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Onderwerp: Inhoudelijke evaluatie Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande 

Voorgestelde behandeling: Ter oriënterende bespreking 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande is begin 2009 afgerond. Projectmatig is het project 
goed verlopen. De Statencommissie RGW heeft op 2 februari 2009 verzocht om een inhoudelijke 
evaluatie om daadwerkelijk inzicht te kunnen krijgen in hoeverre de doelstellingen van het project 
gerealiseerd zijn. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor het zeker stellen van de Stichtse 
Lustwarande kwaliteiten. Het Agenda 2010 project Stichtse Lustwarande is in 2002 gestart met de 
doelstellingen: 1. Het beschermen van de specifieke kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande op het 
gebied van landschap, cultuurhistorie en natuur en waar mogelijk het herstellen of versterken van deze 
kwaliteiten; en 2. het informeren van gebruikers, inwoners en bezoekers over de kwaliteiten van de 
Stichtse Lustwarande. Met verschillende evaluatiemethodieken is getracht te achterhalen in hoeverre 
bovenstaande doelstellingen zijn gerealiseerd. Daarnaast heeft gedurende de uitvoering van de 
evaluatie intensief overleg plaatsgevonden met het programmabureau Heel de Heuvelrug om de 
Stichtse Lustwarande kwaliteiten voor de toekomst goed te kunnen borgen.      
Tijdens de Commissievergadering RGW van 5 oktober 2009 zullen de resultaten van de inhoudelijke 
evaluatie door  landschapsarchitect Pepijn Godefroy (zie bijlage, nawoord) worden gepresenteerd.     
 
Voorgeschiedenis 
Het gebied de Stichtse Lustwarande is eind jaren ’90 door het Utrechts Landschap bij de provincie 
Utrecht onder de aandacht gebracht. Het gebied verrommelde in snel tempo en het Utrechts Landschap 
luidde de noodklok tijdens de week van het Landschap in 1997. Deze aandacht voor het gebied heeft 
er toe geleid dat in 2002 de Stichtse Lustwarande als agenda 2010 project bij de provincie gelanceerd 
werd. Het project is begin 2009 afgerond.    
 
Essentie / samenvatting: 
Het agenda 2010 project Stichtse Lustwarande heeft geleid tot een flinke vergroting van de 
bewustwording van de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Door de integrale benadering, de 
bestuurlijke insteek en de praktische aanpak is veel in beweging gebracht.  
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Deze conclusie kan getrokken worden op basis van de deskstudie, interviews die zijn gehouden met 
professionals en de enquête die gehouden is onder burgers.   
 
Als het gaat om het beschermen, herstellen en versterken van de kwaliteiten van de Stichtse 
Lustwarande dan is met het  project een goede start gemaakt maar om de kennis vast te houden of 
zelfs te vergroten moet er doorgegaan worden met communiceren, adviseren en toetsen over en aan 
het gedachtegoed van de Stichtse Lustwarande. De 37 voorbeeldprojecten die zijn uitgevoerd worden 
als zinvol ervaren en hebben in het gebied katalyserend gewerkt en soms een sneeuwbaleffect gehad.  
Unaniem wordt vervolg van het project bepleit bij het programmabureau Heel de Heuvelrug. Een 
aanbeveling voor de toekomst is het samenstellen van een onafhankelijk kwaliteitsteam Stichtse 
Lustwarande bestaande uit drie of vier deskundigen dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven 
over nieuwe ontwikkelingen in het gebied.      
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Uit de inhoudelijke evaluatie is gebleken dat de bewustwording van de kwaliteiten van de Stichtse 
Lustwarande bij betrokkenen is vergroot. De 37 uitgevoerde voorbeeldprojecten hebben bijgedragen 
aan de doelstellingen en in sommige gevallen tot een sneeuwbaleffect geleid. Als gekeken wordt naar 
het beschermen,  herstellen of versterken van de kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande dan is een 
belangrijke start gemaakt om de waarde van dit gebied in de toekomst veilig te stellen. 
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Uitwerken van de aanbevelingen o.a. het opzetten van een “kwaliteitsteam Stichtse Lustwarande” door 
programmabureau Heel de Heuvelrug 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Goedkeuring inhoudelijke evaluatie 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


