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Voorwoord 

Voor u ligt de Voortgangsrapportage Groene Hart. Deze is tot stand gekomen met bijdragen van de 
projectleiders van de icoonprojecten Groene Hart en de drie ‘Groene Hart-provincies’ Zuid-Holland, 
Noord-Holland en Utrecht. De inhoud betreft de stand van zaken van de voortgang van de 
icoonprojecten Groene Hart en de gebiedsprojecten Westelijke Veenweiden tot en met 31 december 
2010. De rapportage verschijnt deze keer wat later in het jaar dan voorheen. Redenen daarvan zijn de 
provinciale verkiezingen, de vorming van nieuwe provinciale besturen en daarmee de nieuwe 
samenstelling van de Stuurgroep Groene Hart.  

De rapportage is door de nieuwe Stuurgroep Groene Hart vastgesteld op 22 augustus 2011. Ik wens u 
veel leesplezier. 

 

Gedeputeerde drs. R.W. Krol 
Voorzitter Stuurgroep Groene Hart  
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Samenvatting en conclusies 
 
De voorliggende Voortgangsrapportage schetst de voortgang van de projecten van het uitvoerings-
programma Groene Hart en het programma Westelijke Veenweiden. In tegenstelling tot de eerdere 
voortgangsrapportages wordt er niet tot in detail vooruitgeblikt naar mijlpalen voor 2011. Reden 
hiervoor is de herijking EHS/decentralisatieopgave waarover het rijk en de provincies nog in discussie 
zijn. Deze herijking geeft nog zoveel onzekerheden voor de toekomst dat een eenduidige vooruitblik 
niet realistisch is. De onzekerheden zijn wel benoemd. Het jaar 2011 zal een overgangsjaar zijn 
waarin het uitvoeringsprogramma herschreven zal worden met een nieuwe blik op de toekomst.  
 
Groene Hart 
Het gaat goed met het Groene Hart. Dat was 
ook de boodschap uit de Effectmonitoring 
2009. We doen het goed in het Groene Hart in 
2010: alle projecten komen op stoom, de 
mijlpalen worden gehaald en er worden 
successen geboekt. Deze mijlpalen en 
successen zijn, zeker in de gebiedsprojecten, 
zeer sterk afhankelijk van draagvlak. Draagvlak 
van burgers, ondernemers en andere 
overheidspartijen is dan ook van groot belang 
voor de voortgang. Geen draagvlak betekent 
stilstand en dat hebben we ook in de praktijk 
gezien bij onder andere de Krimpenerwaard, 
Groot Mijdrecht Noorden het Horstermeer. Uit 
de voortgang die in 2010 geboekt is, kunnen 
we aflezen dat de inspanningen die in voor-
gaande jaren zijn gepleegd voor het verkrijgen 
van draagvlak in de diverse projecten, tot een 
goed resultaat hebben geleid.  
 
Het oogsten van dit succes kan niet 
onverminderd doorgezet worden in 2011. In 
veel gebiedsprojecten zijn grote onzekerheden 
ontstaan naar aanleiding van het verschijnen 
van het Regeerakkoord (30 september 2010) 
en de besluiten die daarna genomen zijn, zoals 
de herijking EHS, bezuinigingen ILG, het stop-
zetten van grondverwerving en het schrappen 
van robuuste ecologische verbindingen. In veel 
gebiedsprojecten betekent dit dat mogelijk 
doelen moeten worden aangepast en andere 
maatregelen moeten worden genomen, wat 
natuurlijk ook risico’s tot gevolg heeft. Als 
gevolg van de provinciale verkiezingen in 2011 
zijn tevens onzekerheden ontstaan, zoals de  
zetelverdeling in de Provinciale Staten, de 
vorming van de nieuwe colleges van 
Gedeputeerde Staten en de inhoud van de 
bijbehorende collegeprogramma’s. 
 
De onzekerheden werken verschillend door in 
de gebiedsprocessen: in enkele projecten is 
het draagvlak zo sterk dat het gebied door wil 
zetten in de uitvoering van gemaakte 
afspraken, vaak vastgelegd in convenanten.  
 
Voorbeelden hiervan zijn De Venen, Groot 
Wilnis-Vinkeveen en Krimpenerwaard.  

Het draagvlak blijft echter broos en vraagt 
voortdurende aandacht in de vorm van 
consistente beleidslijnen en consistente 
uitvoering van afspraken. Het wijzigen van 
gemaakte afspraken betekent onherroepelijk 
verlies van draagvlak bij enkele of alle 
betrokken partijen. Het Venster Bodegraven-
Woerden is hier een voorbeeld van.  
 
Westelijke Veenweiden 
Het gaat ook goed met het Nota Ruimteproject 
Westelijke Veenweiden1. De periode waarin de 
doelen bereikt moeten worden is kort, maar de 
meeste onderliggende projecten liggen op 
stoom. Een deel is al in uitvoering. Voor een 
ander deel zijn harde afspraken gemaakt met 
partijen in het gebied over de uitvoering en 
zijn de middelen daarvoor via een beschikking 
toebedeeld. De plannen van de overige 
projecten zijn in een vergevorderd stadium.  
Er is in enkele gevallen een relatie met ILG-
middelen, waardoor de bezuinigingen daarop 
ook invloed hebben op de Nota Ruimte-
maatregelen, maar dat zal zoals het er nu naar 
uitziet geen invloed hebben op de haalbaar-
heid van de doelen. Waar dat wel het geval is, 
zullen de maatregelen aangepast worden, wat 
kan leiden tot verschuiving van middelen 
tussen de verschillende onderliggende 
projecten. Het jaar 2011 is de periode om daar 
beslissingen over te nemen, waarna de 
uitvoering nog tijdig afgerond kan worden. Op 
het totaal van het rijksproject Westelijke 
Veenweiden blijven de doelen recht overeind 
en is de aanpassing op maatregelenniveau 
beperkt.  

 
1 Het programma Westelijke Veenweiden is in de 
rijksterminologie een project, een Nota Ruimteproject.  Op het 
niveau van de provincies is het een programma. 
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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de Voortgangsrapportage Groene Hart en Westelijke Veenweiden over het jaar 2010. Het 
bevat een weergave van de voortgang van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma 2007 - 2013 
van het Nationaal Landschap het Groene Hart en het Uitvoeringsprogramma Westelijke Veenweiden 
2009 - 2015. Deze rapportage informeert de Stuurgroep Groene Hart2 en Provinciale Staten van de 
drie betrokken provincies over de stand van zaken van de uitvoeringsprogramma’s Groene Hart en 
Westelijke Veenweiden. 
 
Tijdens de vergadering van de Stuurgroep Groene Hart op 29 april 2010, waarin de Voortgangs-
rapportage 2009 is behandeld, is het volgende besloten:   

- De Voortgangsrapportage 2009 van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007 - 2013 en 
de eerste Voortgangsrapportage Westelijke Veenweiden 2009 - 2015 zijn vastgesteld. 

- De Stuurgroep zal de voortgang van de laatste drie icoonprojecten die nog niet in uitvoering 
zijn, zodanig bespoedigen dat op 1 januari 2011 alle tien icoonprojecten Groene Hart in 
uitvoering zijn.  

- Het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007 - 2013 is halverwege en zal naar verwachting 
eind 2010 volledig in uitvoering zijn. De Stuurgroep geeft het Programmabureau Groene Hart 
opdracht het uitvoeringsprogramma tussentijds te evalueren en met voorstellen voor 
eventuele aanpassingen te komen. 

 

2 De Stuurgroep Groene Hart is verantwoordelijk voor het uitvoeringsprogramma Groene Hart en voor het programma Westelijke 
Veenweiden 

Leeswijzer 
In deze rapportage wordt in hoofdstuk 2 de 
voortgang van de icoon-gebiedsprojecten van 
zowel het Groene Hart als de Westelijke 
Veenweiden toegelicht. Daar waar de gebieds-
projecten van Westelijke Veenweiden over-
lappen met die van het Groene Hart is dat 
aangegeven. Bovendien is deze keer in de 
Voortgangsrapportage ook enige aandacht 
besteed aan niet-icoonprojecten die 
plaatsvinden in het Groene Hart en bijdragen 
aan de realisatie van de doelen. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de voortgang van de 
programmabrede (icoon-)projecten toegelicht. 
Dit zijn projecten die zich niet richten op 
specifieke gebieden, maar op het gehele 
Nationale Landschap Groene Hart en/of de 
Westelijke Veenweiden.  

 
De financiële voortgang van de projecten 
wordt in deze Voortgangsrapportage niet in 
detail per project beschreven. Er is voor 
gekozen om alleen inzicht te verschaffen in de 
totale investeringsomvang in het Groene Hart, 
met wel een differentiatie naar de doelen en 
naar financieringsbron (Rijk, provincie, derden, 
EU). Deze financiën staan in hoofdstuk 4 
beschreven. 
 
Na de beschrijving van de feitelijke voortgang 
is geanalyseerd wat deze voortgang betekent 
voor het Groene Hart en de Westelijke 
Veenweiden als geheel. Daarnaast is gekeken  
waar leermomenten zitten en waar 
aandachtspunten liggen voor de toekomst. In 
hoofdstuk 5 zijn deze analyse en de 
bijbehorende conclusies terug te vinden. 
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2. Stand van gebiedsprojecten 
In dit hoofdstuk staat de stand van zaken beschreven van de gebiedsprojecten die in de lijn van de 
provincies worden aangestuurd. Hierin is onderscheid gemaakt tussen de Groene Hart icoonprojecten 
en de gebiedsprojecten Westelijke Veenweiden. Deze projecten overlappen voor een deel. Op de 
overzichtskaart in de bijlage is te zien waar de gebiedsprojecten liggen en in welke mate ze 
overlappen.  

 
2.1 Groene Hart  

2.1.1 Groene Uitweg (inclusief Horstermeer) 
Doelstelling 
Tussen Amsterdam en het Gooi ligt een uniek 
gebied: ‘de Groene Uitweg’. Rust, openheid, 
weidse uitzichten, water, polders en monu-
menten kenmerken het landschap. Door de 
ligging is de toestroom naar het gebied groot. 
De provincie Noord-Holland ontwikkelt het 
gebied samen met een groot aantal partners. 
Het doel daarbij is het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit (groene buffer) door  

 
behoud en versterking van natuur en  
recreatieve functies. Dit in samenhang met 
infrastructurele ingrepen in de A1, A6 en A9. 
Door een integrale gebiedsontwikkeling wordt 
ruimte geboden aan nieuwe infrastructuur voor 
een betere bereikbaarheid van Almere. De  
Groene Ruggengraat loopt door de Groene 
Uitweg. De Groene Uitweg maakt ook onder-
deel uit van de Noordvleugel van de Randstad.

 
Voortgang t/m 2009  
Tot 2009 zijn projecten die bijdragen aan de 
kwaliteit van het landschap en/of de cultuur-
historie (Stelling van Amsterdam en Nieuwe 
Hollandse Waterlinie) in uitvoering gebracht. 
Tevens is gewerkt aan de bekendheid, 
toegankelijkheid en verblijfskwaliteit van het 
landelijk gebied, zoals De Natuurboulevard 
IJmeer, de waterberging Horstermeer, de 
binnendoorverbinding Vecht-Naardertrekvaart-
Gooimeer, de ontwikkeling van kanoroutes in 
de Vechtstreek, de fauna- en veetunnel onder 
het spoor bij het Naardermeer en de fauna- 

 

recreatieve passage N236 Naardermeer-
Ankeveense Plassen. Daarnaast is er voort-
gang geboekt op het uitvoeren van recreatie-
projecten zoals de  aanleg van fiets- en 
wandelpaden. Er is 10,1 km gerealiseerd van 
de 37.5 km die staan gepland tot en met 1 
januari 2013. Tevens is de fietsbrug bij Muiden 
gerealiseerd en wordt bij Stadzigt Naardermeer 
gewerkt aan het verbeteren van het 
bezoekersontvangst en de zonering recreatie 
en stille natuur. 

 
Voortgang 2010  
Het programma Groene Uitweg bestond uit 15 projecten die bekostigd zijn met FES-middelen. Op 
hoofdlijnen zijn de mijlpalen voor 2010 voor de Groene Uitweg gerealiseerd:  

� Het project De Natuurboulevard realiseert een doorgaande ecologische en recreatieve 
verbinding tussen Amsterdam en de Hollandse Brug naar Almere, waarmee de recreatieve 
toegankelijkheid, belevingswaarde en ecologische waarde van het gebied worden vergroot. 
De verschillende deelprojecten van de Natuurboulevard IJmeer zijn in voorbereiding en 
uitvoering (fietspaden, aanlegsteigers, uitkijkposten, enzovoorts). 

� In de Horstermeer is men tot afspraken gekomen over de aanpak van het peilbeheer in de 
polder. Het waterschap start met de voorbereiding van het peilbesluit op basis van de  
huidige situatie ten behoeve van de nulmeting. De betrokken partijen hebben afgesproken 
met elkaar in gesprek te blijven bij de verdere ontwikkeling van dit project (peilbesluit en 
nieuw bestemmingsplan).  

� De kanoroutes Gewest Gooi en Vecht en boerderij Stadzigt Naardermeer zijn in het voorjaar 
van 2010 officieel geopend.  
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� Voor de binnendoorverbinding Vecht-Naardertrekvaart-Gooimeer, bedoeld als veilige binnen-
doorverbinding voor kleine watersport, is in 2010 een MKBA uitgevoerd. Ook is onderzocht of 
er combinatiemogelijkheden zijn met de realisatie van een ecologische verbinding.  

� De projecten Voormeertunnel en de fauna- en veetunnel zijn samengevoegd tot ‘Rondje 
Naardermeer’. In 2010 is een vervolg op de haalbaarheidsstudie gestart. Het project is 
opgenomen in het Fiets- en Wandelpadenplan Noordelijke Vechtstreek en in de uitvoerings-
agenda van RRN. Het budget hiervoor is veiliggesteld en het project heeft warme steun van 
betrokken gemeenten en van Prorail.  

� De planologische procedure (inpassingsplan) voor de fauna- en recreatiepassage Naardermeer 
-Ankeveense plassen is afgerond; de uitvoering zal in 2011 starten. 

� De uitvoering van de fietsbrug Nigtevecht is vertraagd wegens discussie als gevolg van de 
gemeentelijke herindeling.  

� De fietsbrug bij Muiden, die een veilige fietsverbinding over het Amsterdam-Rijnkanaal 
mogelijk maakt, is gerealiseerd en in maart 2010 geopend.  

� De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie: elk jaar worden een aantal 
projecten in uitvoering gebracht of opgeleverd. In overleg met het Projectbureau Stelling van 
Amsterdam wordt jaarlijks gekeken welke projecten in aanmerking komen voor Groene 
Uitweg-financiering.  

� Er wordt ook gewerkt aan behoud van het weidelandschap. In 2010 is een tender opengesteld 
waarvoor 16 projecten zijn ingediend betreffende het onderwerp structuurverbetering en het 
onderwerp verbreding. De regeling biedt de agrariërs de mogelijkheid om hun economisch 
draagvlak te verbeteren met behoud van het agrarisch cultuurlandschap met koeien in de wei. 
Ook zijn er collectieve projecten onder ILG beschikt ten behoeve van agrarisch ondernemen 
met behoud van het weidelandschap: educatieproject voor ondernemers, duurzame energie in 
de agrarische sector en promotiemiddelen en -activiteiten ten behoeve van agrotoerisme. 

� Ten aanzien van kavelruil en grondbank is het plan van aanpak gereed en wordt de regeling 
boerderijverplaatsingen voor de Groene Uitweg geschikt gemaakt voor verbetering van de 
agrarische structuur. De eerste kavelruilen zijn gereed voor transactie. 

� Ruimtelijke Kwaliteit: Het Programmabureau Groene Uitweg heeft in 2010 een verkenning 
gestart hoe een instrument ontwikkeld kan worden om de “ontrommeling” van het landschap 
te stimuleren. Met het instrument wordt het mogelijk om nieuwe woningen of bedrijfs-
gebouwen te bouwen op de plaats waar nu sprake is van een verrommelde situatie met 
bebouwing. Een deel van de winst die deze vernieuwde en opgeknapte locatie oplevert wordt 
ingezet ten bate van landschap en natuur (verevening). Het versterken van de ruimtelijke 
kwaliteit als eindresultaat op zowel de rode als de groene locatie staat voorop. Een eerste 
presentatie in de ILG gebiedscommissie Amstel, Gooi en Vecht is goed ontvangen. Het 
instrument moet nieuwe financieringsmogelijkheden bieden voor het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit bij verandering van bestaande ontsierende bebouwing. Er is sprake van 
een variant op de regeling Ruimte-voor-Ruimte, want verrommelde locaties blijven bestemd 
voor landschappelijk aanvaardbaar wonen en werken. De uitwerking van deze regeling krijgt 
een vervolg in 2011.

 
De Groene Uitweg met bijbehorende projecten 
zijn samen op een kaart gezet die dienst doet 
als promotie voor het Programma Groene 
Uitweg en voor het Groene Hart. Doordat elke 
bezoeker aan het Naardermeer een exemplaar 
van deze Groene Uitwegkaart krijgt, is het 
publieksbereik aanzienlijk.  

 
Onzekerheden en risico’s 
De meeste projecten in de Groene Uitweg 
worden bekostigd uit FES-middelen. Deze 
rijksfinanciering van het programma komt pas 
beschikbaar met het definitieve uitvoerings-

besluit over de weguitbreiding A1/A6/A9 
(verwacht begin 2011). Voor behoud van het 
draagvlak was voortvarende uitvoering gewenst, 
daarom is besloten het programma met behulp 
van voorfinanciering door de provincie   Noord-
Holland te starten. Het rijk heeft nog geen 
definitief besluit genomen en de opstelling van 
het rijk ten aanzien van de rijksgelden is in 
zekere zin een onzekere factor. Ook de 
consequenties van het Regeerakkoord ten 
aanzien van de herijking ILG-middelen kunnen 
mogelijk gevolgen hebben voor de 
grondmobiliteit en het ruil- en aankoopplan.  
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Verder zijn er nog een aantal risico’s: 
� De voortgang van projecten is in handen van gebiedspartijen waardoor de provincie geen 

directe invloed heeft op de projecten. Daardoor kan de uitvoering vertraagd worden, met als 
gevolg dat beschikbare middelen niet/onvoldoende worden besteed. De beheersmaatregel is 
het faciliteren van het proces door het intensiveren van de inzet vanuit het Programma Groene 
Uitweg en zo nodig de inzet van een projectleider door de provincie. Dit is bijvoorbeeld 
toegepast bij het project binnendoorverbinding.  

