën en kennis tussen gemeente en provincie.

Oudewater OUD01 Cultuurhuis Verkenning mogelijkheden regeling cultuurhuizen. GS hebben in juni 2009 de aanvraag voor een investeringssubsidie voor een cultuurhuis in 

Oudewater gehonoreerd. De bouw van het cultuurhuis is gestart in augustus 2010 en naar 

verwachting opent medio 2011 het cultuurhuis met onder andere 2 basisscholen en een 

bibliotheek zijn deuren.
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Oudewater OUD02 Hinderlijk bedrijf Beoogd is een procesafspraak met betrekking tot de procedures 

van bestemmingsplan en onteigening, met het oog op woning-

bouw ter plaatse van een milieuhinderlijk bedrijf. 

Om tot een succesvol einde van dit project aan de rand van de oude binnenstad van Oude-

water te komen moet een bestaand bedrijf ofwel worden uitgeplaatst, ofwel worden ingepast 

in de beoogde woningbouw. Vertragende factor daarbij vormt vooralsnog, dat er een privaat-

rechtelijke procedure gaande is tussen de eigenaar van de grond en het bedrijf als huurder 

over de verplaatsingskosten in relatie tot eventuele huurbeëindiging. Er is inmiddels wel een 

alternatieve vestigingslocatie, maar nog geen duidelijkheid over de fi nanciële afwikkeling. 

De gerechtelijke uitspraak wordt begin 2011 verwacht. Onafhankelijk van deze uitspraak kan 

de provinciale inspanning in dit project verder beperkt worden tot het regulier overleg met 

de gemeente. Dat overleg kan betrekking hebben op de actualisering van het voorontwerp-

bestemmingsplan, adviezen op het gebied van de grondexploitatie en eventueel de inzet van 

het aanjaagteam.

Rhenen RHE01 Rhenen 750 jaar Subsidie Rhenen 750. Het subsidieverzoek van januari 2008 van de gemeente Rhenen voor het project ‘Rhenen 

750 jaar stadsrechten’ is ingewilligd (in het kader van het investeringsprogramma 2008 van 

de Vrede van Utrecht). 

Rhenen RHE02 Aankoop militair 

terrein De Delm

Provincie en gemeente bezien de bestemming en de mogelijke 

aankoop van het militaire terrein De Delm.

Defensie bouwt de militaire activiteiten op het complex van de Logistieke Dienst Rhenen 

(terrein De Delm, noordwestpunt bedrijventerrein Remmerden) geleidelijk af. De gemeente wil 

met de provincie samen optrekken in het zoeken naar een gepaste toekomstige herbestem-

ming van dit terrein én in de onderhandelingen met Domeinen over de mogelijke aankoop 

van dit complex. Eventuele aankoop en functiewijziging is naar verwachting op zijn vroegst 

in 2013 aan de orde. Als toekomstige herbestemming ligt een algemene bedrijfsbestemming 

het meest in de rede, via de gebruikelijke planologische procedures. Via de reguliere bestuur-

lijke en ambtelijke contacten kan eveneens met kennis en expertise ondersteuning aan de 

gemeente worden geboden. 

Rhenen RHE03 Gebiedsontwikke-

ling Grebbeberg

De gemeente wil komen tot een visie op het gebied dat als toet-

singkader kan worden gebruikt voor de diverse ontwikkelingen in 

het gebied. De gemeente vraagt een beleidsmatige inbreng van 

de provincie in dit project.

De visie is opgesteld en in het kader van het samenwerkingproject heeft ook een nadere 

verdiepingsslag van de visie plaatsgevonden. Gemeente en provincie zijn in overleg over de 

uitwerking van de visie en de hieruit voortkomende consequenties.

Rhenen RHE04 Multifunctioneel 

centrum Elst

Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij 

het multifunctioneel centrum Elst.

Aanbesteding is goed verlopen. In november 2010 zijn alle procedures afgerond en kan de 

bouw beginnen.

Rhenen RHE07 Revitalisatie bedrij-

venterrein 

De Remmerde

Revitaliseren bedrijventerrein De Remmerden. Het Certifi caat 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.
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Rhenen RHE08 Rhenen Noord Overleg over rol provincie bij herstructurering Lijsterberg; onder 

andere over afspraken netto toevoeging van woningen op locatie.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

De Ronde 

Venen

ROV01

ROV01

Baambrugse Zuwe 

Renoveren

Het gaat hier om een gemeentelijke weg. Er is geen directe relatie 

met het provinciaal wegennet. Enkel dat de Baambrugse Zuwe 

aangesloten is op de N201. Er is ook geen beleidskader waarbin-

nen een bijdrage in welke zin dan ook te verantwoorden is. 

Er is gebruik gemaakt van de expertise van de provincie Utrecht. De gemeente De Ronde 

Venen zet het project zelfstandig voort.

De Ronde 

Venen

ROV02 Estafetteproject De provincie zal haar bevoegdheden hanteren vanuit betrokken-

heid bij de vormgeving van het Estafetteproject Wonen, Zorg en 

Welzijn. 

Het project omvat uitplaatsing van 2 sportterreinen uit Wilnis en Mijdrecht naar een gebied 

tussen beide kernen (de Driehoek), en herinvulling van de beide locaties met circa 540 

woningen, zorgcomplex en bijbehorende voorzieningen. In 2009 heeft de provincie zich, 

ondanks ligging buiten de rode contour, positief uitgelaten over de herplaatsing van de 

sportverenigingen naar de Driehoek. Ook is gesteld dat het beginsel van migratiesaldo-nul 

geen breekpunt mag zijn voor de niet-geprogrammeerde woningbouw, gelet op de kwalita-

tieve meerwaarde die bereikt wordt. De provincie draagt vanuit het programma Wel Thuis! 2 

en het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen fi nancieel bij vanuit de ambities levensloopbesten-

dige wijk en onder andere duurzaamheid. In juli 2010 is een samenwerkingsovereenkomst 

tussen gemeente en private partijen ondertekend. Daarmee is het project in de uitvoerings-

fase gekomen. 

De Ronde 

Venen

ROV05 Openbaar vervoer De Ronde Venen wil met provincie wenselijkheid extra inzet op 

openbaar vervoer van/naar Stadsregio Amsterdam onderzoeken;

Financieel: De Ronde Venen vraagt de provincie middelen te 

reserveren om verbinding te verbeteren.

De provincie heeft het OV-bureau Randstad per brief in mei 2010 verzocht de OV-verbinding 

tussen De Ronde Venen en de regio Amsterdam specifi ek te beschouwen in het onderzoek 

van OV-bureau Randstad naar grensoverschrijdend openbaar vervoer. Hierop heeft het OV-

bureau per brief in juni 2010 aangegeven dat de verbinding is opgenomen in de verkennin-

gen van het MRA-net. Het MRA-net is onderdeel van Randstadnet. Daarmee is de verbinding 

geborgd in het onderzoek.

Soest SOE01 Masterplan dorp 

Soesterberg

Overleg over de rol van de provincie bij het opstellen van een 

masterplan voor Soesterberg, waarin de mogelijkheden voor het 

aanpassen van de sociale infrastructuur worden meegenomen.

Resultaat: het Masterplan Soesterberg is opgesteld en wordt nu uitgewerkt op onderde-

len. De bijdrage van de provincie bestaat uit het realiseren van één belangrijk onderdeel: 

aanleg van de verdiepte ligging (met overkluizingen) van de N237. Hiervoor zijn fi nanciële 

middelen gereserveerd uit verschillende budgetten. Hiermee wordt de barrièrewerking tus-

sen twee dorpshelften opgeheven om zo de ruimtelijke kwaliteit (inclusief de relatie en de 

toegang tot de Vliegbasis) sterk te verbeteren. De gemeente Soest neemt met de onderdelen 

herstructurering Soesterberg-Noord en Dorpshart/Campuszone de lopende projecten (met 

fysiek-ruimtelijke en sociale verbeteringen) voor haar rekening. De provincie neemt deel via 

de struurgroep. In november 2010 neemt de gemeenteraad het defi nitieve besluit over de 

grondexploitatie.

Soest SOE02 Openbaar vervoer Het houden van een tariefactie gratis openbaar vervoer voor 

65+ers binnen de gemeente Soest. 

GS hebben goedkeuring verleend voor het houden van een tariefactie gratis OV voor 65+ers 

binnen de gemeente Soest. De proef is gehouden van maart tot en met augustus 2008.
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Soest SOE03 Zorg- en welzijns-

woningen

Met de bestuurlijke overeenkomst Eemland en de inzet van Wel 

Thuis ! 2 wordt een bijdrage geleverd aan de realisatie van een 

aantal (zorg)-woningen met welzijn en zorg. 

Met de ondersteuning van de provincie is de wijk Klaarwater levensloopbestendig gemaakt. 

Verder is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor kleinschalige 

woonzorgvoorzieningen.

Samenwerking 

Utrecht West 

(SUW)

SUW03 Locaal maatwerk 

en gerichte investe-

ringen op leefbaar-

heid en vitaliteit

Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij 

het vergroten van de leefbaarheid van de kleine kernen en het 

bieden van ruimte aan ondernemerschap.

Als invulling van dit punt is gekozen voor de realisatie van virtuele loketten in dorpen (en bij 

dienstverlening, zodat het voorzieningenniveau in kleine kernen verbetert). Uitvoering is in 

volle gang.

Samenwerking 

Utrecht West 

(SUW)

SUW04 Agenda jeugd Wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrecht-

se Jeugd Centraal; in programmalijn 1: preventie en vroegsignale-

ring wordt tegemoet gekomen aan de wensen van SUW.

In november 2010 openen de laatste gemeenten de deuren van hun Centrum Jeugd en 

Gezin.

Samenwer-

kingsverband 

Utrecht West

SUW05 Verstedelijkings-

druk: eff ecten op 

omliggend gebied

Verzoek reeds deels ingewilligd: SUW is toegetreden tot het 

UVVB. De 2 overige verzoeken kunnen in het reguliere werk 

meegenomen worden. Vraag is wel of hier aanvullende proces-

afspraken nodig zijn, bijvoorbeeld het vastleggen van structureel 

bestuurlijk overleg.

SUW is toegetreden tot het UVVB. De overige verzoeken zijn in het reguliere werk 

meegenomen. 

Utrechtse 

Heuvelrug

UHR01 Bestuurskracht-

meting

Utrechtse Heuvelrug bereidt nog in 2008 een raadsvoorstel voor 

om goedkeuring van de raad voor een bestuurskwaliteitsmeting 

in 2010.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is in juli 2009 gestart met een kwaliteitsmeting van hun 

bestuur. Op verzoek van PS heeft een burgeronderzoek onderdeel uitgemaakt van de kwali-

teitsmeting. Het rapport is begin december 2009 besproken in het College van B&W en is 

in juni 2010 besproken in de gemeenteraad. De aanbevelingen uit het rapport zijn opgepakt 

door de gemeente. 

Utrechtse 

Heuvelrug

UHR02 Nazorg herinde-

ling, capaciteit 

voor GVVP en 

gebiedsvisie

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. De provincie heeft een aanvullende fi nanciële bijdrage toegekend voor het opgestelde 

gemeentelijke verkeer en vervoerplan.

Utrechtse 

Heuvelrug

UHR03 Cultuurhuizen Gemeente doet subsidieaanvraag voor procesbegeleiding en 

daarna voor een investeringssubsidie. Voor extra inzet voor 

programmatisch samenwerken zijn er geen aparte subsidiemo-

gelijkheden. Wel zullen er workshops over dit onderwerp worden 

georganiseerd door de provincie. Hierin zal de vraag van Drieber-

gen worden meegenomen.

GS hebben in december 2009 een investeringssubsidie onder opschortende voorwaarden 

verleend voor een cultuurhuis in Driebergen. Inmiddels is duidelijk geworden dat aan één 

van de opschortende voorwaarden, te weten starten met de bouw uiterlijk in 2011, niet kan 

worden voldaan. De provincie heeft de subsidieverlening derhalve ingetrokken. De gemeente 

gaat zelfstandig door met de verdere planvorming voor een cultuurhuis in Driebergen. 
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Utrechtse 

Heuvelrug

UHR04 Hoogwaardig 

openbaar vervoer

Hoogwaardig openbaar vervoer realiseren. In maart 2009 is overleg geweest tussen Connexxion, provincie (ambtelijk) en de gemeente 

Utrechtse Heuvelrug over de wensen van de gemeente voor het openbaar vervoer. In dit 

overleg is afgestemd hoe met deze wensen om te gaan. Zo mogelijk worden wensen om-

gezet in daadwerkelijke uitvoeringsplannen voor de dienstregeling 2010, maar ook voor de 

periode daarna. De vervoerder neemt hiertoe het initiatief richting gemeente.

Utrechtse 

Heuvelrug

UHR07 Landgoed 

Zuylenstein

Gezamenlijk zorgen dat het landgoed Zuylenstein herontwikkeld 

gaat worden. Gevraagd wordt mee te denken in de realisatieplan-

nen, zodat het past binnen het provinciaal beleid en regelgeving. 

Daarnaast wordt een concrete fi nanciële bijdrage gevraagd aan 

de provincie.

Met de gevoteerde bedragen zijn/worden diverse restauratieprojecten (poortgebouw en 

slotmuur) gerealiseerd. De werkzaamheden worden voor maart 2011 afgerond.

Utrecht UTR01b Binnenstedelijke 

woningbouw

Versnelling van realisering van 3.000 woningen in binnenstedelijk 

gebied. 

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan dit 

project. De ingezette lijn van de bestaande samenwerking blijft voortgezet op diverse vlak-

ken zoals de bijdrage uit SBW, maar ook samenwerking binnen UHB, RAP, planologische 

procedures en het aanjaagteam Woningbouw. 

Utrecht UTR02 Bestuursakkoord 

Sociaal

Opstellen bestuursakkoord Sociaal met de onderdelen Jeugd, 

Onderwijs, Arbeidsmarkt en Integratie. Onder het bestuursak-

koord vallen de 7 Samenwerkingsagendaprojecten: Utrechtse 

Jeugd Centraal, Jongerenloket, Werkhotel, Zwerfjongeren, Bureau 

FIOM, Diversite.

Bestuursakkoord ‘Betere kansen voor de Utrechtse jeugd’ is getekend in september 2008.

Utrecht UTR07a Vrede van Utrecht/

Utrecht Culturele 

Hoofdstad

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst 2009-2013 waarin 

ambities viering Vrede van Utrecht en nominatie Culturele 

Hoofdstad zijn opgenomen.

Er is een hernieuwde samenwerkinsovereenkomst 2011-2013 in de maak, waarin de ge-

zamenlijke ambities viering Vrede van Utrecht en de nominatie Culturele Hoofdstad zijn 

opgenomen. Begin 2011 zal dit convenant door beide partijen worden ondertekend. 

Utrecht UTR09b Groene daken Aanleg van groene daken in verband met klimaatbestendigheid De afspraak was om gezamenlijk een haalbaarheidstudie uit te voeren naar groene/duur-

zame daken. Die is gereed. Verdere samenwerking in het kader van programma Klimaat en 

duurzame daken-project vindt overigens wel plaats. 

