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Onderwerp: Reactie op regionaal uitvoeringsprogramma De Vallei 2007 
 

In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij het regionaal uitvoeringsprogramma 
(RUP) De Vallei 2007 en onze reactie op het RUP aan. 
 
Aanleiding 
De Gelderse regio De Vallei (Wageningen, Ede, Scherpenzeel, Barneveld en Nijkerk) stelt 
samen met de Utrechtse gemeenten Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Woudenberg en 
Leusden met ingang van 2006 jaarlijks een regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) met 
integrale regionale projecten op. De regio De Vallei heeft op 31 oktober 2006 een voorstel 
voor het RUP 2007 aangeboden aan de provincies Gelderland en Utrecht met het verzoek te 
reageren op de projectenlijst en de financiering ervan.  
Wij hebben de projecten in het RUP 2007 beoordeeld. In de bijgevoegde memo treft u onze 
reactie op het RUP ter kennisneming aan. Tevens is het RUP De Vallei 2007 bijgevoegd. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Op 7 november 2006 hebben wij de reactie op het RUP De Vallei 2007 vastgesteld.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Gedeputeerde Lokker zal ons standpunt ten aanzien van de Utrechtse projecten weergeven 
tijdens het bestuurlijke overleg met de regio De Vallei en de provincie Gelderland op 10 
november 2006. Op basis van de afspraken in dat overleg zal een overeenkomst worden 
opgesteld over de financiering en de uitvoering van de RUP-projecten. Deze overeenkomst 
zullen we u ter kennisneming toezenden. In januari 2007 zal de overeenkomst worden 
ondertekend. 
In 2007 start de uitvoering van de gehonoreerde projecten.  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, mr B. Staal 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 
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Memo: Reactie op RUP De Vallei 2007 
 

Beoordelingskader RUP-projecten 
De Gelderse en Utrechtse Valleigemeenten willen in 2007 28 projecten uitvoeren, waarvan er 
10 betrekking hebben op Utrechts grondgebied. Deze 10 projecten zijn beoordeeld. De 
Gelderse projecten zijn niet van belang voor de provincie Utrecht en zijn derhalve niet 
beoordeeld op de wenselijkheid van cofinanciering.  
De provinciale strategische plannen waren bij de beoordeling het uitgangspunt. Tevens was 
van belang dat het projecten betrof die provinciegrensoverschrijdend, bovenlokaal en 
integraal zijn.  
 
De projecten in het RUP zijn in gedeeld in drie categorieën: 
A: Projecten die zo concreet zijn dat ze op korte termijn kunnen worden uitgevoerd, of al 

worden uitgevoerd, en waarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld, zijn 
opgenomen in categorie A. Indien zich bij de uitvoering van deze projecten problemen 
voordoen, worden deze door partijen in overleg opgelost; 

B: Projecten die in ontwikkeling zijn en waarvan de uitvoering nog in het jaar 2006 kan 
starten, zijn opgenomen in categorie B. Ook bij deze categorie zijn beleidsambities 
vertaald in concrete projecten. Indien nodig worden voor deze projecten middelen ter 
beschikking gesteld; 

C:  Projecten die nader moeten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld voor visieontwikkeling of 
planvoorbereiding, zijn opgenomen in categorie C. 

De (gedeeltelijk) Utrechtse projecten in de categorie B van het RUP zijn in nauwe 
samenwerking met de beleidssectoren beoordeeld. De beoordeling van de A-projecten is reeds 
bij de reactie op het RUP 2006 gedaan (zie statenbrief 19-06-2006 “Provinciale reactie op 
regionaal uitvoeringprogramma De Vallei”). De beoordeling van de C-projecten is nog niet 
nodig, omdat de projecten nog in ontwikkeling zijn of nog geen concenses hebben bereikt. 
 
Beoordeling RUP-projecten 2007 op hoofdlijnen 
De beoordeling van de (gedeeltelijk) Utrechtse RUP-projecten heeft geresulteerd in de 
volgende standpunten ten aanzien van de projecten: 
 
Positief

• Communicatie huisvestingsverordening WERV: € 12.500,- toezeggen; 
• Haalbaarheid busverbinding WERV-KAN: de helft van het bedrag (evenzo hoog als 

het bedrag van Gelderland) toezeggen; 
• Bezoekerscentrum Grebbelinie: Het project is aangedragen door de provincie Utrecht 

voor het RUP 2007, waarbij de provincie Gelderland is verzocht € 500.000,- bij te 
dragen aan het project. 

