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2010RGW 80 Bijlage 2 Statenbrief – Het Utrechtse verhaal achter de cijfers 
 

1. Inleiding 
In de Bestuursovereenkomst (BO) over het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 (ILG), die 
met het Rijk op 18 december 2006 is gesloten, is afgesproken dat de provincie de minister jaarlijks 
informeert over de voortgang. Deze informeert op haar beurt de Tweede Kamer over de voortgang.  
Dit jaar vindt ook de tussenevaluatie, Mid-term Review (MTR), plaats waarin niet alleen cijfermatig 
op prestaties en budgetten wordt gerapporteerd, maar ook het verhaal achter die cijfers duidelijk moet 
worden. Op basis van de uitkomsten van de MTR kunnen de afspraken uit de BO voor de resterende 
periode tot en met 2013 worden aangepast , waaronder eventueel een herschikking van middelen. In 
deze bijlage informeren wij u over het Utrechtse verhaal achter de cijfers. We gaan in op de voortgang 
van de beleidsthema’s tot en met 2009. Per beleidsthema benoemen we de voortgang van de 
belangrijkste onderdelen, de bestuurlijke aandachtspunten en de bijsturingsmaatregelen. 
 
In de bestuursovereenkomst ILG met het ministerie van LNV kennen we de volgende beleidsthema’s: 
1. Natuur 
2. Landbouw 
3. Recreatie 
4. Landschap 
5. Bodem 
6. Water 
7. Impuls aan aandachtsgebieden 
8. Leefbaarheid en sociaal economische vitaliteit 
 

2. Voortgang Bestuursovereenkomst 
In de onderstaande tabellen geven we inzicht in de voortgang van de uitvoering van de 
bestuursovereenkomst tot en met 2009. We laten de voortgang zien vanuit verschillende invalshoeken. 
In de onderstaande tabel leveren we inzicht in de financiële opgave en voortgang van de nieuwe 
afspraken uit de bestuursovereenkomst. 
 

Bijdrage Realisatie per doel Nieuwe afspraken 
Voortgang tot en met 2009 
* € 1.000 

Rijk Provincie Derden Totaal Totaal % 

Natuur 156.795 24.861 0 181.656 113.818 63% 
Landbouw 2.140 2.140 3.200 7.480 3.883 52% 
Recreatie 32.794 3.960 14.850 51.604 9.443 18% 
Landschap 9.505 7.400 0 16.905 16.970 100% 
Bodem 450 450 0 900 80 9% 
Water 7.549 5.142 10.551 23.242 602 3% 
Impuls aandachtsgebieden 58.270 50.299 18.090 126.659 34.423 27% 
Leefbaarheid 833 0 0 833 148 18% 
TOTAAL 268.336 94.252 46.691 409.279 179.367 44% 
Realisatie per partij in € 122.022 22.505 34.860 179.367   
Realisatie per partij in % 45% 24% 75% 44%   

Van de provinciale cofinanciering is tot nu toe 24% besteed of verplicht. De totale provinciale 
cofinanciering is wel volledig gereserveerd in de begroting en de reserves van de provincie. Tot en met 
2013 kan en zal de cofinanciering volledig gerealiseerd worden. 
 
De volgende tabel geeft inzicht in de voortgang van de lopende verplichtingen uit de 
bestuursovereenkomst (excl. lopende verplichtingen Programma beheer. Deze zijn verwerkt in de 
bovenstaande tabel). Dat zijn verplichtingen die door het Rijk voor 1 januari 2007 zijn aangegaan en 
zijn overgenomen door de provincie.  
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Lopende verplichtingen 
* € 1.000 

Bedrag 

Lopende verplichtingen in 
bestuursovereenkomst 

44.329 

Lopende verplichtingen na 
correctie 

47.926 

Realisatie tot en met 2009 19.166 
Restant verplichting 28.759 

In de bestuursovereenkomst zijn lopende verplichtingen afgesproken tot een bedrag van 44,3 miljoen 
euro, excl. Programma Beheer. Na 1 januari 2007 is daar een correctie op uitgevoerd (zgn. PwC-
lijsten), waarna de lopende verplichtingen zijn verhoogd naar 47,9 miljoen euro. Deze verhoging moet 
nog verwerkt worden in de bestuursovereenkomst. 
 
De totale omvang van de bestuursovereenkomst (nieuwe en lopende verplichtingen) bedraagt dus 
453,6 miljoen euro. Waarvan tot en met 2009 198,5 miljoen euro is gerealiseerd.  
 

3. Toelichting per beleidsthema 
In de volgende paragrafen geven we een inhoudelijke en financiële toelichting op de voortgang per 
beleidsthema. 
 
3.1 Natuur (realisatie EHS) 
Doel van het beleidsthema Realisatie EHS is het realiseren van een samenhangend netwerk van 
natuurgebieden, waarbij: 
• Inrichting en beheer worden gerealiseerd conform afspraken met het Rijk over natuurkwaliteit 
• Gebieden zijn opengesteld voor recreatief gebruik 
• Bijzondere cultuurhistorische of landschappelijke kwaliteiten leidend zijn 
• Planologische bescherming plaatsvindt. 
 
Dit beleidsthema bevat de onderdelen verwerving, inrichting en beheer EHS en het oplossen van 
knelpunten in robuuste verbindingen.  
 