Utrecht UTR1a Krachtwijken De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis 

van een projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de 

provincie plaats in 2008.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan dit 

project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project aange-

sloten.

Veenendaal VEE03 Eenzaamheids-

problematiek

Eenzaamheidsproblematiek als specifi ek aandachtspunt 

meenemen in Wel Thuis! 2.

Door de inzet van Alleato is op het terrein van eenzaamheid in Veenendaal een signalerings-

netwerk tot stand gebracht en is een aanpak uitgewerkt gericht op preventie.
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Veenendaal VEE04 Hoogspanningslijn Overleg over de rol van de provincie met betrekking tot de hoog-

spanningslijn die dwars door Veenendaal loopt (niet zijnde een 

fi nanciële bijdrage).

Aan de afspraak om de provinciale rol te bespreken is voldaan. Dit heeft niet geleid tot 

verplaatsing van de huidige hoogspanningslijn dwars door de stad: dit gaat de provinciale 

mogelijkheden te boven. Daar waar op nationaal niveau gesproken wordt over het tracé 

of vergelijkbare problematiek, brengt de provincie steevast de Veenendaalse situatie naar 

voren. De ruimtelijke consequenties van de bestaande verbindingen en de bijzondere positie 

van Veenendaal is opgenomen in het reguliere werkproces.

Veenendaal VEE08 Oplossing ruimte-

nood/wenselijkheid 

grenscorrectie

De gemeente betrekt de provincie bij het opstellen van haar struc-

tuurvisie die zicht biedt op ontwikkelingsrichtingen voor verstede-

lijking na 2015. Eerst na overleg met provincie en buurgemeenten 

kan een grenscorrectie aan de orde komen. 

De gemeente loopt tegen haar fysieke grenzen aan en heeft in de Structuurvisie Veenendaal 

2025 enkele zoekrichtingen voor toekomstige locaties voor wonen en werken opgenomen 

om te kunnen voorzien in eigen behoefte en mogelijk ook in voortzetting van de opvangfunc-

tie voor de regio. De gemeente wenst deze mogelijke verstedelijkingsopties in samenwerking 

met de provincie (en buurgemeenten) gestalte te geven. Het op ambtelijk niveau in gang 

gezette constructieve overleg tussen gemeente en provincie over mogelijke nieuwe woon- en 

werklocaties wordt in het kader van het reguliere werkproces verder voortgezet, waarbij de 

zoeklocaties uit de gemeentelijke structuurvisie mede als input geldt voor de op te stellen 

nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

Veenendaal VEE10 Haalbaarheidson-

derzoek lightrail 

OV- verbinding 

Amersfoort-Veen-

endaal-Rhenen

Overleg over de mogelijkheden van de provincie bij een haalbaar-

heidsonderzoek naar een lightrail verbinding.

De gemeente is per brief (december 2008) geïnformeerd over het feit dat de provincie in 

2009 zelf onderzoek gaat doen naar de haalbaarheid. 

Veenendaal VEE11 Compartimering 

wateroverlast

Participeren in het onderzoek naar de mogelijkheden van com-

partimentering, die bij kan dragen aan gevolgenbeperking van 

waterovelast voor het gebied De Vallei en met name Veenendaal.

Compartimering wateroverlast is eind 2009 afgerond.

Vianen VIA01 Cultuurbeleid Meedenken en mogelijk subsidieverlening vervolg ACB. In mei 2009 hebben gemeente en provincie een cultuurarrangement gesloten.

Vianen VIA02 Hofplein Realiseren van ruimtelijke invulling op de locatie van het voor-

malig kasteelterrein, waarbij ruimtelijke kwaliteit gecreëerd wordt 

vanuit de cultuurhistorische en archeologische waarde van het 

gebied.

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 raads-

besluiten 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 fi nancieel) is ingediend.
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Vianen VIA07 Vijfheerenlanden Gemeente gaat (na oplossing tussen gemeente en corporatie) 

aanvraag indienen voor een fi nanciele bijdrage uit Fonds Stedelijk 

Bouwen en Wonen; gemeente heeft geen behoefte aan deskun-

digheid/procesbegeleiding.

Vanuit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een (fi nanciële) bijdrage geleverd aan 

dit project. Vanuit de reguliere werkzaamheden van de afdeling blijven we bij dit project 

aangesloten.

VNG afdeling 

Utrecht

VNG02 Vermindering van 

adminstratieve 

lasten

1. VNG doet een quick scan naar de brieven van de 23 gemeen-

ten, (namelijk de oorspronkelijke input voor het Manifest).

2. VNG vraagt aan gemeenten om top 5 te maken van hinderlijke 

regels van de provincie. 3. Voorzet van de provincie op sturing. 

Een en ander leidt na het gesprek eind juni tot een concrete 

taakopdracht.

In juni 2009 is het VNG-rapport ‘Vermindering administratieve lasten provincie Utrecht, een 

inventarisatie onder de Utrechtse gemeenten’ besproken met de provincie. September 2009 

hebben PS een kader vastgesteld met vernieuwde uitgangspunten voor subsidieverlening. 

Toen is gestart met de ontwikkeling van een nieuw subsidiesysteem, waarbij uitgebreid is 

gecommuniceerd met potentiële subsidieaanvragers over het nieuwe systeem. Met het 

nieuwe subsidie-systeem sluiten we aan op het rijksbrede subsidiekader en de daarvan af-

geleide VNG-modelverordening (zie website VNG). September 2010 hebben PS een nieuwe 

Algemene Subsidieverordening vastgesteld. In oktober 2010 hebben GS daarop gebaseerde 

uitvoeringsverordeningen voor de verschillende beleidsvelden vastgesteld. Op 1 januari 2011 

treedt de nieuwe regelgeving voor provinciale subsidieverlening in werking.

VNG afdeling 

Utrecht

VNG03 Inzet van provinci-

ale capaciteit voor 

gemeenten

1. De VNG heeft behoeft aan zicht op de opties die er zijn. 

De provincie verzamelt de ‘faciliteiten’ die in huis beschikbaar 

zijn voor de gemeente. 2. Bilateraal vooroverleg plannen tussen 

voorzitter van het bestuur, secretaris en provincie over verdere 

uitwerking van dit punt. Na het gesprek van eind juni komen tot 

een concrete taakopdracht.

De afspraak is gemaakt dat gemeenten op eigen initiatief een verzoek om inhuur van capa-

citeit mogen indienen bij de provincie. Vanuit Europese zaken wordt actief kennis gedeeld 

met gemeenten. In november 2010 wordt de jaarlijkse Europa-bijeenkomst voor gemeenten 

georganiseerd. Deze bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteraadsleden of collegeleden en 

wordt samen met de statengriffi  e georganiseerd. Er is hard gewerkt aan een nieuwe website, 

waarin een betere toegankelijkheid van kennis en contactpersonen voor verschillende doel-

groepen wordt geboden. De nieuwe website is in juni 2010 in werking getreden.

VNG afdeling 

Utrecht

VNG04 Monitoring Samen-

werkingsagenda

De provincie zal een monitoringsysteem opzetten dat 

zogenaamde halfjaarlijkse stoplichtrapportages moet genereren. 

Het monitoringsysteem moet voldoen aan de informatiebehoefte 

van GS, PS, gemeenten, VNG afdeling Utrecht alsmede ambte-

naren betrokken bij de uitvoering van de Samenwerkingsagenda.

De eerste voortgangsrapportage 2010 is opgestuurd naar de VNG. 

Momenteel wordt er gewerkt aan de eindrapportage 2010, de laatste rapportage van de 

Samenwerkingsagenda, die spoedig zal worden toegestuurd aan de VNG. 

Wijk bij Duur-

stede

WBD01 Dorestad Gemeenteraad heeft visiedocument Dorestad vastgelegd, 

provincie ondersteunt het traject met een werkbudget en 

persoonlijke en inhoudelijke ondersteuning.

Een visiedocument Dorestad Zichtbaar is gerealiseerd. Met dit document kunnen gemeente 

en inwoners aan de slag om het oude Dorestad beleefbaar en zichtbaar te maken. 

Het museum werkt op dit moment aan een herinrichting met meer aandacht voor deze 

periode uit de Wijkse geschiedenis.

Wijk bij Duur-

stede

WBD02 Investeren in

leefbaarheid

Overleg over de rol van de provincie bij het leefbaar houden 

van Cothen en Langbroek; provincie Utrecht is positief over 

verplaatsing sportvelden binnen rode contouren door middel van 

touwtjesmethode.

Bestemmingsplan Langbroek Noord is vastgesteld; provincie heeft ingestemd met wijziging 

rode contour volgens zogenaamde touwtjesmethode. Structuurvisie Cothen binnenkort door 

gemeenteraad vastgesteld; provincie heeft ingestemd met visie elementen voor wat betreft 

Cothen. Projectplan woonzorgcomplex Langbroek is goedgekeurd en wordt uitgevoerd.

Voor een leefbaarheidsproject in Cothen worden middelen ingezet vanuit regeling Cultuur-

huizen en vanuit Leader +.
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Wijk bij Duur-

stede

WBD03 Visie zorg in 

buitengebied

Provincie en gemeente maken afspraken over de meest passende 

planologische procedures voor snelle realisering van woonzorg-

voorzieningen in het gemeentelijke buitengebied.

De gemeente heeft in januari 2008 een beleidsnotitie vastgesteld ten behoeve van de realise-

ring 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 (met name in geval van vrijkomende agrarische complexen). Om uiteenlopende 

redenen (met name benodigde omvang nieuwbouw en fi nanciering) blijkt het in de praktijk 

vaak moeilijk om concrete resultaten te boeken.

WERV WERV01 Convenant 

WERV- 

Gelderland - 

Utrecht

Onderzoeken naar de mogelijkheden voor een vervolg convenant 

over gezamenlijke doelstellingen en facilitering van WERV-gebied.

In oktober 2009 heeft WERV met vele anderen (kennisinstellingen, bedrijfsleven) de intentie-

verklaring Food Valley 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 portefeuillehouder voor regio Food Valley 

bij de provincie Utrecht. In december 2009 hebben acht colleges (Rhenen, Veenendaal, 

Wageningen, Ede, Barneveld, Nijkerk, Renswoude en Scherpenzeel) aan de raden voorge-

steld om in te stemmen met de nieuwe samenwerking onder ‘Regio Food Valley’. 

De raden hebben allen positief gereageerd en aan de voorzitters van WERV en Regio de 

Vallei gevraagd om met een voorstel te komen voor de defi nitievevormgeving van de nieuwe 

regio (bestuur, organisatie en strategische agenda). Na goedkeuring van alle raden zal de 

Regio Food Valley vanaf januari 2011 gaan functioneren. Overeenkomstige de gemaakte 

afspraken loopt Het Convenant-WERV in december 2010 af. In Gelderland wordt de gemeen-

schappelijke regeling ‘Regio De Vallei’ eveneens beeïndigd. Den daarmee komt een einde 

aan de afzonderlijke samenwerking in WERV en Regio De Vallei wordt een begin gemaakt 

met de Regio Food Valley-samenwerking. De provincie Utrecht ondersteunt deze grensover-

schrijdende samenwerking. 
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WERV WERV02 Samenwerking 

WERV- Utrecht

Per WERV-programma afstemmen hoe samengewerkt kan 

worden tussen provincie en WERV.

De provincie Utrecht en WERV hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt in het WERV-

programma. Er is veel overleg geweest over het buitengebied van WERV (het Binnenveld), 

de groen-blauwe opgaven en mobiliteitsopgaven van het gebied. De provincie Utrecht 

heeft fi nanciële ondersteuning geboden bij het Beeldkwaliteitsplan Binnenveld en voor 

het mobiliteitsconvenant Zuidelijke Vallei. Het WERV-Convenant loopt af per 31 december 

2010. Alle WERV-programma’s zullen worden ingebed in de nieuwe Regio Food Valley. Het 

mobiliteitsconvenant Zuidelijke Vallei zal worden voortgezet, waarbij een koppeling zal 

worden gelegd met het mobiliteitsconvenant Verder Via Veluwe. Daarnaast zijn in het kader 

van het bereikbaarheidsvraagstuk tezamen met Gelderland onderzoeken uitgevoerd naar de 

zuidelijke ontsluiting WERV (Rijnbrug bij Rhenen), waarin onder meer de mogelijkheden en 

de kostenaspecten van een tidal-fl ow zijn bestudeerd. De samenwerking van de provincie 

Utrecht zal worden voortgezet met Regio Food Valley-gemeenten en de provincie Utrecht, 

waartoe de in voorbereiding genomen Strategische Agenda van de regio een belangrijke 

basis zal vormen

Woerden WOE02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling. Pompstation Harmelen gerealiseerd, en door wethouder en gedeputeerde in januari 2010 

geopend. Tweede locatie in Woerden lijkt nog mogelijk: er lopen gesprekken over 2 mogelijke 

locaties.

Woerden WOE03 Blauwe netwerk Gezamenlijk bekijken van mogelijkheden voor het verkrijgen van 

Europese subsidie voor het blauwe netwerk.

Wanneer het in Woerden mogelijk is om het centrum te ontsluiten voor het blauwe netwerk, 

is de provincie bereidt mee te werken, met expertise en lobby activiteiten, bij het aanvragen 

van Europese subsidies.

Woerden WOE04 Defensie-eiland Het bedenken, ontwikkelen en invullen van de herbestemming 

van het cultureel casco De Wasserij op het Defensie-eiland in 

Woerden. 

Geen bijzonderheden op dit moment. Naar verwachting wordt in 2010 een cultuur-

arrangement met de gemeente gesloten.

Woerden WOE05 NV Utrecht Gemeente en provincie overleggen over de betekenis van de 

NV-Ontwikkelingsvisie voor de gemeentelijke structuurvisie.

Met de gemeente is afgesproken om tegen de achtergrond van de ontwikkelingsvisie van 

de NV-Utrecht te bezien of een deel van de woningen binnen de stadsgrenzen in plaats van 

in het buitengebied (tussen Harmelen en Woerden) kan worden gerealiseerd. Al snel werd 

duidelijk dat de Ontwikkelingsvisie afziet van extra bouwopgave op het grondgebied van de 

gemeente Woerden; de gemeente was overigens aangesloten bij de NV-Utrecht. Hoewel de 

specifi eke onderzoeksvraag wegviel, is de provincie betrokken gebleven bij het proces voor 

de gemeentelijke structuurvisie. De Ruimtelijke Structuurvisie Woerden 2009-2030 is juli 

2009 door de gemeenteraad vastgesteld.

Woudenberg WOU01 Cultuurhuis Gemeente doet subsidieaanvraag voor procesbegeleiding en 

daarna voor een investeringssubsidie. 

GS hebben in december 2009 de aanvraag voor een investeringssubsidie cultuurhuizen 

toegekend.
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Woudenberg WOU02 Verplaatsing 

hinderlijke 

bedrijven

Ondersteuning bij gesprekken met hinderlijk bedrijf in 

Woudenberg.