� Er is sprake van het vervallen van de ontsnipperingspunten A1/A6 als gevolg van kosten-
besparing door Rijkswaterstaat. Daardoor ontstaat onvoldoende ecologische 
samenhang/verspreiding van doelsoorten. Op basis van een afspraak over één 
financieringsbudget voor de kruisingen van de A1 met de Waterlandtak en met de 
Gooimeertak, blijft de provincie in gesprek met RWS om de aanleg van de 
ontsnipperingspunten te garanderen. 

 

2.1.2 De Venen (exclusief Groot Wilnis-Vinkeveen en Groot Mijdrecht Noord) 
Doelstelling 
De Venen is een mooi open landschap van 
veenweiden, sloten en plassen. Het doel van 
het icoonproject De Venen is het tot stand 
brengen van een samenhangend gebied met 
natuur- en recreatieontwikkeling, waarbij in de 
blijvende landbouwgebieden wordt gestreefd 
naar een versterking van een duurzame en 
levensvatbare landbouw, een gedegen water-
beheer behorend bij de aanwezige of de te 
realiseren functies en meer ruimte voor natuur 
en recreatie. Kortom, een integrale ruimtelijke 
opgave voor een duurzame inrichting en 
beheer van het gebied.  

 
Door De Venen loopt de Groene Ruggengraat. 
De projecten Groot Mijdrecht Noord(ook 
icoonproject Groene Hart), Groot Wilnis-
Vinkeveen, Zegveld-Noord en Zegveld-
Portengen (alle drie projecten in het 
Programma Westelijke Veenweiden) liggen 
binnen de grenzen van het icoonproject De 
Venen. Over deze projecten wordt afzonderlijk 
gerapporteerd. 

 
Voortgang t/m 2009 
Het project is in uitvoering en dat uit zich in de 
realisatie van de meeste mijlpalen tot nu toe. 
Zo is 380 ha EHS (van de geplande 1003 ha 
tot en met 2013) verworven. Hiervan is voor 
208,5 ha een verplichting aangegaan voor de 
inrichting, wat boven verwachting is. Voor 
landschap en cultuurhistorie zijn er meer 
projecten uitgevoerd dan verwacht. Ook voor 
de landbouw lopen de projecten voorspoedig 
(bedrijfsverplaatsingen, pilots duurzaam 
ondernemen, versterking biologische landbouw 
en projecten plattelandsontwikkeling). De 
recreatieprojecten lopen volgens planning of 
beter: het provinciaal routenetwerk wandelen 
wordt verbeterd en de toeristische 
ontwikkeling versterkt. De realisatie van 
ecologische verbindingszones ligt iets achter  

 
op schema: er is 3,7 km natte verbindingszone 
gerealiseerd, maar een groot deel van het 
budget is ook nog beschikbaar. Ook zijn er nog 
geen faunapassages onder provinciale wegen 
gerealiseerd in De Venen. De bestrijding van 
vermesting van het oppervlaktewater ligt 
tevens niet op schema. 
 
Voortgang 2010 
Er zijn in 2010 voor belangrijke projecten 
besluiten genomen. Zo is het bestuurlijk 
convenant voor Groot Wilnis-Vinkeveen 
ondertekend (zie project Westelijke Veen-
weiden) en is voor Marickenland het 
inrichtingsplan vastgesteld door de gemeente-
raad en Gedeputeerde Staten. Het 
vergevorderde inrichtingsplan voor Wilnisse 
Bovenlanden wordt waarschijnlijk begin 2011 
vastgesteld. Ook voor Groot Mijdrecht Noord 
zijn belangrijke besluiten genomen: zie 
paragraaf 2.1.3.  

Het Realisatieplan Grond, met een eigen 
Stuurgroep grondverwerving, een 
vertrouwenspersoon en gebiedsmakelaar, is in 
2010 wederom succesvol geweest. Als gevolg 
van het Regeerakkoord zijn lopende projecten 
stopgezet. Daardoor is de toekomst in 2011 
onzeker. Er wordt nu ingezet op het ruilen van 
gronden. Maar ook voor ruilgronden is echter 
geld nodig, wat lastig is in deze tijden van 
bezuinigingen. Een ander probleem wordt 
gevormd door de ontwikkelingen rond de inzet 
van DLG. 
 
Het Programmabureau De Venen heeft de 
intentie om in de toekomst ANV de Utrechtse 
Venen te faciliteren om zo het particulier 
natuurbeheer verder te professionaliseren.  
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Voor het realiseren van de ecologische 
verbindingszones (EVZ) in De Venen is in 2009 
een aanjager aangetrokken. In 2010 heeft dit 
geleid tot een flinke aanzet: de inzet en 
technische realisatie is tot en met 2018 in 
beeld gebracht. Verder is voor de natuur in De 
Venen het beheerplan Kockengen afgerond: dit 
is een relatief klein gebied (7 ha), maar een 
onmisbare schakel in de EHS. Op 23 juni 2010 
is het beheerplan door DLG overhandigd aan 
de opdrachtgevers. Ook de verdroging van de 
natuur is aangepakt op 3 ha (Armenland 
Ruwiel). Er resteert hier nog een grote opgave, 
die vooral binnen de diverse gebiedstrajecten 
wordt opgepakt.  
 
Ten aanzien van de landbouw zijn er 4 van de 
6 voorgenomen projecten rond het thema 
duurzaam ondernemen opgestart. Deze zullen 
in 2011 verder in uitvoering worden gebracht. 
Het betreft projecten gericht op energie, 
klimaat en duurzaamheid (mestvergisting, 
duurzame stallen en hergebruik overtollig 
rietmaaisel). Deze projecten zijn pilots die 
geschikt zijn om op te nemen in het Kennis- en 
Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 
dat het Programmabureau Groene Hart aan 
het opzetten is. Naast deze projecten is er een 
regeling voor agrarische structuurverbetering 
vastgesteld. Deze regeling is een groot succes: 
de aanschaf van 102 brede banden is 
gesubsidieerd,  evenals de aanleg van 8,7 km 
kavelpad. Dit leidt tot een betere ontsluiting 
van de natte delen van het veenweidegebied. 
Dit succes kan ook uitgedragen worden naar 
andere gebieden binnen het Groene Hart. In 
De Venen wordt de regeling in 2011 in ieder 
geval doorgezet. 
 
Op het gebied van recreatie zijn projecten 
gestart voor de realisatie van fietspaden: de 
intentieovereenkomst voor de oversteek van 
de Grecht is getekend en er is subsidie 
aangevraagd. Hierbij zijn provincies en 
gemeenten betrokken. Het is een mooi 
voorbeeld van hoe zowel provinciaal als 
gemeentelijk goed wordt samengewerkt.  
 

Daarnaast zijn ook andere belangrijke 
resultaten geboekt:  

� De Recreatievisie De Venen: deze 
geeft de ambitie en richting weer voor 
recreatieontwikkeling. De provincie zal 
de inhoud van de visie op hoofdlijnen 
overnemen als bouwsteen voor de 
provinciale structuurvisie.  

� De Recreatiekaart: Dit mapje bundelt 
drie recreatiekaarten met wandel-, 
fiets-, vaar- en skeelerroutes in De 
Venen. De routes laten het landschap 
en de rijke historie van de streek zien. 
Ze leiden langs oude dorpskernen, 
boerderijen, forten, musea en winkels 
met streekproducten. Op de recreatie-
kaarten staat zowel het Utrechtse als 
het Zuid-Hollandse deel van De Venen. 

� Recreatieplas Cattenbroek: dit project 
is opgestart. Het is een belangrijk 
fietsknooppunt in de ontsluiting van 
onder andere Leidsche Rijn naar het 
Groene Hart. Er wordt ondermeer 
voorzien in fiets-, wandel- en 
ruiterpaarden nabij deze plas.  

� Ook interessant voor recreanten is de 
opknapbeurt van fort Abcoude. Deze 
wordt afgerond in 2011 en vervolgens 
opengesteld voor publiek. 

 
Naast alle inhoudelijke mijlpalen is ook de 
goede samenwerking met Provincie Zuid-
Holland vermeldenswaardig. Er is goed samen-
gewerkt bij de opstelling van de Recreatie-
kaart, de oversteek van de Grecht, de 
ecologische verbindingszones, het inrichtings-
plan voor de Bovenlanden en de  grens-
overschrijdende gebiedstrajecten met groene 
opgaven.  
 
Onzekerheden en risico’s 

 De verdere uitvoering van De Venen is 
afhankelijk van de besluitvorming over de 
herijking EHS en de toekenning van financiële 
middelen (prioritering ILG, provinciale 
middelen). Het financieel tekort door de 
algemene bezuinigingen op ILG (Regeer-
akkoord) vraagt om het voorkomen van 
desinvesteringen door te bekijken wat wél 
mogelijk is en te prioriteren op processen die in 
gang gezet zijn en beschikkingen die al 
afgegeven zijn. Voorheen was er het risico van 
te trage uitvoering van het ruil- en aankoopplan. 
Op dit moment zijn er echter voldoende (ruil-) 
gronden beschikbaar maar wegens financiële 
problemen zijn deze niet in te zetten.  
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Er bestaan nog wel risico’s: 
� Onvoldoende beschikbaarheid van 

cofinanciering door gemeenten. Dit 
leidt tot vertraging/stagnatie van de 
aanleg van recreatievoorzieningen 
vanwege onvoldoende budget. Dit 
vraagt om het blijvend benadrukken 
van het (economisch) belang van 
gebiedsontwikkeling binnen icoon-
project De Venen en zint op het 
intensiveren van de publiek-private 
samenwerking. 

� Onvoldoende draagvlak: vóór het 
Regeerakkoord stond deze op groen. 
Er is veel inzet geweest om  

 
ondernemers en andere partijen actief 
te betrekken in regelingen en plannen. 
Zo heeft de regeling agrarische 
structuurverbetering geleid tot een 
coöperatieve houding onder agrariërs. 
Er is nog steeds veel draagvlak aan-
wezig in het gebied, maar met de 
huidige financiële ontwikkelingen is 
draagvlak een teer punt. Consistent 
handelen zal voor vertrouwen zorgen.  
Dit vraagt om duidelijk te begrenzen 
wat wel en niet kan en niet te veel af 
te wijken van de koers.  

 

2.1.3 Groot Mijdrecht Noord 
Doelstelling 
Het primaire doel van het project Groot 
Mijdrecht Noord (GMN) is het vergroten van de 
natuurwaarden en biodiversiteit in het gebied 
door het inrichten van een moeraszone. Het 
project is een belangrijk kerngebied voor de 
EHS. Vooralsnog zal het gebied functioneren 
als kerngebied voor de meer gewone moeras-
vogels. In de uitvoering zal geprobeerd worden 
voldoende natuurdoelen te realiseren, zodat 
het gebied ook als broedhabitat kan 
functioneren voor populaties van de meer 
kritische moerasvogels. Naast het vergroten 
van natuurwaarden heeft het project ook als 
doel om het tegengaan van bodemdaling en de 
waterproblematiek op te lossen. Dit laatste 
betreft problemen met zoute en voedselrijke 
kwel en het regionale tekort aan waterbergend 
vermogen. Waar mogelijk zullen recreatie-
voorzieningen worden ingepast. 
 
Voortgang t/m 2009 
Tot het besluit van Provinciale Staten van 
Utrecht in 2009 richtte het project zich op het 
ontwikkelen van een integrale aanpak van het 
watervraagstuk in een diepe droogmakerij, 
waarbij de aanpak van de waterproblematiek 
centraal stond. Na een lange voorgeschiedenis 
hebben Provinciale Staten in juli 2009 een 
belangrijke keuze gemaakt voor de inrichting 
van het gebied: er is gekozen om door te gaan 
met de uitvoering van de natuuropgave zoals 
geformuleerd in Plan van Aanpak De Venen 
(1998) en Herijkt Plan de Venen 2007. 

Voortgang 2010 
Op 28 juni 2010 hebben de Staten als nadere 
invulling van hun keuze de zogenaamde 
‘Veenribbenvariant’ gekozen als duurzame en 

betaalbare ruimtelijke strategie voor de 
inrichting van het oostelijk deel van Groot 
Mijdrecht Noord (GMN). Dit betekent dat op 
termijn in circa de helft van het oostelijk deel 
van GMN een hoogwaardig moeras 
gerealiseerd zal worden, waarbij alle bewoning 
en bebouwing in het oostelijk deel kan blijven. 
Indien bewoners zélf aangeven op basis van 
vrijwilligheid weg te willen gaan, dan zal de 
provincie hun woning aankopen met volledige 
schadeloosstelling. Alle aanwezige (agrarische) 
gronden in het oostelijk deel van GMN zullen 
worden aangekocht. De Veenribbenvariant is 
in nauwe samenwerking met alle partners 
ontwikkeld, te weten: Natuurmonumenten, het 
waterschap AGV, de gemeente De Ronde 
Venen en een bewonersdelegatie. Met name 
de samenwerking met de bewonersdelegatie 
betekende in het proces een belangrijke stap. 
Hierdoor is er draagvlak ontstaan wat gunstig 
is voor het proces en de realisatieperiode. Na 
de zomer van 2010 is het project opnieuw in 
een ander daglicht komen te staan als gevolg 
van het Regeerakkoord met voorstellen voor 
bezuinigingen op de EHS. Tezamen met de 
brief van staatssecretaris Bleker (20 oktober 
2010) noopt dit tot een herijking van de EHS in 
alle provincies. Vanuit deze landelijke context 
is een nieuwe begroting van het project nodig 
gebleken. Dit heeft geresulteerd in een 
versoberde begroting voor het project en de 
formulering van aanvullende uitgangspunten 
voor realisatie van de Veenribbenvariant 
(vastgesteld in GS december 2010).  
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Onzekerheden en risico´s  
Voor de financiering van het project zijn zowel 
rijksmiddelen als provinciale middelen 
noodzakelijk. Provinciale Staten hebben in 
februari 2011 bovenop de al beschikbare 
coalitiemiddelen extra provinciale middelen 
vrijgemaakt voor realisering van de 
Veenribbenvariant. Maar er zijn daarnaast 
aanvullende rijksmiddelen nodig. Provinciale 
Staten hebben besloten door te gaan met de 
realisering van de Veenribbenvariant als deze 
rijksmiddelen beschikbaar komen. Indien deze 
rijksmiddelen niet beschikbaar komen zal het 
project worden heroverwogen. Binnen de 
context van de landelijke discussie over 
herijking van de EHS betekent dit dat er 
overeenstemming moet zijn tussen Rijk en  

 

provincie over de herijkte EHS binnen Utrecht 
(Akkoord van Utrecht), inclusief de 
bijbehorende financiële rijksmiddelen. Door de 
genoemde onzekerheden kan het draagvlak 
aangetast worden, terwijl het draagvlak onder 
de bewoners ten tijde van het vaststellen van 
de Veenribbenvariant redelijk positief was. 
Echter in december 2010 hebben de bewoners 
de deelname aan de Stuurgroep opgeschort 
tot 1 mei 2011, met als reden dat met het 
aantreden van het nieuwe kabinet het onzeker 
is geworden of het aanleggen van de EHS en 
het verbinden van natuurgebieden nog kan 
rekenen op steun van het rijk. Zonder 
duidelijkheid over steun in politiek, 
maatschappelijk en financieel opzicht willen de 
bewoners niet aan tafel zitten.  

 

2.1.4 Krimpenerwaard (inclusief Versnellingsproject en Westelijke Veenweiden) 
Doelstelling  
Het Veenweidepact Krimpenerwaard werkt aan 
vijf doelen:  

1. De aanleg van nieuwe natuur; 
2. Duurzaam waterbeheer en het 

tegengaan van bodemdaling; 
3. Het versterken van de landbouw-

structuur; 
4. Extra kansen voor toerisme en 

recreatie; 
5. Het stimuleren van vernieuwend 

ondernemerschap.  
In het pact werken overheden en 
maatschappelijke organisaties samen aan de 
toekomst van de Krimpenerwaard. Door het 
plangebied loopt het icoonproject Groene 
Ruggengraat. De realisatie daarvan wordt 
gecombineerd met het ontwikkelen van nieuwe 
natuur (EHS), het realiseren van een robuust 
watersysteem/tegengaan van bodemdaling en 
het vergroten van de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid van het Groene Hart. Het 
project is zowel een icoonproject in het Groene 
Hart als een project in het Programma 
Westelijke Veenweiden. 
 
Voortgang t/m 2009  
In december 2005 hebben alle betrokken 
partijen hun handtekening gezet onder de 
samenwerkingsovereenkomst Krimpenerwaard. 
Hierdoor werd het Veenweidepact Krimpener-
waard een feit. Inmiddels zijn kleinere (deel-) 
inrichtingsplannen opgesteld en worden er 
gebieden ingericht. De nieuwe grenzen voor 
natuur- en landbouwgebieden zijn in 2008 
opgenomen in de partiële herziening van het  

 
streekplan Zuid-Holland Oost/ Krimpener-
waard. Er is gewerkt aan een Integraal 
Inrichtingsplan, Inrichtings-MER en diverse 
bestemmingsplannen voor de buitengebieden 
van de gemeenten in de Krimpenerwaard. In 
2009 is een begin gemaakt met het opstellen 
van het integraal inrichtingsplan Veenweide-
pact Krimpenerwaard. Hierin is de basis gelegd 
voor de toekomstige inrichting van het 
natuurgebied en het blijvend landbouwgebied.  
 

Tot en met 2009 zijn de nodige hectares voor 
natuurontwikkeling verworven: in totaal circa 
250 ha van de 1791 ha die zijn gepland tot 
2013. Hiervan zijn 280 ha daadwerkelijk 
ingericht. Ook zijn 10 ha van de geplande 30 
ha ecologische verbindingen gerealiseerd, zijn 
20 ha van de 56 ha dorpsparken gerealiseerd 
(Ouderkerk en Bergambacht) en is 1 fietspad 
aangelegd van de 8 geplande fietspaden. 