Grondverwerving 
Voor de verwerving van nieuwe natuur hebben we een taakstelling van 1.494 ha. Tot en met 2009 
hebben we 638 ha verworven voor de realisatie van EHS (198 ha in EHS, 354 ha ruilgrond EHS en 
RodS, 86 ha bestaande natuur). Daar bovenop hebben we van DLG ongeveer 1.000 ha ruilgrond 
overgedragen gekregen van voor deze bestuursovereenkomstperiode. Deze hectares moeten worden 
ingezet voor nieuwe natuur EHS. Bij de onderhandelingen over de bestuursovereenkomst is rekening 
gehouden met een verlies op het ruilen van deze gronden en hebben we een aanvullende taakstelling 
gekregen van 672 ha bovenop de 1.494 ha.  
 
Daarnaast hebben we deze periode 458 ha extra bestaande natuur verworven (waaronder de 380 ha 
vliegbasis Soesterberg, 78 ha de Paltz). De verwervingen van de vliegbasis en de Paltz zijn financieel 
niet ten laste van de bestuursovereenkomst gebracht. In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat 
verwerving van bestaande natuur een proportionele vermindering van de taakstelling voor nieuwe 
natuur kan opleveren. We verzoeken het ministerie van LNV dan ook om deze verlaging door te 
voeren. 
 
De werkelijke kosten van verwerving zijn per ha veel hoger dan de normkosten. De normkosten 
bedragen 40.000 euro per ha. De werkelijke kosten bedragen tot nu toe 88.000 euro per ha (inclusief 
bijkomende kosten en getaxeerd verlies op opstallen). Hierdoor kunnen we met het beschikbare 
rijksgeld en de provinciale cofinanciering maximaal 750 ha grondverwerving realiseren. Bij de start 
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van de bestuursovereenkomst was al bekend dat de normkosten veel te laag zijn. Daarom is 
afgesproken dat op basis van de resultaten van de MTR beoordeeld wordt of de normkosten verhoogd 
worden. Om de doelen en prestaties te kunnen leveren is een verhoging van de normkosten voor de 
provincie Utrecht noodzakelijk. Overigens zullen we door de lage grondmobiliteit in de provincie 
Utrecht zelfs met voldoende middelen de prestatie van het verwerven van 1.494 ha nieuwe EHS 
waarschijnlijk niet halen in deze periode (zie ook grondverwerving). Als de normkosten niet worden 
verhoogd zullen we met het ministerie van LNV in ieder geval in gesprek moeten voor het verlagen 
van de prestatie.  
 
Inrichting 
Het budget voor de inrichting van de EHS bedraagt ruim 19,5 miljoen euro. Dit is bedoeld voor het 
inrichten van 1.932 ha nieuwe natuur. Hiervan hebben we tot en met 2009 15,5 miljoen euro besteed 
(inclusief de Bovenlanden). In totaal hebben we 248 ha inrichten nieuwe EHS in uitvoering. De 
verwachting is dat we met een aantal grote inrichtingsprojecten in de planning dit budget aan het eind 
van de periode besteed hebben. De nieuwe natuur is vrijwel geheel begrensd in het vigerende 
streekplan.  
 
De normkosten voor de inrichting van EHS variëren tussen 9.600 euro per ha (nieuwe natuur) tot 
23.000 euro per ha (inrichting natte natuur). De werkelijke kosten voor inrichting zijn veel hoger dan 
de normkosten. Voor de inrichting van natte natuur is dat bijvoorbeeld 60.000 euro per ha. Dat komt 
niet door te hoge ambities, maar doordat de normkosten te laag zijn vastgesteld. Criterium is namelijk 
ook de realisatie van de afgesproken kwaliteit van de EHS en niet alleen de prestaties. Dat de 
normkosten te laag waren was ook al bekend bij de start van deze bestuursovereenkomst. Ook over de 
normkosten voor inrichting gaan we in gesprek met het ministerie van LNV. Om de prestaties te 
kunnen leveren is meer budget nodig.  
 
Daarnaast verwachten we de volledige prestatie (1.932 ha), los van de hoeveelheid middelen, niet te 
kunnen leveren voor het einde van de periode. Dat wordt veroorzaakt door de geringe grondmobiliteit 
en doordat de verworven hectares nog onvoldoende aaneengesloten eenheden binnen de EHS vormen 
om effectief te kunnen inrichten. De komende jaren gaan we steeds meer gebieden inrichten en 
onderzoeken we of ook deelgebieden effectief ingericht kunnen worden.  
 
Beheer 
Deze categorie valt uiteen in een aantal prestaties: 
• handicap gebieden voor het behoud van veenweidegebieden. De prestatie is gericht op 8.734 ha en 

is afgesproken voor de jaren 2007 en 2008. Het volledige budget is geleverd en de prestatie is 
ruimschoots gehaald (11.863 ha). 

• particulier natuurbeheer (functiewijziging). De doelstelling is het realiseren van 2.181 ha EHS 
(boven op de 1.494 ha via eigen verwerving en 672 ha met gronden van voor 1-1-2007). Deze 
doelstelling blijft achter bij de planning (tot nu toe 172 ha gerealiseerd). Veel landgoedeigenaren 
zijn ingestapt, agrariërs blijken veel terughoudender. De normbedragen voor functiewijziging zijn 
te laag. Door de hoge grondprijzen is ook de bijdrage aan functiewijziging veel hoger. Via het 
sluiten van convenanten met landgoedeigenaren en via gebiedsprocessen verwachten we een 
toename. De volledige taakstelling zal, mede ook door het te lage budget, niet gerealiseerd 
worden. De problematiek van de te lage normbedragen wordt onder de aandacht gebracht van het 
ministerie van LNV. 