Primagaz heeft een alternatieve locatie, buiten de provincie, gevonden. Het bedrijf zal op 

termijn verhuizen. De provincie en gemeente zullen in een overeenkomst nog vastleggen 

wie welke bijdrage levert aan deze uitplaatsing, om de gewenste verder ontwikkeling van 

het gebied mogelijk te maken. De afspraak is vanwege deze gunstige verwachtingen op 

‘goud’ gezet en aan de oorspronkelijke afspraak (ondersteuning bij gesprekken ) is voldaan. 

Zeist ZEI01 De broedergemee-

schap De Hernhut-

ters

Schriftelijke steunbetuiging door GS om één van de vestigingen 

op de Werelderfgoedlijst te krijgen.

April 2008 heeft de gemeente besloten om, in samenwerking met de Oudstenraad van 

de Evangelische Broedergemeente (EBG) en ondersteund door de provincie Utrecht, de 

aanvraag voor plaatsing van het complex van de EBG in Zeist alsmede het aangrenzende 

Slot Zeist, op de voorlopige lijst van Nederland (als voorportaal voor een nominatie van 

aanwijzing als Werelderfgoed van Unesco) aan de minister van OCW aan te bieden.

Zeist ZEI02 Digitaliseren his-

torische documen-

ten ten behoeve 

beeldbank: Zeister 

Kamp/Archief

Digitaal maken van een collectie historische kranten. Het archief Zeist heeft een aanvraag ingediend bij de subsidieregeling van de Utrechtse 

Schatkamer. De adviescommissie heeft geadviseerd de digitalisering van kranten in de pro-

vincie collectief op te pakken. Hiervoor is budget gereserveerd. In overleg met de heer Rhoen 

is afgesproken dat zijn plannen met de Zeisterkrant onderdeel worden van gezamenlijke 

plannen met betrekking tot het archiveren van kranten met de Kring van Archivarissen en het 

Utrechts Archief ondersteund door het Schatkameratelier.

Zeist ZEI03 Elektronisch

kinddossier

Wordt meegenomen met programma Utrechtse Jeugd Centraal; 

er wordt geen pilot uitgevoerd wel ondersteuning vanuit de 

provincie Utrecht bij vervullen opdrachtgeverrol richting GGD en 

thuiszorg en komen tot aanschaf van eenzelfde systeem.

Er wordt door alle organisaties met het Elektronisch Kind Dossier gewerkt.

Zeist ZEI05 Museumkwartier Oprichting van Zeister historisch museum; medio 2008 besluit 

door gemeenteraad over conceptontwikkeling.

In de zomer van 2010 is de Stichting Museumkwartier Slot Zeist opgericht. Geen nieuw 

gebouw maar een nauwe samenwerking van dertien maatschappelijke, culturele en cultuur-

historische partners wordt nagestreefd waarbij een ieder bijdraagt aan de doelstelling om de 

Zeister geschiedenis bekend en beleefbaar te maken.

Zeist ZEI07 Verbetering van 

de bluswater-

voorzieningen bij 

natuurbranden 

op de Utrechtse 

Heuvelrug

Verbetering van de bluswatervoorzieningen bij natuurbranden op 

de Utrechtse Heuvelrug.

In 2009 en 2010 zijn er 46 bluswaterputten geslagen.
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Zeist ZEI09 Herontwikkeling 

Soesterberg

De gemeente beziet met de provincie de mogelijkheid van 

herinrichting van de vliegbasis als Vredespark. 

De colleges van Soest, Zeist en provincie hebben een ruimtelijk plan opgesteld voor een 

hoogwaardige herinrichting van de vliegbasis. Dit plan is in juni 2009 door de beide 

gemeenteraden en Provinciale Staten vastgesteld. Het ruimtelijk plan komt sterk overeen 

met de aanbevelingen van het Urban Land Institute. Vredespark is niet het centrale thema 

van het ruimtelijk plan geworden. De provincie heeft het ruimtelijk plan al vertaald in een 

structuurvisie (Provinciale Staten, mei 2010). Op dit moment werken de gemeenten met de 

provincie aan een gemeentelijk bestemmingsplan waarin het ruimtelijk plan wordt verwerkt. 

Zeist ZEI10 VVV Bepalen rolverdeling tussen gemeente en provincie bij realisatie 

van nieuwe VVV in Zeist.

Provincie heeft advies geleverd in het onderzoekstraject. Implementatie is een taak van de 

locale overheid. Binnen het provinciaal beleid vallen geen VVV-taken als informatieverstrek-

king en gastheerschap.

Zeist ZEI11 Woonwagenkamp 

Beukbergen

Samenwerken aan de ruimtelijke herinrichting van het 

woonwagenkamp.

Uit het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen is een bedrag toegezegd om tot een totale ruim-

telijke herinrichting van het woonwagencentrum Beukbergen te komen. De hieraan verbon-

den prestatie-eisen zijn of worden dit jaar door de gemeente Zeist in samenwerking met de 

betrokken partijen uitgevoerd en de provincie blijft vanuit de reguliere werkzaamheden van 

de afdeling aangesloten.

Zeist ZEI13 Stationsgebied 

Den Dolder

Op basis van een gemeentelijke prioritering van aan te pakken 

knelpunten, wordt gezocht naar een eventuele provinciale rol.

De gemeente zal op basis van eigen afwegingen kiezen voor een oplossing van de prob-

lemen ten aanzien van 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 specifi eke provinciale betrokkenheid 

is hiermee beëindigd, aangezien de gemeente binnen de eigen bevoegdheden de fl anker-

ende ruimtelijke ingrepen in gang kan zetten. 

Zeist ZEI14 Stationsgebied 

Driebergen-Zeist

Overleg over de mogelijke provinciale rol bij de ruimtelijke inrich-

ting én de bovenlocale vervoersaspecten van het stationsgebied.

Na bestuurlijke instemming medio dit jaar wordt het technisch schetsontwerp voor de 

ongelijkvloerse spoorkruising en het te vernieuwen trein- en busstation nu nader uitgewerkt. 

Begin 2011 moet dit resulteren in een defi nitief ontwerp en een projectnota, als basis voor 

een intergemeentelijk bestemmingsplan. Dit plan zal uitdrukkelijk niet de overige herinricht-

ing van het stationsgebied omvatten. De samenwerking beoogde aanvankelijk de ruimteli-

jke herinrichting van het totale gebied, maar heeft zich feitelijk uitsluitend gericht op het 

bereiken van overeenstemming over het infradeel. Het doel van de samenwerking is daar-

mee gaandeweg verschoven, vanwege de complexiteit van de (verkeers)problematiek. Een 

goede infra-oplossing vormt immers een basisvoorwaarde voor een duurzame herinrichting 

van het totale gebied. Met de gemaakte bestuursovereenkomst is deze gewijzigde doelstell-

ing inmiddels bereikt. De gebiedsherinrichting wordt onder leiding van de beide gemeenten 

weer opgepakt.
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Heeft de Samenwerkingsagenda dan wel een bijdrage geleverd? 

‘Jazeker. Ondanks dat voor onze afdeling veel projecten toch wel waren 

opgepakt, heeft de Samenwerkingsagenda één en ander teweeg gebracht. 

Omdat het op de lijst stond, kregen projecten sneller de bestuurlijke 

aandacht. Bestuurders wisten ook meteen wat er gebeurde, zowel bij 

de gemeenten als bij de provincie. Mede dankzij die aandacht hebben 

verschillende projecten ook geld gekregen. Ik noem de verkeersontsluiting 

Oostwaarts in de gemeente Maarssen. Dit is goed voorbeeld van een 

project waarbij de Samenwerkingsagenda echt tot een integraler resultaat 

heeft geleid met een financiële bijdrage uit meerdere potjes. Ook lag er een 

grote focus op positieve resultaten. Het werd een beetje het doel om zo snel 

mogelijk een project op goud of groen te krijgen.’

Wat zijn de resultaten?

‘Van de dertig projecten zijn er zestien afgewikkeld en hebben goud. Vijf 

projecten staan op groen. Die staan positief in het traject en worden binnen 

de afdeling afgehandeld. Negen projecten zijn rood. Daar zijn we al in een 

vroeg stadium mee gestopt. Vaak omdat al snel bleek dat de provincie niet 

de geëigende partij was om het onderwerp af te handelen of omdat er voor 

het betreffende probleem al andere procesafspraken waren gemaakt.’

Wat zijn je persoonlijke ervaringen met de Samenwerkingsagenda?

‘Wat ik al dacht is bevestigd. Samenwerken is eigenlijk heel makkelijk,  

als je het gewoon doet. Ook wanneer projecten niet van de grond kunnen 

komen, kun je elkaar dat in een goed samenwerkingsverband duidelijk 

maken. Ook vond ik het leuk om weer eens organisatiebreed voor een 

project te staan. Tijdens het coördinatorenoverleg kon je ook bij andere 

afdelingen in de keuken kijken. Die uitwisseling was leerzaam, omdat 

iedereen tegen vergelijkbare problemen aanliep. Wel vraag ik me af hoe we 

de positieve ervaringen vast gaan houden. Is er bijvoorbeeld iemand die 

afdelingoverschrijdende projecten blijft coördineren? Volgens mij is dat wel 

een aandachtspunt.’

Op de Samenwerkingsagenda stonden 35 projecten die bij de afdeling Mobiliteit van de  

provincie Utrecht terechtkwamen. Anja van Soelen coördineerde de voortgang van de projecten. 

‘We begonnen met 35 projecten, maar hielden er uiteindelijk 30 over. Een aantal projecten gingen 

alsnog naar een andere afdeling omdat daar de regie lag. De afdeling Mobiliteit hield wel een 

adviserende rol. Voor de Samenwerkingsagendaprojecten hebben we bij de afdeling Mobiliteit 

overigens onze gebruikelijke werkwijze gevolgd. De afdeling Mobiliteit werkt voor veel (reguliere) 

projecten al samen met de gemeenten. We doen ook aan accountmanagement.  

Daarnaast bestaat er voor mobiliteit een regionaal overlegplatform waarin afstemming plaats 

heeft. Wij vinden elkaar toch wel.’

‘Samenwerken is eigenlijk heel makkelijk’
Anja van Soelen, projectcoördinator, afdeling Mobiliteit
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64 keer groen 
De 64 afspraken die de status groen hebben, lopen na deze 

rapportage nog door. Dit houdt in dat de afspraak, zoals 

die is gemaakt in het voorjaar van 2008, nog niet volledig 

gerealiseerd is. 

In de kolom ‘Toelichting provincie/gemeente’ 

staat beschreven hoe en wanneer de afspraak 

uitgevoerd gaat worden. De portefeuilles waar-

binnen de afspraken vallen, zijn weergegeven 

met iconen.

 Bestuurlijke organisatie

 Cultuur

 Economische Zaken

 Europa

 Jeugd

 Klimaat

 Landelijk gebied

 Milieu

 Mobiliteit

 Onderwijs

 Openbare orde en veiligheid

 Ruimtelijke ontwikkeling

 Samenleving

 Water

 Wonen

 Zorg
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Amersfoort AME06 Aanpak voortijdig 

schoolverlaten

De gemeente wil meer zicht krijgen op de eff ecten van de ver-

schillende maatregelen die genomen worden in het kader van 

het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

De monitor Voortijdig Schoolverlaters waarmee alle jongeren in de regio gevolgd kunnen 

worden in hun schoolloopbaan.

Amersfoort AME08 Herontwikkeling 

Kop Van Isselt 

e.o. 

Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provin-

cie om snel tot herontwikkeling te komen van het binnenstede-

lijke bedrijventerrein Kop van Isselt.

Eerste fase ontwikkelingsvisie (verkenning scenario’s) in samenwerking met provincie afgerond. 

Samenwerkingsovereenkomst is ondertekend in juli 2009. De provincie heeft een voorlopige bij-

drage vanuit Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven toegezegd (voor uitplaatsing LPG-vulpunt 

bij tankstation). De LPG-risicocirkel van het tankstation belemmert de ontwikkeling van circa 100 

woningen, kantoren en detailhandel op de Smeeing locatie op de Kop van Isselt (opgekocht door 

Amersfoort). De uitplaatsing van een tweede bedrijf (ROVA) staat op de reservelijst van het fonds en 

zal waarschijnlijk niet plaats kunnen vinden met provinciale middelen uit het Fonds. Of het lukt om 

het LPG-vulpunt uit te kopen of de externe veiligheidscirkel anderszins te verkleinen is nog onzeker.

Amersfoort AME 10 Opstappers Middelen voor een inventarisatie onder de groep ‘opstappers’ 

en het ontwikkelen van maatregelen.

Succesvol in uitvoering. Monitor Voortijdig schoolverlaters (met RMC-regio Utrecht) biedt 

mogelijkheid om alle jongeren in de regio te volgen in schoolloopbaan.

Amersfoort AME11 Verzuimconve-

nant

Middelen om het verzuimconvenant te verbreden. Succesvol in uitvoering. Convenant als instrument in de integrale aanpak van schoolverzuim 

en voortijdig schoolverlaters. Er wordt gewerkt aan een sluitende keten van registratie van 

(dreigend) verzuim in de RMC subregio Eem.

Amersfoort AME17  De Eem 

Glashelder

Werkdocument maken hoe in de Eem helder water te krijgen. Binnenkort zal de gemeente Amersfoort een vervolgoverleg plannen om te bespreken welke 

zaken zij nog willen uitvoeren om de Eem te verbeteren. 

Amersfoort AME22 Proeftuin groen 

blauw

Overleg over de mogelijkheden van een bijdrage van de provin-

cie Utrecht aan de uitwerking, uitvoering en fi nanciering van de 

Groen Blauwe Structuur Amersfoort.

In juni 2009 hebben de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht de Samenwerkingsover-

eenkomst GBS Amersfoort gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, uit-

voering en fi nanciering van de projecten Waterwingebied, Randenbroek/ Heiligenbergerbeekdal, 

Maatweg en Vathorst Noord. Voor de eerste 3 projecten is een provinciale bijdrage in de over-

eenkomst toegezegd. In een bestuurlijk overleg in oktober 2010 is afgesproken deze bijdrage te 

verlagen. Voor Vathorst-Noord is in de overeenkomst een provinciale bijdrage toegezegd. Voor 

alle 4 gebieden is de afgelopen jaren de (her)inrichting verder uitgewerkt. De uitvoering van het 

Waterwingebied start eind 2010, van Randenbroek/Heiligenbergerbeekdal en Maatweg in 2011 

en van Vathorst Noord in 2012. Planning is alle projecten in 2013 af te ronden. Een deel van de 

provinciale bijdrage aan de projecten Waterwingebied, Randenbroek/Heiligenbergerbeekdal en 

Maatweg zal volgens planning pas in 2012 en 2013 worden besteed. Deze middelen zijn in deze 

collegeperiode niet meer beschikbaar. Het is aan het nieuwe college om over de beschikbaar-

stelling voor deze onvermijdelijke bestuurlijke verplichting een besluit te nemen. De gemeenten 

Amersfoort is voornemens voor de uitvoering van Vathorst-Noord (recreatief uitloopgebied van 

circa 150 hectare) een aanvullende fi nanciële bijdrage van de provincie Utrecht te vragen.
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Baarn BAA01 Centrum voor 

Jeugd en Gezin

Provincie Utrecht ondersteunt met inzet aanjager per regio de 

totstandkoming Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het Centrum Jeugd en Gezin is geopend: ondersteuning bestaat uit het maken van samen-

werkingsafspraken tussen gemeenten in de regio Eemland.