 
Negatief

• Versterking logistiek cluster WERV en EPV: Zowel binnen subsidieregelingen van 
Economische zaken als Vervoer zijn er geen mogelijkheden voor cofinanciering van 
het project; 

• Recreatie en toerisme WERV: Binnen de bestaande subsidieregelingen zijn geen 
mogelijkheden voor cofinanciering van het project. 
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• Weidevogelbeheer Binnenveld: Het project valt buiten de gebieden die door de 
provincie Utrecht zijn aangewezen voor subsidiëring van weidevogels op basis van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer. Het project wordt nader beoordeeld door 
Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV). 

 
Nader onderzoeken

• Streekeigen beplanting en bebouwing Binnenveld: Het project zal door SVGV worden 
beoordeeld op de geschiktheid voor opname in het uitvoeringsprogramma 
Reconstructie 2007. 

 
Geen beoordeling mogelijk

• Glasvezelnetwerk bedrijventerreinen: Geen beoordeling mogelijk, omdat er geen 
projectvoorstel ontvangen is. Het voorstel is het project te verschuiven naar de C-lijst; 

• Fietstotaalplan Vallei: Geen beoordeling mogelijk, omdat er geen projectvoorstel 
ontvangen is. Het voorstel is het project te verschuiven naar de C-lijst. 

 
Verwijderen uit RUP

• Inrichting Schammer: Het project beperkt zich tot het Utrechts grondgebied, de 
financiering van het project is reeds geregeld en de uitvoering is reeds gestart. Het 
voorstel is derhalve het project te schrappen van het RUP. 

 
Voor een nadere toelichting op de beoordeling wordt verwezen naar de “Toelichting op 
reactie op categorie B van RUP De Vallei 2007” (pagina 4 e.v.). 
 
RUP-projecten aangedragen door provincie Utrecht 
De provincie Utrecht heeft naast het bezoekerscentrum Grebbelinie twee projecten 
aangedragen voor het RUP 2007: Zuidelijke ontsluiting WERV en Fietspadenstructuur langs 
de Laak en op de Oostdijk (GS-besluit 05-09-2006). Deze projecten zijn niet uitvoerig 
behandeld in dit memo. Het project Zuidelijke ontsluiting WERV bevindt zich in de 
studiefase. In 2008 zal naar verwachting de uitvoering starten. Het project is om die reden 
opgenomen in de categorie C (gespreksagenda) van het RUP. Het project Fietspadenstructuur 
langs de Laak en op de Oostdijk is door de regio De Vallei geïntegreerd in het project 
Fietspadentotaalplan Vallei. GS stemmen in met de integratie van het project in het 
Fietspadentotaalplan Vallei. 
 
Realisatie RUP-projecten 
De uitvoering van de RUP-projecten in de B-categorie start in 2007. De aanvragende partij (in 
het geval van de twee gehonoreerde projecten: WERV) is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het project. De regio De Vallei monitort de voortgang van de uitvoering en brengt 
daarvan verslag uit aan de provincie.  
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Toelichting op reactie op categorie B van RUP De Vallei 2007 
 

1. Werken 
 
Website, digitalisering IBIS
Dit betreft een Gelders project. 
 
Glasvezelnetwerk
Beschrijving: Er is geen projectbeschrijving ontvangen. Het project beoogt de regionale 
aanpak van de ontsluiting van bedrijventerreinen middels glasvezelnetwerken. De regio heeft 
aangegeven dat voorlopig geen actie en financiële middelen nodig zijn. 
 
Beoordeling: Niet mogelijk vanwege ontbreken van projectbeschrijving. 
 
Besluit: Project verschuiven naar categorie C. 
 
Pilot omgevingsvergunning
Dit betreft een Gelders project. 
 
Externe presentatie Poultry centre
Dit betreft een Gelders project. 
 
Food logistics
Dit betreft een Gelders project. 
 
Versterking logistiek cluster WERV en EPV
Beschrijving: Het versterken en faciliteren van de logistieke clusters in respectievelijk WERV 
en Barneveld. Voor WERV geldt dat de nadruk ligt op de logistiek die is gelieerd aan het 
foodcluster Food Valley. Dit wil WERV bereiken door bestaande bedrijven te herhuisvesten 
op een grootschalig terrein, nieuwe bedrijven aan te trekken en parkmanagement. WERV 
vraagt € 11.000,- aan de provincie Utrecht. Barneveld (EPV) vraagt € 12.500,.- aan Utrecht. 
 
Beoordeling: Binnen de provincie Utrecht zijn er zowel vanuit Economische zaken als 
Vervoer geen mogelijkheden voor medefinanciering aan projecten op het gebied van het 
versterken van logistieke clusters. 
 
Besluit: Geen financiële bijdrage. 
 
Economisch actieplan WERV
De financiering van dit project is reeds in het RUP 2006 geregeld. 
 
Haven Wageningen
Dit betreft een Gelders project. 
 