 
Voortgang 2010 
Het jaar 2010 is voor de Krimpenerwaard zeer 
succesvol geweest: vrijwel alle mijlpalen zijn 
ruimschoots gehaald. De investeringen van de 
afgelopen jaren in het proces, zoals 
bemiddeling en het verkrijgen van draagvlak, 
betalen zich nu uit. In de grondverwerving is 
151 ha verworven, terwijl 110 ha was gepland 
voor 2010. In lijn van de verwachting zou deze 
trend komend jaar doorgezet moeten worden. 
Maar de recente ontwikkelingen rond het 
Regeerakkoord leiden tot een afwachtende 
houding.  
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Om particulier natuurbeheer een impuls te 
geven zijn in 2010 diverse acties opgestart en 
deels tot uitvoering gebracht. In oktober 2010 
hebben Gedeputeerde Staten besloten het 
zoekgebied voor particulier natuurbeheer uit te 
breiden over de gehele Krimpenerwaard. Een 
pilot voor natuurbeheer door een natuur-
coöperatie is opgestart. Helaas blijft het aantal 
afgesloten particulier natuurbeheerpakketten 
nog achter op de planning. 
 
Er is veel voorbereid op het gebied van 
inrichting: de aanleg van 3 landschaps-
elementen is afgerond en de laatste 2 zijn in 
uitvoering. Het voorontwerp voor het Fietspad 
441-320 is opgesteld. Wanneer het nieuwe 
college van Gedeputeerde Staten instemt met 
de financiering, wordt in 2012 gestart met de 
aanleg van dit pad. Volgens planning zijn 2 
andere fietspaden in 2010 in gebruik 
genomen. 
Door een scopewijziging van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland is de termijn voor het 
inrichten van nieuwe natuur verlengd van 2013 
naar 2018, zodat er meer tijd is voor het 
inzetten van particulier natuurbeheer. De 
ambitie voor het inrichtingsplan is verder gelijk 
gebleven. De inrichting van de EHS Kadijk-
West is in 2010 afgerond. Het Hoogheem-
raadschap Schieland en Krimpenerwaard heeft 
in 2010 de voorbereidingen getroffen voor de 
uitvoering van nieuwe waterwerkzaamheden. 
De Nota Ruimtemiddelen/FES-middelen zijn 
ingezet op de waterbeheerpakketten: de 
maatregelen uit het watergebiedsplan zijn 
gekoppeld aan het inrichtingsplan. De pilot 
onderwaterdrainage (circa 2 ha) is van start 
gegaan. 
 
Voor de ruilverkaveling zijn 4 kavelruilen 
positief tot overeenstemming gebracht. In 
totaal zijn 72 ha aan agrarische kavels geruild 
en zijn er verplaatsingslocaties voor 
boerderijen en natuurgronden vrijgeruild. 
 
Een belangrijk onderdeel in het Veenweidepact 
is de planvorming (bestemmingsplannen en 
inrichtings-MER). De bemiddeling met 
gemeente Ouderkerk is positief afgerond en de 
procedures zijn medio 2010 weer opgepakt. 
Dat heeft in de maanden tot oktober geleid tot 
de samenstelling van het voorontwerp-
bestemmingsplan voor de natuurgebieden en 

een daaraan gekoppelde inrichtings-MER. Eind 
oktober zijn deze vrijgegeven voor inspraak 
door de colleges en gemeenteraden. Door het 
gesprek over financiering van de inrichting en 
het Regeerakkoord is de bestemmingsplan-
procedure opgeschort. De zienswijzentermijn 
voor het MER is wel doorgezet. In lijn met de 
herijking is gewerkt aan een aanpassing van 
de natuurdoelen en een optimalisatie van de 
exploitatie. Het bestemmingsplan is op on hold 
gezet in afwachting van de herijking van de 
EHS en ILG-budgetten. Eind 2010 heeft de 
Strategiegroep in samenwerking met de 
projectgroep en in afstemming met het 
pactpartnersoverleg een brief opgesteld aan 
GS waarin vanuit de Strategiegroep een bod 
gedaan wordt hoe in de Krimpenerwaard om 
te gaan met de herijking van de EHS. 
 
Er is in 2010 een bestuurlijke trekker voor 
recreatie benoemd en een plan van aanpak 
opgesteld. Er wordt zoveel mogelijk 
aangesloten bij lopende initiatieven. Het 
Natuur- en Recreatieschap heeft een 
projectplan opgesteld voor het ontwikkelen 
van waterrecreatie in de Krimpenerwaard.  
 
In september 2010 is door de 5 Krimpener-
waard-gemeenten het Uitvoeringsprogramma 
Vitaal Platteland Krimpenerwaard 2010-2013 
aangeboden aan Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland. Hiermee wordt langs 
verschillende sporen het ondernemerschap in 
de Krimpenerwaard bevorderd. 

 
Onzekerheden en risico’s 
De verdere uitvoering van het Veenweidepact 
Krimpenerwaard staat in afwachting van de 
besluitvorming over de herijking EHS en de 
toekenning van financiële middelen (herijking 
ILG). Hopelijk is er na Provinciale Verkiezingen 
in 2011 zo snel mogelijk duidelijkheid. Het 
gebiedsproces kent een lange geschiedenis en 
de partijen in het gebied willen duidelijkheid. 
Daarom willen ze verder met het plan dat er 
nu ligt. Wijzigingen als gevolg van de herijking 
en het kabinetsbeleid kan er toe leiden dat het 
draagvlak totaal wegvalt en het proces stopt. 
De doelen die horen bij de Nota Ruimtegelden 
zijn nu zeker nog te halen, maar wijzigingen in 
keuze van maatregelen kunnen leiden tot 
enige vertraging.   
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2.1.5 Schelluinen-West 
Doelstelling 
Het doel van het project Schelluinen-West is 
om verspreid liggende transportbedrijven en 
bedrijven met veel grote en zware transport-
bewegingen in de Alblasserwaard-Vijfheeren-
landen naar een nieuw bedrijventerrein in 
Schelluinen te verplaatsen. Hierdoor worden 
regiobrede knelpunten, zoals infrastructuur en 
landschappelijke kwaliteit, opgelost. Zo wordt 
bereikt dat het aantal verkeersbewegingen 
vermindert met de daarbij behorende 
milieubelasting en wegenbelasting. Dit 
bevordert de leefbaarheid van de kernen in de 
gehele regio. Verder wordt de vitaliteit van de 
economie in de regio versterkt door de 
hoogwaardige voorzieningen die optimaal zijn 
ingericht voor de toekomst.  
 
Eindresultaten voor dit project zijn: 

� De realisatie van een nieuw regionaal 
transport en logistiek centrum van 35 
ha bruto met een netto gronduitgifte 
van 25 ha. In de eerste fase wordt 
netto 15 ha uitgegeven. Deze fase 
loopt tot 2015. 

� De verplaatsing van bedrijven uit de 
regio (onder voorwaarden) naar het 
nieuwe terrein. 

� Het ontwikkelen en exploiteren van 4 
regionale parkeerlocaties met elk een 
capaciteit van 20-80 vrachtwagens. 

� Het herontwikkelen van 
vertreklocaties. De kwaliteitswinst bij 
herontwikkeling van de vertreklocaties 
moet substantieel zijn ten opzicht van 
de huidige situatie ten aanzien van 
landschappelijke kwaliteiten, belasting 
van wegen, leefbaarheid, lucht, geluid 
en brandstofbesparing. De 8 regio-
gemeenten hebben samen besloten 
deze kwaliteitsslag te maken door de 
oprichting van het regionaal 
samenwerkingsverband Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij 
Schelluinen-West (ROM-S). 

 
Voortgang t/m 2009  
Het bouwrijp maken van 25 ha kavels is 
afgerond. In 2009 is gestart met de uitgifte 
van gronden: de eerste 2 ha is uitgegeven en 
de nieuwbouw van het eerste transportbedrijf 
is gestart. Twee van de vijf parkeerlocaties zijn  
aangelegd (Gelkenes en Streefkerk), de 
planologische procedure voor de parkeerlocatie 
Spijksedijk is afgerond en die voor Oud-Alblas 
is in voorbereiding. Het bestemmingsplan voor 
Schelluinen-West is onherroepelijk geworden.  

Voortgang 2010 
De ambitie voor 2010 was, evenals in 2009, 
het uitgeven van 2 ha grond. Deze doelstelling 
is in 2010 opnieuw gehaald. Aandachtspunt 
hierbij is wel dat deze bedrijven niet op de 
locaties liggen met groene herontwikkelings-
mogelijkheden. Daarnaast lopen er 
onderhandelingen voor 4 (groene) knelpunt-
locaties en circa 10 andere bedrijven. In alle 
gevallen wordt de kans op verplaatsing naar 
Schelluinen als redelijk ingeschat. Het eerste 
bedrijf heeft zich inmiddels gevestigd op het 
transportcentrum Schelluinen-West, het 
tweede start medio 2011 met bouwen. De 
geplande openstelling van de parkeerlocatie 
Spijksedijk is gerealiseerd. In de loop van 2011 
zal ook in Oud-Alblas een parkeervoorziening 
worden getroffen. De inspanningen om 
transportondernemingen te interesseren om 
zich te vestigen op Schelluinen-West blijft een 
belangrijke activiteit van de ROM-S. In de 
onderhandelingen is het bestaan van RO of 
milieuproblematiek overigens een belangrijke 
factor. In veel gevallen voldoet de huidige 
situatie namelijk niet aan de eisen van de 
milieuwetgeving of het bestemmingsplan. 
Indien de gemeenten beter zouden handhaven 
op naleving van milieuwetgeving of 
bestemmingsplan dan zou dat de 
verplaatsingsbereidheid van de bedrijven 
kunnen stimuleren. Geconstateerd kan worden 
dat de handhaving van de milieuwetgeving 
door de gemeentes in het gebied niet altijd 
even strikt is, wat het gevoel van urgentie om 
zich te verplaatsen bij ondernemers 
verminderd. Ook de economische crisis heeft 
afgelopen jaar vertragend gewerkt. Anderzijds 
is de verwachting dat bij ingebruikname van 
het terrein, ook andere ondernemers worden 
gestimuleerd om zich uiteindelijk op het 
transportcentrum te vestigen. Een verplaatsing 
van een belangrijke speler kan anderen over 
de streep trekken. 
 

Ter ondersteuning van verplaatsingen vanaf 
locaties in het Groene Hart heeft de Provincie 
Zuid-Holland een subsidieregeling ingesteld. In 
de praktijk blijkt dat de financiële armslag van 
deze regeling (te) beperkt is en te star om 
effectief op ontwikkelingen in de regio te 
kunnen inspringen. Daarom heeft de Zuid-
Hollandse gedeputeerde in oktober 2010 aan 
de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van de ROM-S toegezegd met een flexibeler 
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subsidieregeling te komen: subsidie zal worden 
verleend over de ‘onrendabele top’ op de 
vertreklocaties. Deze regeling zou enorm 
helpen om sneller te kunnen reageren op 
kansen die zich voordoen, ook al wordt de 
financiële armslag niet vergroot. Het verzoek 
tot wijziging van de subsidieregeling is bij de 
provincie in behandeling.  

 
Onzekerheden en risico’s 
Herijking ILG en EHS hebben geen invloed op 
dit project, waardoor de onzekerheden relatief 
beperkt zijn. Wel kent het project de volgende 
risico’s: 

� Ondernemers zijn onvoldoende bereid 
om de stap naar het bedrijventerrein 
te maken. Dit kan leiden tot vertraging 
en hogere aankoopkosten voor de 
vertreklocaties. Door te investeren in 
gesprekken met ondernemers en 
gemeenten, door te werken aan goed 
inzetbare subsidieregelingen en door 
werk te maken van de ‘koplopers’ die 
de stap zetten, wordt aan dit risico 
gewerkt. 

� Het ontbreken van handhaving op 
aanwezige onrechtmatige bedrijfs-
uitbreidingen en milieuovertredingen is 
een risico. Hierdoor valt de noodzaak 
tot verplaatsing in de ogen van de 
ondernemer weg: dit vraagt duidelijke 
communicatie van ROM-S met 
provincie en gemeente over de 
doelstellingen van het project. 

� Langdurige procedures bij (lokale) 
overheden om subsidies voor dit 
project te verlenen. Met de nieuwe 
flexibele subsidieregeling die ROM-S 
met de provincie Zuid-Holland is 
overeengekomen, wordt dit risico 
ondervangen. De provincie is nog 
bezig deze regeling te 
operationaliseren.

� Het wijzigen van de planologische 
bestemming van vertreklocaties kan 
leiden tot vertraging bij 
herontwikkeling naar woon- of 
groenbestemming. Dit vraagt 
duidelijke communicatie van ROM-S 
met provincie en gemeente over de 
doelstellingen van het project. 

 

2.1.6 Oude Rijnzone 
Doelstelling 
Het project Oude Rijnzone is een integraal 
ruimtelijk project (IRP) met als doel om 
hoogwaardige woon- en leefmilieus te 
realiseren met goede aansluitingen tussen stad 
en land en met nieuwe vestigings-
mogelijkheden voor bedrijven. Het gebied is 
verrommeld geraakt door een combinatie van 
grootschalige bedrijven en kleinschalige 
infrastructuur, diverse ruimteclaims en 
gebrekkige ecologische en recreatieve 
aansluitingen op het omliggende landschap. 
De RijnGouwelijn fungeert als infrastructurele 
drager voor de herstructurering. De 
strategische opgaven voor het Groene Hart, 
zoals het bevorderen van wonen en werken 
met Groene Hart kwaliteit, worden onder 
andere met dit icoonproject gerealiseerd. De 
opgave is verdeeld over 8 verschillende 
clusters van met elkaar samenhangende 
projecten.  

 

Voortgang t/m 2009  
Het ministerie van VROM heeft in 2009 de 
businesscase en de bedrijventerreinenstrategie 
Oude Rijnzone, die door de Stuurgroep Oude 
Rijnzone zijn vastgesteld, geaccepteerd. 
Hierdoor heeft de ministerraad € 30 miljoen 

aan Nota Ruimtemiddelen toegekend aan het 
icoonproject. Daarnaast hebben ook provincies 
en gemeenten extra gelden toegezegd.  Om de 
samenwerking te versterken en de integrale 
uitvoering van het hele programma te 
bewaken en te verzekeren, is in 2009 gewerkt 
aan een gemeenschappelijke regeling. Voor de 
aansturing, planning en verdeling van de 
middelen wordt per gebied (cluster of 
samenhangende clusters) een 
uitvoeringsorganisatie opgericht. Daarnaast 
wordt hard gewerkt aan de uitvoeringsplannen 
en de voorbereiding van de uitvoerings-
overeenkomsten, inclusief de nieuwe groene 
projecten.  

 

Voortgang 2010  
De belangrijkste opdracht voor 2010 was het 
vaststellen van een Gemeenschappelijke 
Regeling Oude Rijnzone en de goedkeuring 
daarvan door alle betrokken gemeenten. Half 
december 2010 is door alle partijen ingestemd 
met deze bindende samenwerking De Oude 
Rijnzone. Dit betekent dat de gemeenten 
Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, 
Leiderdorp, Rijnwoude en Zoeterwoude en de 
provincie Zuid-Holland een bindende 
samenwerking zijn aangegaan met een 
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gezamenlijk regionaal investeringsfonds om de 
plannen uit te voeren. De Gemeenschappelijke 
regeling heeft een looptijd tot 1 januari 2015. 
Mede op basis van financiële herberekeningen 
zijn enkele wijzigingen in de prioriteiten 
aangebracht. Dat betekent vooralsnog geen 
woningbouwopgave, maar vooral inzetten op 
herstructurering, het creëren van 
infrastructuur die herstructurering mogelijk 
maakt, zoals de Maximabrug en inzetten op  
het groene venster bij Bodegraven. Een groot 
deel van de woningbouwopgaven is 
getemporiseerd, evenals de aan woningbouw  
gekoppelde groenopgave in het venster 
Rijnwoude. Dit alles heeft zich vertaald in een 
compactere business case. Een vervolg op de 

ontwikkelstrategie is het afsluiten van 
uitvoeringsovereenkomsten. In 2010 is dit niet 
opgepakt omdat de gemeenten vanwege de 
financiële situatie eerst nog eens in beeld 
wilden brengen hoe de middelen worden 
verdeeld en ingezet, hoe de planning eruit ziet 
en hoe de verdeling van de Nota Ruimte-
middelen in de onderlinge afspraken voor 
bedrijventerreinen uitvalt. Het afsluiten van 
uitvoeringsovereenkomsten wordt nu in 2011 
opgepakt.  

 
Onzekerheden en risico’s   

 De uitvoering van de twee groenprojecten 
blijft kwetsbaar voor bezuinigingsronden 
zolang er nog geen gronden zijn aangekocht.  

 

2.1.7 Venster Bodegraven-Woerden 
Doelstelling 
Het project heeft als doel versterking en 
behoud van de open verbinding tussen het 
noordelijk en het zuidelijk deel van het Groene 
Hart. In het project is het ontsnipperingspunt 
A12 van de Groene Ruggengraat opgenomen, 
alsmede de recreatieve ontwikkelingen rond 
Fort Wierickerschans en verdere recreatieve 
ontsluitingen. Daarnaast maakt het Venster 
Bodegraven-Woerden deel uit van de 
transformatieopgave van de Oude Rijnzone en 
kent een overlap met het project Gouwe-
Wiericke (Westelijke Veenweiden). Gelet op al 
deze belangen is de hoofdopgave een 
oplossing te vinden voor het spanningsveld 
tussen rood-grijze ontwikkelingswensen en de 
groen-blauwe wensen. Behoud en versterking 
van de openheid staat centraal. 
 
Het Venster kent drie hoofdopgaven:  

1. Open Middengebied (inclusief Groene 
Ruggengraat) ontwerpen met water. 

2. Lommerijke Oude Rijnzone gericht op 
lintbebouwing met ruimtelijke 
kwaliteit. 

3. Ontsnippering A12 recreatieve 
verbindingen, wat onder andere ook 
het verwijderen van bomenrijen langs 
de A12 inhoudt en daarnaast het 
stimuleren van de aanleg van 
onderdoorgangen. 