Baarn BAA06 Cantonspark/

Wintertuin

Herstel van het rijksmonument en het bereiken van een meer-

jarig beheer- en onderhoudsplan voor de diverse onderdelen in 

dit park.

Visie voor herbestemming is opgesteld. Projectteam bereidt aanbesteding voor cascoherstel 

voor. In 2011 wordt met de restauratie begonnen. Er zullen mogelijkheden geboden worden 

voor kleinschalige horeca en extra museale activiteiten. Provincie en Rijk hebben fi nanciële 

bijdrage toegezegd. In 2011 zal een start zijn gemaakt met de restauratie. De verwachting is 

dat het project in 2012 wordt afgerond.

Breukelen BRE03 Corridor De provincie speelt een actieve rol bij het project van gebieds-

ontwikkeling tussen A2 en Amsterdam-Rijnkanaal, in eerste 

instantie gericht op vaststelling van een masterplan.

Het project, nu Hof van Breukelen genaamd, richt zich op transformatie en herontwikke-

ling van het verrommelde deel tussen spoorlijn en ARK. De provincie heeft vanuit de eigen 

organisatie een algemeen projectleider geleverd; de kosten hiervan en van een deel van de 

proces- en onderzoekskosten worden door de provincie gedragen. Verder levert de provincie 

inhoudelijke expertise. Belangrijke aandachtspunten zijn het spoor (geluid, externe veilig-

heid), duurzaamheid en de verkeersontsluiting. Sterk opwaarderen van het huidige station 

naar een multifunctioneel transferium kan het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren. 

Bij de planvorming zijn de overheden en stakeholders (zoals Prorail, KvK, eigenaren, milieu-

dienst) betrokken. Dit heeft geleid tot een conceptplan, gericht op circa 1200 woningen, 

bedrijvigheid, herinrichting stationsgebied en aanpassing infrastructuur. In 2010 is met 

positief resultaat ingezet op planoptimalisatie, uitvoeringsstrategie (verwerving, fasering, 

exploitatie) en het vaststellen van de stedenbouwkundige visie door de gemeenteraad in 

oktober 2010. In 2011 wordt dit project geëvalueerd bij afsluiting van het Ruimtelijk 

Actieprogramma 2008-2011.

Breukelen BREU01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling. Het aardgasproject moet leiden tot realisatie van aardgastankstations en vergroting van het 

wagenpark op aardgas. De gemeente Breukelen heeft besloten om langs de natuurlijke weg 

een deel van het wagenpark te vervangen door voertuigen die rijden op aardgas.

Bunnik BNK02 Regionaal Ar-

beidsmarktbeleid

Inzicht verschaff en in landelijke, regionale en locale initiatieven 

door een aanjager aan te stellen en een regionaal actieplan 

arbeidsmarkt op te stellen.

Afspraak loopt.
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Bunschoten BNS05 Laakzone Provincie Utrecht levert een fi nanciële bijdrage aan het project 

Laakzone en zorgt voor een provinciale contactpersoon. Het 

project wordt uitgevoerd door regiopartijen in samenwerking 

met het bestuurlijk platform NLAE, waarbij Bunschoten als trek-

ker fungeert. Het project beoogt een uitbreiding en versterking 

van de recreatieve mogelijkheden van de Laak en omgeving 

voor wandelen, fi etsen en varen.

In januari 2010 hebben gemeenten Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk, het Waterschap 

Vallei en Eem en de provincie Utrecht de Realisatieovereenkomst Laakzone gesloten. Hierin 

zijn afspraken gemaakt over de samenwerking, uitvoering en fi nanciering van het project 

Laakzone. In deze overeenkomst is een provinciale bijdrage toegezegd voor fase A en B. 

Over de fi nanciering van de laatste fase (C) zijn nog geen fi nanciële afspraken gemaakt. De 

benodigde gronden voor de uitvoering van fase A en B zijn verworven. De uitvoering kan 

hiermee van start. Uitvoering van fase A en B vindt in de jaren 2010-2012 plaats. Een deel 

van de provinciale bijdrage zal volgens planning pas in 2012 worden besteed. Deze middelen 

zijn in deze collegeperiode niet meer beschikbaar. Het is aan het nieuwe college om over de 

beschikbaarstelling voor deze onvermijdelijke bestuurlijke verplichting een besluit te nemen. 

De gemeenten Amersfoort en Bunschoten zijn voornemens voor de uitvoering van fase C, 

afronding van het project, ook een fi nanciële bijdrage van de provincie Utrecht te vragen.

De Bilt DBIL03 EHS in relatie tot 

sanering tank-

stations

De provincie verleent een subsidie om de tankstations te 

saneren ten behoeve van de EHS, de gemeente verzorgt de 

procedures voor verplaatsing van de tankstations. 

Afgesproken is dat de provincie een bijdrage levert aan de aankoop en sanering van het tank-

station. Naar aanleiding van inrichtingsplan Griftenstein, waaronder een ecopassage, wordt 

nu onderhandeld met de tankstationhouders. De verplaatsing van de tankstations is nodig 

om de ecopassage te kunnen realiseren. Vooruitlopend op de verplaatsing van de tankstati-

ons wordt omliggend gebied al wel ingericht volgens het inrichtingsplan Griftenstein.

Aannemelijk is dat de tankstations niet verplaatst zullen zijn in maart 2011; er wordt naar 

een overeenkomst toegewerkt waarvoor de onderhandelingen lopen. Inrichting van omlig-

gend gebied wordt wel voortgezet. Dit vanwege beschikbare middelen vanuit de NHW en 

co-fi nanciering vanuit BRU en HUL. Zodra de tankstations verplaatst zijn, zal de ecopassage 

worden aangelegd. De toegezegde provinciale bijdrage is in deze collegeperiode niet meer 

beschikbaar. Het is aan het nieuwe college om over de beschikbaarstelling voor deze onver-

mijdelijke bestuurlijke verplichting een besluit te nemen.

De Bilt DBIL05 Spoorlijn Utrecht 

- Amersfoort

De provincie verleent een subsidie om een hinderlijk bedrijf te 

verplaatsen ten behoeve van de herontwikkeling van het terrein.

DBI05 wordt afgehandeld in combinatie met project DBI01 De Bilt Centrum onder de 

noemer Bilthoven Centrum. Vanuit het programma Wonen is een bijdrage gegeven specifi ek 

voor woningbouw en gebiedsontwikkeling

De Ronde 

Venen

ROV03 N201- Ondertun-

neling Vinkeveen

Wordt opgepakt in het kader van lopend overleg over de N201, 

vanwege ondere andere noodzakelijk onderhoud aan N201. 

Concretisering vindt plaats middels het bestuurlijk onderteke-

nen van een convenant.

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van maart 2010 heeft de provincie aangegeven fi nanciële 

middelen voor de verdiepte ligging beschikbaar te stellen en verder geen fi nanciële risico’s te 

willen dragen. Afgesproken is dat gemeente De Ronde Venen aan zal geven of zij het project 

onder deze voorwaarde nog voort wil zetten. Het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente 

zal hierover begin 2011 duidelijk geven.
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De Ronde 

Venen

ROV06 Recreatief 

routenetwerk

Het realiseren van een recreatief routenetwerk De Ronde Venen, 

kansen en knelpunten aanpakken. Gezamenlijk een agenda 

hiervoor opstellen en inkaderen binnen het AVP-uitvoerings-

programma De Ronde Venen.

Het recreatief routenetwerk De Ronde Venen is versterkt. Een aantal projecten in dit kader 

zijn vanwege bezuinigingen door de gemeente in 2010 niet voortgezet, waaronder 

Doorvaart De Heul en wandelroute Dijksterreinen Vinkeveen. Er is gekozen voor uitvoering 

van de realisatie van Het Paviljoen in Marickenland. In 2010 wordt er subsidie aangevraagd 

bij de provincie en Leader voor het paviljoen. Vanwege gemeentelijke bezuinigingen en her-

indeling gemeenten zijn er voor 2011 geen nieuwe projecten geprogrammeerd in De Ronde 

Venen in dit kader.

Eemnes EEM02 Ecologische 

verbindingszone 

Valsche Bosjes/

Eemnes

Beëindiging van een autosloperij in een natuurgebied. 

Het natuurgebied de Valsche Bosjes is Natura 2000 gebied. 

Het gebied is tevens aangemerkt als subtopgebied voor verdro-

gingsbestrijding. Het terrein ligt tevens in het Nationale Land-

schap Arkemheen/Eemland. Het gaat om het bereiken van de 

volgende doelen: het beëindigen van een inrichting zonder mi-

lieuvergunning; het opheff en van een planologisch ongewenste 

situatie (strijdigheid met het bestemmingsplan); het uitbreiden 

van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het behalen van 

de doelen voor de verdrogingsbestrijding.

Ondertekening van de koopovereenkomst van de autosloperij wordt spoedig verwacht.

Ervan uitgegaan wordt, dat de autosloperij in maart 2011 reeds is gekocht door BBL.

Eemnes EEM04 Nationaal Land-

schap polder 

Eemnes en uit-

voering projecten

Provincie Utrecht en gemeente Eemnes voeren in samenwer-

king met het bestuurlijk platform NLAE 4 projecten uit die 

bijdragen aan de versterking van de toeristisch-recreatieve 

structuur van het NLAE. Eemnes is trekker van de projecten. 

De uitvoering is voorzien in 2010.

2 Deelprojecten worden/zijn ingediend 1) recreatieve voorzieningen Eemnes, 2) 

recreatieve voorzieningen Noordpolder. Er zijn nog geen beschikkingen afgegeven. 

2 Projecten zitten in de pijplijn, maar zijn nog niet ingediend 1) toeristische informatiepun-

ten 2) Klompenpad Noordpolder. 2 Projecten zijn vervallen 1) fi etsroute zomerdijken 2) wan-

delpad zomerdijken. Indien de opgepakte projecten niet binnen zeer korte termijn worden 

ingediend, is er grote kans dat de middelen niet beschikbaar zijn. Er bestaat een grote kans 

dat dit project niet in zijn volledigheid wordt afgerond.

Houten HOU06 Bijdrage in 

opstart- en 

ontwikkelkosten 

Centrum voor 

Jeugd en Gezin

Meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse 

Jeugd Centraal, onder andere inzet aanjager.

Centrum Jeugd en Gezin geopend: ondersteuning bestaat uit het maken van samenwer-

kingsafspraken tussen gemeenten in de regio Lekstroom.
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Houten HOU07 Eiland van 

Schalkwijk

Het project beoogt een integrale duurzame ontwikkeling van 

het Eiland van Schalkwijk. Samenwerking met de provincie richt 

zich in eerste instantie vooral op de strategische fase van het 

project: een visie op de duurzame toekomst van dit gebied.

Gemeente en provincie werken samen aan een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. 

Dit is vastgelegd in een gezamenlijke intentieverklaring in december 2009, waarin ook 

duidelijk is verwoord dat een ‘groene’ toekomst van het gebied voorop staat. Houten is trek-

ker van het project. De hoofdlijnen voor het beleid op het Eiland worden opgenomen in een 

gezamenlijk koersdocument van gemeente en provincie. De toekomstvisie zal uitmonden 

in een gemeentelijke structuurvisie voor het gebied, die naar verwachting in derde kwartaal 

2011 door de Houtense raad wordt vastgesteld. De inhoudelijke uitwerking van de structuur-

visie vindt plaats in nauwe samenwerking met alle betrokkenen: publieke partijen, bewo-

ners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Daarnaast oriënteren gemeente en 

provincie zich op de uitvoering van de integrale gebiedsontwikkeling op het Eiland. Integrale 

gebiedsontwikkeling is een proces dat per defi nitie lange adem vergt (10 à 15 jaar). Onderde-

len van de ontwikkeling van het Eiland komen inmiddels al tot stand via de projectenveloppe 

Linieland, de Stichting Kromme Rijn en door initiatieven van particulieren en ondernemers. 

In 2011 wordt dit project geëvalueerd bij afsluiting van het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011.

Houten HOU09 Herstructurering 

bedrijventerrein 

Doornkade

Door een project gericht op ondernemers-pandeigenaren wordt 

de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit vergroot.

Er vindt binnenkort een overleg plaats met de gemeente Houten over de status en hoe nu 

verder.

Houten HOU11 Verbreden 

sport tot thema 

bewegen

Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij 

3 sport- en beweegcafés en de inventarisatie van bewegen onder 

50/55+ers; gemeente kan subsidieaanvraag indienen voor 100% 

subsidie (Tijdelijke Regeling Sportstimulering).

Inmiddels zijn 2 sport- en beweegcafés succesvol afgerond en staat de derde gepland. 

Het onderzoek naar de doelgroep 50+ is ook uitgevoerd, maar hier komt nog een 

vervolgonderzoek naar.

Houten HOU13 Vernieuwde 

concepten wonen 

met welzijns- en 

zorgvoorziening-

en

Provincie Utrecht maakt afspraken met gemeenten over condi-

ties waaronder zij aanspraak kunnen maken op gelden uit de 

nieuwe stimuleringsregeling.

Met de gemeente Houten zijn afspraken gemaakt en projecten opgestart op het terrein van 

wonen-welzijn-zorg.

Leusden LEU02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling. Locatie voor vulstation is gevonden en in procedure. Aanbesteding moet ook nog 

plaatsvinden maar vooruitzichten zijn goed.

Leusden LEU03 De Leusderhei Bestuurlijk overleg over de mogelijkheid gezamenlijk op te trek-

ken richting Ministerie van Defensie voor het vrijgeven van het 

noordoostelijk deel van de heide voor stille recreatie en verdere 

natuurontwikkeling.

De informele overleggen die tot nu toe hebben plaats gevonden hebben niet het bij de 

aanvang van het samenwerkingsproject door de gemeente Leusden gewenste resultaat 

opgeleverd. Afgesproken is, in het kader van de uitbreiding van het Nationaal Park Utrechtse 

Heuvelrug te proberen nadere stappen te zetten om tot een beperkte openstelling van dit 

gebied te komen, rekening houdend met de hoge natuurwaarden in dit gebied.
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Leusden LEU04 Groene agenda 

School- en 

Langesteeg en 

Centraal Buiten-

gebied

Gezamenlijk de Groene Agenda laten resulteren in een door alle 

partijen bestuurlijk gedragen inrichtings-/realisatieplan waarbij 

belangrijke ondersteuning (personeel) door (of in opdracht van) 

de SVGV en provincie wordt geleverd en medefi nanciering door 

de provincie.

