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1. Inleiding 
Deze vierde Voortgangsrapportage (VGR IV) over de strategische uitvoeringsprojecten van het 
Meerjarenactieprogramma streekplan 2005 – 2007 (MAP-streekplan) heeft betrekking op de periode januari 
– juli 2007.  
 
Op 19 april 2005 hebben GS het Meerjarenactieprogramma streekplan 2005 – 2007 vastgesteld. In dit 
programma zijn vijf strategische uitvoeringsprojecten en circa 37 acties opgenomen, die belangrijk zijn voor 
de uitvoering van het streekplan in deze collegeperiode.  
De voortgang van het MAP-streekplan wordt jaarlijks in beeld gebracht in combinatie met het wettelijk 
verplichte Verslag ruimtelijk beleid. Met betrekking tot de voortgang van de uitvoering van de acties is dit 
voldoende. Het is echter gewenst de voortgang van de vijf strategische uitvoeringsprojecten, die samen het 
hart van het MAP-streekplan vormen, intensiever te volgen. Daarom hebben GS in december 2005 besloten 
dat elke vier maanden een Voortgangsrapportage wordt opgesteld.  
 
2. Samenvatting voortgang strategische uitvoeringsprojecten 
Algemeen
De voortgang van twee projecten loopt volgens planning: Grebbelinie en binnenstedelijke woningbouw in 
Utrecht en Amersfoort. Voor twee projecten, regionaal bedrijventerrein Woerden en Groot Mijdrecht Noord, 
ligt de voorbereiding op schema maar is de voortgang afhankelijk van bestuurlijke besluitvorming. Het 
streven is om het bestuurlijke besluit over het vervolgtraject voor het regionale bedrijventerrein Woerden 
binnen de MAP periode te nemen. Het concrete resultaat van het project omschreven als: “een convenant dat 
recht doet aan de centrale doelstelling met afspraken over realisatie van het regionale bedrijventerrein 
inclusief financiering” zal waarschijnlijk niet binnen deze MAP periode bereikt worden. De besluitvorming 
over de toekomstige inrichting van polder Groot Mijdrecht Noord is uitgesteld tot medio 2008. Binnen deze 
MAP periode zal hoofdzakelijk gewerkt worden aan de verdere voorbereiding van de besluitvorming, 
overeenkomstig de doelstelling van het project.
De voortgang van Linschoterwaard is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de aankoop van ruilgrond. 
Hier wordt dan ook een grote inzet op gepleegd, er zijn nog geen concrete resultaten met de aankoop van 
ruilgrond geboekt in deze periode. Het project Linschoterwaard blijkt een langere doorlooptijd nodig te 
hebben dan voorzien. 
Voor alle projecten, behalve voor binnenstedelijke woningbouw in Utrecht en Amersfoort, geldt dat er aan 
het einde van het jaar een besluit moet vallen over het vervolg van het project en inbedding binnen de 
provinciale organisatie.  
 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort
Zowel de projecten in Utrecht als in Amersfoort lopen volgens planning. Over drie projecten is begin dit jaar 
een tussenverantwoordingsverslag van de betrokken gemeenten ontvangen waaruit een positief beeld kan 
worden opgemaakt. Het gaat om de projecten Talmalaan en Kanaleneiland Centrum in de stad Utrecht en 
Euterpeplein in Amersfoort. Voor het vierde project, de Hogewegzone in Amersfoort, stond deze rapportage 
periode geen tussenresultaten gepland. De voortgang van dit project blijkt echter op schema te lopen. 
 
Regionaal bedrijventerrein Woerden
In de eerste helft van dit jaar is er een grote hoeveelheid voorbereidend werk afgerond voor de bestuurlijke 
besluitvorming en heeft meerdere malen ambtelijk en bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De gemeente 
Woerden heeft een economische visie opgesteld die door de gemeenteraad op 19 juli jl. is vastgesteld. Ook is 
de notitie Haalbaarheidsverkenning met resultaten van diverse uitgevoerde onderzoeken opgesteld voor de 
verdere besluitvorming in de Stuurgroep. Uit de onderzoeken en de economische visie blijkt dat er een 
behoefte is aan een nieuw bedrijventerrein, het draagvlak voor een locatie aan de westkant van Woerden lijkt 
echter beperkt. Daarnaast ligt er een grote herstructureringsopgave in de gemeente Woerden.  
 
Linschoterwaard
De kavelruilcoördinator heeft in het begin van het jaar de inventarisatie bij de agrarische bedrijven in het 
gebied afgerond en de eerste ruilplannen opgesteld. Voordat de uitvoering van het project met kavelruil en 
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aanvaardingswerken echter daadwerkelijk kan starten, moet er ruilgronden beschikbaar zijn. Er is in de 
rapportageperiode dan ook veel inzet gepleegd op het verkrijgen van deze gronden. De meest kansrijke 
manier om de ruilgronden te verkrijgen is een bedrijf op te kopen en te verplaatsen buiten het gebied. Echter 
de aankoop van een bedrijf vergt veel tijd, meer dan is voorzien. Momenteel lopen er twee initiatieven voor 
bedrijfsverplaatsing waarover na de zomer meer duidelijkheid ontstaat. De deelprojecten waarvoor geen 
gronden noodzakelijk zijn, verlopen via planning.  
 