 
Voortgang t/m 2009 
Voor het Open Middengebied is in 2009 
nagenoeg een inrichtingsplan en beleidskader 
gerealiseerd. Onder de A12 zijn 2 ecologische 
verbindingen gerealiseerd. Voor de 
Lommerrijke Oude Rijn zijn de 
gebiedsprofielen (aan de hand van de 
kwaliteitsatlas) en de agenda voor het 

landschapsplan opgesteld. Dit landschapsplan 
zelf is nog in voorbereiding. Een aantal 
uitvoeringsgerichte projecten is geselecteerd. 
Een subsidieaanvraag bij Mooi Nederland voor 
realisering van deze projecten is echter 
afgewezen. Voor het ontsnipperingspunt A12 is 
overeenstemming bereikt over de te nemen 
maatregelen en de situering ervan.  

 
Voortgang 2010 
Een mijlpaal voor 2010 is de aankoop van 2 
percelen bouwland aan de zuidzijde in het 
middengebied. Deze percelen sluiten aan op 
de inmiddels aangelegde ecologische 
verbindingen onder de A12 en de aan te 
leggen natte zone aan de noordzijde van de 
A12. Daarmee lijkt de realisatie van een 
robuust middengebied binnen handbereik. In 
2010 is een voorstel voor de begrenzing van 
de Groene Ruggengraat opgeleverd. Deze is 
nog niet opgenomen in de EHS: dat vraagt 
eerst een wijzigingsplan van het provinciaal 
Natuurbeheerplan. Pas daarna kan dit deel met 
inzet van particulier natuurbeheer worden 
ingericht. De reactie vanuit het gebied op het 
voorstel wordt in februari 2011 verwacht. De 
beleidswijziging als gevolg van het 
Regeerakkoord wordt daarin meegewogen. Het 
Kernteam Ontwerpen met Water van VROM 
beschouwt de planvorming van het Venster 
Bodegraven-Woerden als ‘inspirerend 
voorbeeldproject voor het Westelijke 
Veenweidegebied’.  

 
Een van de doelen voor 2010 is het tot 
uitvoering brengen van het Landschapsplan 
voor de Lommerrijke Oude Rijnzone en de 
verdere ontsnippering van de A12. Er is een 
inspiratieboek gepubliceerd en aangereikt aan 
de gemeenten om de lommerrijke doorzichten 
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te creëren. De gemeenten zijn aan zet om 
deze deelprojecten te trekken. Er is een extra 
projectleider aangetrokken voor het opstellen 
van een beeldkwaliteitsplan. In de loop van 
2011 zal dit plan opgeleverd worden. Daarmee 
is de mijlpaal voor 2010 niet geheel gehaald. 
De voorbereiding voor het bestek van de 
faunapassages onder de A12 is afgerond. 
Verdere ontsnippering is in 2010 voorlopig op 
stilstand gezet vanwege de beperkte 
haalbaarheid van deze hoofdopgave binnen 
het huidige regeerakkoord, de beperkte 

beschikbaarheid van middelen én het feit dat 
RWS op dit moment geen ‘vervangingsreden’ 
ziet voor opwaardering van de bestaande 
recreatiedoorgangen. 
 
Onzekerheden en risico’s 

 De voortgang van de natuur- en 
landschapsopgave ondervindt vertraging door 
de ontwikkelingen rond de herijking EHS en 
financiering ILG. Eerst moet besluitvorming 
over de herijking EHS hebben plaatsgevonden 
voordat het project kan worden voortgezet. 

 

2.1.8 Groene Ruggengraat 
De Groene Ruggengraat verbindt een aantal 
natuurgebieden in het Groene Hart en is 
onderdeel van een ecologische verbinding 
(“Natte As”) in West-Nederland. De verbinding 
gaat grotendeels door het laaggelegen 
veenweidegebied. In het Groene Hart 
verbinden ze zowel de laagveenmoerassen als 
de natte graslandsystemen met elkaar. Deze 
verbinding wordt gerealiseerd door voor een 
deel nieuwe natuur te laten ontwikkelen 
gekoppeld aan bestaande EHS, waarlangs 
plant- en diersoorten kunnen migreren, grotere 
populaties kunnen vormen en betere kansen 
hebben op overleving. Mede met het oog op 
de klimaatsveranderingen is dit belangrijk. De 
Groene Ruggengraat bestaat uit bestaande 
(begrensde) EHS, nog niet begrensde EHS en 
extra EHS-hectares. De Groene Ruggengraat is 
ook een project uit het programma Randstad 
Urgent. De natuuropgaven worden 
geïntegreerd met de opgaven voor het 
waterbeheer, het tegengaan van bodemdaling, 
de ontwikkeling van de landbouw en het 
landschap en de groeiende behoefte aan 
recreatie. 

 

De aanleg van de Groene Ruggengraat vindt 
plaats in diverse (icoon)projecten van het 
Groene Hart en de Westelijke Veenweiden, 
namelijk Groene Uitweg, De Venen, 
Krimpenerwaard, Venster Bodegraven-
Woerden, Oude Rijnzone, Groot Mijdrecht 
Noord, Maarsseveen-Westbroek, Groot Wilnis-
Vinkeveen, Zegveld-Portengen, Nieuwkoopse 
Plassen, Gouwe Wiericke (in cursief zijn de 
projecten Westelijke Veenweiden). In deze 
paragraaf wordt alleen de voortgang van die 
delen van de Groene Ruggengraat 
gepresenteerd die liggen in de Alblasserwaard, 
Gouwe Wiericke, Groot Wilnis-Vinkeveen, 
Utrechtse Vecht en Weiden, Naardermeer-
Ankeveen en alle tussenliggende 
ontsnipperingspunten. De overige onderdelen 
zijn terug te vinden in de beschrijvingen van 
de afzonderlijke gebiedsprojecten. In het 
Randstad Urgent-project Groene Ruggengraat 
kriijgen de onderdelen Alblasserwaard, 
ontsnippering Amsterdam-Rijnkanaal-
Nieuwesluis en Gouwe Wiericke met name 
aandacht. 
 

Voortgang t/m 2009 
In 2008 zijn in de meeste deelgebieden de 
planvormingen gestart die geleid hebben tot 
tracébesluiten in 2008 en 2009 (met 
uitzondering van Alblasserwaard). Deze 
besluiten zijn onder andere vastgelegd in 
verschillende gebiedsconvenanten, zoals voor 
Groot Wilnis-Vinkeveen en Gouwe Wiericke. 

Vervolgens kan worden overgegaan tot het 
verwerven en inrichten van de EHS en de 
robuuste verbindingszone en het nemen van 
ontsnipperingsmaatregelen. De stand van 
zaken daarvan is verwerkt in de beschrijving 
van de voortgang 2010 hieronder. 

Voortgang 2010  
Ook in 2010 liggen de mijlpalen voor de onderdelen van de Groene Ruggengraat die buiten de andere 
icoonprojecten liggen, met name op het procesmatige vlak. De voortgang daarop verschilt per 
deelgebied: 

� Alblasserwaard: Het gebiedsproces in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zal pas worden 
opgestart als er duidelijkheid is over de beschikbaarheid van budget voor realisatie. Daarmee 
is de mijlpaal (start gebiedsproces) niet gerealiseerd. Wel is een onderzoek gestart naar de 



Voortgangsrapportage 2010  Groene Hart  -  Westelijke Veenweiden   18

mogelijkheden van ontsnippering van de kruising van de Groene Ruggengraat met de 
infrabundel A15/Betuwelijn/-Merwede-Lingelijn en de mogelijkheden voor mobiele soorten, 
zoals de otter en de bever, om via de grote rivieren te migreren. Na het verschijnen van het 
Regeerakkoord maakt het gebiedsproces in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden pas op de 
plaats.  

� Krimpenerwaard: Zie hoofdstuk 2.1.4 
� Gouwe-Wiericke/Venster Bodegraven-Woerden: Het gekozen tracé heeft de instemming 

gekregen van het gebied. Aan een regeling Agrarisch Natuurbeheer blijkt geen behoefte te 
zijn en daarom is van uitwerking afgezien. In de "flexibele uitvoeringsstrategie" waar het 
ministerie LNV (thans ministerie van EL&I) en de Groene Hart-provincies aan werken, is een 
voorstel uitgewerkt om de combinatie van agrarische en natuurfuncties - anders dan agrarisch 
natuurbeheer - te ondersteunen. De ontsnippering van de A12 door RWS "loopt mee" met de 
verbreding van deze rijksweg; de aanbesteding van dit werk is in 2009 afgerond. In april 2010 
hebben de partijen het Veenweideconvenant Gouwe-Wiericke getekend. De herijking 
Bodegraven-Noord loopt, evenals de uitwerking van de afspraken over de polder Oukoop, het 
Steinse Groen, respectievelijk Stein-Zuid. 

� Groot Wilnis-Vinkeveen: In 2010 zijn belangrijke mijlpalen gerealiseerd. In april 2010 hebben 
de partijen in het gebied het convenant getekend. In het convenant zijn de begrenzingen voor 
de diverse functies (agrarisch, natuur, geëxtensiveerd agrarisch) opgenomen, dit deels met 
"ruime jas-begrenzing". Op basis van het convenant is de uitvoering van het gebiedsplan, 
inclusief verwerving en inrichting, gestart.  

� Wilnisse-Bovenlanden, Marickenland: Zie De Venen - hoofdstuk 2.1.2 
� Groot Mijdrecht Noord: Zie hoofdstuk 2.1.3 
� Utrechtse Vecht en Weiden: de gebiedscommissie heeft de opgaven vastgesteld. De 

grondverwervingsplannen zijn vertraagd. De voorbereiding van het gebiedsbegrenzingsplan in 
Utrechtse Vecht en Weiden, gericht op vaststelling medio 2011, loopt. 

� Naardermeer-Ankeveen: De ontsnippering van de natuurverbinding Zuidtak is aan de 
westzijde gestart in 2009; de oostelijke verbinding is nog in ontwerp in het kader van het 
MJPO. Het tracébesluit voor de Waterlandtak is, volgens planning, goedgekeurd. Natuur-
beheerplannen met daarin de begrenzingen voor de Groene Ruggengraat zijn afgerond.  

� Ontsnipperingspunten: Voor de ontsnippering van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een Plan 
Van Aanpak (PVA) voorbereid, met hierin afspraken over ontsnipperingsmaatregelen, 
termijnen en kosten. Knelpunt is dat RWS door de inzet op projecten uit de Spoedwet geen 
capaciteit beschikbaar heeft om de ontsnippering ook te realiseren. De totale omvang van de 
ontsnipperingsopgave is nog niet beschikbaar. De compensatie A1-A6 was in 2009 nog niet 
geheel uitgewerkt en vindt plaats in overleg tussen DLG, RWS en de provincie. In 2010 is met 
RWS overeenstemming bereikt over de voorkeursvariant voor de ecopassage over het 
Amsterdam-Rijnkanaal en over de uitvoering van de werkzaamheden in 2011. Wegens het 
Regeerakkoord wordt de uitvoering voorlopig opgehouden. Voor het ontsnipperings-
programma is in beeld gebracht, uitgaande van robuuste ontsnippering (ecosysteem-
verbindingen op de kruisingen met infrastructuur), welke maatregelen gewenst zijn en wat 
daarvan de kosten zijn. Omdat de totaalkosten veel hoger liggen dan waarmee rekening werd 
gehouden, wordt nog nader onderzocht of en waar met minder vergaande maatregelen, zoals 
soortverbindingen in plaats van ecosysteemverbindingen, kan worden volstaan om adequaat 
te ontsnipperen. 
 

Onzekerheden en risico’s 
 Risico’s komen in deze fase van heroverweging 

in een heel ander perspectief te staan, omdat 
de oorspronkelijke doelen van de Groene 
Ruggengraat van rijkswege niet meer geldig 
zijn. De Stuurgroep Groene Hart heeft het 
project als icoon gehandhaafd, met aandacht 
voor de andere doelen die dit project dient en 
die een wezenlijke bijdrage leveren aan de 
doelen voor het Groene Hart (beleefbaarheid, 
afremmen bodemdaling, inrichting robuuster 

watersysteem, economische vitaliteit, 
structuurverbetering landbouw). De huidige 
Groene Ruggengraat is gedimensioneerd op 
basis van de in 2009 vastgestelde ecologische 
opgaven. In de heroverweging kunnen de 
andere doelen meer op de voorgrond komen, 
met daarbij ook aandacht voor de doel-
stellingen zoals die er lagen voor de in de 
negentiger jaren uitgewerkte EHS om 
natuurgebieden te verbinden.  
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2.2 Westelijke Veenweiden 

Het Programma Westelijke Veenweiden is een Nota Ruimteproject. De voortgang van dit project 
verloopt goed. De periode waarin de doelen bereikt moeten worden is kort. Desondanks liggen de 
meeste onderliggende projecten op stoom. Een deel is al in uitvoering. Voor een ander deel zijn harde 
afspraken gemaakt met partijen in het gebied over de uitvoering en zijn de middelen daarvoor via een 
beschikking toebedeeld. Voor de overige projecten zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Er is 
op onderdelen een relatie met de investering van ILG-middelen, waardoor de bezuinigingen daarop 
ook invloed kunnen hebben op de uitvoering of het uitvoeringstempo van de Nota 
Ruimtemaatregelen, maar dat zal zoals het er nu naar uitziet geen invloed hebben op de haalbaarheid 
van de doelen. In sommige gevallen zullen maatregelen aangepast worden, maar zeker op het totaal 
van het rijksproject Westelijke Veenweiden blijven de doelen recht overeind en is de aanpassing op 
maatregelenniveau beperkt. De uitwerking van de plannen in 2010 en mogelijke aanpassingen op 
maatregelenniveau na de herijking van de EHS maken duidelijk dat op sommige plekken minder geld 
nodig is om de doelen te halen en op andere plekken meer.  
 

2.2.1 Zeevang 

Doelstelling  
De polder Zeevang heeft te maken met een 
sterke bodemdaling, een versnipperd 
watersysteem en in het algemeen een slechte 
waterkwaliteit. Het resultaat waarnaar 
gestreefd wordt is een duurzame polder. Het 
waarborgen van een toekomstbestendige vitale 
polder Zeevang vereist investeringen in het 
watersysteem, het tegengaan van 
bodemdaling en het verbeteren van de 
waterkwaliteit. Het project Zeevang heeft 
tevens tot doel om natuurontwikkeling te 
realiseren en een bijdrage te leveren aan het 
vestigingsklimaat Randstad door het realiseren 
van recreatieve voorzieningen. 
 
Voortgang 2010 
Er is een Stuurgroep gevormd en in 
samenwerking met het hoogheemraadschap is 
de businesscase aangepast en verder 
uitgewerkt. DLG is ingeschakeld voor het 
maken van het inrichtingsplan en het 
voorbereiden van de uitvoering van een aantal 
maatregelen. De maatregelen in het 
inrichtingsplan wijken op onderdelen af van de 
maatregelen in de oorspronkelijke 
businesscase. Op het niveau van doelen wordt 
niet afgeweken. Er zijn nu technische 
maatregelen uitgewerkt voor het opheffen van 
de onderbemaling tot een robuuster systeem 
van blokbemalingen in een kleiner gebied. Als 
extra maatregel om bodemdaling tegen te 
gaan wordt afgezien van een voorgenomen 
peilverlaging. Tevens wordt afgezien van een 
extra inlaat van het water van het 
Markermeer, omdat daardoor de veenafbraak  
 

waarschijnlijk zou toenemen. De maatregelen 
zijn afgestemd op en dragen bij aan het 
Watergebiedsplan van Hoogheemraadschap 
Noord-Hollands Noorderkwartier. Om een 
vitale landbouw te behouden die meewerkt 
aan de voorgenomen maatregelen wordt meer 
ingezet op mogelijkheden tot kavelruil (groter 
areaal). Het draagvlak bij het 
hoogheemraadschap is groot en is tevens 
groeiende bij de landbouw.  
 
2011 
In 2011 zal een plan van aanpak voor de 
verkaveling worden opgesteld en de inrichting 
van de natuurgebieden Zeevang Oost en 
Zandbraak zal worden voorbereid, net als de 
plaatsing van automatische stuwen. Er wordt 
een baggerplan opgesteld en de proef 
‘Onderwaterdrainage’ wordt voortgezet. 
 
Onzekerheden en risico’s 
De onzekerheden hangen met name samen 
met de financiering van de EHS (aankoop en 
inrichting) en met de overige financiering 
vanuit het ILG. De risico’s voor het tijdig en 
volledig realiseren van het project zijn beperkt 
en beheersbaar: 
 

� Omdat het project minder ver was 
uitgewerkt dan andere projecten, 
wordt het tijdpad krap maar het blijft 
haalbaar. 

� De maatregelen in het inrichtingsplan 
wijken deels af van de oorspronkelijke 
businesscase. Strikt hanteren daarvan 
kan tot knelpunten leiden. Op doelen 
vindt geen afwijking plaats. 
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2.2.2 Kalverpolder 
Doelstelling  
De Kalverpolder is eigenlijk Laag Holland in het 
klein: metropolitane rust en ruimte, met alle 
historische aspecten van de Zaanstreek, zoals 
Zaanse Schans, industrialisatie, veenweide-
landschap en hoge natuurwaarden. In de 
Kalverpolder manifesteert zich ook de typische 
problematiek van veenweidegebieden in Laag 
Holland, waardoor de kernkwaliteiten van het 
gebied onder druk staan: 

� Het maaiveld daalt continu door de 
voortdurende drooglegging.  

� Het watersysteem is door de vele 
onderbemalingen versnipperd.  

� De waterkwaliteit is matig tot slecht.  
� De openheid van het landschap 

verdwijnt. 
� Graslanden verruigen en weidevogels 

verdwijnen.  
 
Het gebied is nauwelijks rendabel voor 
agrarisch gebruik en natuurbeheer kampt met 
gebrek aan financiële middelen. Om het tij te 
keren wordt ingezet op het robuuster inrichten 
van het watersysteem en het verbeteren van 
de waterkwaliteit. Daarmee wordt tevens de 
veenafbraak tegengegaan en het cultuur-
landschap bewaard. Dankzij deze maatregelen 
behoudt het gebied zijn attractieve waarde 
voor de toeristische sector en daarmee de 
werkgelegenheid. Bovendien worden er 

maatregelen genomen die de ecologische 
kwaliteit ten goede komen. 
 
Voortgang 2010 
Er is een samenwerkingsovereenkomst ten 
behoeve van de uitwerking van de maat-
regelen getekend, waarbij de verantwoorde-
lijkheid nu ligt bij de gemeente Zaanstad. De 
uitwerking van de maatregelen is gestart en 
omdat het een overzichtelijk project is, is het 
tijdpad goed haalbaar.  
 