• beheer voor natuur overgedragen aan natuurbeherende organisaties (SN). Hier is meer gerealiseerd 
dan de taakstelling (12.031 ha ten opzichte van 9.977 ha). Dit komt door de extra 
landschapselementen die in beheer zijn genomen en door bestaande natuurgebieden. De oude 
subsidieregeling bood geen mogelijkheden om de sterke groei aan landschapselementen tegen te 
gaan. Dit is gecorrigeerd waardoor betere sturing mogelijk is. 

• agrarisch natuurbeheer (SAN, vaak weidevogelbeheer). De taakstelling is het realiseren van 4.451 
ha. Tot nu toe hebben we 3.481 ha gerealiseerd. De komende jaren verwachten we een 
toenemende belangstelling door onder andere de hogere vergoedingen. 
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Voor het beheer van bestaande en nieuwe EHS hebben we 64,5 miljoen euro budget beschikbaar in de 
bestuursovereenkomst. Aan deze doelen is tot en met 2009 40,6 miljoen euro besteed (63%). Voor 
agrarisch natuurbeheer zijn veel overeenkomsten eind 2009 afgelopen. Voor de komende vier jaar 
hebben we 16 miljoen euro nodig voor het afsluiten van nieuwe overeenkomsten. Het resterende 
budget is beschikbaar voor de overige doelen. Het totale budget zal deze periode worden besteed. Om 
alle doelen te kunnen realiseren zijn onvoldoende middelen beschikbaar. 
 
Op 20 april 2009 heeft PS het nieuwe subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer vastgesteld ter 
vervanging van de bestaande SAN- en SN-regelingen. Dit conform de afspraak uit de 
bestuursovereenkomst. De vergoedingen in de nieuwe regeling zijn hoger dan in de oude regelingen. 
De commissie van Dijk heeft in opdracht van het IPO de nieuwe vergoedingensystematiek 
geëvalueerd en is tot de conclusie gekomen dat het beheer van de huidige hectares mogelijk is binnen 
de budgetten, maar dat voor groei zeer beperkte middelen beschikbaar zijn (bv. voor overdracht van 
nieuwe natuur, de taakstelling van 1.494 ha + 672 ha, aan de natuurbeherende organisaties).  
 
Robuuste verbindingen 
Het oplossen van de knelpunten in de robuuste verbindingen heeft in Utrecht betrekking op 
Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwersluis. De provincie en Rijkswaterstaat zijn in 2009 de uitwerking 
van de ecopassage gestart. De daadwerkelijke uitvoering van de ecopassage zal eind 2011 starten. 
Voor dit onderdeel is 4,5 miljoen euro beschikbaar. Tot nu toe is slechts 0,1 miljoen euro besteed aan 
voorbereidingskosten voor de ecopassage. De aansluitende gronden moeten deels nog verworven 
worden. 
 
3.2 Natuur (Milieukwaliteit EHS/VHR) 
Het doel is het realiseren van de gewenste milieukwaliteit (inclusief watercondities) voor de Natura 
2000-gebieden en de overige EHS-gebieden waarbij moet worden voldaan aan: gewenste 
vochttoestand, gewenste zuurgraad en zuurdepositie, gewenste voedselrijkdom, gewenste 
waterkwaliteit. Het totale budget is 29,4 miljoen euro. Tot en met deze 2009 hebben we 5,5 miljoen 
euro besteed (18,7 %).  
 
Hoewel de concrete resultaten nog achterblijven is er veel gebeurd ter voorbereiding voor 
verdrogingsbestrijding. De TOP-lijst in Utrecht bestaat uit TOP- en SUBTOP-gebieden, met verschil 
in prioriteit en te behalen doelen. Voor alle TOP-gebieden zijn de uit te voeren maatregelpakketten 
gereed of in afronding. De vaststelling daarvan vind begin 2010 plaats. Voor de SUBTOP-gebieden 
worden de komende jaren de maatregelpakketten verder uitgewerkt.  
 
Er is voor gekozen om de aanpak te combineren met de natuuropgaven. Voor verschillende gebieden 
blijkt dat vernatting buiten het natuurgebied noodzakelijk is om de doelen te kunnen halen. Dat 
betekent in het uiterste geval een extra grondverwervingsopgave, naast de grondverwerving van de 
natuurgebieden. Mede door de eerder geconstateerde grondverwervingproblematiek (zie 
grondverwerving) lopen de prestaties vertraging op. Daarnaast kan een deel van de 
verdrogingsmaatregelen pas geëffectueerd worden wanneer aangesloten natuurgebieden zijn ingericht.  
 