Harselaar West
Dit betreft een Gelders project. 
 
Frankeneng Heestereng bereikbaarheid
Dit betreft een Gelders project. 
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2. Wonen 
 
Wageningen Kortenoord
Dit betreft een Gelders project. 
 
Communicatie huisvestingsverordening WERV
Beschrijving: Het communiceren met de inwoners van de WERV-gemeenten over de nieuwe 
huisvestingsverordening WERV, die eind 2006 wordt vastgesteld. WERV vraagt € 25.000,- 
aan de provincie Utrecht. 
 
Beoordeling: De provincie Utrecht acht een goede communicatie naar woningzoekenden bij 
verandering van het systeem van woningtoewijzing van groot belang en treedt hierin actief 
op. De voorgestelde kostenverdeling tussen de gemeenten en de provincies vindt de provincie 
Utrecht echter onevenwichtig. In principe is de provincie Utrecht bereid € 12.500,- bij te 
dragen aan het project.  
 
Besluit: Financiële bijdrage van € 12.500,- toezeggen. 
 
Ede “Het nieuwe landgoed”
Dit betreft een Gelders project. 
 
3. Bereikbaarheid en mobiliteit 
 
Ede Oost
Dit betreft een Gelders project. 
 
Spoorovergangen Valleilijn
Dit betreft een Gelders project. 
 
Fietstotaalplan Vallei
Beschrijving: Er is geen projectbeschrijving ontvangen. Het project beoogt een inventarisatie 
te maken van de bestaande fietspaden in het Valleigebied om met behulp daarvan te bekijken 
waar behoefte is aan aanvullende fietspaden. De regio heeft aangegeven dat de inhoud van het 
project op de agenda van het overleg op 10 november 2006 zal staan. 
 
Beoordeling: Niet mogelijk vanwege ontbreken van projectbeschrijving. 
De provincie Utrecht wijst de regio op het fietspadenproject dat de Stichting Vernieuwing 
Gelderse Vallei momenteel uitvoert. De projecten moeten derhalve afgestemd of wellicht 
geïntegreerd worden.  
De provincie Utrecht heeft het project Fietspadenstructuur langs de Laak en op de Oostdijk 
aangedragen voor het RUP 2007 (GS-besluit 05-09-2006). De regio stelt voor dit project mee 
te nemen in het Fietstotaalplan. Hiertegen bestaat vanuit de provincie Utrecht geen bezwaar. 
 
Besluit: Project verschuiven naar categorie C. Tevens moet de regio De Vallei nagegaan of 
het project kan worden gecombineerd met het fietspadenproject van de Stichting Vernieuwing 
Gelderse Vallei. 
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Haalbaarheid busverbinding WERV-KAN
Beschrijving: Uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek van een rechtstreekse openbaar 
vervoersverbinding tussen WERV en KAN (Wageningen-Nijmegen). WERV vraagt € 
11.250,- aan de provincie Utrecht. 
 
Beoordeling: Ondanks dat het een project op Gelders grondgebied betreft, wil de provincie 
Utrecht het project ondersteunen omdat het een bijdrage kan leveren aan de 
mobiliteitsproblemen in het gehele WERV-gebied. In een eerder stadium heeft WERV € 
15.000,- in plaats van de huidige € 22.500,- aan de provincies Gelderland en Utrecht 
gevraagd. De provincie Utrecht is bereid een evenzo hoog bedrag als de provincie Gelderland 
beschikbaar te stellen voor de haalbaarheidsstudie. 
 
Besluit: Financiële bijdrage van de helft van het gevraagde bedrag (evenzo hoog als het 
bedrag van de provincie Gelderland) toezeggen. 
 
4. Sociale agenda en voorzieningen 
 
Geen projecten in de categorie B. 
 
5. Groen Blauwe raamwerk 
 
EC Arkemheen
Dit betreft een Gelders project. 
 
Robuuste verbindingszone Veluwe-Heuvelrug, deelproject Groenzone Ederveen 
Doesburgerweg
Dit betreft een Gelders project. 
 
LOP Binnenveld: streekeigen beplanting en bebouwing
Beschrijving: Het ontwikkelen van een beeldkwaliteitsplan met criteria voor de streekeigen 
beplanting en bebouwing in het Binnenveld als handvat voor de aanleg en het realiseren van 
de streekeigen beplanting. WERV vraagt € 23.500,- aan de provincie Utrecht.  
 
Beoordeling: Dit project hoort binnen het Reconstructieplan Gelderse Vallei – Utrecht Oost. 
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) maakt jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma. Op basis daarvan beslist de provincie Utrecht over de subsidiëring 
van projecten. Het project zal door SVGV beoordeeld worden op de geschiktheid voor 
opname in het uitvoeringsprogramma Reconstructie 2007.  
 