2011 
In 2011 wordt het Uitwerkingsplan definitief 
gemaakt en start de uitvoering. Er wordt een 
samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van 
de uitvoering getekend. Over het beheer van 
het gebied zijn afspraken in voorbereiding 
tussen de gemeente Zaanstad, Staatsbos-
beheer en de Stichting Kalverpolder. 

 
Onzekerheden en risico’s 
Het project kent weinig onzekerheden. De 
belangrijkste besluiten zijn genomen, de 
verantwoordelijkheid is overgedragen aan de 
gemeente en de kosten zijn te overzien. Ook 
de risico’s zijn beperkt. Het belangrijkste risico 
is dat de verwerving van 15 ha EHS in het 
gebied niet zal kunnen plaatsvinden in verband 
met de landelijke herijking van de EHS. 

2.2.3 Westzaan 
Doelstelling 
Het gebied ‘polder Westzaan’ is een uniek 
brakwatergebied in Europa. Het gebied dankt 
zijn bijzondere flora en fauna aan het zoet-
zout oppervlaktewater. Door verzoeting staat 
de flora en fauna in dit veenweidegebied sterk 
onder druk. Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland hebben in april 2008 besloten tot 
herstel en verbrakken van het oppervlakte-
water van de polder. Voor de realisering van 
de verbrakking is gekozen voor een twee-
sporenbenadering, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen het noordelijk deel (ten 
noorden van de Guisweg) en het zuidelijk deel. 
In het noordelijk deel van het gebied (Guisveld 
en Euvereweggebied) wordt de verbrakking 
geoptimaliseerd door het aanvoeren van brak 
water uit het Noordzeekanaal. In het zuidelijke 
deel wordt, onder voorwaarden van 
bescherming van het agrarisch- en 
weidevogelbelang, een lichte verbrakking 
doorgevoerd. Naast het verbrakken van het 
oppervlaktewater dienen de maatregelen ook 

een bijdrage te leveren aan het tegengaan van 
bodemdaling. 
 
Voortgang 2010 
Er wordt al geruime tijd gewerkt aan het 
project “Brak is bijzonder” en er zijn al veel 
varianten voor de inrichting van de polder  
 
Westzaan de revue gepasseerd. Voor de 
verbrakking van het gebied is nog één scenario 
over dat in principe de instemming van alle 
partijen heeft. Dit scenario beperkt zich tot 
verbrakking van het noordelijk deel. Voor het 
scenario is in de tweede helft van het jaar een 
haalbaarheidsstudie uitgevoerd waaruit bleek 
dat de goedkoopste variant, alleen verbrakking 
van het Guisveld, bij lange na niet binnen het 
budget realiseerbaar is. Daarenboven bleek 
ook de beschikbaarheid van een deel van het 
budget onder druk te staan, vanwege de 
onzekerheid over het ILG. De Stuurgroep 
besloot in november een second opinion op de 
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kostenraming te laten uitvoeren, door een 
onafhankelijk bureau.  

2011 
In februari 2011 zal aan de Stuurgroep de 
genoemde second opinion worden voorgelegd. 
Als blijkt dat de uitvoering van dit scenario 
binnen de daadwerkelijk beschikbare  

budgetten past, is er een belangrijke stap 
gezet naar uitvoering van het project.  
 
Onzekerheden en risico’s 
Het project kent één belangrijke onzekerheid: 
is het alternatief dat de voorkeur heeft in een 
betaalbare variant uit te werken of niet? 

 

2.2.4 Maarsseveen-Westbroek 
Doelstelling 
Het gebied Maarseveen-Westbroek kenmerkt 
zich door spanningsvelden tussen op korte 
afstand van elkaar gelegen en verweven 
functies, zoals landbouw, natuur, bebouwing 
en recreatie. Bovendien is er sprake van een 
hoge kweldruk en wordt kwalitatief goed water 
(afkomstig van de Utrechtse Heuvelrug) in de 
Bethunepolder voor de winning van drinkwater 
gebruikt. Door in te zetten op het ontwikkelen 
van robuuste, duurzame watersystemen kiest 
de provincie Utrecht voor een integrale, 
gebiedsgerichte aanpak. Het gebied is bij 
uitstek een gebied dat kan bedienen. Echter 
zijn er dan wel aanpassingen nodig in het 
watersysteem en eventuele functieaanpassing 
diverse beleidsdoelen kan dienen, zoals: 
het tegengaan van bodemdaling; het 
verminderen van risico’s op wateroverlast 
(landbouw); het verminderen van risico’s op 
watertekort (natuur); waterkwaliteit 
verbeteren; robuuster watersysteem; behoud 
perspectief melkveehouderij, behoud en 
ontwikkeling cultuurlandschap en recreatie 
(vestigingsklimaat Randstad).  
 
Voortgang 2010 
De verkenningsfase is afgerond en er is een 
besluit over de hoofdlijnen van de inrichting. 
Het uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. 
De NBW-problematiek (Nationaal Bestuurs-
akkoord) blijkt minder groot dan eerder werd 
gedacht. Dit heeft geen gevolgen voor de aard 

van de te nemen maatregelen, maar ze zullen 
wel minder ingrijpend zijn dan eerder werd 
gedacht. Functieverandering puur vanwege de 
watervoorziening zal niet nodig zijn, wel deels 
vanwege Natura2000. Het waterschap werkt 
nu de waterhuishouding verder uit. De 
recreatie onderdelen zijn in uitvoering 
genomen en inmiddels afgerond met geld van 
de provincie Utrecht.  

2011 
In maart komt er duidelijkheid over de 
aangepaste invulling van de te nemen 
maatregelen. Daarna worden de maatregelen 
in uitvoeringsplannen uitgewerkt en vervolgens 
uitgevoerd. Het project ligt op schema. 

 
Onzekerheden en risico’s 
Omdat er geen EHS wordt gerealiseerd is er 
geen onzekerheid door bezuinigingen op ILG-
middelen. Omdat er beperkte functie-
verandering noodzakelijk is, zal het  
draagvlak geen knelpunt vormen. Er zit wel 
enige onzekerheid op de instandhoudings-
doelstellingen voor het Natura2000-gebied 
Oostelijke Vechtplassen, die van invloed zijn op 
de eisen die zijn gesteld aan de waterkwaliteit 
in Maarsseveen-Westebroek. De voortgang is 
deels afhankelijk van het Natura2000-
beheerplan Oostelijke Vechtplassen dat door 
de provincie Noord-Holland wordt getrokken. 
Dit kan tot vertraging leiden. Ondertussen is 
het opstellen van het beheerplan gestart. 

 

2.2.5 Groot Wilnis-Vinkeveen 
Doelstelling 
Kern van de aanpak van het project Groot 
Wilnis-Vinkeveen is om vanuit de lagen-
benadering (functie volgt peil) te komen tot 
een herstructurering van het gebied. Hierbij 
wordt het grondgebruik beter afgestemd op de 
eigenschappen en kwaliteiten van het gebied 
en de invulling van de water- en 
natuuropgaven. De relatief grote hoogte-
verschillen in het gebied én de verschillen in 
zakkingsnelheid van het veen, geven een 
unieke kans om de gewenste natuurverbinding 

in te passen in het landschap en om het water-
systeem veel robuuster te maken. De integrale 
aanpak moet leiden tot een meerwaarde voor 
alle opgaven in het gebied. 
 
Voortgang 2010 
In april 2010 is het gebiedsconvenant door alle 
partijen ondertekend en nu wordt het gebieds-
plan door de gebiedscommissie uitgewerkt in 
het uitvoeringsplan. Een deel van de uitvoering 
is al gestart: pilot onderwaterdrainage, 
baggeren, aanleg natuurvriendelijke oevers, 
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ecosluizen (boeren als waterbeheerders), 
aankoop stoppende bedrijven en 
onderhandeling bedrijfsverplaatsing. Daarnaast 
is er een regeling kavelpaden/brede banden 
opgesteld. Ook is er een uitvoeringsplan 
natuurbeschermingswet geschreven, waardoor 
bedrijven een vergunning kunnen krijgen om 
te groeien volgens de doelstellingen van het 
convenant.                                                
 
Het draagvlak is groot; de inzet op het 
gebiedsproces betaalt zich nu uit. Het 
convenant is daarin een belangrijke mijlpaal 
geweest. 
 
2011  
Er geldt op dit moment een aankoopstop, 
maar het project wordt wel gesteund in het 
Akkoord van Utrecht, wat er toe zou kunnen 
leiden dat de aankoopstop in de loop van het 
jaar weer wordt opgeheven. Daarom wordt wel 
doorgegaan met het voorbereiden van de 
uitvoering van maatregelen. De uitvoering van 

het baggeren loopt in 2011 door. Najaar 2011 
zal er een regeling komen voor verminderde 
drooglegging. De verwachting is dat er ook 
zonder EHS-middelen bedrijfsverplaatsingen 
zullen plaatsvinden. Dit komt onder andere ten 
goede aan het doel van agrarische 
bedrijfsvergroting. De pilot 
onderwaterdrainage wordt nog een jaar 
voortgezet.  
 
Onzekerheden en risico’s 
Het project staat onder invloed van de 
bezuinigingen op ILG-middelen voor de EHS, 
maar het draagvlak in het gebied is groot en 
het project is opgenomen in het voorstel voor 
de herijkte EHS (Akkoord van Utrecht). De 
onzekerheid zit daarom vooral in de manier 
waarop de doelen verder gerealiseerd worden. 
Er zal op maatregelenniveau aanpassing nodig 
zijn, maar niet op het niveau van doelen. De 
verdere risico’s zijn vooral afhankelijk van de 
uitwerking van de te nemen maatregelen. 

 

2.2.6 Zegveld Noord 
Doelstelling 
In Zegveld-Noord speelt de voor het 
veenweidegebied kenmerkende problematiek. 
Het noordelijk deel van de polder Zegvelder-
broek, gelegen tegen de Nieuwkoopse plassen, 
ligt naar verhouding diep. Door oxidatie van de 
veenbodem in de polder (nu nog circa 8 meter 
dik) wordt het hoogteverschil tussen de 
Nieuwkoopse Plassen en de polder steeds 
groter en raakt de waterhuishouding steeds 
meer versnipperd. Dat levert op langere 
termijn grote beheersproblemen op voor 
waterschap, natuurbeheerders en boeren. 
Voor een duurzame inrichting van het gebied is 
integrale gebiedsontwikkeling noodzakelijk, 
waarbij functies beter worden afgestemd op 
landschap, bodem en water. De strategische 
opgaven zoals het beperken van de bodem-
daling, robuuster watersysteem, verbetering 
van de waterkwaliteit, realisatie robuuste 
natuurverbinding (EHS), versterking van de 
natuur, behoud en ontwikkeling van het 
landschap en verbeteren vitaliteit van de 
landbouw worden door de lagenbenadering 
met dit project gerealiseerd. 
 
Voortgang 2010 
Voor 2010 is de afronding van de verkennings-
fase, plus het overleg met gebiedspartijen 
daarover, en de besluitvorming over de uit te 
voeren maatregelen gepland. Maatregelen in 
Zegveld Noord hebben echter een sterke 
samenhang met maatregelen in de projecten 

Gouwe Wiericke (deelgebied Bodegraven 
Noord) en het project in de Nieuwkoopse 
Plassen (deelprojecten Meijegraslanden en 
polder Achttienhoven). In dat laatste gebied is 
ook het Natura2000 beheerplan Nieuwkoopse 
Plassen van invloed. Die wederzijdse 
afhankelijkheid leidt tot vertraging. Daarom 
zijn op ambtelijk niveau bijeenkomsten 
georganiseerd om met de betrokken (semi-
)overheden, over de provincie- en 
waterschapsgrenzen heen, samen te werken in 
de uitwerking van de uit te voeren 
maatregelen. Ook is geprobeerd om de 
plannen zo aan te passen dat er meer 
draagvlak in het gebied ontstaat. Dat is op 
hoofdlijnen gelukt en de resultaten zullen in 
2011 aan de bestuurders worden voorgelegd.  
Belangrijkste wijziging is het sterker inzetten 
op een hoger grondwaterpeil via onder andere 
onderwaterdrainage in plaats van het inrichten 
van een bufferzone. Hierdoor blijft er meer 
ruimte voor de landbouw en hoeven geen 
boerderijen te worden verplaatst. 

2011 
Als eerste stap zullen de herijkte maatregelen 
bestuurlijk geaccordeerd moeten worden. 
Vervolgens zullen deze plannen uitvoerings-
gereed worden gemaakt. De uitvoering zal 
grotendeels in 2012 starten; in 2011 kan 
waarschijnlijk al worden begonnen met de 
realisatie van enkele tientallen hectares 
onderwaterdrainage. De verwachting is dat 
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uitvoering van het aangepaste plan minder 
geld zal kosten. Wel is het mogelijk dat een 
uitruil van doelen en of maatregelen met de 
aangrenzende gebieden/Nota Ruimte-
projecten zal plaatsvinden. Dit zal op 
programmaniveau worden opgepakt. 
 
Onzekerheden en risico’s 
Er is een relatie tussen mogelijke 
bezuinigingen op EHS, provinciale ecologische 
verbindingen en het schrappen van de 
Robuuste Verbindingen, maar door de 
aanpassingen van het plan neemt die 
gevoeligheid wel af en zijn de onzekerheden 
beperkt. Er zijn nog wel een paar risico's: 

� Wederzijdse afhankelijkheid van 
verschillende projecten kan tot 
vertraging leidden: de ketting is zo 
sterk als de zwakste schakel, ook al is 
er nu een goede afstemming tussen 
de projecten. Dit heeft al tot enige 
vertraging geleid, dus tijdspad wordt 
spannend.  

� Beperkt draagvlak en deels lage 
bestuurlijke prioriteit. De verwachting 
is dat de afspraken die nu op ambtelijk 
niveau zijn gemaakt tussen de 
verschillende projecten en de 
aanpassing van de maatregelen hier 
een oplossing voor bieden. 

 

2.2.7 Nieuwkoopse Plassen 
Doelstelling 
Het doel van het project Nieuwkoopse Plassen 
is om de unieke natuurwaarden, duurzaamheid 
en robuustheid van de bodem- en 
waterhuishouding van het gebied en omgeving 
te versterken, waardoor de Nieuwkoopse 
Plassen een robuust en duurzaam kerngebied 
van de EHS wordt. Dat vraagt om een totaal-
aanpak van de randen rond de plassen. In de 
randen wordt de waterhuishouding op orde 
gebracht en de bodemdaling tegengegaan. 
Bovendien worden de randen beter ingepast in 
het landschap. Het project Nieuwkoopse 
Plassen kent drie deelprojecten: Noordse 
Buurt, Meijegraslanden en Achttienhoven. 
 
Noordse Buurt  
In de gemeentelijke structuurvisie wordt de 
glastuinbouw uit de Noordse Buurt verplaatst. 
De financiering vindt voor het grootste deel 
plaats op basis van een 'rood-voor-groen' 
constructie. De Noordse Buurt krijgt de 
bestemming natuur met handhaving van de 
bestaande (bedrijfs)woningen. Na sanering en 
herinrichting kan in de Noordse Buurt een 
meer natuurlijk waterpeil worden toegepast, 
waardoor bodemdaling wordt geremd. 
Bovendien verdwijnt door de sanering de 
onderbemaling en kan de versnippering van 
het watersysteem worden aangepakt. Een 
voordeel is dat er niet langer water uit de 
plassen wordt onttrokken voor de 
glastuinbouw, en dus niet langer 
gebiedsvreemd water hoeft te worden 
ingelaten. Dit alles schept de juiste 
voorwaarden om het gebied ruimtelijk in te 
passen in zijn veenweidenomgeving en te laten 
aansluiten bij de bestaande natuurwaarden 
van de plassen. Zo wordt het kerngebied 
Nieuwkoopse Plassen versterkt en vergroot. 
 

Meijegraslanden 
In de Meijegraslanden vindt een omvorming 
plaats van de aanwezige melkveehouderij naar 
een inrichting en beheerssituatie waarbij de 
natuurwaarden centraal staan. Het perspectief 
voor de landbouwondernemers verschuift 
daarbij naar ondernemen met natuur. Het 
gebied wordt beter toegankelijk voor 
extensieve recreatie door de aanleg van een 
fietspad en een voetpad. De omvorming naar 
natuur gebeurt door vernatting, aanpassing 
van het waterbeheer (onder andere dynamisch 
peilbeheer) en vooral door het opheffen van 
de vele onderbemalingen. Hiermee wordt de 
verdroging, bodemdaling en de inlaat van 
gebiedsvreemd water tegengegaan. 
Landschappelijk past de nieuwe inrichting van 
de Meijegraslanden als ‘overgangszone’ goed 
tussen de natte natuur van de Nieuwkoopse 
Plassen en het agrarisch gebruik in 
Bodegraven-Noord. 
 
Achttienhoven 
In de polder Achttienhoven wordt een 
bufferzone en een hoogwaterbeschermings-
zone aangelegd. Daarmee wordt de 
waterhuishouding robuuster gemaakt en wordt 
een ecologische overgang gecreëerd tussen de 
plassen en de landbouwgebieden in het 
zuiden. 
 
Voortgang 2010 
De Uitvoeringsovereenkomst Noordse Buurt is 
getekend. De subsidieaanvraag van de 
gemeente Nieuwkoop voor Nota Ruimte-
middelen is gehonoreerd. Hierdoor is de 
aankoop van glas-/bedrijfsopstallen gestart. 
Daarna kan de herinrichting plaatsvinden. Voor 
de Meijegraslanden wordt de inrichtingsvisie 
herzien, maar de consultatie van het gebied is 
nog niet afgerond en daardoor is er ook nog 
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geen aankoopstrategie vastgesteld. De 
wijziging van het bestemmingsplan voor het 
gebied is al eerder vastgesteld. Een 
wijzigingsbevoegdheid maakt een 
bestemmingswijziging straks mogelijk. 
Voor de polder Achttienhoven zal op korte 
termijn duidelijk worden welke maatregelen 
gewenst zijn, zoals bij Zegveld Noord is 
beschreven. (zie ook 2.2.6. Zegveld Noord). Er 
zal geen bufferzone worden aangelegd, maar 
wel wordt met een beschermingszone de 
bodemdaling tegengegaan. Door het opzetten 
van het (grondwater)peil wordt ook de 
wegzijging enigszins tegengegaan, terwijl het 
landbouwkundig gebruik kan worden 
voortgezet.  
 