Realisatie van deze taakstelling is voor een deel afhankelijk van de grondverwerving (ook buiten 
natuurgebieden). In totaal is 1.039 ha van de totale TOP-lijst van 2.633 ha afhankelijk van 
grondverwerving. De maatregelen in de SUBTOP-gebieden zijn niet afhankelijk van 
grondverwerving. Omdat veelal aaneengesloten natuurgebieden noodzakelijk zijn, blijft het onzeker of 
we deze prestatie en de besteding van middelen gaan realiseren. Mogelijk vraagt dit in de loop van 
deze periode om bestuurlijke herprioritering tussen verdrogingsbestrijding en andere onderdelen van 
nieuwe natuur. 
 
Onderdeel van dit thema betreft ook de effect- en brongerichte maatregelen tegen verzuring en 
vermesting. Hiervoor is onder andere gestart met de realisatie van een rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI) en een nazuiveringsinstallatie.  
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3.3 Natuur (Nationale parken) 
In de bestuursovereenkomst is afgesproken dat we 7 jaarplannen uitvoeren voor het Nationale park 
Utrechtse Heuvelrug. Het daarvoor beschikbare budget uit de bestuursovereenkomst bedraagt 2 
miljoen euro en er is voor 1,2 miljoen euro besteed (62%) op basis van 3 jaarplannen. Er zijn geen 
afspraken gemaakt over provinciale cofinanciering.  
 
De prognose is dat het budget eind 2013 volledig is besteed en dat de prestaties zijn geleverd op basis 
van 7 jaarplannen. De prestaties en budgetten lopen op dit moment op schema. 
 
3.4 Natuur (Soortenbescherming) 
De afspraak is dat we de soortbeschermingsplannen uitvoeren conform de Beleidsstrategie 
leefgebiedenbenadering, die is vastgesteld door het Rijk. In 2009 is het uitwerkingsplan 
Leefgebiedenbenadering Utrecht vastgesteld door GS. Het budget uit de bestuursovereenkomst 
bedraagt 1,6 miljoen euro, terwijl er 0,6 miljoen euro is besteed (37%). Er zijn geen afspraken over 
provinciale cofinanciering.  
 
Er zijn tot nu toe 15 projecten ingediend, waarvan er 14 door het Rijk zijn gehonoreerd. De komende 
periode wordt er gestuurd op concrete projecten als verdere uitwerking van de 
Leefgebiedenbenadering. De prestatie en budget worden eind 2013 gerealiseerd. 
 
3.5 Landbouw 
Het doel van dit thema is het verbeteren van de ruimtelijke structuur van de grondgebonden landbouw 
door het vergroten van de landbouwkavels en het verbeteren van de betreffende kavels. Dit realiseren 
we door wettelijke herverkaveling en met vrijwillige kavelruil. De definitie voor 
landbouwstructuurversterking in bestuursovereenkomst is in 2009 veranderd. DLG berekent wat dit 
betekent voor de te behalen prestaties. De verwachting is dat het aantal te realiseren hectares naar 
beneden wordt bijgesteld. Vanwege de nieuwe definitie is niet te bepalen of de uitvoering op schema 
ligt. De landbouwstructuur is op 1950 ha (verspreid over de hele provincie) verbeterd. Dit is 22% van 
de oorspronkelijke doelstelling.  
 
De gebleken behoefte aan vrijwillige kavelruil ligt ruim onder de verwachting. Zonder actieve inzet op 
vrijwillige kavelruil verwachten we onvoldoende prestaties te realiseren. Voor de stimulering van 
vrijwillige kavelruil zijn vier kavelruilcoördinatoren actief. 
 
Het budget uit de bestuursovereenkomst is 5,8 miljoen euro. Er is tot nu toe ruim 3,8 miljoen euro 
besteed. 
 
Daarnaast is in de bestuursovereenkomst afgesproken dat we 10 pilots uitvoeren op het gebied van 
duurzaam ondernemen. Het doel is de landbouw duurzaam gebruik te laten maken van bodem, water, 
lucht en overige natuurlijke hulpbronnen. De provincie is al voor 2007 gestart met de pilot duurzaam 
bodembeheer in de Gelderse Vallei. De pilot is in 2009 succesvol afgerond. We werken nu aan een 
vervolg tot 2013 en aan een verbreding naar de veen- en kleigebieden. Het beschikbare budget 
bedraagt 1,7 miljoen euro (50% rijk, 50% provincie). 
 
3.6 Recreatie (mn RODS) 
Dit thema is gericht op het realiseren van gebieden, verbindingen en plaatsen voor dagrecreatie in de 
stedelijke omgeving.  
 
Voor de verwerving van RodS hebben we een prestatieafspraak van 367 ha in deze ILG periode. Tot 
en met 2009 hebben we 64 ha gerealiseerd (17,5 %). Van de overeengekomen rijksbijdrage van 27 
miljoen euro is tot en met 2009 8,3 miljoen euro besteed/vastgelegd. In bestedingen voor 
grondverwerving RodS zit ook een afkoopsom voor ontpachting die voor 1-1-2007 is aangegaan (3 
miljoen euro). Dit is nooit goed verwerkt in de lopende verplichtingen. Gekoppeld aan de MTR stellen 
we het ministerie van LNV voor om dit punt op te lossen. Net als bij EHS hebben we voor RodS 
gronden overgedragen die voor 1-1-2007 door DLG zijn verworven. Met deze gronden (in totaal ruim 
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200 ha) moeten we 174 ha nieuwe RodS realiseren, bovenop de genoemde 367 ha. Met het verschil 
kunnen we het verlies dat ontstaat bij het ruilen van gronden compenseren. Overigens hebben we ook 
ruilgronden verworven voor de RodS. Deze zijn gepresenteerd bij de ruilgronden voor EHS (zie 3.1 
Natuur en 4 Grondverwerving). 
 
