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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Het project De Schammer is een samenwerkingsproject van de gemeente  
Leusden (regie), gemeente Amersfoort, het Waterschap, Stichting Het  
Utrechts Landschap (HUL) en de provincie. Het betreft een Agenda 2010- 
Project. Het gebied de Schammer, dat ligt ten oosten van de A28 tussen  
Amersfoort en Leusden wordt ontwikkeld van een agrarisch gebied naar  
een landelijk gebied met recreatie, waterberging en natuur. De gronden voor  
het project worden via onteigening verworven en worden overgedragen  
aan de tussenbeheerder, gemeente Leusden. De eindbeheerders zijn stichting  
Het Utrechts Landschap, het Waterschap en de gemeente Leusden. 
Ten behoeve van de uitvoering wordt dit voorjaar een realisatie-overeenkomst gesloten tussen de 
project-partijen. 
Het doel van de realisatie-overeenkomst is de daadwerkelijke realisatie van  
het project te bekrachtigen. In de realisatie-overeenkomst worden de  
eigendomsoverdrachten, de inrichting, het beheer, financiën, enz. geregeld. 
 
Aanleiding/voorgeschiedenis 
In november 2005 is de Samenwerkingsovereenkomst over het project De Schammer gesloten tussen 
de gemeente Leusden, gemeente Amersfoort, het Waterschap Vallei en Eem, de Stichting Het Utrechts 
Landschap en de provincie. Het Agenda 2010-project is in 2005 overgegaan van concernproject naar 
de lijn (trekker afd. ILG). Het project De Schammer was oorspronkelijk gecombineerd met een 
fietstunnel onder de A28 door naar het gebied De Schammer. Dit project fietstunnel A28 is in 2005 
naar “Op de Fiets”gegaan. De bouw van de fietstunnel onder de A28 door is inmiddels gestart en is 
naar verwachting in het najaar van 2009 afgerond.  
 
Voor de verwerving van de gronden is een Aankoopstrategieplan (GS 28-2-2006) opgesteld waarbij is 
besloten om het onteigeningsinstrument in te zetten mocht de minnelijke verwerving niet slagen. 
Omdat de minnelijke verwerving zeer moeizaam verliep is onteigening ingezet.   
In het najaar van 2008 is voor alle eigenaren de gerechtelijke procedure voor de onteigening gestart. 
Tot dan is geprobeerd minnelijk te verwerven.  
Refererend aan de onteigeningsprocedure is de stand van zaken als volgt. De rechtbank heeft 
inmiddels een tussenvonnis geveld over de prijs. Na de descente (bezichtiging ter plekke) kunnen de 
gronden worden overgedragen aan de tussenbeheerder, de gemeente Leusden (de gemeente onteigent). 
De gronden worden daarna overgedragen aan de eindbeheerders het Waterschap (voor het 
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waterbergingsgebied/watergangen en de ecologische verbindingszones van de Barneveldse Beek en 
het Valleikanaal) en de stichting Het Utrechts Landschap (voor de nieuwe natuur). De gemeente 
Leusden wordt eindbeheerder van het recreatiegebied.  
 

Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Realisatie-overeenkomst 
De Realisatie-overeenkomst zelf is niet meegezonden in verband met de financiën die vertrouwelijk 
zijn omdat het project nog niet is aanbesteed.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De uitvoering van het project start in september van 2009 
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