2011  
Voor de polder Achttienhoven zullen, als eerste 
stap, de herijkte maatregelen bestuurlijk 
geaccordeerd moeten worden. Als tweede stap 
zullen deze plannen uitvoeringsgereed worden 
gemaakt. De uitvoering zal in 2012 starten. In 
de Noordse Buurt wordt de grondverwerving 
voortgezet. Voor de Meijegraslanden zal de 
komende maanden duidelijk moeten worden 
hoe de verdere inrichting plaats zal vinden.  
 
Onzekerheden en risico’s 
Er is een relatie tussen mogelijke 
bezuinigingen op EHS, provinciale ecologische 
verbindingen en het schrappen van de 
Robuuste Verbindingen.  
 

Door de aanpassingen in het plan neemt die 
gevoeligheid wel af en zijn de onzekerheden 
beperkt. Er zijn nog wel enige risico's: 

� Wederzijdse afhankelijkheid van 
Meijegraslanden en het Natura2000 
gebied Nieuwkoopse Plassen kan tot 
vertraging leidden: de ketting is zo 
sterk als de zwakste schakel, ookal is 
er nu een goede afstemming tussen 
de projecten. Dit heeft al wel tot enige 
vertraging geleid, dus het tijdspad 
wordt spannend.  

� Beperkt draagvlak en deels lage 
bestuurlijke prioriteit bij polder 
Achttienhoven. De verwachting is dat  
de afspraken die nu op ambtelijk 
niveau zijn gemaakt tussen de 
verschillende projecten en de aan-
passing van de maatregelen voor 
polder Achttienhoven een bestuurlijke 
oplossing bieden. 

� In de Noordse Buurt kan de 
verwerving en sanering volgens plan 
plaatsvinden en kunnen de Nota 
Ruimtemiddelen volgens schema 
worden besteed. Er is voor de 
gemeente Nieuwkoop wel een risico op 
de verdere inrichting, omdat die uit 
woningbouw moet worden gefinan-
cierd terwijl de woningmarkt op het 
moment in een dal zit. Dat levert geen 
acute problemen op, maar het kan er 
wel toe leiden dat de inrichting 
vertraagd wordt.  

 

2.2.8 Gouwe Wiericke 
Doelstelling 
Het doel van het project Gouwe Wiericke is het 
behouden en versterken van de vele goede 
kwaliteiten van het gebied, zodat Gouwe 
Wiericke een duurzame en klimaatbestendige 
toekomst tegemoet kan gaan. De gezamenlijke 
overheden maken integrale afspraken over een 
aantal veenweiden-vraagstukken via een 
Veenweidenconvenant. Bodemdaling en 
waterbeheer worden aangepakt, nieuwe 
natuur wordt ingepast op een manier die 
aansluit bij de gebiedseigen natuur, er worden 
kansen geschapen voor de landbouw, de 
mogelijkheden voor recreatie worden vergroot 
en bij al deze ontwikkelingen is het landschap 
(en de beleving ervan) een belangrijk 
uitgangspunt. 
 

Voortgang 2010 
 In februari 2010 is het Veenweideconvenant 

Gouwe Wiericke bestuurlijk vastgesteld. Voor 
de herinrichting van Polder Bloemendaal 
hebben de betrokken gemeenten in 2010 een 
overeenkomst gesloten over de fasering van 
de sanering van glas- en boomteelt. De 
inrichtingsvisie en het uitvoeringsprogramma 
worden opgesteld. De benodigde Nota 
Ruimtemiddelen zijn met een beschikking 
toegewezen. Voor de Reeuwijkse Plassen is 
het hoogheemraadschap begonnen met de 
uitvoering van maatregelen voor het 
verbeteren van de waterkwaliteit in combinatie 
met het versterken van de recreatieve kwaliteit 
en toegankelijkheid. De gemeente Gouda is 
gestart met de herinrichting van de 
Oostpolder. Ook voor deze projecten zijn 
beschikkingen afgegeven. 
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Voor Bodegraven-Noord zal op korte termijn 
duidelijk worden welke maatregelen gewenst 
zijn, zoals bij Zegveld Noord is beschreven. 
(zie ook hoofdstuk 2.2.6). Er wordt een 
hoogwaterbeschermingszone aangelegd om 
het watersysteem robuuster te maken, de 
bodemdaling tegen te gaan en de wegzijging 
enigszins te beperken. Het landbouwkundig 
gebruik wordt voortgezet. 
 
Voor het totale project Gouwe Wiericke wordt 
een uitvoeringsprogramma voor de duur van 
het Nota Ruimteproject vastgesteld door de 
strategiegroep Gouwe Wiericke. Er zijn 
maatregelen in voorbereiding voor het 
beperken van de bodemdaling in blijvend 
landbouwgebied en voor verschillende 
projecten voor het verbeteren van de 
waterhuishouding. 
 
In Oukoop wordt hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van een natuurboerderij. Het 
betreft een veehouderijbedrijf dat binnen 
enkele jaren 200 melkkoeien zal gaan houden 
op 200 ha grasland met een natuurfunctie. 
Ongeveer de helft van de gronden zal 
eigendom van het bedrijf zijn en in particulier 
natuurbeheer worden opgenomen. De andere 
helft van de benodigde weidegronden zullen 
worden gepacht van Staatsbosbeheer.  
 

2011  
In 2011 vindt de uitvoering plaats van de 
maatregelen waarvoor de beschikkingen zijn 
afgegeven, de advisering door de 
strategiegroep Gouwe Wiericke en de 
besluitvorming door Gedeputeerde Staten over 
uitvoeringsprogramma en de daarin 
opgenomen projecten, inclusief een voorstel 
voor maatregelen in Bodegraven-Noord.  
 
Onzekerheden en risico’s 
Er is een relatie tussen mogelijke 
bezuinigingen op EHS, provinciale ecologische 
verbindingen en het schrappen van de 
Robuuste Verbindingen. Een beperkt aantal 
projectonderdelen heeft daar last van. Zo kan 
de sanering van glas gewoon doorgaan, maar 
het leidt wel tot onzekerheid. Die onzekerheid 
wordt versterkt door het sinds de diverse 
landinrichtingen deels beperkte draagvlak voor 
het realiseren van nieuwe opgaven bodem en 
natuur. Dit leidt tot het risico dat het lokale 
draagvlak voor de integrale aanpak van 
Bodegraven-Noord verdwijnt bij het vervallen 
of beperken van de ecologische opgave. 
Daarmee komt de aanpak van het 
watersysteem ook onder druk te staan. Dit 
heeft al tot enige vertraging geleid, dus het 
tijdspad wordt spannend. Ambtelijk en 
bestuurlijk wordt door de drie overheden 
doorgewerkt aan het voorbereiden van de 
uitvoering van de integrale opgave en het 
behoud van het draagvlak in het gebied. 

 

2.2.9 Wormer- en Jisperveld (versnellingsproject) 

Doelstelling 
Het Wormer- en Jisperveld is één van de 
belangrijkste weidevogelgebieden in 
Nederland. De polder heeft te kampen met een 
sterke bodemdaling, een versnipperd 
watersysteem, een veranderende 
waterkwaliteit, er is sprake van eutrofiering en 
er zijn grote hoeveelheden bagger in het 
watersysteem aanwezig. De kwaliteit van de 
aanwezige bloemrijke natte graslanden en 
natte moerasgebieden gaat daardoor sterk 
achteruit. Om dit proces te keren is in 2001 
gestart met het project “Wormer- en 
Jisperwater”. Het project heeft tot doel om de 
waterkwaliteit in het Wormer- en Jisperveld te 
verbeteren en de daaraan gerelateerde 
problemen in het gebied aan te pakken.  
 
Voortgang 2010  
Dit project is in de planvormingsfase. De 
geplande activiteiten voor 2010 zijn uitgevoerd 
volgens plan. Binnen het deelproject 

Optimalisatie Graslanden was meer overleg 
nodig met de landeigenaren. Hierdoor is de 
aanbesteding met 6 maanden vertraagd. Dit 
heeft geen invloed op de opleverdatum. 

2011 
In februari 2011 zal het baggerplan aan de 
Stuurgroep worden voorgelegd. De uitvoering 
zal volgens schema worden voortgezet. De 
voltooiing van het gehele baggerplan is  
 
gepland in 2014. De verwachting is dat meer 
dan de helft van 150 ha, zoals in de 
beschikking vermeld, wel voor de huidige 
einddatum zal worden uitgevoerd. De overige 
drie deelprojecten lopen op schema en worden 
opgeleverd voor januari 2013. 
 
Onzekerheden en risico’s 

 Het project is in de planvormingsfase en zal in 
2011 overgaan in de uitvoering. Op het project 
rusten enige onzekerheden en risico’s: 
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� Het bergen van bagger in het gebied is 
afhankelijk van het Natura2000 
beheerplan en het definitieve 
aanwijzingsbesluit. Knelpunt is dat de 
periode waarin gebaggerd kan worden 
beperkt is in verband met onder 
andere het broedseizoen. Daarom is 
(gedeeltelijk) uitstel nodig. Het is 
onzeker of het rijk daarmee instemt.  

� Het slagen van het project hangt mede 
samen met de beschikbare 

afzetmogelijkheden. Het is nog 
onzeker of er voldoende depotruimte 
gevonden kan worden in overleg met 
de landeigenaren. De zoektocht 
hiernaar is in volle gang. 

� Om binnen het beschikbare budget te 
blijven zijn we mede afhankelijk van 
inschrijvingen op de aanbesteding. Dit 
is op dit moment nog een onzekerheid. 

 

2.10 Zegveld-Portengen (versnellingsproject) 
Doelstelling 
In het zuidelijke deel van De Venen staat 
continuïteit van de landbouw, als drager van 
het cultuurlandschap en het behoud en 
ontwikkeling van cultuurhistorie centraal. In 
het noordelijke deel wordt ook nieuwe natuur 
beoogd. Door oxidatie van de veenbodem in 
de polder en aanpassing van het peil aan het 
dalende maaiveld, raakt de waterhuishouding 
steeds meer versnipperd, wat op langere 
termijn beheersproblemen oplevert voor 
waterschap, natuurbeheerders en boeren. Doel 
van het project is om deze ontwikkelingen te 
keren door het verbeteren van de 
waterkwaliteit en het tegengaan van 
bodemdaling. Met dit project worden de 
strategische opgaven, zoals beperken 
bodemdaling, robuuster watersysteem, 
verbetering waterkwaliteit, realisatie robuuste 
natuurverbinding (EHS) en versterking van de 
natuur, behoud en ontwikkeling van het 
landschap en verbeteren vitaliteit van de 
landbouw gerealiseerd. 
 
Voortgang 2010  
Er is een overeenkomst getekend tussen de 
provincie en waterschappen met afspraken 
over de te treffen maatregelen en de te 
realiseren prestaties met de daarvoor 
beschikbaar te stellen middelen en termijnen. 
De uitvoering loopt. De maatregelen in het 
deelgebied Zegveld-Oud Kamerik door 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 
(HdSR) zijn in 2010 grotendeels afgerond; de 
stuw Zegveld zal in 2011 worden gerealiseerd 

en de aanpassingen in het peilgebied Oud 
Kamerik lopen door tot in 2012. In de 
deelgebieden Kamerik-Kockengen (HdSR) en 
Groot Wilnis-Vinkeveen (Amstel Gooi en Vecht) 
is de uitvoering grotendeels in 2010 en 2011 
gestart. De planning van de 
hoogwatervoorzieningen in Kamerik-
Kockengen is aangepast om het hele 
peilgebied Teckop in één keer af te ronden, 
zodat het peil kan worden aangepast. In 2011 
wordt al gestart met de (niet in het 
versnellingsproject voorziene) realisatie van de 
hoogwatervoorzieningen langs de Wagendijk. 
De hoogwatervoorzieningen in Spengen 
worden later (2012/2013) gerealiseerd. 
 
2011 
De uitvoering van de maatregelen door de 
waterschappen loopt volgens planning en  
afronding van de werkzaamheden zal 
plaatsvinden in 2012. Volgens de 
overeenkomst dragen de waterschappen er 
zorg voor dat de maatregelen uiterlijk op 31 
december 2012 zijn gerealiseerd. Uiterlijk op 1 
april 2013 volgt de eindrapportage met een 
financiële verantwoording aan de provincie op 
basis waarvan het project ook naar het rijk kan 
worden verantwoord. 
 
Onzekerheden en risico’s 
Er ontstaat geen onzekerheid als gevolg van 
bezuinigingen op en herijking van de EHS. Ook 
de bijdrage van de provincie Utrecht staat niet 
ter discussie. Ondanks dat de uitvoering is 
begonnen, blijft het tijdpad krap. 

 

2.2.11 Krimpenerwaard (versnellingsproject) 
Zie hoofdstuk 2.1.4 (Krimpenerwaard) 
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2.3 Overige investeringen in het Groene Hart 
Het Programma Groene Hart bestaat uit icoonprojecten. Deze zijn bij de start van het 
Uitvoeringsprogramma in 2007 benoemd als essentiële projecten voor het realiseren van het Groene 
Hart-beleid, maar ook vanwege hun voorbeeld- of aanjaagfunctie voor het hele Groene Hart. 
Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de doelen en zijn de icoonprojecten een middel om de 
voortgang in uitvoering te laten zien. Het effect van deze activiteiten wordt gemeten middels de 
‘Effectmonitoring’ die Groene Hart breed meet hoe het ervoor staat met de doelrealisatie. Er wordt 
echter nog veel meer geïnvesteerd in het Groen Hart dan alleen in de icoonprojecten: aanleg 
Bentwoud, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, uitvoering diverse projecten in de AVP-
gebiedscommissies Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht en 
Amstelscheg. Ter illustratie is hieronder per provincie één van deze projecten verder toegelicht.  
 
Noord-Holland: Amstelscheg 
De Amstelscheg waaiert vanuit Amsterdam 
richting het zuiden tot de Stelling van 
Amsterdam, met als ruggengraat de rivier de 
Amstel. Het gebied biedt unieke kansen voor 
als uitloopgebied voor de steden. Nu wordt het 
al volop gebruikt door recreanten. Er zijn 
diverse initiatieven om de agrariërs sterker te 
betrekken bij het toekomstig gebruik van het 
gebied. De Ronde Hoep, een icoon van het 
Hollandse veenweidegebied, ligt in de 
Amstelscheg. 
 
De betrokken partijen (provincie Noord-
Holland, het Waterschap Amstel Gooi en 
Vecht, de gemeenten Amstelveen, Ouder-
Amstel en Diemen, Amsterdam (centrale stad) 
en de stadsdelen Oost-Watergraafsmeer, 
Zuideramstel, Oud-Zuid en Zuidoost) willen de 
kernkwaliteiten van het gebied veiligstellen, te 
weten: behoud en ontwikkeling van de 
landschappelijke diversiteit, het (veen-
)weidekarakter, openheid, rust en stilte. Juist 
deze kwaliteiten maken het gebied uniek en 
zeer geliefd bij de bezoekers. Het bestaand 
Bestuurlijk Overleg Zuidwaarts (BOZ), waarin 
de overheden afspraken maken over de 
diverse ontwikkelingen aan de zuidkant van de 
stad Amsterdam, vormt het platform voor 
gezamenlijke visievorming over de 
Amstelscheg. De opdracht voor het kernteam 
is om met de partijen te komen tot een 
gebiedsakkoord.  
 
Van de bestuurderstafel is in 2010 de stap 
gezet naar een interactief gebiedsproces 
waarbij maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, agrariërs en bewoners de kans 
krijgen mee te denken met de verdere 
uitwerking. Het traject zal uitmonden in een 
bestuurlijk akkoord dat gepresenteerd wordt 
op de Metropoolconferentie (MRA) van 2011. 
Dit akkoord kan vervolgens worden uitgebreid 
met publiek/private afspraken over 
bijvoorbeeld uitvoering en beheer. Het 
bestuursakkoord en publiek/private afspraken 

vormen samen het uiteindelijke gebieds-
akkoord tussen alle partners. Dat is het 
moment waarop een uitvoerings-programma 
daadwerkelijk kan starten.  
 
Utrecht: Utrechtse Waarden 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 
heeft in 2007 haar gebiedsprogramma 2007-
2013 vastgesteld. In dit gebiedsprogramma 
staan op hoofdlijnen de ambities, doelen en 
prestaties vermeld die de gebiedscommissie in 
die periode beoogt te bereiken. In het 
gebiedsprogramma heeft de gebieds-
commissie De Utrechtse Waarden gekozen 
voor sociaal economische vitaliteit als leidend 
thema voor dit gebied. Het gaat daarbij om: 
‘’Het versterken en ontwikkelen van 
economische dragers voor het behoud van 
leefbaarheid en werkgelegenheid en de 
bijzondere kwaliteit van landschap en 
cultuurhistorie.’’ 

Voor de sociaal economische vitaliteit is 
structuurversterking en verduurzaming van de 
landbouw en ontwikkelingen van het MKB van 
belang. De versterking van de recreatieve 
mogelijkheden en netwerken horen daar ook 
onlosmakelijk bij. Daarnaast is het de ambitie 
van de gebiedscommissie om invulling te 
geven aan de EHS, waarbij het in dit gebied 
vooral gaat om de uiterwaarden van de 
Hollandse IJssel en de Lek en om ecologische 
verbindingszones, met name 
gekoppeld aan waterlopen. 
 
Er zijn inmiddels 60 projecten/trajecten in 
uitvoering of uitgevoerd. De belangstelling in 
het gebied voor projecten op het gebied van 
behoud en versterking van landschap en 
cultuurhistorische kwaliteit is hoog en de 
uitvoering daarvan is dan ook zeer voorspoedig 
verlopen. Dit komt mede door de bestaande 
samenwerkingsverbanden en betrokkenheid in 
het gebied rond deze thema’s, ook al vóór het 
bestaan van de AVP. Voorbeelden van 
projecten zijn Bedelaarskerhof Oudewater, 
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molen van Cabauw, stimuleren van eigenaren 
tot realiseren van groene landschapselementen 
en streekeigen erven, herstel van een 
Tiendweg, enzovoort.  
 