Grebbelinie
De eerste helft van dit jaar is een groot aantal resultaten binnen het project geboekt.  
Het jaarprogramma inclusief financiële middelen en het concept programmaplan zijn in GS vastgesteld en de 
eerste projecten uit het jaarprogramma zijn volop in uitvoering. Een belangrijk sleutelproject is de 
ontwikkeling van Fort aan de Buursteeg tot een cruciale schakel in de het toeristisch-receratie netwerk voor 
de Grebbelinie. Op 29 mei jl. is door gedeputeerd mevr. Raven de koopovereenkomst en de hypotheekakte 
ondertekent waarmee overeengekomen is dat binnen drie jaar na de ondertekening, camping de Batterijen 
(het noordelijk terreindeel van het Fort aan de Buursteeg) wordt overgedragen aan de provincie Utrecht. 
Daarmee is een essentiële stap gezet in de ontwikkeling van het Fort. De uitvoering van de deelprojecten is 
enigszins vertraagd doordat het project afhankelijk is van besluitvorming binnen de Agenda Vitaal 
platteland. Deze vertraging kan naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden ingelopen.  
 
Groot-Mijdrecht Noord 
Begin dit jaar was van groot belang voor het project Groot-Mijdrecht Noord. Na een intensieve periode van 
voorbereiding en overleg constateerden PS op 5 februari dat er een duurzame oplossing voor de toekomst 
van Groot Mijdrecht Noord moet komen. De besluitvorming over de voorkeursstrategie is echter uitgesteld 
tot medio 2008. Een onafhankelijke commissie van deskundigen gaan de feiten op het gebied van water en 
bodemdaling in beeld brengen. Onderhandeling over de financiën konden gestart worden, hierin zijn ook 
successen geboekt. Het project zet verder in op een zorgvuldige communicatie met de verschillende 
betrokken bij het project en een goede belangenafweging.  
 
3. Financiën 
Voor de uitvoering van het MAP-streekplan is in de periode 2005 – 2007 jaarlijks €3.500.000 beschikbaar. 
Daarmee is het totale budget voor het MAP-streekplan voor deze collegeperiode €10.500.000. 
In de rapportageperiode zijn voor alle projecten, behalve Regionaal Bedrijven terrein Woerden, uitgaven 
gedaan ten laste van het budget van het MAP-streekplan. Alle uitgaven pasten binnen het beschikbaar 
gestelde budget. Omtrent de financiële voortgang is aan u gerapporteerd in de Halfjaarrapportage. Er is geen 
sprake van afwijkingen van hetgeen daar is opgenomen. 
In de rapportageperiode heeft besluitvorming plaatsgevonden over de Grebbelinie (€1.100.000) in het kader 
van het Jaarprogramma.  
De nadere financiële verantwoording vindt plaats via de Jaarrekening.  
 
4. Communicatie  
De laatste MAP- nieuwsbrief is op 16 december vorig jaar verschenen, in het derde kwartaal van dit jaar zal 
de vierde nieuwsbrief verschijnen. Ook is het project op de provinciale website te vinden. 
De projecten kennen ook eigen communicatiemiddelen. Zo hebben Groot Mijdrecht Noord en de Grebbelinie 
een eigen website: www.grootmijdrechtnoord.nl en www.grebbelinie.nl en hebben deze projecten en 
Linschoterwaard een nieuwsbrief. De communicatie over bedrijventerrein Woerden en binnenstedelijke 
vernieuwing vindt vanuit de betrokken gemeenten plaats. 
 
5. Toelichting ‘dashboard’model 
Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse 
ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Daarbij geeft de kleur een indicatie of er 
sprake is van een punt van aandacht. 
Hierbij zijn 6 categorieën benoemd die relevant zijn voor de sturing van het proces en zijn afgeleid van de 
kaders van projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie. 

http://www.grebbelinie.nl/
http://www.grootmijdrechtnoord.nl/
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‘Doel’:  Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het 
project; 

‘Tijd’:   Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd; 
‘Middelen’: Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project; 
‘Resultaat’: Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld; 
‘Kwaliteit’: Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld; 
‘Borging’: Wordt het resultaat na oplevering geborgd, of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat 

in de toekomst. 
 
Toelichting kleuren: 
‘Groen’: het onderdeel verloopt conform planning/voornemen/budget; 
‘Geel’: er is sprake van een ‘lichte’ verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de 

totale doelstelling. Vraagt wel aandacht; 
‘Rood’: er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt. 
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6. Voortgang per strategisch uitvoeringsproject 
 
6.1 Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort 
 
Amersfoort  
Projectgedeputeerde:   dhr. R.W. Krol 
Ambtelijk opdrachtgever:  dhr. H. Jungen 
Projectleider:    dhr. H. Schoemaker 
 
Kader op basis van projectplan  
Doelstelling
Bijdrage aan de realisatie van enkele belangrijke projecten van bovenlokaal belang m.b.t. binnenstedelijke 
woningbouw in Amersfoort. Daarbij kan het zowel gaan om de voorbereiding als om de uitvoering zelf. Het 
trekkerschap van deze projecten ligt bij de gemeente. Per project wordt een prestatie c.q. 
uitvoeringsovereenkomst afgesloten met de gemeente.  
Doelstelling per project: 
- de revitalisering Euterpeplein: revitalisering van het verouderde winkelcentrum, waardoor het 

winkelcentrum nu en in de toekomst een belangrijke verzorgende functie kan vervullen voor de 
prioriteitswijk Randenbroek – Schuilenburg; de concreet benoemde prestatie-indicatoren zijn:  

1. aanbesteding en/of uitvoering van de herinrichting van de openbare ruimte 
2. realisering gevelverbetering/luifelplan en  
3. een realiseringsovereenkomst uitbreiding winkeloppervlak  

- Planvoorbereiding voor de stadsentree de Hogeweg: toevoeging van circa 500 – 1000 woningen langs de 
Hogeweg; de externe plankosten komen via voor-financiering voor rekening van de provincie.  

Voorziene mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
- Euterpeplein. januari: tussenverantwoordingsverslag van de gemeente (cf. de prestatieovereenkomst) 
- Hogewegzone. Geen. Planvoorbereiding loopt. 
 
Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
• Euterpeplein. Het tussenverantwoordingsverslag (met grondexploitatieberekening) van de gemeente over 

het project Euterpeplein is op 26 januari 2007 en dus tijdig ontvangen. Het verslag geeft een goed beeld 
van de voortgang van het project. Er waren geen redenen om de gemeente nadere voorwaarden op te 
leggen.  

 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

• Hogewegzone n.v.t..De provincie wordt vanuit Amersfoort en de Alliantie Eemvallei actief op de hoogte 
gehouden van de voortgang. 

 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007  
- Voor Euterpeplein n.v.t. Conform de prestatieovereenkomst moeten de overeengekomen prestaties per 1 

januari 2008 zijn gerealiseerd.  
- Voor de Hogewegzone. De gemeente heeft zich verplicht voor 31 december 2007 een ontwikkelingsplan 

in samenwerking met Alliantie Eemvallei te vervaardigen voor de Hogewegzone. De verschillende 
stedenbouwkundige scenario’s worden in overleg met de belanghebbenden uitgewerkt in een 
ontwikkelingsplan, inclusief een haalbaarheidsanalyse. Het uiteindelijke door de raad vastgestelde 
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ontwikkelingsplan vormt de basis voor het vervolgens te vervaardigen structuurplan en 
bestemmingsplan. 

 
Risico’s en aandachtspunten  
Beide projecten komen in de eindfase van afrekening per 1 januari 2008. Na de zomer zal vanuit de 
provincie de balans via een korte evaluatie worden opgemaakt. Er is dan ook nog tijd voor eventueel overleg 
c.q. bijsturen vanuit de provincie. Ook zal wederom, als dat noodzakelijk is, provinciale expertise worden 
aangeboden. Beide projecten zijn complex en er zijn veel belanghebbenden en dus tegenstrijdige belangen 
bij betrokken.  
 

Utrecht 
Projectgedeputeerde:   dhr. R.W. Krol 
Ambtelijk opdrachtgever:  dhr. H. Jungen 
Projectleider:    mevr. I. Schartman 
 
Kader op basis van projectplan  
Doelstelling 
Bijdrage aan de realisatie van enkele belangrijke projecten van bovenlokaal belang m.b.t. binnenstedelijke 
woningbouw in Utrecht. Daarbij kan het zowel gaan om de voorbereiding als om de uitvoering zelf. Het 
trekkerschap van deze projecten ligt bij de gemeente. Per project wordt een prestatieovereenkomst afgesloten 
met de gemeente.  
 
Voorziene mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 

- januari: tussenverantwoordingsverslag van de gemeente (cf. prestatieovereenkomst) 
 
Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
• Het tussenverantwoordingsverslag van de gemeente over de projecten Talmalaan en Kanaleneiland 

Centrum is op 2 februari jl. ontvangen. Dit verslag geeft een beeld van de voortgang van beide projecten. 
Wij hebben geconstateerd dat de uitvoering volgens afspraak verloopt en dat er op dit moment geen 
knelpunten te verwachten zijn in het nakomen van de afspraken die zijn gemaakt in de op 28 juni 2006 
ondertekende prestatie-overeenkomst. Wel hebben we gevraagd om uiterlijk 1 oktober 2007 een actuele 
financiële onderbouwing aan ons te doen toekomen. 

 
Talmalaan
Bij het project “Talmalaan” vindt herontwikkeling van de Talmalaan en de directe omgeving plaats. Dit 
nadat er reeds in de jaren ‘90  woningen gesloopt zijn en er na diverse varianten een plan lag dat op 
draagvlak in de buurt mocht rekenen. Naast de bouw van 256 woningen en het verleggen van de Talmalaan 
zelf wordt er met uitvoering van het project extra kwaliteit toegevoegd door het realiseren van extra groen 
(pocketparcs) en gebouwd parkeren bij de sociale huurwoningen. Deze genoemde onderdelen van het plan 
zijn uitgewerkt in de prestatie-overeenkomst tussen de gemeente en de provincie. Uit het 
tussenverantwoordingsverslag van de gemeente blijkt dat de afspraken worden nagekomen en dat de fysieke 
uitvoering, zoals afgesproken, in 2007 start.  
De provincie draagt €1.300.000 bij aan het project dat een totaal tekort van €2.300.000 kende  
 

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Kanaleneiland-Centrum
Het project Kanaleneiland Centrum heeft betrekking op een grootschalige vernieuwingsoperatie voor de wijk 
met een kwaliteitsverbetering door sloop (550 woningen) en nieuwbouw (vooralsnog 1300 woningen), 
revitalisering en verplaatsing van onderwijsgebouwen en uitbreiding van het winkelcentrum. In de 
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overeenkomst zijn prestaties opgenomen m.b.t. het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte, het parkeren en 
de fysieke start van de werkzaamheden. Uit het tussenverantwoordingsverslag van de gemeente blijkt dat de 
afspraken worden nagekomen en dat de fysieke uitvoering, zoals afgesproken, in 2007 start. 
De provincie draagt in totaal €2.700.000 bij aan dit project.  
 

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007  
Volgens de prestatie-overeenkomst tussen de provincie Utrecht en gemeente Utrecht moeten op 1 januari 
2008 de overeengekomen prestaties zijn geleverd.  
Eindafrekening vindt begin 2008 plaats.  
 
