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Onderwerp: Opdrachtverstrekking aan gebiedscommissie Stad en Land Utrecht voor het maken 
van WILG-plan Reijerscop 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
De provincie heeft afspraken gemaakt met het rijk om in totaal 1.175 ha RodS-gebied rondom Utrecht 
te ontwikkelen. Een belangrijk deel van deze opgave is gedelegeerd aan de gebiedscommissie Stad en 
Land Utrecht (GC). Zij ontwikkelt in opdracht van de provincie ten (zuid-)westen van de stad Utrecht 
grote robuuste regionale recreatieterreinen: ze maakt plannen, verwerft gronden, richt de gebieden in 
en draagt ze uiteindelijk over aan de eindbeheerders. Deze RodS-gebieden hebben een regionale 
functie, want ze zijn bedoeld voor de bewoners van de aanliggende en verder gelegen dorpen en 
steden.  
Daarnaast ontwikkelt de GC RodS-verbindingen (recreatie- en natuurverbindingen) die de 
deelgebieden onderling verbinden. Een belangrijk stelsel van verbindingen is gelegen in de polder 
Reijerscop. De ligging is vastgelegd in het Raamplan Groengebied Utrecht-West dat Gedeputeerde 
Staten (GS) in augustus 2000 hebben vastgesteld. Omdat de uitvoering stagneert, hebben GS op 13 juli 
besloten om de GC opdracht te geven om voor het gebied Reijerscop een WILG –plan te maken 
(WILG = Wet Inrichting Landelijk Gebied). Tevens hebben GS besloten om PS hierover nader te 
informeren via een Statenbrief. 
 
Aanleiding 
Daadwerkelijke realisatie van de igenoemde RodS-verbindingen in de polder Reijerscop is nog 
onvoldoende gelukt, ondanks inzet van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) en een 
kavelruilcoördinator. Daarbij speelden meerdere factoren een rol zoals weerstand bij de betreffende 
agrariërs om hun grond te verkopen, onduidelijke planologische planvorming i.v.m. de mogelijke 
komst van een bedrijventerrein, ligging op het grondgebied van drie gemeenten (Montfoort, Utrecht en 
Woerden) en weerstand tegen inzet van het instrument van onteigening.  
Ondertussen gaat de tijd dringen – de ILG-gelden moeten z.s.m. worden verplicht, want de prestaties 
moeten volgens de bestuursovereenkomst eind 2013 gerealiseerd zijn en het Raamplan moet 2015 zijn 
uitgevoerd. Daarom heeft de GC na ampele overwegingen op 14 september 2009 besloten dat ze de 
verbindingen wil realiseren met een zogeheten WILG-plan op basis van de Wet Inrichting Landelijke 
Gebied. Hiermee zou een tijdige aanpak mogelijk zijn, eens temeer omdat ondertussen steeds meer 
zicht is gekomen op de best haalbare locaties. Om daadwerkelijk hiertoe over te gaan, is een formele 
opdracht vereist van Gedeputeerde Staten. Deze opdracht is verstrekt door de portefeuillehouder R.W. 
Krol nadat GS op 13 juli het besluit namen om een WILG-plan te laten opstellen door de GC. In 
aanvulling daarop hebben GS besloten om de portefeuillehouder te machtigen om PS te informeren 
middels een statenbrief. Aan dat besluit wordt via de brief uitvoering gegeven.  
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Daarbij geldt overigens de belangrijke recente toevoeging dat de portefeuillehouder vanwege de 
financiële ontwikkelingen in het RodS-dossier, zich eind van dit jaar tesamen met de partners wil 
buigen over de aanpak van de gehele RodS-opgave. Dan zal ook de voortgang van het WILG-plan ter 
sprake komen en worden bezien in het licht van de totale ontwikkeling. Vooralsnog kan de uitwerking 
echter van het WILG-plan echter onverkort doorgaan. 
 
Voorgeschiedenis 
De planvorming voor recreatie om de stad dateert al uit de jaren ’90. Een belangrijke mijlpaal was de 
vaststelling van het Raamplan Groengebied Utrecht West door GS in augustus 2000. In dit Raamplan 
zijn o.a. de recreatieve- en natuurverbindingen in Reijerscop aangegeven. Sindsdien wordt geprobeerd 
om gronden te verwerven en het plan te verwezenlijken. Alle inspanningen ten spijt, voldoen de 
resultaten tot dusver niet aan de verwachtingen. 
 