Voor de inrichting van RodS (doelstelling 152 ha) hebben we een budget in de bestuursovereenkomst 
van 3,3 miljoen euro en er is nog niets besteed. Dit wordt veroorzaakt doordat nog niet alle gronden in 
bezit zijn. Het laatste jaar is ook voor de RodS een versnelling gekomen in de grondverwerving en zijn 
deze gebieden aangewezen als prioritair gebied. De bestemmingsplannen voor dit gebied worden 
aangepast, deels via een provinciaal inpassingsplan. De gehele RodS doelstelling is opgenomen in het 
streekplan 2005-2015. De inrichtingsplannen zijn gereed en vastgesteld. Een deel van de opgave wordt 
gerealiseerd via particuliere exploitatie en door een gemeente. 
 
De normkosten voor de grondverwerving RodS bedragen 72.580 euro per ha. Op basis van het model 
grondkosten DLG zijn de netto bedragen per ha 92.500 euro (kale grondprijs + bijkomende kosten, 
exclusief getaxeerde verliezen gebouwen). 
 
De verwachting is dat de prestaties voor RodS (inhoudelijk en in tijd) kunnen worden gehaald in 2013. 
Door de hogere normkosten zowel voor verwerving als inrichting zal prestatie financieel niet geheel 
gehaald kunnen worden. Dat betekent dat we het ministerie van LNV vragen om meer geld 
beschikbaar te stellen.  
 
Een ander onderdeel van dit beleidsthema betreft het ontwikkelen, onderhouden en bekend maken van 
de Landelijke Routenetwerken. Het gaat om het lossen van knelpunten op het gebied van wandelen, 
fietsen, boerenland en varen. De voortgang van de uitvoering van wandelen, fietsen en boerenland gaat 
voorspoedig. Deze activiteiten worden uitgevoerd door de stichting Landelijk Fietsplatform en door de 
stichting Wandelplatform. Het onderdeel varen is gericht op de Catherijnesingel en is nog in de 
voorbereidingsfase. 
 
3.7 Landschap 
Het doel is het behoud, beheer en de versterking van de landschappelijke, cultuurhistorische en 
natuurlijke kwaliteiten van de Nationale landschappen. Voor de (deels) in Utrecht gelegen Nationale 
landschappen Groene Hart, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Arkemheen-Eemland en Rivierengebied 
heeft het rijk ingestemd met de uitvoeringsprogramma’s. De voorbereiding en uitvoering van alle 
projecten en activiteiten zijn gestart. 
 
Het rijksbudget uit de bestuursovereenkomst bedraagt 7,4 miljoen euro. De provincie draagt voor 
hetzelfde bedrag bij. De besteding van het budget verloopt volgens de afgesproken jaarritmes. 
Besteding tot en met 2009 bedraagt 2,2 miljoen euro van het rijksbudget (30%). De gerealiseerde 
provinciale cofinanciering bedraagt tot en met 2009 3,4 miljoen euro. De gerealiseerde cofinanciering 
derden bedraagt 11,1 miljoen euro. Dit is veel meer dan de afgesproken cofinanciering en richt zich op 
cultuurhistorie. De prestaties en budgetten worden eind 2013 volledig gerealiseerd. 
 
Daarnaast is een bijdrage voor de provinciale stichtingen voor landschapsbeheer een onderdeel van dit 
beleidsthema. In de provincie Utrecht betreft dit de jaarlijkse bijdrage aan het LEU. Het totale budget 
bedraagt 2,1 miljoen euro. De bijdrage aan het LEU loopt door tot en met 2013. De prestatie en het 
budget wordt eind 2013 volledig gerealiseerd. 
 
3.8 Bodem 
Dit beleidsthema heeft tot doel om de (gebruiks)waarde van de bodem te behouden of te herstellen. De 
prestatie omvat het opstellen van een bodemvisie en het uitvoeren van 3 bodempilots voor het gebruik 
van bodeminformatie. De bodemvisie is opgesteld en in december 2009 door GS vastgesteld. De visie 
wordt in maart 2010 door PS vastgesteld. In 2009 is de pilot bodemdaling door het Rijk goedgekeurd 
en gestart. In 2010 zullen nog twee voorstelen voor een pilot worden ingediend. De uitkomsten van de 
pilots worden ingezet voor de uitvoering van de bodemvisie.  
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In totaal is 0,9 miljoen euro beschikbaar voor dit thema (50% rijk, 50% provincie). Het budget wordt 
besteed tot en met 2013 en de prestatie wordt geleverd.  
 
3.9 Water (Synergiegelden) 
Het doel is het hebben van de juiste hoeveelheid water op het juiste moment op de juiste plaats voor de 
vereiste gebruiksfuncties. Dit betreft het realiseren van 7 projecten uit het programma Synergiegelden 
Kaderrichtlijn Water: EVZ’s Gelderse Vallei Utrecht, sanering riooloverstorten EVZ Veenendaal, De 
Schammer, baggeren Wielen en Waaien Eemland, natuurontwikkeling/waterberging Grecht, duurzame 
inrichting Kromme Rijn, herinrichting Ouwenaar-Haarrijn. Drie projecten in de Gelderse Vallei zijn 
inmiddels gestart. De overige 4 projecten zijn in voorbereiding en starten uiterlijk 2011. Uitvoering 
loopt door tot eind 2015. Voor 2 projecten moet grond verworven worden, waarbij de voortgang 
afhankelijk is van de verwerving van gronden. De projecten worden uitgevoerd door het waterschap. 
 