Risico’s en aandachtspunten  
Bij een complex project als Kanaleneiland-Centrum is er sprake van tal van (kleine) problemen en 
aandachtpunten. Volgens de informatie worden deze vraagstukken door de partijen adequaat opgepakt. Ook 
via het Aanjaagteam woningbouw van de provincie is er contact met diverse partijen die deelnemen aan dit 
project.  
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 6.2 Regionaal bedrijventerrein Woerden 
 
Projectgedeputeerde:   dhr. J. Ekkers 
Ambtelijk opdrachtgever:  dhr. H. Jungen 
Projectleider:    mevr. C. Van Grinsven 
 
Kader op basis van projectplan  
Doelstelling
De voorbereiding van de realisatie van een regionaal bedrijventerrein ten westen van Woerden, dat volgens 
de principes van zorgvuldig ruimtegebruik tot stand gekomen is, op zorgvuldige wijze landschappelijk is 
ingepast en goed ontsloten is. Het bedrijventerrein is zowel bedoeld voor de reguliere groei als voor de 
hervestiging van uit te plaatsen bedrijven uit Woerden, omliggende kernen en het bijbehorende buitengebied. 
Concreet resultaat
Een ondertekend Convenant dat recht doet aan de centrale doelstelling, met afspraken over de realisatie van 
het regionale bedrijventerrein, inclusief financiële dekking. De ondertekening van dit Convenant is het 
startsein voor de daadwerkelijke realisatie van het terrein. Voorafgaand aan het Convenant zal eerst een 
Intentieverklaring worden opgesteld.  
 
Voorziene mijlpalen en resultaten januari-juli 2007 
- Afronding van de economische visie van de gemeente Woerden; 
- Notitie Haalbaarheidsverkenning met resultaten van de diverse uitgevoerde onderzoeken  

Dit document zal dienen als basis voor het verdere besluitvormingstraject en komt voor de zomer in de 
Stuurgroep aan de orde. 

Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
• Economische visie gemeente Woerden 

De gemeente Woerden heeft aangegeven de besluitvorming over het regionale bedrijventerrein in 
samenhang met haar economische visie te laten verlopen. Het opstellen van deze economische visie is 
een afspraak in het coalitieakkoord van de gemeente. In het bestuurlijk overleg tussen de provincie en de 
gemeente is afgesproken dat de economische visie eind 2006 gereed zou zijn. De gemeente heeft de visie 
begin 2007 afgerond. Vervolgens is een besluitvormings- en inspraaktraject gestart. De gemeenteraad 
van Woerden heeft de economische visie en de inspraaknotitie op 19 juli definitief vastgesteld. Uit de 
visie van de gemeente blijkt dat een nieuw bedrijventerrein nodig is, daarnaast is er een grote 
herstructureringsopgave in de gemeente. De raad onderschrijft deze conclusies, maar een aantal politieke 
partijen heeft wel kanttekeningen geplaatst bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. Alle 
partijen hebben aangegeven dat ze herstructurering van de bestaande terreinen zeer belangrijk vinden. De 
locatie van een nieuw bedrijventerrein is geen onderdeel van de economische visie. De afweging van 
Woerden over een locatie is onderdeel van de gemeentelijke structuurvisie die momenteel wordt 
opgesteld. De planning is dat de structuurvisie aan het eind van dit jaar gereed is. Het college van B&W 
van Woerden heeft aangegeven het niet eens te zijn met de keuze van de locatie aan de westkant zoals de 
provincie in het streekplan heeft opgenomen. Dit punt moet in de stuurgroep RBT, bestaande uit 
bestuurders van provincie en de gemeenten Woerden, Montfoort, Lopik en Oudewater, besproken 
worden. De stuurgroep staat gepland voor najaar 2007.  
 

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

• Notitie haalbaarheidsverkenning  
De ambtelijke projectgroep vanuit de provincie en de betrokken gemeenten heeft de notitie 
haalbaarheidsverkenning voor de stuurgroep opgesteld. In deze notitie staan de resultaten van de diverse 
onderzoeken die voor het bedrijventerrein aan de westzijde van Woerden zijn uitgevoerd. Er is 
onderzoek gedaan naar het profiel en type bedrijvigheid, fysieke randvoorwaarden en ruimtelijke 
varianten, uitplaatsing van bedrijven, de mogelijke vormgeving van een uitvoeringsorganisatie, en 
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aanwezige flora en fauna. De notitie haalbaarheidsverkenning en een notitie over het vervolg van dit 
project worden geagendeerd voor de stuurgroep in het najaar. Vanwege de provinciale 
Statenverkiezingen en agendatechnische problemen is er nog geen datum voor de stuurgroep gepland. 

 

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007  
- Najaar 2007 beslissing over het vervolgtraject van het project in de stuurgroep en GS 
- Afspraken over Positionering project na MAP-streekplanperiode 2005-2007 
 
Risico’s en aandachtspunten  
Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden. De belangrijkste 
redenen hiervoor zijn de diverse verkiezingen, de wens van de gemeente Woerden om eerst een economische 
visie voor hun grondgebied op te stellen en de context van het project (Uitvoeringsprogramma Groene Hart, 
NV-Utrecht).  
Het draagvlak voor een locatie aan de westkant van Woerden lijkt beperkt. Ook lijkt de urgentie voor een 
nieuw bedrijventerrein niet bij alle betrokken partijen even groot. 
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6.3 Linschoterwaard 
 
Projectgedeputeerde:      dhr. R.W. Krol 
Ambtelijk opdrachtgever: dhr. J. Bos  
Projectleider:    dhr. H. Boom 
 
Kader op basis van projectplan  
Doelstelling
Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard en omgeving door de 
landbouwkundige, recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de 
cultuurhistorische waarden te behouden en de waterknelpunten in de regio op te lossen.  
 