De Groene Agenda bestaat uit de deelprojecten Schoolsteeg/Langesteeg en Centraal Buiten-

gebied. In bestuurlijk overleg eind 2010 wordt voor beide deelgebieden het inrichtings- en re-

alisatieplan vastgesteld. De voortgang ten aanzien van Schoolsteegbosjes/Langesteeg wordt 

met name beïnvloed door de mogelijkheden om grond te verwerven. Hierover zijn sinds 

zomer 2009 gesprekken met betrokken eigenaren geweest, verwerving vindt deels plaats 

of is in voorbereiding. Ten aanzien van de voortgang Centraal Buitengebied zijn afspraken 

gemaakt over kostenverdeling en vinden gesprekken plaats met de betrokken partijen om de 

diverse projecten uit het inrichtingsplan uit te voeren. Uitvoering en grondverwerving zal ook 

na maart 2011 gecontinueerd moeten worden.

Leusden LEU05 Recreatieve infra-

structuur

Met dit project wil de gemeente de recreatieve en utilitaire 

fi etsinfrastructuur in Leusden e.o. versterken. Er wordt een plan 

gemaakt voor versterking van recreatieve fi etsroutestructuur in 

Leusden e.o. en het fi etspad Asschatterweg wordt aangelegd.

Het plan voor versterking van de recreatieve infrastructuur is opgesteld en heeft geresulteerd 

in de keuze om een fi etspad Asschatterweg aan te leggen. De aanleg staat formeel op de 

gemeentelijke agenda, de invulling laat nog op zich wachten (onder meer door het lopende 

onderzoek naar een alternatieve locatie). Na defi nitieve keuze van het tracé van het fi etspad 

zal eerst grond verworven moeten worden alvorens het fi etspad aangelegd kan worden; het 

project loopt door na maart 2011.

Lopik LOP04 Locale jeugdhulp Wordt meegenomen in het opstellen van het programma 

Utrechtse Jeugd Centraal; programmalijn 1: ‘Versterken preven-

tie en vroegsignalering’ van Utrechtse jeugd Centraal voldoet 

aan de wensen van Lopik.

Centrum Jeugd en Gezin is geopend: ondersteuning bestaat uit het maken van 

samenwerkingsafspraken tussen gemeenten in de regio Lekstroom.

Maarssen MRS03 Verkeersontslui-

ting Oostwaard 

in relatie tot 

partyschepen en 

busbaan

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. De provincie heeft een bijdrage in de verkeersontsluiting toegekend. Eind 2010 wordt gestart 

met de voorbereiding voor de verkeersontsluiting die in de eerste helft van 2011 wordt gerea-

liseerd, waarna dit onderdeel kan worden afgesloten. Voor de verplaatsing van de partysche-

pen is het voor de verkeersveiligheid nodig dat er parkeerplaatsen bij de Oostwaard worden 

aangelegd om de bezoekers te kunnen laten parkeren. Voor dit onderdeel, dat inmiddels is 

gerealiseerd, is een bijdrage toegekend. voor wat betreft de verplaatsing van de partyschepen 

voert Maarssen, als verantwoordelijke partij, gesprekken met de rederijen en de afdeling 

handhaving van de provincie. De verwachting is dat de verplaatsing in 2011 zijn beslag krijgt, 

waarna de overige gereserveerde bijdrage kan worden toegekend.

Maarssen MRS06 Sportpark 

Maarssen

Gemeente dient subsidieaanvraag in (Tijdelijke Regeling Sport-

stimulering 2008 tot en met 2011) voor tijdelijke ondersteuning 

bij de positionering van de functionaris en (overige) randvoor-

waardelijke kosten van het project in de opstartfase.

Succesvol in uitvoering. Inmiddels is de benodigde projectleider aangesteld en wordt de 

combinatiefunctionaris geworven.

Nieuwegein NG02 Woonservice-

zones

Er zal overleg tussen provincie en gemeente plaatsvinden over 

wijze van ondersteuning in dit proces.

De provincie ondersteunt verschillende projecten in de gemeente Nieuwegein op het terrein 

van wonen-welzijn-zorg.
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Oudewater OUD04 Revitalisering Tap-

persheul in relatie 

tot uitbreiding 

bedrijventerreinen

Revitalisering bedrijventerrein Tappersheul. Vooralsnog is Tappersheul opgenomen in het Provinciaal Herstructureringsplan. 

Er wordt gewacht op verdere planvorming van de gemeente.

Renswoude REN01 Het oude 

rechthuis

Financieel bijdragen aan het in oude staat herstellen van het 

voormalige rechthuis van Renswoude, passend binnen het 

historische dorpskarakter. 

In maart 2007 hebben de gemeente Renswoude en de provincie Utrecht een samenwer-

kingsovereenkomst gesloten. De samenwerkingsovereenkomst is later opgenomen in de 

Samenwerkingsagenda. Onderdeel hiervan maakt uit het in oude staat herstellen van het 

Rechthuis. De gemeente is voornemens het Rechthuis te restaureren en deels een publieke 

functie en deels een woonfunctie te geven. Aan de gemeente is in het kader van de Samen-

werkingsagenda een provinciale bijdrage toegezegd . De uitvoering zal naar verwachting in 

2012 starten. De toegezegde provinciale bijdrage is in deze collegeperiode niet meer beschik-

baar. Het is aan het nieuwe college om over de beschikbaarstelling voor deze onvermijdelijke 

bestuurlijke verplichting een besluit te nemen.

Renswoude REN02 Samenwerkings-

overeenkomst

Benadrukken provinciaal/gemeentelijk belang en herbevestiging 

gemaakte afspraken samenwerkingsovereenkomst: gemeente 

en provincie spannen zich gezamenlijk in om een drietal pro-

jecten/gebiedsontwikkelingen te verwezenlijken, planologische 

onderbouwing en medewerking te verlenen, daar waar nodig 

fi nanciële bijdrage te leveren. 

Het resterende onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst dat ILG-fi nanciën behoeft: 

het Centrumplan ligt ter subsidiering voor aan de provincie. Na de ontvangst van de 

beschikking zal nog dit jaar met de uitvoering van de werkzaamheden gestart gaan worden. 

Daarnaast wordt in de nabije toekomst conform de overeenkomst planologische mede-

werking gevraagd voor een aantal deelprojecten waaronder een extra bouwkavel aan de 

Barneveldsestraat 42; deze projecten behoeven geen ILG-fi nanciën. Na maart 2011 worden 

de werkzaamheden uitgevoerd waarover voor maart beschikt is.

Rhenen RHE05 Ontsluiting 

Kwintelooijen

Verkennen van de mogelijkheid om tot resultaat te komen. De Intentieovereenkomst Poort Kwintelooyen is in februari 2010 getekend door de provincie 

Utrecht , gemeente Rhenen, Recreatieschap UHVK en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 

en gebiedscommissie Heel de Heuvelrug. Deze moet leiden tot een bestuursovereenkomst 

die de volgende zaken bevat:

a) afspraken over de fi nanciële verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer en 

onderhoud van de Poort Kwintelooyen en de daarbij behorende voorzieningen per partij;

b) een nadere (verkeerstechnische) uitwerking van de verkeersmaatregelen, inclusief bijbe-

horende kostenraming, rekening houdend met CROW en provinciale richtlijnen. 

c) afspraken over de fi nanciële verantwoordelijkheid van betrokken partijen voor realisatie en 

beheer en onderhoud van de te nemen verkeersmaatregelen.

In het voorjaar 2010 zijn b en c uitgewerkt. De vervolgstap is nu het maken van een globaal 

Voorontwerp met gedetailleerdere kostenraming voor realisatie en beheer en onderhoud. 

De fi nanciële verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer en onderhoud van 

de Poort wil de provincie Utrecht waar mogelijk neerleggen bij de markt. Hiertoe start in 

2010 het opzetten van een businesscase Poort Kwintelooyen. Deze rond af begin 2011. Naar 

verwachting kan de ondertekening van de bestuursovereenkomst Poort Kwintelooyen in 2011 

plaatsvinden. Vervolgens kan de procedure tot realisatie van de Poort Kwintelooyen met een 

ontsluitingsweg op de N233 worden gestart.
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Samenwer-

king Utrecht 

West (SUW)

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

opstellen.

In SUW-verband zijn afspraken gemaakt over de invulling van het programma Wel Thuis! 2 

in Utrecht-West.

Samenwer-

king Utrecht 

West (SUW)

SUW02 Regionale zorg- 

en welzijnsorgani-

saties

Samen met gemeenten agenda programma Wel Thuis! 2 opstel-

len; betreft afspraken maken over subsidies aan organisaties 

om zorg- en welzijnsstructuur te verbeteren.

In de SUW-gemeenten is een groot aantal projecten uitgevoerd, die hebben bijgedragen aan 

de verbetering van de voorzieningen op het terrein van wonen-welzijn-zorg.

Utrecht UTR03 Sneltram CS 

Uithof

Overleg over de rol van de provincie bij het realiseren van een 

tramverbinding Utrecht CS - Uithof.

Project maakt deel uit van de Pakketstudies waarbij voor het project Vertramming 

CS-De Uithof middelen gereserveerd zijn. Begin 2011 zal over de vertramming bestuurlijke 

besluitvorming plaatsvinden.

Utrecht UTR04b Klimaatbestendig 

Rijnenburg - 

Klimaatbestendig en duurzaam ontwerp voor de nieuwbouw-

locatie Rijnenburg maken.

De 3 partijen geven invulling aan de afgesloten overeenkomst

Utrecht UTR05b Sciene Park 

Utrecht

Ontwikkeling en versterking Science Park Utrecht. Het Utrecht Science Park is volop in ontwikkeling. De directeur heeft inmiddels aan de 

stuurgroep (waarin alle 5 partners aanwezig zijn) een plan voorgelegd voor de activiteiten 

die zij gaat uitvoeren in de komende jaren. Door het binnenhalen van Danone op het Utrecht 

Science Park zullen de activiteiten rondom Life Sciences een grote boost krijgen.

Utrecht UTR05c Revitalisering 

bedrijventerrein 

Lage Weide

Revitalisering Lage Weide, waarbij provincie meedenkt en voor 

vervolg fi nanciële bijdrage.

Vooralsnog is bedrijventerrein Lage Weide opgenomen in het Provinciaal Herstructurerings-

plan. Er wordt gewacht op verdere planvorming van de gemeente.

Utrecht UTR06a  Amelisweerd Versterking van Amelisweerd als (cultuurhistorisch) waardevol 

natuur- en recreatiegebied.

De gemeente Utrecht heeft per september 2010 een projectleider aangesteld. Deze zorgt 

voor resultaat voor diverse samenwerkingspunten. Echter, voor realisatie van de EHS, onder-

deel grondverwerving, zijn er te weinig middelen. In november 2010 zal ambtelijk overleg 

plaatsvinden om andere mogelijkheden voor de realisatie van de EHS na te gaan.

Gezien de nieuwe situatie is op dit moment niet duidelijk hoeveel er nog bereikt kan worden. 

De kans blijft aanwezig dat de samenwerking op korte termijn leidt tot realisatie van de 

versterking van Amelisweerd.

Utrecht UTR06b Lobby groen in en 

om de stad

Beïnvloeding van het beleid van het ministerie van LNV voor 

versterken van uitvoering en kwaliteit groen in en om de stad.

In G4P3 verband trekken de gemeente en provincie gezamenlijk op. In dit gremium staat 

de RodS-problematiek centraal. De samenwerking zal continue door blijven gaan vanwege 

wederzijds belang.

Utrecht UTR06c Amsterdam-

Rijnkanaal

Ontwikkelen groenzone langs Amsterdam-Rijnkanaal in 

Kanaleneiland tot recreatief verblijfsgebied. Realiseren van 2 

recreatieve verbindingen, 4 ecologische verbindingen en verbe-

tering inrichting onderdoorgang Blauwkapel.

Voor maart 2011 zal overeenkomst met de gemeente Utrecht zijn bereikt en kan daarmee 

de uitvoering van start gaan. De realisatie van de brug Noorderpark en de recreatieve verbin-

ding Park ARK zullen doorlopen tot november 2011.

Utrecht UTR06d Verbindingen 

Overvecht-Noor-

derpak

zie UTR06c zie UTR06c
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Utrecht UTR09a Centrale koude/ 

warmte- opslag 

Stationsgebied

Realiseren koude/warmte-opslag ten behoeve van integrale 

duurzame ontwikkeling van stationsgebied.

Een aantal overheidspartijen waaronder de provincie en de gemeente Utrecht werkt met 

een aantal private partners aan een innovatieve revolutionarie regeling tot sanering van het 

grondwater op een ongekend grote schaal en het saneren van de vaste bodem. De aanpak 

die bekend staat als de Utrechtse biowasmachine, is pilot in het kader van de Crisis- en her-

stelwet, en heeft een voortrekkersrol in het kader van Europese bodemsanering (Citychlor). 

Het Stationsgebied is het eerste gebied waar deze aanpak start. De werking van de regeling 

strekt zich over een groot gedeelte van de bebouwde kom uit. Het is zowel een innovatief 

technische als bestuurlijk/ juridische aanpak. Er komen nieuwe samenwerkingsverbanden 

tussen overheid en grondeigenaren met het principe van één-overheidsloket (voor provincie, 

waterschap en gemeente) en integrale gebiedsontwikkeling (coördinatie-aanpak aan het 

begin van het proces). In het najaar staat de ondertekening van het convenant gepland. De 

provincie heeft subsidie toegezegd.

Utrecht UTR10 Aardgas Bespreken waar en wanneer aardgasvulstations in Utrecht kun-

nen worden gerealiseerd.

In ieder geval op een locatie (Lage weide) zal in 2011 een aardgaspompstation worden 

gerealiseerd. De 2 andere locaties (Veemarkt, Overvecht) zijn nog onzeker.

Utrechtse 

Heuvelrug

UHR05 Zanderij Maarn Samen optrekken om tot een optimaal plan te komen, zodat tot 

uitvoering van het project en daarmee tot openstelling van het 

gebied kan worden overgegaan.

Op basis van een nieuw onderzoek is een besluit genomen over de positie van de camping 

in dit gebied. Daarnaast is een heldere taakverdeling afgesproken tussen gemeente en 

provincie over de inrichting van dit gebied in relatie tot de komst van het ecoduct, waarbij de 

inrichting van de Zanderij een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid blijft. Beide partijen 

werken hier nu aan. Nadere inrichting van de zanderij vindt plaats in het kader van het 

gebiedsprogramma Heel de Heuvelrug.

Veenendaal VEE02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling. Er lopen nog gesprekken over de realisatie van een aardgasstation. Er zal in ieder geval een 

station komen, vraag is nog even of dat gebeurt in Veenendaal de Klomp (=Ede=Gelderland), 

of Veenendaal (=Utrecht)

Veenendaal VEE05 Jeugdzorg Meedenken over samenwerking met centrumproject door 

middel van inzet aanjager; meenemen bij opstellen programma 

Utrechtse Jeugd Centraal.