Ook het versterken van plattelands-
ontwikkeling en leefbaarheid verloopt 
voorspoedig. Ook het LEADER-programma3

Weidse Veenweiden, dat mede het gebied De 
Utrechtse Waarden beslaat, past binnen deze 
filosofie en heeft dan ook een groot aantal 
projecten opgeleverd. Voorbeelden zijn een 
aantal cultuurhuizen, B&B’s, een zorgboerderij, 
een landwinkel of speelterreinen.  
 
In 2010 is voor de Utrechtse Waarden een 
recreatief ontwikkelingsplan opgesteld, wat de 
kaders schept voor de uitvoering van projecten 
op het gebied van recreatie en recreatieve 
routenetwerken. Daarnaast zijn er projecten 
die bijdragen aan dit thema zoals de 
restauratie van pondje Ameide-Jaarsveld of de 
realisatie van picknickplekken langs de Lek. 
 
Voor het thema landbouw is een 
kavelpadenproject succesvol afgerond en in 
2011 hebben agrariërs wederom de 
mogelijkheid een bijdrage voor een kavelpad 
aan te vragen. Wat betreft duurzame 
landbouw zijn er twee pilots duurzaam 
bodembeheer uitgevoerd. Daarnaast is gestart 
met het uitwerken van drie sporen om 
projecten in de duurzame landbouw te 
stimuleren.  
De uitvoering op het gebied van natuur en 
milieukwaliteit is om verschillende redenen niet 
zo snel gegaan dan gehoopt.  
 
Inmiddels is de wereld veranderd. Gezien de 
aangekondigde bezuinigingen voor het 
landelijk gebied in het nieuwe regeerakkoord 
van het rijk en de nieuwe Provinciale Staten 
verkiezing is op dit moment onduidelijk wat de 
toekomst voor het landelijk gebied gaat 
brengen. Ook de gebiedscommissie zal zich 
gaan beraden over de ambities voor de 
toekomst.  

Zuid-Holland: Bentwoud 
Tussen Zoetermeer/Rijnwoude en 
Waddinxveen/Boskoop komt het Bentwoud, 
een bos- en natuurgebied van maar liefst 1300 
ha. (ongeveer 3,6 miljoen bomen). Het 
Bentwoud wordt een uniek gebied in de 
Randstad: grootschalig, aaneengesloten en 
met een natuurlijk karakter. Met het Bentwoud 
 
3 onderdeel van het Europese 
Plattelansontwikkelingsprogramma 2007-2013 (POP2) 

 

komt er meer ruimte voor openluchtrecreatie 
in de Randstad. Het vormt bovendien een 
natuurlijke buffer tegen de oprukkende 
verstedelijking richting het Groene Hart. 
 
De aanleg van het Bentwoud gaat stapsgewijs. 
Op een nieuw verworven stuk grond komt 
eerst alleen beplanting. In een later stadium, 
als meer grond is verworven en ingeplant, 
wordt het bos verder ingericht met 
bijvoorbeeld paden. Het bos zal er niet overal 
hetzelfde uitzien. Er komen stille en minder 
stille plekken, nattere en drogere gebieden, 
goed bereikbare en ook minder toegankelijke 
bosdelen waarin je kunt rondstruinen. Het bos 
krijgt een natuurkern met bos en open delen 
waarin grote grazers rondlopen, maar er komt 
ook een golfbaan bij Benthuizen. Er is ruimte 
voor het Nationaal KinderBomenBos, het 
eerste bos in Nederland waar geboorte- en 
gedenkbomen voor kinderen worden geplant. 
 
Op dit moment is ongeveer 600 ha. 
verworven, waarvan 240 ha. is ingeplant. Het 
hele gebied moet in 2016 aangelegd zijn, in 
2030 kan het Bentwoud volgroeid zijn. Om alle 
grond te verwerven en het Bentwoud in te 
richten moet het Bentwoud zijn opgenomen in 
gemeentelijke bestemmingsplannen.  
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3. Stand van zaken programma-brede activiteiten en projecten 

3.1 Recreatief Routenetwerk 
Doelstelling 
Het doel van het project Recreatief 
Routenetwerk is het realiseren van een 
samenhangend Recreatief Routenetwerk. Aan 
de hand van een aantal criteria zijn 145 
projecten gedefinieerd, waarbij per project is 
gezocht naar een initiatiefnemer en bevoegd 
gezag (subsidieverleners, beleidsbewakers en 
vergunningverleners). De projecten zijn 
gekozen om de verbinding tussen stad-land tot 
stand te brengen en een heldere en betere 
positionering van het recreatieve product en 
afgestemd op de marketingstrategie voor het 
Groene Hart te realiseren.  

 
Voortgang t/m 2009 
Eind 2008 is voor de 145 projecten die voldoen 
aan de criteria van de Doelenboom, een 
gedragen ‘Uitvoeringsagenda RRN 2009-2013’ 
opgesteld. Deze agenda is in februari 2009 
door de Stuurgroep Groene Hart vastgesteld. 
In 2009 is begonnen met het aanjagen en de 
realisatie van de projecten. Niet alle projecten 
kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd en 
subsidiebudgetten kunnen overvraagd worden. 
Daarom zijn prioriteiten gesteld bij het 
aanjagen van de projecten. Het icoonproject 
was in 2010 inmiddels zo ver geprogrammeerd 
dat het project op 25 maart 2010 in een 
bijeenkomst is overgedragen aan de provincie. 
De aanjaagrol vanuit het Programmabureau 
Groene Hart is daarmee vervallen.  

Voortgang 2010 
Het doel voor 2010 was dat 35% van alle 
projecten in de realisatiefase terecht zal 
komen. Dit betekent 51 van de 145 projecten. 
Uit de gegevens blijkt dat er gemiddeld 
inderdaad 35% van de projecten in de 
realisatiefase zit, waarbij Zuid-Holland en 
Utrecht boven dit gemiddelde zit. Wel is 
daarbij de kanttekening dat het totaal van 145 
projecten geslonken is naar 142 projecten: om 
verschillende redenen zijn projecten 
vervallen/ingetrokken (vooral in Utrecht en 
Zuid-Holland) maar er zijn ook projecten 
toegevoegd aan de lijst (Noord-Holland). 

 
Uit de gegevens van Zuid-Holland blijkt dat 
van de 50 Zuid-Hollandse projecten er 20 
(40%) uitgevoerd zijn of in de realisatiefase 
zitten. Bij de overdracht van RRN in maart 
2010 heeft Zuid-Holland ervoor gekozen een 
top 5 te hanteren: niet richten op uitvoering 
van alle projecten tegelijk, maar gericht 

stimuleren van RRN-projecten die snel en 
concreet bijdragen aan de verbetering van de 
stad-land verbindingen en het realiseren van 
recreatieve transferia in het Groene Hart. 
Projecten die nu in uitvoering zijn: Transferium 
Reeuwijkse Hout, aanlegsteigers en Romeinse 
wachttoren bij Fort Wierickerschans, 
Fietspadenstructuur Bentwoud, fase 1. 
 
In Utrecht stonden 46 projecten op de lijst. 
Hiervan staat de teller in 2010 op 21 (46%) 
uitgevoerde/in uitvoering zijnde projecten. 
Diverse projecten zijn verder gebracht richting 
uitvoering. De voorbereiding van een aantal 
projecten is in 2010 in een stroomversnelling 
gekomen. In de AVP-gebieden Utrechtse 
Waarden, De Venen en Utrechtse Vecht en 
Weiden zijn recreatievisies opgesteld, waarin 
meerdere recreatieve routeprojecten zijn 
opgenomen. In 2010 bleek anderzijds dat voor 
enkele projecten onvoldoende steun 
(beleidsmatig, financieel) kon worden 
gevonden, waardoor de projecten op korte 
termijn zijn afgevallen. Het nieuwe regeer-
akkoord heeft de onzekerheid vergroot over de 
mogelijke ‘synergie’ van enkele projecten in 
relatie tot het natuurbeleid en recreatie om de 
stad. Voorbeelden van projecten die nu in 
uitvoering zijn: jaagpad Hollandsche IJssel, 
pond Ameide, fietspad Korssesteeg-
Ruigenhoek, wandelroute Haarrijn–Groene 
Hart en fietspad over A2 Maarssenbroek-
Utrecht West.  
 
Er zaten 20 Noord-Hollandse projecten in het 
RRN-programma. Hiervan zijn 4 (20%) grote 
projecten in de realisatiefase beland of 
gerealiseerd, onder andere bezoekerscentra en 
de Maxisbrug bij Muiden. Bij nagenoeg alle 
plannen is wel voortgang te zien, maar de 
uitvoering loopt door diverse oorzaken voor 
bijna alle projecten trager dan verwacht 
(discussies over ontwerp, grondproblemen bij 
wandel- en fietspaden). Als gevolg van het 
regeerakkoord zijn daar financierings-
problemen bij gekomen. Naast de 20 projecten 
staan er 9 nieuwe projecten op de nominatie 
om toegevoegd te worden aan de lijst van 
projecten.  
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Onzekerheden en risico’s 
 De financiële dekking komt uit de 

subsidiebijdragen vanuit de huidige ILG- en 
POP-budgetten en het Provinciaal Fietsplan 
(Zuid-Holland). Een deel van de projecten 
wordt gefinancierd vanuit RodS (Utrecht) en 
de afronding van landinrichtingsprojecten. 
Deze ILG- en RodS-budgetten staan door het 
Regeerakkoord onder druk, waarmee de 
uitvoering tot en met 2013 in gevaar komt.   

 

De provinciale financiering wordt mede 
afhankelijk van de nieuwe Provinciale Staten 
na de verkiezingen in 2011. Deze 
onzekerheden hebben ook consequenties voor 
de cofinanciering door gemeenten. Dit was al 
een risico die met de financiële onzekerheid 
rond ILG is toegenomen. Verder geldt het 
risico dat de voortgang vertraagd door 
vergunningverleningsprocedures rond de 
Natuurbeschermingswet (Utrecht). 

 

3.2 Merk en Marketing 
Doelstelling 
Het icoonproject Merk & Marketing wil van het 
Groene Hart een sterk merk maken. Een 
grotere bekendheid moet leiden tot meer 
bezoek en meer economische activiteit. 
Wanneer men de waarde van het Groene Hart 
beter weet te waarderen vergroot dit ook de 
effectiviteit van andere icoonprojecten. 
 
Voor Merk & Marketing is een 0-meting gedaan 
naar de bekendheid en activiteiten in het 
Groene Hart. Als SMART doelstelling is bepaald 
dat de percentages, bekendheid en activiteiten 
in de periode 2008 – 2011 met 5% punten 
moeten stijgen. In 2011 wordt de 
resultaatmeting gedaan. 
Voor Merk & Marketing is een strategie 
ontwikkeld. Door bundeling van de 
communicatieactiviteiten van lokale 
organisaties en een gebruik van een uniform 
beeldmerk wordt een eenduidig beeld 
gecreëerd, waarmee het Groene Hart op de 
kaart wordt gezet. De belangrijkste drager van 
het concept is de website www.groenehart.nl.
Door middel van de website en de daaraan 
gerelateerde (marketing)activiteiten is een 
breed gedragen platform ontstaan waar de 
bureaus voor toerisme, bedrijfsleven, agrarisch 
ondernemers en overheden in het Groene Hart 
in participeren. De website en de campagne 
zijn in 2009 door het Programmabureau 
Groene Hart opgezet en worden door het 
Programmabureau beheerd en verder 
uitgebouwd met als doel om binnen een 
periode van drie jaar na aanvang van het 
project - uiterlijk 1 januari 2012 - tot 
overdracht van de activiteiten aan een 
rechtsopvolger te komen. Het project kan een 
effectieve uitvoering van de andere 
icoonprojecten stimuleren. 
 

Voortgang t/m 2009 
Met het symposium ‘Het Groene Hart Leeft!’ op 
26 maart 2009 in Alphen aan den Rijn is de 
kwartiermakerfase van Merk & Marketing 
afgerond. In de zomer van dat jaar is de 
campagne daadwerkelijk van start gegaan. Op  
 
1 juni 2009 is gestart met het vullen van de 
nieuwe website www.groenehart.nl. Daarna is 
de promotiecampagne voor de website gestart. 
Binnen 6 maanden hebben meer dan 120.000 
unieke bezoekers de website bezocht en is het 
aantal deelnemende organisaties gestegen tot 
400 met meer dan 700 aanbiedingen. Eind 
2009 was al voor meer dan € 3,2 miljoen aan 
advertentiewaarde aan free publicity 
gerealiseerd. De Merk & Marketing Groene 
Hart aanpak is genomineerd voor de 
Citymarketing Innovatie Awards 2010 van het 
Netwerk Citymarketing Nederland. Hiermee is 
in de praktijk bewezen dat er een breed 
draagvlak is en enthousiasme bestaat voor de 
aanpak, zowel bij de overheid, 
middenorganisaties als het bedrijfsleven. 

 
Voortgang 2010 
Het icoonproject Merk & Marketing kent een 
aantal deelprojecten: 
 
Maand van het Groene Hart: de maand is 
in 2009 door stichting ‘De Ronde van het 
Groene Hart‘ voor het eerst georganiseerd en 
kende toen 4 evenementen. In 2010 heeft het 
Programmabureau Groene Hart dit samen met 
Groene Hart-Kloppend Hart, het Groene Hart 
Bureau voor Toerisme en Ronde van het 
Groene Hart georganiseerd. Er zijn 120 
evenementen georganiseerd. Deze varieerden 
van klein (‘lammetjesdag’) tot groot (Joop 
Zoetemelk Classic). Door de schrijvende pers is 
veel publiciteit aan de evenementen gegeven. 
 
Pers PR: De waarde aan free publicity 
bedraagt voor 2010 € 3,1 miljoen.  
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4-seizoenen-campagne: in 2010 is online 
en offline geadverteerd met Groene Hart 
activiteiten en producten. Hierbij is intensief 
samengewerkt met de ANWB. Er is 
geadverteerd via een banner Groene Hart op 
de ANWB zoekmachine, in de bladen Flair, 
Seasons en Minds, op bill-boards langs de A2, 
A4 en A12.  
 
De website www.groenehart.nl is een 
groot succes, zowel bij de aanbieders als de 
bezoekers. Het aantal aanbieders is gestegen 
van 400 naar ruim 600, met meer dan 1.900 
verschillende aanbiedingen. In het jaar 2010 is 
het aantal unieke bezoekers 324.000, met een 
topmaand in augustus met 50.000 unieke 
bezoekers. Conform de doelstelling komt 80% 
van de bezoekers uit de Randstad, juist zij zijn 
op zoek naar leuke uitjes in de buurt. De 
website is ingericht vanuit de vragen van de 
consument. Populaire onderwerpen zijn 
schaatsen, fietsen, activiteiten met de 
kinderen, slechtweer uitjes en natuurlijk de 
Maand van het Groene Hart met een speciale 
kalender. In 2010 is er een fietsrouteplanner 
aan de website toegevoegd. Consumenten 
kunnen zich met een wekelijkse nieuwsbrief op 
de hoogte houden van activiteiten in het 
Groene Hart (2.100 abonnees). Er is ook een 
aparte nieuwsbrief voor aanbieders om elkaar 
te stimuleren, te anticiperen en betrokkenheid 
te creëren (bijna 1.300 abonnees). 
 
Co-advertising: met het Nederlands Bureau 
voor Toerisme en Congressen, het Zuid-
Hollands Bureau voor Toerisme, Groene Hart 
Bureau voor Toerisme en de VVV Zuid-Holland-
Zuid zijn in 2010 de volgende gezamenlijke 
campagnes ontwikkeld: Spots op de regionale 
TV stations, twee uitzendingen in de serie 
WieKent NL op SBS6, een online campagne 
gericht op 49-plussers met ook commercials bij 
McDonalds, een boekje om de NCRV gids met 
tips in voor drie Nationale Landschappen 
waaronder het Groene Hart en een Groene 
Hart special in de NCRV TV serie ‘Groen in de 
stad’.  
 
Logo-gebruik: Het Groene Hart logo wordt 
inmiddels door veel partijen, waaronder de 
Groene Hart-gemeenten en -bedrijven 
gebruikt. Toch loopt het aantal achter op de 
doelstelling, mede omdat gemeenten en 
bedrijven hun eigen huisstijl niet willen 
loslaten. Wel staat al vaker het Groene Hart 
logo op hun site. 
 

Merk & Marketing ondersteunt de Stichting 
Groene Hart, kloppend Hart (GHkh). Dit is 
een samenwerkingsverband van 10 Agrarische 
Natuur Verenigingen, brancheorganisaties en 
250 ondernemers als leden dat zich vooral 
toelegt op (streekproduct)ontwikkeling. In 
2010 is er sprake van een echte doorbraak 
met de streekprodukten-lijn in de Hoogvliet 
supermarkten en de Groene Hart marktwagen. 
Deze marktwagen verkoopt streekproducten 
en geeft toeristische informatie over het 
Groene Hart. De Marktwagen wordt door een 
ondernemer geëxploiteerd en zal zoveel 
mogelijk markten en evenementen in de 
Randstad aandoen. Promotioneel is er 
deelgenomen aan een aantal beurzen en zijn 
er diverse brochures en Boerenkaasroutes 
gemaakt. De verkiezing van het ‘Groene Hart-
Streekprodukt van het jaar’ trekt steeds meer 
deelnemers en genereert steeds meer 
publiciteit. In 2010 is een likeur uit het Groene 
Hart uitgeroepen tot meest veelbelovende 
innovatie. 
 
Het icoonproject Merk & Marketing heeft in 
korte tijd veel partijen in het Groene Hart 
weten te mobiliseren en vooral te 
enthousiasmeren. Steeds meer ondernemers 
en organisaties merken dat het Groene Hart 
‘in’ is. Dit stimuleert hen om zelf nieuwe 
initiatieven te nemen, ook zonder financiële 
ondersteuning vanuit Merk & Marketing. 
Enkele voorbeelden uit 2010 zijn: ‘Van Streek’ 
een serie verhalenbundels over bijzondere 
gewone mensen in het Groene Hart, het 
magazine ‘Groene Hart Leven’ van stichting 
Groene Hart, Groene Hart bier, Groene Hart 
brood en diverse ondernemers zijn een 
evenementenbureau of een Bed & Breakfast 
gestart. Dit toont aan dat M&M niet alleen de 
bekendheid vergroot, maar ook economische 
investeringen bevordert. Steeds meer mensen 
worden trots op het Groene Hart en investeren 
er in.  
 