De belangrijke achterliggende doelstellingen zijn:  
- handhaven economisch duurzame (in de tijd) mogelijkheden voor grondgebonden agrarische productie, 

door onder meer het verbeteren van de landbouwkundige structuur (vrijwillige kavelruil) en verbeteren 
van de waterhuishouding; 

- verbeteren van het recreatieve netwerk voor de routegebonden recreatievormen en bijbehorende 
kleinschalige voorzieningen; 

- realiseren van nieuwe natuurgebieden en ecologische verbindingszones op basis van het 
Natuurgebiedsplan Zuidwest Utrecht van de Provincie Utrecht; 

- verbeteren van de landschappelijke kwaliteit van de overgangen van open naar gesloten gebieden 
(bebouwingskernen, industrieterreinen) door middel van de ontwikkeling van duurzame (in de tijd) en 
compacte groengebieden en verbeteren landschappelijk inpassing A12; 

- vergroten bergingscapaciteit van de Oude Rijn (deels gelegen in het projectgebied); 
- handhaven en waar mogelijk, in combinatie met andere functies, versterken van de cultuurhistorische 

waarden van het gebied. 
 
Om deze doelstellingen te realiseren zijn 12 deelprojecten benoemd. 
 
Voorziene mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
- Voorstellen kavelruilplannen bespreken met agrariërs. 
- Starten verwerven agrarische grond en agrarische bedrijfsgebouwen. 
- Opstellen en vaststellen watergebiedsplan. 
- Opstellen en verspreiden nieuwsbrief in gebied. 
 
Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
Landbouwstructuurversterking 
• Voorstellen kavelruilplannen bespreken met agrariërs

In februari 2007 heeft de kavelruilcoördinator de inventarisatie bij de agrarische bedrijven in het gebied 
afgerond. In één jaar zijn bij ruim 70 bedrijven inventarisaties uitgevoerd via keukentafelgesprekken. 
Tijdens de gesprekken kwam niet alleen de huidige verkaveling en de gewenste verkaveling ter sprake. 
Ook wensen voor vergroting, verplaatsing of bedrijfsbeëindiging van het bedrijf zijn besproken. 
Ongeveer de helft van de bedrijven heeft wensen voor verbetering van de verkaveling. Volgens schatting 
zijn d.m.v. kavelruil bij ca. 25 bedrijven verbetering op het gebied van de verkaveling te bereiken. Het 
instrument kavelruil en de aanvaardingswerken zullen daarbij nuttig zijn. Medio april heeft de 
kavelruilcoördinator hiervoor enkele ruilvoorstellen uitgewerkt en voor advies besproken in de 
kavelruilcommissie. 

 
• Starten verwerven agrarische grond en agrarische bedrijfsgebouwen

Een belangrijke voorwaarde voor een goed ruilproces is dat er voldoende vrije ruilgrond beschikbaar is 
om het proces op gang te brengen. Het verkrijgen van ruilgrond is dan ook de hoofdprioriteit binnen dit 
project. Echter, het is nog niet gelukt om ruilgrond aan te kopen doordat het proces van aankoop 
moeizaam verloopt en veel tijd vraagt. Om voldoende vrije grond beschikbaar te krijgen is
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bedrijfsverplaatsing wenselijk. Met twee bedrijven lopen hierover gesprekken zodat er mogelijk 
kavelruilmogelijkheden ontstaan. In september zal hierover naar verwachting meer duidelijkheid 
ontstaan.

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

• Opstellen en vaststellen watergebiedsplan 
Het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft voor de Linschoterwaard een watergebiedsplan 
opgesteld.  

Het watergebiedsplan heeft drie doelen: 

- beperking van wateroverlast 
- verbetering van de waterkwaliteit en de verscheidenheid aan planten en dieren in het water; 
- goede waterpeilen voor de functies van het gebied: landbouw, stedelijk gebied en natuur. 
Het waterschap heeft een pakket maatregelen samengesteld, waarmee wateroverlast kan worden beperkt. 
Een van de maatregelen is het bouwen van een gecombineerde boezem- en poldergemaal in de polder 
Snelrewaard. Naast meer gemaalcapaciteit zoekt het waterschap ook oplossingen in het creëren van extra 
waterberging. Het streven is om in elke polder 1,5 % extra ruimte voor oppervlakte te creëren. 
De Europese Kaderrichtlijn Water verplicht het waterschap om ook te investeren in de verbetering van de 
waterkwaliteit en de ecologische toestand. Aanleg van natuurvriendelijke oevers levert hier een bijdrage 
aan. De waterpeilen worden in het watergebiedsplan opnieuw vastgesteld. 
Het hoogheemraadschap heeft d.m.v. bijeenkomsten en een informatieavond over het watergebiedsplan 
gecommuniceerd en het ontwerp watergebiedsplan ter visie gelegd. 
Vanuit het gebied zijn er zienswijzen op gekomen en onderdelen hebben geleid tot aanpassing van het 
watergebiedsplan. Medio september wordt het watergebiedsplan door het AB van het 
Hoogheemraadschap vastgesteld.  

 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

• Overige deelprojecten 
Het project promotie Linschoterwaard is onderdeel geworden van het samenwerkingsverband Struinen en 
Vorsen zodat het een volwaardige plaats heeft gekregen in de ontwikkeling van het totale gebied van de 
Utrechtse Waarden. Het samenwerkingsverband richt zich op het promoten van het agrarische 
cultuurlandschap van het centrale deel van het Groen Hart.  
De nieuwsbrief over het project is opgesteld en verspreid in het gebied. 
Het deelproject Agrarisch natuurbeheer is geannuleerd, omdat het niet hoeft te worden opgestart. Er zijn al 
veel contracten agrarisch natuurbeheer afgesloten en uitbreiding van de beheerspakketten is niet meer 
mogelijk.  Het opstarten van het project heeft dus geen zin. 
 
Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007  
- Voortgang kavelruil d.m.v. concrete ruilvoorstellen. De voortgang is sterk afhankelijk van 

mogelijkheden van grondverwerving o.a. door bedrijfsverplaatsing. 
- Vaststellen watergebiedsplan Linschoterwaard door Algemeen Bestuur van HDSR en start concrete 

uitvoeringswerkzaamheden. 
- Presentatie van het handboek Groen bebouwingslinten en uitvoering van voorbeeldprojecten 
- Positionering in het kader van AVP gebiedsprogramma 2007 -20013 De Utrechtse Waarden, waarin het 

projectgebied Linschoterwaard is gelegen; in de tweede helft van dit jaar worden afspraken gemaakt op 
welke wijze het project blijft doorgaan en onder welke vlag en aansturing het project verder gaat.  

- Start deelproject Agrarisch ondernemerschap d.m.v. verkenning van mogelijkheden en belangstelling. 
 



15

Risico’s en aandachtspunten  
De voortgang van kavelruil is sterk afhankelijk van beschikbaarheid van agrarische grond.  
Bedrijfsverplaatsing geeft hiertoe mogelijkheden, maar belangstelling bij de agrariërs is zeer beperkt. 
Het totale proces zal mogelijk meer tijd vragen dan de voorziene looptijd van het project (tot 2010). 
Het gebiedsprogramma De Utrechtse Waarden biedt mogelijkheden voor een programmering met een 
langere doorlooptijd. 
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6.4 Grebbelinie 
 
Projectgedeputeerde:   mevr. A. H. Raven 
Ambtelijk opdrachtgever:  dhr. H. Jungen 
Projectleider:    mw. M. Glorie 
 
Kader op basis van projectplan  
Doelstelling
Hoofddoelstelling van het project Versterking Grebbelinie is: 
Het vergroten van de cultuurhistorische en ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie, 
waarbij de Grebbelinie een dragend element is voor de hele Gelderse Vallei.  
Nevendoelstellingen: 
- Herstellen en beter herkenbaar maken van waardevolle cultuurhistorische elementen en structuren; 
- Versterken van de recreatief-toeristische mogelijkheden als belangrijke drager van de plattelandseconomie; 
- Het versterken van de natuur- en landschappelijke waarden. 
 
Voorziene mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
- Vaststelling jaarprogramma en concept programmaplan in GS 
- Fort aan de Buursteeg: aankoop en start eerste fase sleutelproject 1 (Jaarprogramma 2007) 
- Start van 10 van de 21 projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2007  
- 4 extra projecten ten laste van de post onvoorzien.  
 
Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
Vaststelling Jaarprogramma 2007 en concept programmaplan in GS
Gedeputeerde staten hebben op 6 februari jl. het jaarprogramma 2007 en het concept programmaplan 
vastgesteld. Het totale bedrag dat wordt besteed aan het jaarprogramma inclusief de kosten voor het 
programmamanagement bedraagt ruim 1,7 miljoen euro. Hiervan is ruim 455.000 euro afkomstig van 
cofinanciering door derden. Ruim 1.375.000 euro wordt gedekt uit provinciale middelen. Vanuit het MAP 
streekplan is hiervoor 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast is nog een bedrag van 65.000 euro 
overgebleven vanuit het budget van 2006 wat bij de goedkeuring van de jaarrekening 2006 zal worden 
overgeheveld naar 2007. De rest van het bedrag dat noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
jaarprogramma wordt gefinancieerd uit de reconstructiegelden 2006/2007. 
 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Fort aan de Buursteeg: aankoop en start eerste fase sleutelproject 1 (Jaarprogramma 2007)
Op 29 mei jl. is door gedeputeerd mevr. Raven de koopovereenkomst en de hypotheekakte ondertekent 
waarmee overeengekomen is dat binnen drie jaar na de ondertekening, camping de Batterijen (het noordelijk 
terreindeel van het Fort aan de Buursteeg) wordt overgedragen aan de provincie Utrecht. Tijdens het 
aankooptraject  is er enige vertraging opgetreden. Er bleek aanvullend onderzoek nodig naar aanleiding van 
het bodemonderzoek op het noordelijk terreindeel van het Fort aan de Buursteeg. Hiervoor werd echter door 
de eigenaar geen toestemming verleend. Dit heeft er toe geleid dat intern de mogelijke risico’s zijn 
afgewogen en de koopprijs is aangepast.  
De aankoop is tevens het startsein voor de in het jaarprogramma geformuleerde projectfase: ‘voorbereiding 
ontwikkeling Fort aan de Buursteeg’. Het gaat hier om de ontwikkeling van het Fort zelf als ook om de 
ontwikkeling van het gebied om het Fort heen. Daarom zal deze fase in nauwe samenwerking plaats vinden 
met het programmabureau Vallei (SVGV).  
 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 
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Start van tien projecten die zijn opgenomen in het jaarprogramma 2007 
Er zijn in totaal 10 projecten gestart waaronder: 

1. Eerste fase sleutelproject 2: Verkenning inrichting Voet van de Grebbeberg 
2. sleutelproject 3: Subsidieregeling 
3. sleutelproject 6: Ontwikkeling van een Marketingstrategie 
4. Opstellen ontwerphandreiking Grebbelinie ten behoeve van de uitvoering 
5. sleutelprojecten die, met een subsidiebijdrage van het uitvoeringsprogramma Grebbelinie, worden 

uitgevoerd door gemeente Woudenberg, gemeente Bunschoten, Staatsbosbeheer, Route 4, 
Universiteit Wageningen en Alterra  