Ondersteuning loopt naar wens: geen bijzonderheden.

Veenendaal VEE07 Ondertunneling 

Spoorlijn Utrecht 

- Arnhem

Verzoek om fi nanciële en personele bijdrage gemeentelijke 

verbindingsweg tussen 2 provinciale wegen. Voorstel Mobiliteit: 

honorering personele inzet vanwege relatie met provinciaal 

wegennet. Geen inhoudelijk of beleidsmatig argument voor 

fi nanciële bijdrage.

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 bedrij-

venterrein De Batterijen. Deze variant is ook gunstig voor de reconstructie van de nieuwe 

aansluiting Veenendaal-West in het kader van het OntwerpTracébesluit, in het bijzonder voor 

de grondverwerving langs de Nieuweweg-noord. Provincie is om die reden bereid haar me-

dewerking 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 fi nanciële dekking 

van de maatregelen die daarvoor nodig zijn.
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Veenendaal VEE09 De Vendelier Opstellen economisch beleidsplan waarin het project 

De Vendelier wordt meegenomen.

Vooralsnog is De Vendelier opgenomen in het Provinciaal Herstructureringsplan.

Wacht verdere planvorming van de gemeente af.

Vianen VIA03 Jeugdbeleid Wordt meegenomen met programma Utrechtse Jeugd Centraal; 

betreft bijdrage aan ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin en 

vormgeven van verbinding met Bureau Jeugdzorg.

Centrum wordt geopend in januari 2011: ondersteuning bestaat uit het maken van samen-

werkingsafspraken tussen gemeenten in de regio Lekstroom.

Vianen VIA05 Revitalisering 

bedrijventerrein

Proactieve aanpak leegstand op bedrijventerrein. In afwachting van een nieuw college staat het project even in de wacht. Reactie en opvattin-

gen van het nieuwe college zullen bepalen of, wanneer en hoe. Verdere concretisering van de 

revitalisering bedrijventerrein wordt nader ingevuld.

Vianen VIA06 Vervuiling van 

grond

De gemeente Vianen is eigenaar van de locatie terwijl een derde 

de bodemsanering uitvoert. De gemeente wil op de locatie 

woningbouw gaan plegen maar wordt gehinderd door het feit 

dat de bodemsanering is uitgelopen. 

De actieve grondwatersanering duurt 5 jaar. Hiervan is 1 jaar verstreken. Na de actieve 

grondsanering dient nog 5 jaar de kwaliteit van het grondwater gemonitoord te worden. 

In oktober 2010 is een verzoek gedaan bij de provincie Utrecht om de actieve grondwatersa-

nering te beëindigen.

Vianen VIA08 Zijderveld De provincie Utrecht heeft fi nanciële middelen beschikbaar 

gesteld en denkt mee en wil meewerken aan herschikking rode 

contour (touwtjesmethode).

Overeenkomsten zijn klaar in concept (nog niet getekend). Het tekenen en de bouw kan 

starten zodra alle ruimtelijke ordeningsprocedures zijn afgerond in 2011.

VNG Afdeling 

Utrech

VNG01 Verbetering 

samenhang beleid 

en uitvoering

1. VNG doet een quick scan naar de brieven van de 23 ge-

meenten (de oorspronkelijke input voor het Manifest). 2. VNG 

inventariseert de lopende initiatieven die gericht zijn op redu-

ceren van het aantal gemeentelijke regelingen. 3. De provincie 

levert input in de discussie in de vorm van een visie, hoe wij de 

bestuurlijke drukte zien. Een en ander leidt na het gesprek van 

eind juni tot een concrete taakopdracht.

Er is een conceptnotitie over de kerntakendiscussie besproken in PS in juni 2010, waarbij 

is besloten om nu nog geen keuze te maken ten aanzien van de kerntaken om de nieuwe 

Provinciale Staten in 2011 in de gelegenheid te stellen om deze keuze zelf te bepalen bij de 

coalitie-onderhandelingen. De VNG is in juni geïnformeerd over de stand van zaken. 
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Wijk bij 

Duurstede

WBD04 Waterfront Gemeente en provincie ontwikkelen een gezamenlijke visie voor 

het Waterfront, op het gebied van natuur, wonen, recreatie en 

toerisme en op het vervolgtraject.

De gemeentelijke visie voor het totale Rivierfront (2008) richt zich op integrale ontwikkeling 

van het waterfront en de uiterwaarden, inspelend op de locale en regionale potenties voor 

landschap, recreatie en natuur. Om de visie verder uit te werken en te komen tot een uitvoe-

ringsorganisatie voor realisering van planonderdelen, zocht de gemeente samenwerking met 

de provincie. De provincie deelt de gemeentelijke visie niet ten volle, maar ziet wel goede 

kansen voor een kwaliteitsimpuls in het gebied. Daarom heeft de provincie menskracht 

(procesmanager) geleverd en bijgedragen in de kosten voor deelonderzoeken. In augustus 

2009 is de inventarisatiefase van dit project afgesloten ten aanzien van betrokken partijen, 

doelstellingen, ambities en (fi nanciële) (on)mogelijkheden van het project. Vervolgens is 

onderzoek gestart naar de daadwerkelijke haalbaarheid en meerwaarde van de voorgestane 

ingrepen in het deelgebied Lunenburgerwaard/ Gravenbol. In dit deelgebied ligt namelijk de 

belangrijkste en meest complexe opgave. Op basis van de uitkomsten van deze haalbaar-

heidsstudie wordt eind 2010 een beslissing over de concrete verdere voortzetting van het 

project genomen. In 2011 wordt dit project geëvalueerd bij afsluiting van het Ruimtelijk 

Actieprogramma 2008-2011.

Woerden WOE01 Passiefwoningen 

Campinaterrein

Wellicht andere locatie. De ontwikkeling van het Campinaterrein is vertraagd. Oorzaak hiervan is een geschil tussen 

de huidige eigenaar en de beoogde toekomstige eigenaar. Tussen beide partijen zouden 

afspraken zijn gemaakt over de overname van het terrein. De beoogde toekomstige eigenaar 

zou af willen zien van de aankoop; hiervoor loopt een juridische procedure. De kans dat 

er op uit eigen beweging door de ontwikkelaar van het Campinaterrein passiefwoningen 

zullen worden gebouwd is nihil. Huidige eigenaar heeft in het verleden aangegeven hier ook 

niet toe bereid te zijn omdat zij werken met vaste architecten en bouwers die geen ervaring 

hebben met passieve bouw. Mocht het terrein overgaan in handen van de nieuwe/beoogde 

kanidaat dan zou kunnen worden nagegaan of deze wel bereid is om de principes van pas-

sieve bouw toe te passen in het project. Daarvoor moet eerst de uitkomst van de lopende 

juridische procedure worden afgewacht.

Woerden WOE06 Ontwikkeling 

spierkracht-

toerisme

Het tot uitvoering brengen van enkele versterkende recreatieve 

verbindingen in het buitengebied van Woerden. Gezamenlijk 

een agenda hiervoor opstellen en inkaderen binnen het AVP 

uitvoeringsprogramma De Venen.

Bijna alle in het AVP-uitvoeringsprogramma 2010 geprogrammeerde projecten ten behoeve 

van versterken spierkrachttoerisme zijn uitgevoerd. De gemeente heeft vooralsnog geen 

middelen gereserveerd in 2011 voor nieuwe projecten in dit kader.

Woudenberg WOU03 Ontwikkelen 

Hoeve De Beek 

Gezamenlijk komen tot een gedragen inrichtingsplan. 

Hierop volgend wordt een fi nanciële bijdrage gevraagd van 

de provincie vanuit cultuur- en/of recreatiebudgetten voor de 

realisatie.

Gemeente Woudenberg en Hoeve De Beek zouden op basis van de uitkomsten van een 

haalbaarheidsonderzoek beslissen over een vervolg; dit heeft geen haalbaar inrichtingsplan 

opgeleverd. Er zijn geen werkzaamheden meer gerelateerd aan dit project te verwachten voor 

maart 2011.

Gemeente Nummer Porte-

feuille

Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Groene projecten



Pagina 46 Eindrapportage Samenwerkingsagenda

Gemeente Nummer

Porte-

feuille Project/afspraak Afspraak Toelichting provincie/gemeente

Woudenberg WOU05 Woningbouw De provincie neemt een rol bij het onderzoeken van de samen-

hangende vraagstukken van de herontwikkeling van bestaande 

bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuw bedrijven-

terrein, over de realisatie van woningbouw en het verleggen van 

de huidige N224.

Met het oog op de haalbaarheid van 20 tot 30 hectare bedrijventerrein en maximaal 2.000 

woningen, is een quick scan uitgevoerd naar de verkeerskundige consequenties van deze 

ruimtelijke ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat de gevolgen voor het wegennet aanzienlijk 

zullen zijn, nog los van verlegging van de N224. Aanvullend onderzoek moet meer duidelijk-

heid verschaff en over de te verwachten eff ecten, waar zich knelpunten voordoen en welke 

maatregelen nodig zijn. Deze maatregelen moeten passen binnen de provinciale visie op het 

wegennet (Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht-plus, 2004-2020).

De resultaten van de eerste fase van het aanvullend onderzoek vormen de input voor de ver-

kenning naar de verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op de zogenaamde 

‘bajonet’, de route vanaf de aansluiting A28/N227 bij Amersfoort naar de aansluiting A12/

N226 bij Maarsbergen via de N227, N224 en N226. Volgens planning komen de eindresulta-

ten van dit verkeersonderzoek nog in 2010 beschikbaar, waarna besluitvorming plaatsvindt 

over het vervolg en de daarin te nemen stappen. In 2011 wordt dit project geëvalueerd bij 

afsluiting van het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011.

Zeist ZEI08 Versterken kleine 

kernen

Overleg over de rol van de provincie bij het verbeteren van het 

sociaal maatschappelijke voorzieningen niveau in de kernen 

Den Dolder en Austerlitz; beschikbare middelen voor leefbaar-

heid, nu gericht op Austerlitz mag van de provincie ook voor 

kleine kernen ingezet.

In Austerlitz is sprake van een bottom-up proces met de inwoners, waarbij het naast een 

verbeterde functionaliteit van het dorpshuis en investeringen bij de sportclubs ten behoeve 

van naschoolse opvang gaat om extra woningbouw. Uitvoering van het leefbaarheidsproject 

(exclusief woningbouw) is eind 2010 / begin 2011 gereed.

Zeist ZEI12 Zorgeloos wonen Provincie Utrecht investeert samen met gemeente Zeist in 

ontwikkeling Zeist-Oost. 

Provincie en gemeente werken intensief samen bij de ontwikkeling van Zeist-Oost in het 

project Zorgeloos Zeist.
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Hof van Breukelen is een duidelijk te onderscheiden gebied binnen de gemeente Breukelen. 

Het is een verrommeld gebied dat is ingesloten door het Amsterdam Rijnkanaal en de spoorlijn 

Amsterdam-Utrecht. Maar Hof van Breukelen is ook een gebied met veel mogelijkheden, mede 

door zijn strategische ligging aan spoor, water en weg.
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’De gemeente Breukelen is al langer bezig om het gebied te 

transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebied’, 

zegt Bertus Cornelissen, projectleider bij de provincie Utrecht.  

‘De gemeente Breukelen wilde graag hulp om dit complexe 

project verder te brengen. De provincie vond het een belangrijk project met 

regionale opgaven en heeft het opgenomen op de Samenwerkingsagenda. 

Het project Hof van Breukelen sluit goed aan op het beleid van de provincie: 

binnenstedelijk bouwen, verrommeling tegengaan, van het gebied een 

belangrijk knooppunt maken en de uitstraling van het Groene Hart 

verbeteren.’

Kennis en netwerk

‘Dat heeft veel opgeleverd. Gemeente en provincie hebben beide inhoudelijke 

expertise, maar hebben ook beide andere netwerken en ingangen. Zo kan de 

provincie haar kennis en netwerk inzetten om de P&R-locatie bij het station 

te verbeteren,’ zegt Cornelissen. Inmiddels is er een stedenbouwkundige visie 

ontwikkeld die door de gemeenteraad van Breukelen is goedgekeurd. Deze ligt 

nu ter inspraak. De gemeente organiseert inspraakavonden voor bewoners, 

maakt een nieuwsbrief en website en zorgt op dit moment voor de algehele 

informatievoorziening naar de inwoners.

Meer voor elkaar krijgen

‘De Samenwerkingsagenda heeft dit project verder gebracht,’ zegt 

Cornelissen. ‘Netwerken van provincie en gemeenten zijn gebundeld, 

waardoor er in kortere tijd meer zaken voor elkaar zijn gekregen. 

Hof van Breukelen is niet alleen een mooi project, het dwingt de provincie 

ook om na te denken over onze rol en inzet bij regionale en gemeentelijk 

gebiedsontwikkelingen. Moeten we vaker dit soort projecten doen?  

Of gaan we dan op de stoel van de gemeente zitten? Hoe dan ook, voor  

het project Hof van Breukelen is de Samenwerkingsagenda succesvol!’

Netwerken gebundeld
Bertus Cornelissen, projectleider, afdeling Ruimte



Gemeentegrenzen van voor de herindelingen in noord-west Utrecht.
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32 keer rood 
De 32 afspraken die de status rood hebben, zijn op enig 

moment van de agenda afgevoerd. Dit houdt in dat de 

afspraak, zoals die is gemaakt in het voorjaar van 2008, niet 

gerealiseerd wordt. 

In de kolom ‘Toelichting provincie/gemeente’ 

vindt u waarom de afspraak van de agenda is 

gehaald. De portefeuilles waarbinnen de af-

spraken vallen, zijn weergegeven met iconen.

 Bestuurlijke organisatie

 Cultuur

 Economische Zaken

 Europa

 Jeugd

 Klimaat

 Landelijk gebied

 Milieu

 Mobiliteit

 Onderwijs

 Openbare orde en veiligheid

 Ruimtelijke ontwikkeling

 Samenleving

 Water

 Wonen

 Zorg
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Amersfoort AME03 De ijsbaan Op termijn komen GS met een afzonderlijke notitie over de 

ijsbaan.

Afspraak wordt (voorlopig) niet uitgevoerd door gemeente.

Amersfoort AME04 Innovatie en ken-

nisinstellingen

Uitwerken projectvoorstellen en verkennen fi nancieringsmoge-

lijkheden.

Amersfoort AME05 Spaarzaam 

Amersfoort

Onderzoeken hoe de gemeente energiezuiniger kan zijn, bij-

voorbeeld met verlichting

Wordt verder door gemeente uitgewerkt.

Amersfoort AME13 Amersfoort Ver-

nieuwt: Complexe 

complexen

Ontwikkelen gezamenlijke aanpak van gemeente en provincie 

voor zogenaamde ‘complexe complexen’, in stedelijke vernieu-

wing. 