In totaal is voor de uitvoering van de zeven projecten 20,8 miljoen euro beschikbaar (25% rijk, 25% 
provincie, 50% derden). De financiering is pas in 2009 in de bestuursovereenkomst opgenomen. 
Omdat de projecten zeer recent zijn gestart is tot nu toe slechts 0,6 miljoen euro besteed.  
 
Het saneren van waterbodems is overgedragen aan de waterschappen. Voor spoedeisende gevallen 
blijft de provincie verantwoordelijk. Daarvoor is in de bestuursovereenkomst een budget opgenomen 
van 2,4 miljoen euro. Tot nu toe is nog geen gebruik gemaakt van dit budget. 
 
3.10 Impuls aan aandachtsgebieden 
Het doel is het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat door het verbeteren van de 
ruimtelijke structuur van de concentratiegebieden, in het bijzonder ten behoeve van de landbouw, 
natuur, milieu en water. Voor de provincie Utrecht betreft dit de reconstructie van de zandgebieden 
conform de reconstructieplannen. Er wordt ingezet op terugdringen ammoniakemmissie, duurzaam 
waterbeheer, duurzame landbouw en overige rijksdoelen.  
 
Door het verschuiven van budgetten en prestaties binnen duurzaam waterbeheer kunnen de 
operationele doelen worden gerealiseerd. Dit voorstel is in maart 2010 geaccordeerd door het 
ministerie van LNV.  
 
Voor het onderdeel landbouwstructuurverbetering (duurzame landbouw) wordt de taakstelling 
herrekend op basis van de nieuwe definitie. Voor dit onderdeel is grondverwerving noodzakelijk. Door 
de lage grondmobiliteit loopt dit achter bij de planning. Of de hoge grondkosten gevolgen gaan hebben 
voor de te realiseren prestatie is afhankelijk van de nieuwe taakstelling op basis van de nieuwe 
definitie. Voor de voorfinanciering van gronden ten behoeve van de landbouwstructuurversterking 
heeft de provincie het Revolverend fonds ingesteld. 
 
Voor de reconstructie van de zandgebieden is in totaal 17,2 miljoen euro van het rijk beschikbaar, 11,7 
miljoen euro aan provinciale cofinanciering en 14,7 miljoen aan bijdrage derden. Tot en met 2009 is 
op rijksmiddelen 6,2 miljoen euro besteed (36%), op de provinciale middelen 7,8 miljoen euro (67%) 
en op de bijdragen derden 18,1 miljoen euro (123%).  
 
Met uitzondering van het onderdeel landbouwstructuurversterking verwachten we dat de prestatie in 
2013 wordt geleverd en dat de middelen worden besteed. De realisatie van de prestaties van de 
landbouwstructuurversterking is onzeker. 
 
Ook vallen hieronder de Nota Ruimte-projecten: 
• Westelijke veenweiden (Zegveld-Portengen en Groot Wilnes Vinkeveen), totaal rijksbijdrage van 

19 miljoen euro en 15,2 miljoen euro provinciale cofinanciering. 
• Nieuwe Hollandse Waterlinie (Rijnauwen-Vechten en Linieland), met een rijksbijdrage van 22 

miljoen euro en een provinciale cofinanciering van 23,4 miljoen euro. 
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De Nota Ruimte middelen zijn eind 2009 opgenomen in de bestuursovereenkomst en worden vanaf 
2009 uitgegeven en de uitvoering loopt door tot in 2014. Alle projecten zijn in voorbereiding of 
gestart. De voortgang loopt volgens planning. 
 
3.11 Versterken leefbaarheid 
Het doel van dit thema is het geven van een impuls voor een vitaal platteland. Dit is een platteland met 
een gezonde economische en sociale basis en voorzieningen, die in overeenstemming zijn met de 
behoeften van de bewoners en gebruikers. Er komen veel voorstellen binnen voor 
leefbaarheidprojecten. Tot nu toe is vooral het provinciale programma Platteland in Ontwikkeling 
uitgevoerd. Daarvoor zijn hoofdzakelijk de provinciale en EU middelen (Leader) ingezet. In het 
programma zijn 26 projecten in kleine kernen opgepakt. Het gaat om bottum up projecten gericht op 
voorzieningen als dorpshuizen en brede scholen. Het provinciale programma is in 2009 afgerond. De 
komende jaren worden de rijksmiddelen uit de bestuursovereenkomst (0,8 miljoen euro) benut. 
 
Het budget wordt binnen de ILG periode tot en met 2013 zeker uitgegeven. De prestaties en het budget 
verlopen goed en volgens planning.  
 