 
De projecten die zijn gestart zijn met name de projecten die in opdracht van de provincie Utrecht worden 
uitgevoerd. In opdracht van de provincie zijn ook enkele projecten in voorbereiding om op korte termijn te 
starten: uitgraven kazemat langs N225, fietsroutenetwerk en wandelroutes, inzet van gerichte communicatie 
en educatie, nulmeting en professionalisering website Grebbelinie.  
Projecten waar derden subsidiebijdrage kunnen ontvangen van de provincie, hebben enige vertraging 
opgelopen. Om een subsidie te kunnen verlenen moest worden gewacht op de vaststelling van het 
subsidiekader, de subsidieregeling en het subsidieplafond die voor het AVP zijn ontwikkeld. Vanaf half mei 
jl. is het pas mogelijk voor derden om subsidie-aanvragen in te dienen voor de projecten uit het 
jaarprogramma. De verwachting is dat deze zomer de aanvragen zullen binnenkomen zodat de tweede helft 
van 2007 de projectvoorstellen kunnen worden opgestart.  
 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

4 extra projecten ten laste van de post onvoorzien 
In totaal zijn er 4 projecten ten laste van de post onvoorzien gestart  
Tijdens een uitvoeringsjaar doen zich altijd kansen voor die niet ruim van te voren zichtbaar zijn. Om 
voldoende flexibiliteit in het jaarprogramma te hebben en in te kunnen spelen op deze kansen of 
ontwikkelingen is een post onvoorzien van circa 10 % van het totale programmabudget opgenomen. Dit 
budget is onder meer gebruikt voor een reizende tentoonstelling over het uitvoeringsprogramma “de 
Grebbelinie boven water!”. Aanleiding hiervoor was de nationale viering van 5 mei in de Domkerk in 
Utrecht en de wens was om tentoonstelling te hebben die op meerdere plaatsen te gebruiken was. 
 
Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007 
- Start van de overige 11 projecten uit het jaarprogramma 2007  
- Oplevering projectresultaten jaarprogramma 2007 
- Opstellen jaarprogramma 2008 en definitieve programmaplan en communicatieplan 

uitvoeringsfase Grebbelinie 
- Hogere co-financiering van het jaarprogramma 2008 ten opzichte van 2007 
- Het uitvoeringsprogramma Grebbelinie maakt onderdeel uit van het AVP gebiedsprogramma 

Eemland en Gelderse Vallei waarmee de financiering van het programma verankerd is tot 2013. 
- Heldere proces- en aansturingsafspraken tussen het programmamanagement van de Grebbelinie 

en het programmabureau Vallei 
 
Risico’s en aandachtspunten 

• Goede afstemming met het programmabureau Vallei en het programmamanagement Grebbelinie 
over het jaarprogramma 2008 t.a.v. de financiering (uit de AVP middelen) als de rolverdeling bij de 
realisatie van het uitvoeringsprogramma “de Grebbelinie boven water!”. Beiden rapporteren 
namelijk aan een andere bestuurlijke en ambtelijke opdrachtgever. 
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• Zorgen voor een goede communicatie en voorlichting over de kansen en mogelijkheden die de 
ontwerphandreiking biedt bij het oppakken van diverse uitvoeringsprojecten. Met de 
ontwerphandleiding krijgt cultuurhistorie een duidelijker gezicht dan dat het nu heeft in het gebied. 

• Cofinancieringbijdrage en participatie in de uitvoering door andere partijen dan de provincie Utrecht 
moet vergroot worden. 
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6.5 Groot-Mijdrecht Noord 
 
Projectgedeputeerde:  J. Binnekamp 
Projectdirecteur:  C. de Boer  
Projectleider:   E. Versloot 
 
Kader op basis van projectplan 
Doelstelling
Het voorbereiden van besluitvorming over de toekomstige inrichting van polder Groot Mijdrecht Noord, 
mogelijk gevolgd door een intentieovereenkomst met partners voor de uitvoering. De toekomstige inrichting 
moet duurzaam zijn en heeft als belangrijke elementen: 
- waterproblematiek in en om de Ronde Venen duurzaam oplossen; 
- versterking en behoud van de ruimtelijke kwaliteit, vooral in gebieden waar deze onder druk staat als 

gevolg van slechte economische vooruitzichten van de agrarische sector; 
- realiseren van schakel in EHS en Natte As; 
- kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijke gebied. 
 
Voorziene mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
- Keuze voorkeursstrategie
Provinciale Staten nemen in februari een besluit over de voorkeursstrategie voor polder Groot-Mijdrecht 
Noord.  
Lobby financiële middelen Rijk
Lobby voor financiële middelen ter uitvoering van de (nog te kiezen) voorkeursstrategie en eerste indicatie 
over de kansen van rijksfinanciering.  
 
Bereikte mijlpalen en resultaten januari 2007 -juli 2007 
 
Keuze voorkeurstrategie
Provinciale staten hebben de besluitvorming over de voorkeursstrategie uitgesteld tot medio 2008. 
In de aanloop naar de provinciale staten vergadering van 5 februari jl., hebben provinciale staten zich breed 
georiënteerd op de toekomst van de polder, onder meer via een hoorzitting op 17 januari in het gebied. 
Tijdens deze aanloop bleek dat besluitvorming over de voorkeursstrategie nog niet mogelijk was, onder meer 
omdat binnen provinciale staten indringende vragen leefden over de betrokkenheid van bewoners bij het 
proces en over de mate van zekerheid rond de financiering.  
Na een lange discussie hebben provinciale staten, gedeputeerde staten verzocht een overleggroep in te 
stellen, bestaande uit vertegenwoordigers van overheden en bewoners, met als taak het opstellen van een 
gezamenlijk feitenrelaas. Tevens is besloten in de periode tot november 2007 geen structurele wijzigingen in 
het waterpeil van de polder te bewerkstellingen. Daarnaast is afgesproken dat provinciale staten zich medio 
2008 over de toekomst van de polder gaan uitspreken en een keuze voor een voorkeursstrategie gaan maken.  
 