Dit project is in overleg met de gemeente van de agenda gehaald. Het project betrof een 

proef voor kennisuitwisseling samen met Baarn en Soest. Dit is om meerdere redenen 

(onder andere fi nanciële crisis) nu niet haalbaar. 

Amersfoort AME23 Projectbureau 

Jeugdzorg

Verzoek valt buiten kader Samenwerkingsagenda; in overleg met 

de gemeente afvoeren.

Verzoek valt buiten Samenwerkingsagenda: is in overleg met gemeente afgevoerd.

BP Zuid Oost 

Utrecht

BZO01 Knelpunt Rijnbrug Besluitvorming rondom de Rijnbrug Besluitvorming ten behoeve van de Rijnbrug vindt plaats in andere verbanden (WERV en 

bestuurlijk overleg zuidelijke ontsluiting). Het heeft de voorkeur dit ook zo te houden. Vanuit 

de Samenwerkingsagenda is er geen noodzaak om apart fi nanciering en inzet te regelen. 

Personele inzet is al voorzien in de voornoemde verbanden. Ook in dat kader komt de fi nan-

ciering aan de orde.

Breukelen BREU05 Sluipverkeer 

Leidsche Rijn

De oorzaak voor de problemen van het sluipverkeer liggen 

eerder op het bordje van het BRU/de gemeente Utrecht dan de 

provincie. De provincie zou hier bij beide partijen wel aandacht 

voor kunnen vragen door:

- overleg over afwikkeling van verkeer op het provinciaal 

wegennet;

- eventuele bijdrage uit de toch al door de provincie uit te 

voeren verkeersmetingen en tellingen, mits dit in de tijd en 

qua locaties past op het verzoek van Breukelen.

Op verzoek van de provincie is afgesproken dat de eerste actie van het verkeersoverleg 

SUW (SUW gemeenten en provincie Utrecht) het sluipverkeer in het westelijk weidegebied 

is. Tevens start er (ook via dit verkeersoverleg) een project regionaal verkeersmanagement 

in het westelijk weidegebied. Deze 2 projecten samen bieden voor de gemeente Breukelen 

voldoende structuur om het probleem sluipverkeer Leidsche Rijn aan te pakken. Standpunt 

GS met brief van juli 2008 kenbaar gemaakt aan gemeente.

Bunnik BNK01a Aanleg fi etspad 

Odijk-Vechten

Onderzoeken mogelijkheden aansluiting bij het provinciale 

project Fietsknooppunten.

Wachten verder initiatief van de gemeente Bunnik af.
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Bunnik BNK01b Aanleg fi etspad 

Werkhoven-

Houten

Dit project maakt onderdeel uit van A12 Salto. In het concept 

bestuursconvenant van A12 Salto is voor een aantal projecten 

waaronder deze afgesproken dat Bunnik deze voor haar reke-

ning neemt. Het BRU betaalt 70% van de kosten. De overige 

kosten zijn voor Bunnik. De gemeente vraagt nu een bijdrage 

van de provincie om in deze overige 30% te voorzien (zie ook 

samenwerkingsproject Sluipverkeer/Bevorderen verkeersveilig-

heid). 

Dit samenwerkingsproject was onderdeel van de Bestuursovereenkomst A12 Salto. In deze 

overeenkomst was opgenomen dat het project gerealiseerd en gefi nancierd zou worden door 

Bunnik, Houten en BRU. Met het standpunt van de gemeente Bunnik om het bestemmings-

plan Rijsbruggerwegtracé niet in procedure te brengen, is in de stuurgroepvergadering A12 

Salto van februari 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.

Bunnik BNK01c Sluipverkeer en 

bevorderen ver-

keersveiligheid

Dit project maakt onderdeel uit van A12 Salto. In het concept 

bestuursconvenant van A12 Salto is voor een aantal projecten 

waaronder deze afgesproken dat Bunnik deze voor haar reke-

ning neemt. Het BRU betaalt 70% van de kosten. De overige 

kosten zijn voor Bunnik. De gemeente vraagt nu een bijdrage 

van de provincie om in deze overige 30% te voorzien (zie ook 

samenwerkingsproject Sluipverkeer/Bevorderen verkeersveilig-

heid). 

Dit samenwerkingsproject was onderdeel van de Bestuursovereenkomst A12 Salto. In deze 

overeenkomst was opgenomen dat het project gerealiseerd en gefi nancierd zou worden door 

Bunnik, Houten en BRU. Met het standpunt van de gemeente Bunnik om het bestemmings-

plan Rijsbruggerwegtracé niet in procedure te brengen, is in de stuurgroepvergadering A12 

Salto van februari 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.

Bunschoten BNS02 Visrokerij Muys Verleningsubsidie via subsidieregeling Erfgoedparels; 

naar verwachting ten lasten van het budgetjaar 2009.

Nu het Zuiderzeemuseum aangegeven heeft geen gebruik te willen maken van het gebouw 

zijn de mogelijk voor behoud c.q. herbestemming uitgeput. Er wordt nu een bouwhistorisch 

en inventaris onderzoek uitgevoerd. Getracht wordt om enkele kenmerkende elementen 

te bewaren en eventueel in de nieuwbouw terug te laten keren. Daarbij wordt ook gepro-

beerd om enkele architectonische kenmerken van de rokerij te verwerken in het defi nitieve 

ontwerp. In het beeldkwaliteitsplan wordt dit zo mogelijk meegenomen. Uiteindelijk zal het 

gebouw gesloopt worden. 

Bunschoten BNS03 Haarbrug Zuid Opstellen gezamenlijke agenda om tot een gezamenlijke 

verkenning te komen.

De provincie heeft in februari 2009 de gemeente Bunschoten een bijdrage in de kosten van 

de verkeersstudie toegezegd. Inmiddels is de studie afgerond. Op basis van de conclusies 

uit de studie hebben GS in september 2010 een brief gezonden aan de gemeente Bunscho-

ten met onder andere de volgende inhoud: Op basis van de berekeningen die in het kader 

van de verkeersstudie zijn gedaan wordt ingeschat dat de (meeste) verkeersmaatregelen pas 

rond 2020 hoeven te worden genomen. Hoewel 2020 nog ver weg lijkt is het raadzaam om 

tussentijds een vinger aan de pols te houden en tijdig besluiten te nemen over uit te voeren 

maatregelen. Daarom dient er rond 2015 te worden bekeken of het nodig is nieuwe tellingen 

en een nieuw kentekenonderzoek op het wegennet rondom Bunschoten te houden.
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De Ronde 

Venen

ROV02 N201 

Liefkenshoek

Betreft strekken bocht Liefkenshoek ten behoeve van ruimte 

voor woningbouw. Onderwerp vraagt om bestuurlijke uitgangs-

punten en discussie over fi nanciële randvoorwaarden. 

Om tot nadere afspraken hieromtrent te komen wordt voor-

gesteld tot het opstellen van een bestuursconvenant tussen 

gemeente De Ronde Venen en de provincie, analoog aan de 

aanpak bij de ondertunneling van de N201 bij Vinkeveen.

Nadere afspraken hieromtrent kunnen niet worden gemaakt.

Eemnes EEM06 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling.

Houten HOU03 Kantoorlocaties 

omzetten naar 

(jongeren)wonin-

gen

Aanvraag via Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen voor een bij-

drage en inzet medewerker uit deskundigenpool aanjaagteam.

Dit project is door de gemeente gestaakt in verband met strategisch grondbeleid van de 

gemeente. Gemeente verwacht op dit vlak niets van de provincie. 

Houten HOU04 Klimaatneutraal 

stationsgebouw

Gezamenlijk optrekken in proces. Dit project is in overleg tussen gemeente en provincie gestopt, bleek niet haalbaar.

Loenen LOE01 Aquaduct N201 

Vreeland, Loenen

Realisatie aquaduct N201 Vreeland. GS hebben in april 2010 besloten: met betrekking tot het verzoek van de gemeente Loenen 

om fi nancieel bij te dragen aan het aquaduct N201 Vreeland, geen fi nanciële middelen hier-

voor beschikbaar te stellen

Lopik LOP02 Duurzaamheid 

milieu

Project ligt bij gemeente stil. De onderwerpen duurzaamheid en mileu hebben niet tot uitvoerbare 

Samenwerkingsagenda-afspraken geleid.

Maarssen MRS02 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling.

Maarssen MRS04 Noord Ring 

Utrecht (Zuilense 

Ring) 

Mogelijkheden om van de Zuilense Ring een 80-kilometerweg 

te maken. 

Mogelijkheden om van de Zuilense Ring een 80-kilometerweg te maken worden uitgewerkt 

in het kader van de planstudies voor de ring rond Utrecht (VERDER).

Montfoort MON01 Aardgas Pompstationhouders kunnen intekenen op de subsidieregeling.

Nieuwegein NG06 Aanpak 

Jeugdoverlast

Gemeente kan subsidieaanvraag indienen voor impuls preven-

tief en repressief beleid en uitvoering jeugdoverlast nu en in 

toekomst.

Project is niet via de Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling gehonoreerd maar 

indirect via provinciaale subsidie aan Stade.

Nieuwegein NG09 Centrum voor 

Jeugd en Gezin

Afspraken maken over een provinciale bijdrage voor een externe 

projectleider voor de doorontwikkeling van het Centraal Punt 

Jeugdvragen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin.

Er is door de provincie een Centrum Jeugd en Gezin-aanjager voor de regio aangesteld: 

geen aparte projectleider voor de gemeente Nieuwegein. Resultaat overleg provincie en 

gemeente: over eens dat ze oneens blijven over dit project. Centrum is geopend: ondersteu-

ning bestaat uit het maken van samenwerkingsafspraken 

tussen gemeenten in de regio Lekstroom.
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Nieuwegein NG10 Duurzame 

inrichting en 

ontsluiting werk-

gelegenheidsge-

bied Liesbosch/

Laagraven

Overleg hierover met gemeente loopt. In dit overleg vindt 

nadere afstemming plaats en worden afspraken gemaakt over 

vervolgproces en rol en taak van betrokkenen, waaronder de 

provincie. Eventuele fi nanciële bijdrage zal in het kader van dit 

overleg moeten blijken.

Dit overleg heeft niet tot afspraken geleid.

Nieuwegein NG12 Vrijwilligerswerk 

en mantelzorg

Gemeente kan subsidieaanvraag indienen voor Subsidieregeling 

Maatschappelijke Oontwikkeling.

Subsidieregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is in 2009 opgeheven. Van de kant van de 

gemeente is op dit terrein geen verzoek ingekomen.

Oudewater OUD03 Ruimtelijke ont-

wikkeling

Overleg over mogelijkheden rol provincie Utrecht bij herontwik-

keling van grond voor 2 bedrijven ten behoeve van een woon/

zorgcomplex. Het betreft geen toezegging over verzuimen rode 

contouren.

Begin 2008 is met de gemeente gesproken over dit project op de Samenwerkingsagenda. 

Toen bleek dat inmiddels een overeenkomst is gesloten met de woningbouwvereniging waar-

door er geen sprake (meer) is van woon/zorgcomplexen op de eerder bedoelde bedrijvenlo-

caties. De gemeente heeft aangegeven bij deze projecten geen verdere ondersteuning vanuit 

de provincie nodig te hebben.

Utrecht UTR08a Tour de France Organisatie Grand Départ Tour de France 2010. Utrecht is niet aangewezen als vertrek- en of fi nishplaats

Veenendaal VEE01 Herontwikkeling 

Lantor

De ontwikkeling van het Lantor-terrein tot woningbouwlocatie.

Veenendaal VEE06 Leefbaarheid 

wijken

Subsidieaanvraag indienen voor Subsidieregeling Maatschap-

pelijke Ontwikkeling ten behoeve van de leefbaarheid in 

Schrijverspark en Franse Gat (onder andere project Stimulering 

Ondernemerschap Onder Laagopgeleiden).

Stimuleringsregeling Maatschappelijke Ontwikkeling is in 2009 opgeheven. 

Er is geen aanvraag ingediend.

Vianen VIA04 Multifunctioneel 

centrum

Verkenning mogelijkheden regeling cultuurhuizen. 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. In afwachting van een nieuw college heeft 

een eerste verkenning voor een nieuwe opzet plaatsgevonden.

Zeist ZEI04 Jeugdzorg Wordt meegenomen met programma Utrechtse Jeugd Centraal; 

doel verkorten wachtlijst.

Project is in 2008 na goed overleg van de Samenwerkingsagenda afgevoerd. 

Zeist ZEI06 Slot Zeist Inzicht in de mogelijkheden van herstellen van de Slottuinen. In overleg met de gemeente in 2009 van de Samenwerkingsagenda afgehaald.
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Bestuurlijke organisatie pagina

Abcoude ABC02 Bestuurlijke organisatie goud 11

Breukelen BREU02 Bestuurlijke Organisatie goud 15

Bestuur Regio Utrecht BRU03 Verkenning intensivering samenwerking goud 15

Eemnes EEM03 Samenwerking BEL-gemeenten goud 16

Montfoort MON03 Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur goud 19

Utrechtse Heuvelrug UHR01 Bestuurskrachtmeting goud 23

VNG afdeling Utrecht VNG02 Vermindering van adminstratieve lasten goud 26

VNG afdeling Utrecht VNG03 Inzet van provinciale capaciteit voor gemeenten goud 26

VNG afdeling Utrecht VNG04 Monitoring samenwerkingsagenda goud 26

WERV WERV01 Convenant WERV- Gelderland - Utrecht goud 27

WERV WERV02 Samenwerking WERV- Utrecht goud 28

VNG afdeling Utrecht VNG01 Verbetering samenhang beleid en uitvoering groen 44

Cultuur pagina

Amersfoort AME02 Amersfoort 750 jaar goud 11

Amersfoort AME12 Wagenwerkplaats: Verensmederij goud 12

Amersfoort AME 18 Documentaire Kamp Amersfoort goud 12

Amersfoort AME 21 Museum Flehite goud 13

Bunschoten BNS06 Museumkwartier goud 15

Houten HOU12 Verlenging provinciale subsidie cultuurbereik goud 17

IJsselstein IJS05 Zichtbaar maken van de oude stadsmuren en kas-

teelterrein

goud 17

IJsselstein IJS06 Zichtbaar maken van het oude klooster goud 17

Lopik LOP08 Cultureel centrum Lopik goud 19

Nieuwegein NG01 Sportevenement goud 19

Oudewater OUD01 Cultuurhuis goud 20

Rhenen RHE01 Rhenen 750 jaar goud 21

Utrechtse Heuvelrug UHR03 Cultuurhuizen goud 23

Utrecht UTR07a Vrede van Utrecht/Utrecht Culturele Hoofdstad goud 24

Vianen VIA01 Cultuurbeleid goud 25

Vianen VIA02 Hofplein goud 25

Wijk bij Duurstede WBD01 Dorestad goud 26

Woerden WOE04 Defensie-eiland goud 28

Woudenberg WOU01 Cultuurhuis goud 28

Zeist ZEI01 De broedergemeeschap De Hernhutters goud 29

Zeist ZEI02 Digitaliseren historische documenten ten behoeve 

beeldbank: Zeister Kamp/Archief 

goud 29

Zeist ZEI05 Museumkwartier goud 29

Bunschoten BNS02 Visrokerij Muys rood 52

Vianen VIA04 Multifunctioneel Centrum rood 54

Zeist ZEI06 Slot Zeist rood 54
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Economische zaken pagina