Essentie / samenvatting: 
De provincie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de ‘Recreatie om de stad gebieden’, RodS-
gebieden. Dit betreft zowel vlakgroen als verbindingen. Het Rijk is de belangrijkste financier met 
ILG-middelen (Inrichting Landelijk Gebied). Deze provinciale taak is gedelegeerd naar de 
gebiedscommissie Stad en Land Utrecht (GC-SLU).  
Een aantal belangrijke verbindingen is gelegen in de polder Reijerscop, maar de ontwikkeling 
stagneert, o.a. omdat de verbindingen over het grondgebied lopen van drie gemeenten nl. Utrecht, 
Montfoort en Woerden. 
De vertraging wordt ondertussen een toenemend probleem, omdat volgens de afspraken in de ILG-
bestuursovereenkomst de prestatie in 2013 geleverd moet zijn. Dit betekent dat er dringend 
vooruitgang geboekt moet worden. De verwachting is nu dat de uitvoering aanzienlijk sneller zal 
verlopen als de GC voor dit gebied een WILG-inrichtingsplan maakt. Het WILG-plan geeft daarbij de 
ligging aan van de RodS-verbindingen en zal integraal worden overgenomen in de 
bestemmingsplannen van de betreffende gemeenten. Dit versnelt de grondverwerving, kans op 
succesvolle ruilingen en planologische verankering. Daarom heeft Gedeputeerde Staten GC-SLU 
opdracht gegeven om een WILG-plan voor te bereiden voor dit gebied en dit vervolgens als advies aan 
te bieden. Definitieve vaststelling van het inrichtingsplan dient op grond van art. 17 van de WILG 
door Gedeputeerde Staten plaats te vinden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De aanleg van de verbindingen draagt bij aan de RodS-prestaties die in de bestuursovereenkomst met 
LNV zijn vastgelegd: 367 ha verwerven en 152 ha inrichten. 
De GS-beslissing zal leiden tot een aanmerkelijke versnelling van de planontwikkeling, 
grondverwerving en daadwerkelijke aanleg van de RodS-verbindingen in Reijerscop. 
 
Financiële consequenties 
De provincie loopt bij de financiering van de activiteiten die t.z.t. uit het WILG-plan voortvloeien 
geen financieel risico. Ook niet in het licht van de huidige financiële ontwikkelingen. Uitgangspunt is 
namelijk dat het WILG-moet stoelen op een reële begroting. Verder worden voor verwerving van 
gronden en kavelruil reeds bestaande procedures gehanteerd. Bij de grondverwerving geldt dat op 
grond van het handelingskader Grond voor elke aankoop afzonderlijk een besluit vereist is van de 
gebiedscommissie, of van de portefeuillehouder landelijk gebied. Het handelingskader voorziet in 
controle door de provincie op de relevantie van de aankoop en de financiële dekking. Er zal worden 
verworven tegen agrarische waarde met volledige schadeloosstelling, omdat de verbindingen in 
Reijerscop tot de prioritaire gebieden behoren. 
Inrichtingsmaatregelen zijn pas aan de orde na vaststelling door GS van het WILG-plan. Ook daarbij 
zal gelden dat positieve besluiten over inrichting alleen mogelijk zijn, als er voldoende middelen 
beschikbaar zijn. De provincie loopt derhalve geen financieel risico. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
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Sinds de opdrachtverstrekking die na de GS vergadering van 13 juli heeft plaatsgevonden is de 
gebiedscommissie gestart met het WILG-plan. Het definitieve ontwerp zal naar verwachting eind 
2010, voorjaar 2011 worden voorgelegd aan GS. Als GS het ontwerp vaststelt, volgt eerst de ter 
inzage legging en afhandeling van evt. bezwaarschriften. Afdeling Ruimte (GRO) zal hierbij haar 
expertise inzetten en waar nodig assistentie verlenen bij de afhandeling van deze stappen. Als het 
WILG plan definitief is, kan, indien noodzakelijk geacht, reeds gestart worden met de administratieve 
procedure die noodzakelijk is bij onteigening. 
Tegelijkertijd zal de gebiedscommissie zorgen dat de betreffende gemeenten het WILG plan integraal 
opnemen in hun bestemmingsplan. In verband hiermee is het streven dat de drie gemeenten op korte 
termijn een convenant ondertekenen waarin ze aangeven dat ze het WILG-plan z.s.m. omzetten in een 
bestemmingsplan. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
 

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