Besluit: De financiering van het project wordt nader beoordeeld door SVGV. 
 
LOP Binnenveld: weidevogelbeheer
Beschrijving: Het ontwikkelen van een plan en het realiseren van weidevogelbeheer rondom 
het natuurkerngebied van het Binnenveld met het doel de weidevogelpopulaties te behouden 
en te ontwikkelen. WERV vraagt € 56.250,- aan de provincie Utrecht. 
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Beoordeling: Dit project hoort binnen het Reconstructieplan Gelderse Vallei – Utrecht Oost. 
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) maakt jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma. Op basis daarvan beslist de provincie Utrecht over de subsidiëring 
van projecten. Het project zal door SVGV beoordeeld worden op de geschiktheid voor 
opname in het uitvoeringsprogramma Reconstructie 2007. Op voorhand kan echter reeds 
worden gesteld dat het project niet in aanmerking komt voor subsidie. De provincie Utrecht 
heeft gebieden aangewezen waar subsidiëring van weidevogels op basis van de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer mogelijk is. Dit project valt niet binnen het 
vastgestelde gebied en wordt derhalve niet gesubsidieerd. 
 
Besluit: De financiering van het project wordt nader beoordeeld door SVGV. De verwachting 
is echter dat het project niet voor financiering in aanmerking zal komen. 
 
6. Cultuur, recreatie en toerisme 
 
Bezoekerscentrum Grebbelinie
Beschrijving: Het ontwikkelen van het Fort aan de Buursteeg tot een centraal 
bezoekerscentrum voor de Grebbelinie. Daarbij verdwijnt de huidige verblijfsrecreatie van het 
Fort en wordt het noordelijk deel van het fort (thans camping De Batterijen) onder profiel 
gebracht. Het fort wordt als geheel openbaar toegankelijk. Het bezoekerscentrum moet een 
sterke impuls geven aan de recreatie en toerisme in het gehele Valleigebied. Het 
projectvoorstel heeft betrekking op de eerste fase; de aankoop van de camping De Batterijen 
(deel van Fort). 
 
Beoordeling: Het project is aangedragen door de provincie Utrecht voor het RUP 2007 (GS-
besluit 31-10-2006). De provincie Gelderland wordt gevraagd € 500.000,- bij te dragen aan de 
aankoop van de camping De Batterijen (totale kosten: € 3.500.000,-). 
 
Besluit: De Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland overtuigen van het Gelderse 
belang van het project en de noodzaak van cofinanciering door Gelderland. 
 
Regionaal museum en kunst Ede Oost
Dit betreft een Gelders project. 
 
Recreatie en toerisme WERV
Beschrijving: Het maken van een probleemanalyse en het ontwikkelen en uitvoeren van een 
plan om de kwaliteit van het toeristische aanbod in de regio te verbeteren en het aanbod in het 
hogere segment (zakelijke bezoekers) te vergroten. WERV vraagt aan de provincie Utrecht 
een bijdrage van € 12.500,- 
 
Beoordeling: De provincie Utrecht financiert geen ontwikkeling van lokale of regionale 
plannen voor toerisme. Wel worden vanuit de Subsidieverordening recreatie en toerisme 
haalbaarheidsstudies gefinancierd. Tevens verstrekt de provincie Utrecht projectsubsidies. 
Wanneer uit het plan concrete projecten volgen, kunnen deze wel voor subsidie worden 
ingediend bij de provincie.  
 
Besluit: Geen financiële bijdrage. 
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Inrichting Schammer
Beschrijving: Het inrichten van 40 ha. agrarisch gebied tussen Amersfoort en Leusden met de 
functies waterberging, natuurontwikkeling en recreatie. 
 
Beoordeling: De provincie Utrecht heeft dit project aangedragen voor het RUP 2006 (GS-
besluit 31-01-2006). Het betreft een project dat uitsluitend op Utrechts grondgebied 
betrekking heeft. De financiering lijkt rond te komen en de voorbereiding van de uitvoering is 
reeds gestart. De toegevoegde waarde van opname in het RUP van het project is daarmee 
vervallen. Het voorstel is derhalve het project te schrappen van het RUP. 
 
Besluit: Het project schrappen van het RUP 2007.  
 
Recreatieve ontwikkeling Otterlo
Dit betreft een Gelders project. 
 
Speelcomplex De Kas (Seumeren)
Dit betreft een Gelders project. 
 
GFT-vergisting
Dit betreft een Gelders project. 
 
Real Time Control
Dit betreft een Gelders project. 
 
Ondoelmatige lozingen
Dit betreft een Gelders project. 
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