Doel        Tijd     Middelen    Resultaat     Kwaliteit Borging 

Lobby financiële middelen 
De lobby m.b.t. financiële middelen van het Rijk voor duurzame oplossingen is onverkort en met succes 
voortgezet. Dit heeft ertoe geleid dat het project Groot Mijdrecht Noord is opgenomen in het 
Urgentieprogramma Randstad (als kandidaat project) en op de lijst van projecten staat die in aanmerking 
komen voor FES-middelen die beschikbaar zijn in het kader van de Nota Ruimte. Voor het 
Urgentieprogramma Randstad is het de bedoeling dat er in het najaar een contract over proces en aanpak 
wordt gesloten tussen de bewindspersoon die bestuurlijk aanspreekpunt is bij het Rijk en de 
verantwoordelijke bestuurder van de regio (gedeputeerde Binnekamp).  
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Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht besloten een (eerste) bedrag van 23 miljoen 
euro beschikbaar te stellen voor een duurzame oplossing van de waterproblematiek in Groot Mijdrecht 
Noord.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Instelling onafhankelijke commissie van waterdeskundigen
Provinciale staten, heeft op 5 februari 2007, gedeputeerde staten verzocht een overleggroep in te stellen met 
vertegenwoordigers van overheden en bewoners. Na 5 februari jl. werd door meerdere betrokken partijen 
(zeer) kritische vragen gesteld over het nut en kans van slagen van de overleggroep. Daarom heeft GS aan 
een onafhankelijk persoon (dhr. N. Postma van Overheidscommunicatie), de opdracht gegeven een ronde 
langs alle betrokken partijen (waaronder 11 bewoners) te maken om te inventariseren hoe, op basis van het 
PS-besluit, het vervolgtraject het beste vormgegeven kan worden. 
Uit de rapportage blijkt dat het draagvlak voor een overleggroep zoals bedoeld door PS en de kans op het 
bereiken van het door PS beoogde doel van de overleggroep, zeer minimaal is. In de rapportage is vervolgens 
een alternatief in beeld gebracht: het instellen van een gezaghebbende commissie van onafhankelijke 
deskundigen op het gebied van water, die de feiten met betrekking tot de waterhuishouding (kwantiteit en 
kwaliteit) en bodemdaling op een heldere wijze in beeld brengt en beoordeelt. De bewoners krijgen hierbij de 
gelegenheid vragen in te dienen voor de commissie. Hierover zijn zij geïnformeerd middels een brief en via 
berichten op de gemeentepagina in een lokaal huis-aan-huis blad.  
GS hebben dit advies overgenomen en op 5 juni besloten een dergelijke commissie in te gaan stellen. De 
statencommissie RGW steunde op 11 juni deze lijn.  
De onderzoekscommissie start in augustus met haar werkzaamheden. De eindrapportage moet 15 december 
2008 gereed zijn. De onderzoekscommissie heeft de volgende samenstelling: 
J.W. Remkes (voorzitter): oud – minister Binnenlandse Zaken; 
Prof. ir. K. d’Angremond: Emeritus Hoogleraar Waterbouwkunde TU Delft; 
Prof. dr. M. Donze: Ereritus Hoogleraar milieuaspecten Civiele Techniek TU Delft; 
Prof. dr. ir. R.A. Feddes:.Emeritus Hoogleraar Bodemnatuurkunde, Agrohydrologie en Grondwaterbeheer 
Wageningen Universiteit; 
Ir. P. Huisman (secretaris): Voormalig Universitair hoofddocent Integraal Waterbeheer en Waterrecht TU 
Delft; 
Prof. dr. ir. P. Vellinga: Hoogleraar Klimaatverandering Wageningen Universiteit en Vrije Universiteit 
Amsterdam 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Reflectiegroep bewoners GMN 
Voor het welslagen voor het project en het procesverloop is van belang dat er goed gecommuniceerd wordt 
met de bewoners en dat zij op een goede wijze bij het proces betrokken worden. Begin juli heeft de provincie 
(in de persoon van gedeputeerde Binnekamp) overlegd met de voormalige kerngroep van bewoners Groot 
Mijdrecht Noord. Deze voormalige kerngroep bestaat uit een aantal bewoners die zich hebben aangemeld om 
mee te denken bij het proces en is tot circa medio 2006 actief geweest. In het overleg begin juli is er 
afgesproken dat de bewonersgroep doorgaat onder een nieuwe naam: Reflectiegroep GMN. Tevens is 
afgesproken dat de reflectiegroep een rol krijgt bij het verzamelen en bundelen van vragen van bewoners, die 
vervolgens worden doorgeleid naar de commissie van waterdeskundigen (zie kopje ‘Instelling 
onafhankelijke commissie van waterdeskundigen’). Een en ander is ook nader uitgelegd in gezamenlijk 
persbericht van de Reflectiegroep en provincie.  
 
Verwachte mijlpalen en resultaten augustus 2007 – december 2007  
Onderzoek onafhankelijke commissie van waterdeskundigen
Naar verwachting wordt het onderzoek door de commissie van waterdeskundigen 15 december 2007 
afgerond. Voordat het provinciebestuur de consequenties van het rapport bespreken (begin 2008), presenteert 
de commissie haar bevindingen aan de bewoners.  
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UPR-contract
Dit najaar ondertekenen gedeputeerde Binnekamp namens de regionale overheden en staatssecretaris 
Huizinga namens het Rijk, een UPR-contract over de uitvoering van het project. Vanzelfsprekend laat dit 
contract ruimte voor de besluitvorming door PS medio 2008. 
 
Positionering project in relatie tot MAP-streekplan 
De tweede helft van dit jaar worden afspraken gemaakt of en op welke wijze het project blijft doorgaan 
onder de vlag van een nieuwe MAP-streekplan 
 
Risico’s en aandachtspunten  
Het tijdstraject rond de commissie van waterdeskundigen is krap. Daarmee is er een kans op vertragingen.  
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