Amersfoort AME09 Oliemolenkwartier goud 12

Bunschoten BNS04 Revitalisering en herstructering bedrijventerrein De 

Kronkel en Zuidwenk

goud 15

Lopik LOP03 Breedband goud 18

Rhenen RHE07 Revitalisatie bedrijventerrein De Remmerden goud 21

Zeist ZEI10 VVV goud 30

Houten HOU09 Herstructurering bedrijventerrein Doornkade groen 39

Oudewater OUD04 Revitalisering Tappersheul in relatie tot uitbreiding 

bedrijventerreinen

groen 41

Utrecht UTR05b Sciene Park Utrecht groen 42

Utrecht UTR05c Revitalisering bedrijventerrein Lage Weide groen 42

Veenendaal VEE09 De vendelier groen 44

Vianen VIA05 Revitalisering bedrijventerrein groen 44

Amersfoort AME04 Innovatie en Kennisinstellingen rood 51

Bunnik BNK01a Aanleg fietspad Odijk-Vechten rood 51

Europa pagina

Woerden WOE03 Blauwe Netwerk goud 28

Utrecht UTR08a Tour de France rood 54

Jeugd pagina

Amersfoort AME 19 Eigen Kracht-conferentie goud 12

Amersfoort AME20 Jeugdzorg en Jeugdbeleid goud 12

Amersfoort AME25 Wonen-leren-werken goud 12

Lopik LOP07 Regionale Verwijsindex goud 18

Nieuwegein NG07 Aanpak multiprobleemgezinnen goud 20

Nieuwegein NG08 Aanpak voortijdig schoolverlaters goud 20

Samenwerking Utrecht West 

(SUW)

SUW04 Agenda Jeugd goud 23

Utrecht UTR02 Bestuursakkoord Sociaal goud 24

Zeist ZEI03 Electronisch kinddossier goud 29

Amersfoort AME 10 Opstappers groen 36

Baarn BAA01 Centrum voor Jeugd en Gezin groen 36

Houten HOU13 Vernieuwde concepten wonen met welzijns- en 

zorgvoorzieningen

groen 39

Houten HOU06 Bijdrage in opstart- en ontwikkelkosten Centrum voor 

Jeugd en Gezin ()

groen 38

Lopik LOP04 Lokale jeugdhulp groen 40

Nieuwegein NG02 Woonservicezones groen 40

Vianen VIA03 Jeugdbeleid groen 44

Amersfoort AME23 Projectbureau Jeugdzorg rood 51

Nieuwegein NG06 Aanpak Jeugdoverlast rood 53

Nieuwegein NG09 Centrum voor Jeugd en Gezin rood 53

Zeist ZEI04 Jeugdzorg rood 54

Klimaat pagina

Utrecht UTR04b Klimaatbestendig Rijnenburg groen 42

Houten HOU04 Klimaatneutraal stationsgebouw rood 53

Landelijke gebied pagina

Baarn BAA03 Inrichtingsplan Lage Vuursche goud 13

De Bilt BBIL02 EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestrum, Vol-

lenhove

goud 14

Leusden LEU01 Voedsel in de Valei goud 17

Nieuwegein NG11 Groene relatie stad en ommeland goud 20

Rhenen RHE03 Gebiedsontwikkeling Grebbeberg goud 21

Utrechtse Heuvelrug UHR07 Landgoed Zuylenstein goud 14

Amersfoort AME22 Proeftuin groen blauw groen 35

Baarn BAA06 Cantonspark/Wintertuin groen 36

Bunschoten BNS05 Laakzone groen 37

De Bilt DBIL03 EHS in relatie tot sanering tankstations groen 37

De Ronde Venen ROV06 Recreatief routenetwerk groen 38

Eemnes EEM02 Ecologische verbindingszone Valsche Bosjes/Eemnes groen 38

Eemnes EEM04 Nationaal Landschap polder Eemnes en uitvoering 

projecten

groen 38

Leusden LEU03 De Leusderhei groen 39

Leusden LEU04 Groene agenda School- en langesteeg en Centraal 

Buitengebied

groen 40

Leusden LEU05 Recreatieve infrastructuur groen 10

Renswoude REN01 Het oude rechthuis groen 41

Renswoude REN02 Samenwerkingsovereenkomst groen 41

Utrecht UTR06a  Amelisweerd groen 42

Utrecht UTR06b Lobby groen in en om de stad UTR06b groen 42

Utrecht UTR06c Amsterdam-Rijnkanaal groen 42

Utrecht UTR06d Verbindingen Overvecht-Noorderpak groen 42

Utrechtse Heuvelrug UHR05 Zanderij Maarn groen 43

Woerden WOE06 Ontwikkeling spierkrachttoerisme groen 45

Woudenberg WOU03 Ontwikkelen Hoeve De Beek groen 45

Milieu pagina

Amersfoort AME01 Aardgas goud 11

Houten HOU01 Energiebesparende straatverlichting goud 16

Houten HOU02 Geothermie in de glastuinbouw goud 16

Houten HOU10 Impuls aan de Wind goud 16

Loenen LOE04 Verplaatsing hinderlijke bedrijven ten behoeve van 

herontwikkeling 

goud 18

Utrecht UTR09b Groene Daken goud 24

Woerden WOE02 Aardgas goud 28

Woudenberg WOU02 Verplaatsing hinderlijke bedrijven goud 29
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Amersfoort AME08 Herontwikkeling Kop Van Isselt e.o. groen 35

Breukelen BREU01 Aardgas groen 36

Leusden LEU02 Aardgas groen 39

Utrecht UTR09a Centrale koude warmte opslag Stationsgebied groen 43

Utrecht UTR10 Aardgas groen 43

Veenendaal VEE02 Aardgas groen 43

Vianen VIA06 Vervuiling van grond groen 44

Woerden WOE01 Passiefwoningen Campinaterrein groen 45

Amersfoort AME05 Spaarzaam Amersfoort rood 51

Eemnes EEM06 Aardgas rood 53

Lopik LOP02  Duurzaamheid milieu rood 53

Maarssen MRS02 Aardgas rood 53

Montfoort MON01 Aardgas rood 53

Veenendaal VEE01 Herontwikkeling Lantor rood 54

Mobiliteit pagina

Amersfoort AME16 Bereikbaarheid Centraal Stadsgebied goud 12

Baarn BAA04 Noordschil fietspad onder snelweg goud 14

Bestuur Regio Utecht BRU01 Afstemmen Openbaar Vervoer goud 15

Bestuur Regio Utrecht BRU02 Intensiveren samenwerking verkeer en infrastructuur goud 15

Eemnes EEM05 Openbaar Vervoer goud 16

Loenen LOE03 Openbaar vervoer goud 18

Lopik LOP05 Openbaar vervoer goud 18

Maarsen MRS01 Aanpak parkeren en bewegwijzering goud 19

De Ronde Venen ROV01 Baambrugse Zuwe Renoveren goud 22

De Ronde Venen ROV05 Openbaar Vervoer goud 22

Soest SOE02 Openbaar Vervoer goud 22

Samenwerkingsverband 

Utrecht West

SUW05 Verstedelijkingsdruk: effecten op omliggend gebied goud 23

Utrechtse Heuvelrug UHR02 Nazorg herindeling, capaciteit voor GVVP en gebieds-

visie

goud 23

Utrechtse Heuvelrug UHR04 Hoogwaardig openbaar vervoer goud 24

Veenendaal VEE10 Haalbaarheidsonderzoek lightrail OV- verbinding 

Amersfoort-Veenendaal-Rhenen 

goud 25

De Ronde Venen ROV03 N201- Ondertunneling Vinkeveen groen 37

Maarssen MRS03 Verkeersontsluiting Oostwaard in relatie tot party-

schepen en busbaan

groen 40

Rhenen RHE05 Ontsluiting Kwintelooijen groen 41

Utrecht UTR03 Sneltram CS Uithof groen 42

Veenendaal VEE07 Ondertunneling Spoorlijn Utrecht - Arnhem groen 43

BP Zuid Oost Utrecht BZO01 Knelpunt Rijnbrug rood 51

Breukelen BREU05 Sluipverkeer Leidsche Rijn rood 51

Bunnik BNK01b Aanleg fietspad Werkhoven-Houten rood 52

Bunnik BNK01c Sluipverkeer en bevorderen verkeersveiligheid rood 52

Bunschoten BNS03 Haarbrug Zuid rood 52

De Ronde Venen ROV02 N201 Liefkenshoek rood 53

Loenen LOE01 Aquaduct N201 Vreeland, Loenen rood 53

Maarssen MRS04 Noord Ring Utrecht (Zuilense Ring) rood 53

Nieuwegein NG10 Duurzame inrichting en ontsluiting werkgelegen-

heidsgebied Liesbosch/Laagraven

rood 54

Onderwijs pagina

Amersfoort AME06 Aanpak voortijdig schoolverlaten groen 35

Amersfoort AME11 Verzuimconvenant groen 35

Openbare orde en veiligheid pagina

Zeist ZEI07 Verbetering van de bluswatervoorzieningen bij na-

tuurbranden op de Utrechtse heuvelrug 

goud 29

Ruimtelijke ontwikkeling pagina

Abcoude ABC01 Abcoude Zuid goud 11

Abcoude ABC03 Leefbaarheid Baambrugge goud 11

Baarn BAA02 Drakenburgergracht goud 13

Bunschoten BNS01 Ontwikkeling kuststrook Oost/project Kuststrook 

Oostmaat

goud 14

De Bilt DBIL04  Groenekan en Maartensdijk goud 15

Eemnes EEM01 Ontwikkeling dorpshart goud 16

Lopik LOP06 Provinciaal Ruimtelijk beleid goud 18

Montfoort MON04 Buitengebied Montfoort in relatie tot Rijnenburg goud 19

Oudewater OUD02 Hinderlijk Bedrijf goud 21

Rhenen RHE02 Aankoop militair terrein de Delm goud 21

De Ronde Venen ROV02 Estafetteproject goud 22

Veenendaal VEE04 Hoogspanningslijn goud 25

Veenendaal VEE08 Oplossing ruimtenood/wenselijkheid grenscorrectie goud 25

Wijk bij Duurstede WBD03 Visie zorg in buitengebied goud 27

Woerden WOE05 NV Utrecht goud 28

Zeist ZEI09 Herontwikkeling Soesterberg goud 30

Zeist ZEI13 Stationsgebied Den Dolder goud 30

Zeist ZEI14 Stationsgebied Driebergen-Zeist goud 30

Breukelen BRE03 Corridor groen 36

Houten HOU07 Eiland van Schalkwijk groen 39

Wijk bij Duurstede WBD04 Waterfront groen 45

Woudenberg WOU05 Woningbouw groen 46

Samenleving pagina

Breukelen BREU04 Kleine kernen goud 15

Houten HOU05 Leefbaarheidplannen kleine kernen goud 16

Loenen LOE02 Bibliobus goud 18
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Lopik LOP01 Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen goud 18

Rhenen RHE04 Multifunctioneel Centrum Elst goud 21

Samenwerking Utrecht West 

(SUW)

SUW03 Locaal maatwerk en gerichte investeringen op leef-

baarheid en vitaliteit

goud 23

Bunnik BNK02 Regionaal Arbeidsmarktbeleid groen 36

Houten HOU11 Verbreden sport tot thema bewegen groen 39

Maarssen MRS06 Sportpark Maarssen groen 40

Vianen VIA08 Zijderveld groen 44

Zeist ZEI08 Versterken kleine kernen groen 46

Amersfoort AME03 De ijsbaan rood 51

Nieuwegein NG12 Vrijwilligerswerk en mantelzorg rood 54

Water pagina

Maarssen MRS05 Recreatiestrook Nieuweweg goud 19

Veenendaal VEE11 Compartimering wateroverlast goud 25

Amersfoort AME17  De Eem Glashelder groen 35

Wonen pagina

Amersfoort AME07 Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone goud 12

Amersfoort AME14 Amersfoort Vernieuwt: Randebroek-Zuid goud 12

Amersfoort AME15 Amersfoort Vernieuwt:stimulering Wijkeconomie goud 12

Amersfoort AME24 Transformatie in bestaande stad: Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap

goud 13

Amersfoort AME26 Krachtwijk Kruiskamp goud 13

De Bilt BBIL01 Bilthoven Centrum goud 14

Bunnik BNK03 Verplaatsing Bedrijf goud 14

Houten HOU08 Herontwikkeling en intensivering in jonge 

groeikern:locatie De Slinger

goud 16

IJsselstein IJS01 Floridalaan goud 17

IJsselstein IJS02 IJsselveld Oost goud 17

IJsselstein IJS03 Koningshof Schuttersgracht goud 17

IJsselstein IJS04 Oranje Nassaukades goud 17

Montfoort MON02 Inbreng capaciteit en kwaliteit goud 19

Maarssen MRS07 Omzetten van kantoorruimte naar appartementen 

voor jongeren

goud 19

Nieuwegein NG04 Urgentieprogramma 1600 woningen en bouwen voor 

doelgroepen

goud 20

Niewegein NG05 Integrale aanpak Jutphaas- Wijkersloot en Kruijder-

laan

goud 20

Rhenen RHE08 Rhenen Noord goud 22

Soest SOE01 Masterplan dorp Soesterberg goud 22

Utrecht UTR01b Binnenstedelijke woningbouw goud 24

Utrecht UTR1a Krachtwijken goud 24

Vianen VIA07 Vijfheerenlanden goud 26

Wijk bij Duurstede WBD02 Investeren in leefbaarheid goud 26

Zeist ZEI11 Woonwagenkamp Beukbergen goud 30

De Bilt DBIL05 Spoorlijn Utrecht - Amersfoort groen 37

Amersfoort AME13 Amersfoort Vernieuwt: Complexe complexen rood 51

Houten HOU03 Kantoorlocaties omzetten naar (jongeren)woningen rood 53

Oudewater OUD03 Ruimtelijke ontwikkeling rood 54

Zorg pagina

Baarn BAA05 WMO: een loketfunctie goud 14

Soest SOE03 Zorg- en welzijnswoningen goud 23

Veenendaal VEE03 Eenzaamheidsproblematiek goud 24

Samenwerking Utrecht West 

(SUW)

SUW01 Wel thuis! 2 groen 42

Samenwerking Utrecht West 

(SUW)

SUW02 Regionale zorg- en welzijnsorganisaties groen 42

Veenendaal VEE05 Jeugdzorg groen 43

Zeist ZEI12 Zorgeloos wonen groen 46

Veenendaal VEE06 Leefbaarheid wijken rood 54
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