4. Grondverwerving 
Sinds 1 januari 2007 heeft de provincie de verantwoordelijkheid voor de realisatie van taakgebonden 
grondverwerving overgenomen van het Rijk. De prestaties zijn vastgelegd in een 
bestuursovereenkomst 2007-2013 ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) tussen Rijk en 
provincie. Deze taakstelling voor de periode 2007 – 2013 betreft: 
• 1.494 ha EHS (nieuwe natuur)  
• 367 ha RodS (gebieden voor openlucht recreatie) 
 
Taakgebonden grondaankopen voor de AVP zijn gronden die worden aangekocht op basis van een 
vooraf bekende beleidsopgave voor één van de doelen in het landelijk gebied: natuur, recreatie, 
landbouw, reconstructie, water, nationaal landschap of cultuurhistorie. Bij taakgebonden aankopen 
gaat het daarom veelal om gronden met een agrarische bestemming die na aankoop een nieuwe functie 
krijgen of worden geruild (bv landbouwstructuurverbetering). De belangrijkste opgaven zijn de 
realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Recreatie om de Stad (RodS). 
De gronden worden aangekocht door de provincie. Door de aankoop wordt BBL juridisch eigenaar en 
de provincie Utrecht is economisch eigenaar. BBL beheert de gronden totdat ze worden ingericht of 
geruild ter realisering van de doelen. Na de inrichting van de gronden worden de gronden 
doorgeleverd aan de natuurbeherende organisaties. Dat betreft het juridisch en economisch eigendom. 
De aankopen worden gefinancierd uit de Rijksmiddelen voor ILG, zoals overeengekomen in de 
bestuursovereenkomst met het Rijk. 
 
Tot dit moment (2007 – 2009) hebben we de volgende gronden verworven: 
• 198 ha EHS- nieuwe natuur 
• 86 ha EHS - bestaande natuur 
• 64 ha RodS 
• 354 ha ruilgrond tbv EHS en RodS 
• 138 ha ruilgrond tlv revolverend fonds (niet opgenomen in PEIL-rapportage omdat dit niet direct 

aan EHS of RodS-doelen kan worden toegerekend). 
In totaal hebben we 840 ha verworven. 
 
In 2009 is in totaal 514 ha verworven tegen 326 ha in 2008 en 2007 samen. In 2009 hebben we dus 
een duidelijke versnelling in de grondverwerving gerealiseerd. Een deel van de gronden moet nog 
geruild worden naar de juiste plaats (in totaal 492 ha) of worden ingezet voor 
landbouwstructuurversterking. Daarnaast blijken de kosten per ha in de provincie Utrecht hoger dan de 
normkosten zoals overeengekomen in de bestuursovereenkomst. Vastgesteld kan worden dat de 
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voortgang achterloopt bij de afspraken met het Rijk. De vertraging wordt veroorzaakt door de lage 
grondmobiliteit in de provincie Utrecht. 
Op de vraag hoe versnelling kon worden gerealiseerd, geeft het Strategisch Grondplan voor 
taakgebonden grondaankopen voor de Agenda Vitaal Platteland antwoord; dat is door PS op 19 mei 
2008 geaccordeerd. Het Strategisch Grondplan beschouwt het bredere perspectief van grondbeleid en 
bestaat kort gezegd uit een set van maatregelen (‘een gereedschapskist’) die de provincie nodig heeft 
om tijdig gronden te kunnen verwerven. Het Strategisch Grondplan concludeert dat een maximale 
inzet van reeds toepasbare maatregelen en instrumenten onvoldoende soelaas bieden. Tegen deze 
achtergrond is besloten aanvullend instrumentarium te ontwikkelen, meer algemeen gesteld, over te 
gaan tot actief grondbeleid. De gereedschapkist is uitgebreid met: 
• Revolverend Fonds (PS-besluit van 19 januari 2009). In dit fonds is €50 miljoen van de Provincie 

en €2,5 miljoen van het Waterschap Vallei en Eem ondergebracht. Dankzij dit -
voorfinancieringsfonds – kan sneller besluitvorming over grondaankopen plaatsvinden in gevallen 
waarin bij aankoop nog niet helder is uit welke bron de definitieve financiering dient plaats te 
vinden. Vooral heeft dit een groot voordeel nu de provincie gekozen heeft op actieve wijze 
ruilgronden met eventuele opstallen buiten de EHS te verwerven om daarmee de grondmobiliteit 
binnen de EHS te vergroten. 

• Eveneens is bij de instelling van het Revolverend Fonds door GS besloten om de 
aankoopbeslissing te mandateren aan de gedeputeerde Landelijk Gebied, waardoor eveneens de 
besluitvorming aanzienlijk versneld is. 

• Tevens heeft de eerdere keuze van PS voor een actief grondbeleid geleid tot een herziening van 
het Handelingskader Grond uit 2007. Het herziene Handelingskader Onroerend Goed is op 26 
januari 2010 door GS vastgesteld. De herziening bestaat voornamelijk hieruit dat ook de 
Gebiedscommissies thans over de mogelijkheden beschikken om actief grondbeleid te voeren.  

• Tenslotte is in het strategisch grondplan taakgebonden aankopen AVP (PS, mei 2008) besloten om 
prioritaire gebieden voor grondverwerving aan te wijzen, hetgeen door PS op 21 september 2009 
is geconcretiseerd. Deze gebieden zijn essentieel voor de realisatie van de EHS en RodS. Het 
aankoopbeleid van de provincie richt zich dan ook primair op die gebieden en zal trachten om op 
minnelijke wijze de grond en eventuele opstallen te kopen op basis van volledige 
schadeloosstelling. Mocht dit minnelijke traject niet in alle gevallen succesvol zijn, dan zal de 
provincie overgaan tot onteigening. De provincie heeft daarbij als randvoorwaarde gesteld dat niet 
meer dan 10% van de EHS-opgave in een AVP-gebied uiteindelijk via onteigening verkregen mag 
worden. De provincie zal met betreffende gemeenten overleggen of in het concrete geval ter 
verkrijging van een titel tot onteigening, een inpassingsplan of een bestemmingsplan noodzakelijk 
is.  

 
In de onderstaande tabel staat op hoofdlijnen de uitgaven en dekking van de grondverwerving tot en 
met 2009. 
 

* € 1.000 Budget Realisatie Saldo 
EHS 60.022 46.371 13.651 
RodS 27.220 8.343 18.877 
Revolverend fonds 52.500 8.857 43.643 
Totaal 139.742 63.571 79.171 

Het revolverend fonds wordt ingezet als voorfinanciering. De gronden die via het fonds worden 
aangekocht moeten uiteindelijk daadwerkelijk gedekt worden uit de budgetten van de 
bestuursovereenkomst of de provinciale cofinanciering. Tot nu toe is 8,3 miljoen euro verwervingen 
gefinancierd uit het revolverend fonds. Dit betreft aankopen ten behoeve van de Laakzone en 
landbouwstructuurversterking. Deze voorfinanciering wordt terug ontvangen en wordt niet ten laste 
van de EHS of RodS gebracht. Het revolverend fonds bevat nog voldoende middelen om actief 
grondbeleid te voeren voor landbouwstructuurversterking. 
 
Voor de verwerving voor RodS hebben we ook nog voldoende middelen beschikbaar.  
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Voor de EHS hebben we op 1 januari 2010 financiële ruimte voor 13,6 miljoen euro. Op dit moment 
lopen daarnaast de onderhandelingen voor 50 objecten waarvoor in het portefeuillehoudersoverleg 
toestemming is gegeven. Daarmee is de verwachting dat het budget voor de grondverwerving EHS in 
de loop van 2010 is besteed. Van de totale verwerving van 60 miljoen euro heeft dan ongeveer 30 
miljoen euro betrekking op ruilgrond (exclusief de ruilgrond van voor deze periode). We houden er 
rekening mee dat met het ruilen van een deel van deze gronden ook een verlies moet worden 
ingeboekt.  
 
Door de hogere verwervingskosten per ha realiseren we met het beschikbare budget maximaal de helft 
van de taakstelling EHS (ca. 750 ha, exclusief taakstelling van 672 ha voor deze periode). Dit was al 
bekend bij de start van deze bestuursovereenkomst en wordt een prominent onderdeel van de MTR. 
 
Dit vraagt om het verleggen van de accenten in de sturing op de verwerving voor de rest van deze 
periode. We denken daarbij aan het nog actiever inzetten op het ruilen van reeds verworven gronden 
binnen de prioritaire gebieden, zodat aaneengesloten gebieden gerealiseerd kunnen worden. Deze 
wijziging in de accententen van sturing wordt komende weken uitgewerkt en besproken met de 
voorzitters van de gebiedscommissies. 
 

5. Samenvatting 
De realisatie van prestaties op de thema’s natuur (soortenbescherming, nationale parken), landschap, 
bodem, water (synergiegelden), reconstructie en leefbaarheid loopt volgens planning. Daar waar voor 
realisering van prestaties het instrument grondverwerving noodzakelijk is, staan de prestaties onder 
druk. Dit betreft de thema’s natuur (realisatie EHS, verdrogingsbestrijding), recreatie en landbouw. 
 
In 2009 is de grondverwerving goed op gang gekomen en is een grote slag gemaakt. De uitbreiding 
van het instrumentarium heeft effect. Er zijn met name veel ruilgronden aangekocht en daarmee is 
voorraad gecreëerd. De besteding van het budget voor grondverwerving is, door de aanmerkelijk 
hogere grondkosten, hoger dan verwacht. Inclusief ruilgronden is de realisering van de prestatie circa 
50% en de besteding van de budgetten circa 75%. Voor de verwerving van EHS zullen we de accenten 
in de sturing verleggen, waarbij we bijvoorbeeld nog actiever inzetten op het ruilen van reeds 
verworven gronden.  
 
Voor de verdrogingsbestrijding is veelal aaneengesloten natuurgebieden noodzakelijk. Daardoor blijft 
het onzeker of we deze prestatie en de besteding van middelen gaan realiseren. Mogelijk vraagt dit in 
de loop van deze periode om bestuurlijke herprioritering tussen verdrogingsbestrijding en andere 
onderdelen van nieuwe natuur. 
 
Ook voor de inrichting van EHS en RodS en voor functiewijziging via particulier natuurbeheer zijn de 
normkosten veel lager dan de werkelijke kosten per hectare.  
 
De normkostenproblematiek was reeds bij het aangaan van de Bestuursovereenkomst bekend bij Rijk 
en provincies. Afgesproken is dat op basis van de resultaten over de eerste drie jaar opnieuw 
onderhandeld wordt over de normkosten in relatie tot de prestaties. Deze normkostenproblematiek zal 
dan ook in de MTR-rapportage aan het ministerie van LNV prominent aandacht krijgen en basis zijn 
voor de onderhandelingen.  