2011  
De belangrijkste mijlpaal voor 2011 is de 
overdracht van het project M&M. De planning 
is om in 2011 tot duurzame overdracht van het 
icoonproject Merk & Marketing aan een 
rechtsopvolger te komen. Naast een formele 
rechtsopvolger wordt ook gezocht naar 
partijen die een structurele financiële basis 
kunnen bieden aan het project. De formele 
overdracht dient met de nodige publiciteit 
gepaard te gaan. Dit is, na het symposium op 
26 maart 2009 waar Merk & Marketing werd 
geïntroduceerd, hét moment voor de Stuur-
groep om de resultaten die met dit icoon-



Voortgangsrapportage 2010  Groene Hart  -  Westelijke Veenweiden   32

project zijn bereikt te laten zien. Tegelijkertijd 
is het de start van de nieuwe rechtsopvolger. 
De plannen die in samenwerking met de 
rechtsopvolger opgesteld gaan worden voor 
2012 en verder, zullen dan worden gepres-
enteerd. Hiermee ontstaat ook inhoudelijk een 
vloeiende overgang tussen het lopende 
icoonproject Merk & Marketing en de nieuwe 
aanpak. Naast de overdracht wordt in 2011 
ingezet op stabilisering van de free publicity op 
3 miljoen euro. Verder wordt gestreefd naar 
een groei van het aantal unieke bezoekers op 
de website door onder andere het bereik van 
de site te vergroten door koppeling met 
andere sites. In 2011 worden de activiteiten uit 
2010 voortgezet: maand van het Groene Hart, 
de 4-seizoenen campagne met extra aandacht 
voor waterrecreatie, tv-programma’s en 
doorontwikkeling van de website. Deze laatste 
is een major project in 2011: door de websites 
van groenehart.nl te integreren met die van 
Groene Hart Kloppend Hart en Groene Hart 
Bureau voor Toerisme, en een koppeling te 
maken met de landelijke VVV-site, wordt het 
bereik enorm vergroot.  

 

Onzekerheden en risico’s 
Het is op dit moment onzeker hoe de 
overdracht van M&M er uit zal zien, en wat de 
financiële onderlegger in de toekomst zal zijn. 
Deze onzekerheid geeft het risico dat de 
campagne zal stoppen aan het eind van 2011. 
Dat zal vervolgens betekenen dat er een 
(grote) terugloop van economische 
verdiensten in het Groene Hart zal optreden en 
de good will en vertrouwen onder alle partijen 
in het Groene Hart enorm zal afbrokkelen. Om 
dit risico af te wenden wordt er dan ook alles 
aan gedaan om een goede medefinancier en 
rechtsopvolger te vinden. 
 

3.3 Voorloper-Doorloper  
Doelstelling 
De Voorloper is een bouwsteen voor de 
provinciale structuurvisies van de drie Groene 
Hart provincies. De Voorloper is in 2009 
vastgesteld. Doel van het Doorloper-traject is 
een implementatie van het Voorloper-beleid in 
diverse provinciale instrumenten. In het 
vervolgtraject daarop (Doorloper) staan de 
volgende onderwerpen centraal:  

� Toetsing van implementatie van het 
Voorloperbeleid in de structuurvisies 

� Toetsing van implementatie van het 
Voorloperbeleid in gelijksturende 
regelgeving (verordening ruimte) 

� Implementatie bodem- en waterbeleid: 
dit is inmiddels verder opgepakt in 
Programma Westelijke Veenweiden 

� Uitwerken kernkwaliteiten landschap in 
kwaliteitsatlas: dit is in het project 
‘Ruimtelijke Kwaliteit’ verder opgepakt. 

� Verrommeling 
� Wonen en werken 
� Woningbouwmonitor 

 
Voortgang t/m 2009 
De Voorloper is in 2009 vastgesteld. In 2009 is 
het Doorloper-traject gestart met het vast-
stellen op welke onderwerpen de 
implementatie van de Doorloper getoetst zal 
worden. Het plan van aan pak voor de 

Doorloper is in het najaar 2009 door de 
Stuurgroep vastgesteld. 

Voortgang 2010 
In 2010 hebben de provincies Zuid-Holland en 
Noord-Holland hun provinciale structuurvisie 
vastgesteld. Het Voorloperbeleid is hierin 
voldoende tot goed geïmplementeerd. 
Provincie Utrecht heeft een start gemaakt met 
de opstelling van de structuurvisie en verwacht 
deze in 2012 gereed te hebben. Het proces 
wordt nauwlettend gevolgd. 
 
Ook de ruimtelijke verordeningen van Zuid-
Holland en Noord-Holland zijn vastgesteld, 
evenals een partiële herziening van Utrecht. 
De verordeningen zijn niet gelijkluidend, maar 
dienen de doelen uit het Voorloperbeleid 
voldoende. De Stuurgroep heeft besloten dat 
de verschillen zodanig klein zijn en de borging 
van het Groene Hart zodanig goed is dat er 
geen verdere gezamenlijke actie wordt 
voorgesteld. Er zal vanuit de provinciale lijn 
blijvende samenwerking plaatsvinden zodat 
ook in de toekomst aandacht voor de 
afstemming blijft.  
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Het onderwerp verrommeling is één van de 
indicatoren in de Effectmonitoring Groene 
Hart. Uit deze 0-meting blijkt dat de aanpak 
van verrommeling waar provincies invloed op 
kunnen hebben (grote elementen als 
hoogspanningsmasten en windmolens en 
regionale elementen als bedrijventerreinen), 
op schema ligt en/of positief scoort. Op dit 
moment is er geen aanleiding hier extra actie 
op te zetten. Op de kwaliteitsatlas zijn goede 
voorbeelden te vinden van locaties waar de 
verrommeling wordt aangepakt. 
 
In Zuid-Holland is naar aanleiding van het 
krimponderzoek (2009) een vervolgactie 
gestart gericht op het bewustwordingsproces 
over krimp op gang te brengen onder 

gemeenten en regio’s. Dit traject wordt 
nauwlettend gevolgd maar leidt in 2010 nog 
niet tot een gezamenlijke actie op Groene Hart 
niveau. De woningbouwmonitor is in 2009 
reeds geëffectueerd en in 2010 opgenomen als 
indicator in de Effectmonitoring Groene Hart. 
 
2011  
In 2011 zullen geen extra acties in het kader 
van de Voorloper-Doorloper worden 
ondernomen. De lopende acties zullen blijven 
doorgaan (volgen van de woningbouwmonitor,  
 
volgen van ontwikkelingen rond de nieuwe 
structuurvisie van Utrecht, volgen van 
ontwikkelingen op RO-gebied in de drie 
provincies).  

 

3.4 Ruimtelijke Kwaliteit (Kwaliteitsatlas en Kwaliteitsteam)  
Doelstelling 
Het project Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit de 
drieluik Kwaliteitsatlas – Kwaliteitsateliers – 
Kwaliteitsteam. De Kwaliteitsatlas biedt kaders 
en inspiratie om de kernkwaliteiten van het 
Groene Hart te beschermen en te ontwikkelen. 
Kwaliteitsateliers bieden een interactieve 
werkvorm om met elkaar in gesprek te gaan 
en in discussie te komen over ruimtelijke 
kwaliteit om zo de enerzijds de inhoud van de 
kwaliteitsatlas te voeden, maar ook om 
gezamenlijk het beeld ‘wat is ruimtelijke 
kwaliteit’ en hoe dat te realiseren. Adviezen 
van het onafhankelijke kwaliteitsteam bieden 
houvast en inspiratie vanuit de inhoudelijke 
expertise van het team.  
 
Voortgang t/m 2009 
Eind 2009 is de doorontwikkeling van de 
kwaliteitsatlas gerealiseerd, wat heeft 
geresulteerd in een brede ‘briefing’ onder alle 
potentiële gebruikers begin 2010. De 
kwaliteitsatlas 2.0 bevat: een beleidsverkenner 
waarin beleidsplannen, structuurvisies en 
bestemmingsplannen in het Groene Hart zijn 
terug te vinden; gebiedsprofielen staan waarin 
de kernkwaliteiten, landschapstypen, opgaven 
en inrichtingsprincipes per gebied in een 
oogopslag te zien zijn, inclusief een kwaliteits-
kader voor lintbebouwingen; inspirerende 
praktijkvoorbeelden van projecten die de 
landschappelijke kwaliteiten van het Groene 
Hart ten goede komen; nieuwsberichten over 
ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart; een 
interactief (discussie) platform voor 
professionals. Bovendien presenteert 
Kwaliteitsteam zich op de atlas met onder 
andere hun leidraad en adviezen.  
 

Voortgang 2010 
Het jaar 2010 staat in het teken van het 
organiseren van het draagvlak en gebruik van 
de kwaliteitsatlas. Hiervoor zijn informatie-
bijeenkomsten in de gemeentelijke regio’s, 
digitale nieuwsbrieven ‘Kwaliteitsatlas’ en de 
organisatie van een platformbijeenkomst voor 
gebruikers uitgevoerd. Ondanks deze 
inspanningen blijft het gebruik en de 
bekendheid van de kwaliteitsatlas beperkt. In 
het najaar 2010 is een extra communicatie-
offensief ingezet. Met het Woerdens Beraad is 
het gesprek over een mogelijke overdracht van 
het beheer van de site naar de gemeenten van 
het Groene Hart opgestart. Dit wordt vervolgd 
in 2011. 

 
In 2010 zijn 2 in plaats van 3-4 Kwaliteits-
ateliers georganiseerd. Er is bewust gekozen 
voor kwaliteit in plaats van kwantiteit om de 
overload aan ateliers/bijeenkomsten op 
(gemeente) ambtenaren te voorkomen en om 
de 2 georganiseerde ateliers goed te kunnen 
voorbereiden. Het onderwerp voor de eerste 
atelier in juni was ‘landbouw/schaalvergroting/ 
bestemmingsplannen en het landschap in het 
Groene Hart’. Het atelier is druk bezocht door 
11 gemeenten en vertegenwoordigers van 
LTO, diverse provincies, regionale 
samenwerkingsorganen en onderzoeks- en 
adviesbureaus. Het tweede atelier vond plaats 
op 4 november 2010. Deze editie was specifiek 
voor gemeentebestuurders: er zijn veel nieuwe 
wethouders na de gemeenteverkiezingen in 
het voorjaar 2010. Met het atelier worden zij 
snel en direct meegenomen in de thematiek 
die speelt in het Groene Hart. Beide ateliers 
zijn samen met het Woerdens Beraad 
georganiseerd. Deze samenwerking zal in 2011 
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voortgezet worden. De onderwerpen voor de 
ateliers komen uit het traject ‘bestemming-
splannen met Groene Hart-kwaliteit’ waarbij 
gemeenten worden bevraagd op ‘probleem-
velden’. 
 
Het Kwaliteitsteam is in 2010 op stoom 
gekomen. Het team is gestart met het 
opstellen van een leidraad om eenheid te 
brengen in de verschillende disciplines waaruit 
het team bestaat. Het team komt regelmatig 
bijeen gecombineerd met werkbezoeken op 
locatie. Het team heeft tot nu toe 5 adviezen 
afgerond, ze zijn bezig met 4 adviezen, en 1 
advies ligt er in het vooruitzicht. Niet alle 
adviesaanvragen zijn gehonoreerd: voorlopig is 
er 1 adviesaanvraag afgekeurd vanwege te 
grote discrepantie die de aanvraag vertoont 
met het huidige ruimtelijke beleid van de 
provincie. Alle adviezen zijn tot nu toe op 
aanvraag, maar bevatten vaak ook onderdelen 
waar ongevraagd advies op wordt gegeven. Al 
doende is gebleken dat de intake van een 
adviesaanvraag erg belangrijk is: koppeling 
aan bestaand ruimtelijk beleid, krachtenveld 
rondom de adviesaanvraag, inzicht in de 
historie van het proces en bestaande besluiten 
spelen allemaal mee om het advies goed te 
laten ‘landen’. Deze intake-fase blijkt meer tijd 
te vragen dan oorspronkelijk voorzien, 
waardoor het aantal adviezen dat afgegeven 
kan worden per jaar minder is dan bij aanvang 
gedacht. 
 
De adviezen zijn opbouwend kritisch en de 
reacties erop zijn wisselend (ook in de media): 
van ‘bedankt’ tot uitnodiging van betrok-
kenheid van het team in het vervolgtraject. 
Eind 2010 wordt het functioneren van het 
kwaliteitsteam geëvalueerd, wat mede bepaalt 
hoe zij in 2011 verder zullen gaan. 
 

2011  
In 2011 staan de activiteiten voor de 
Kwaliteitsatlas in het teken van nog meer 
bekendheid geven aan en gebruik van de 
atlas. Door zowel de social media te benutten, 
regelmatig nieuwsbrieven uit te brengen, 
intensievere koppeling leggen met de 
activiteiten van het kwaliteitsteam, maar ook 
gemeenten intensiever te betrekken via de 
regio’s en het Woerdens Beraad, wordt hier 
aan gewerkt. Doelstelling is om in 2011 met de 
gemeenten te bezien hoe een deel van de 
invulling en beheer van de site door 
gemeenten ingevuld kan worden. 
 
Er zullen in 2011 ook weer kwaliteitsateliers 
georganiseerd worden. Deze zullen zoveel 
mogelijk gekoppeld worden aan adviezen van 
het kwaliteitsteam. Er wordt onder andere 
gedacht aan ateliers in samenwerking met het 
kwaliteitsteam over Ruimte voor Ruimte, de 
Groene Ruggengraat, RodS/stadsranden en de 
Woningbouwopgave in het Groene Hart. 
 
Het kwaliteitsteam zal in 2011 naar 
verwachting meer thematische adviezen en 
ongevraagde adviezen geven dan in 2010. Zo 
wordt al gewerkt aan een advies over Water-
panorama’s en Dorpslinten. Naar verwachting 
zullen ook weer de nodige adviesvragen 
binnenkomen. De provincies en het Woerdens 
Beraad worden opgeroepen om gemeenten 
daartoe aan te sporen. Het thema ‘De basis is 
water’ zal komend jaar een belangrijke rol 
spelen in de advisering.  
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3.5 Effectmonitoring  
Doelstelling 
Doel van de Effectmonitoring is inzichtelijk te 
maken hoe het gaat met het realiseren van de 
doelen voor het Groene Hart. De 
Randstedelijke Rekenkamer (2008) benadrukte 
in haar advies het belang van Effectmonitoring 
als aanvulling op de jaarlijkse 
voortgangsrapportages. De effectmonitor geeft 
aan de hand van alle kernindicatoren een 
kernachtige beschrijving van de toestand in 
het Groene Hart. Door het regelmatig herhalen 
van de monitoring is het mogelijk om aan te 
geven wat het effect is van het beleid voor het 
Groene Hart. Het Groene Hart is het eerste 
Nationale Landschap dat een effectmonitor 
heeft. 

 
Voortgang 2010 
In 2010 is de eerste effectmonitor Groene Hart 
gepubliceerd. Aan de hand van elf 
kernindicatoren is de toestand in het Groene 

Hart beschreven. Van deze elf kernindicatoren 
is de nulsituatie bepaald. Het gaat om een 
beschrijving van de uitgangssituatie met als 
peiljaar 2009. Zowel de 
Voortgangsrapportages als de effectmonitor 
zijn op 3 juni 2010 in het Bestuurlijk overleg 
met het Rijk besproken. De monitor is zeer 
positief ontvangen. In navolging van het 
Groene Hart is ook in 2010 een begin gemaakt 
met een effectmonitor voor de Westelijke 
Veenweiden.  

 
2011  
In 2011 wordt de effectmonitor voor de 
Westelijke Veenweiden opgesteld. De 
presentatie is vergelijkbaar met die van het 
Groene Hart. De intentie is om in 2012 een 
eerste vervolgmeting te laten plaatsvinden en 
de effectmonitor voor Groene Hart en 
Westelijke Veenweiden te integreren.  

 



Voortgangsrapportage 2010  Groene Hart  -  Westelijke Veenweiden   36

3.6 Kennis en Innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 
In het in februari 2010 vastgesteld Programmaplan Westelijke Veenweiden is opgenomen dat er een 
Kennis- en Innovatieprogramma voor de Westelijke Veenweiden moet worden opgezet. Met de komst 
van een nieuwe programmaleider Westelijke Veenweiden is het Programmabureau daar half april mee 
gestart.  
 
Voortgang 2010  
In 2010 is gebleken dat er breed 
(maatschappelijke organisaties, 
kennisinstellingen, bedrijven en 
overheidsinstellingen) behoefte is aan een 
Kennis- en Innovatieprogramma voor de 
Westelijke Veenweiden gericht op de beleids- 
en kennisvelden: landbouw, bodem, water, 
klimaat, natuur en biodiversiteit, enzovoort.  
Er is vooral behoefte aan kennisuitwisseling 
tussen en het verbinden van, de verschillende 
disciplines en aan vertaling van kennis naar de 
praktijk. Dit is vertaald in eerste concepten 
voor het Kennis- en Innovatieprogramma. 
Vooruitlopend op definitieve uitwerking en 
vaststelling van het Kennis- en 
Innovatieprogramma is er een 
onderzoeksprogramma 2011 opgesteld. Waarin 
met bijdragen van veel partijen bijna honderd 
voor de veenweiden relevante onderzoeken en 
innovaties zijn opgenomen, die in 2011 lopen, 
gaan lopen of als idee verder uitgewerkt gaan 
worden. Hoofddoel van dit programma is voor 
alle betrokken partijen in de bodem-, water-, 
landbouw-, natuur- en klimaatwereld 
inzichtelijk maken wat er in de verschillende 
disciplines gebeurt, zodat ze zelf verbanden 
kunnen gaan leggen en kennis uit kunnen 
wisselen. Daarnaast is er vanuit het 
Programmabureau waar mogelijk actief 
bijgedragen aan onderzoeks- en 
innovatievoorstellen door uit het netwerk van 
de Nota Ruimteprojecten pilotlocaties aan te 
dragen, nieuwe partners voor een onderzoek 
te vinden, verbanden te leggen tussen eerder 
verworven kennis en voorstellen te verbreden.  
 
Een aparte plek in het ontwikkelen van het 
Kennis- en Innovatieprogramma Westelijke 
Veenweiden wordt ingenomen door het 
proefbedrijf voor de melkveehouderij in 
Zegvelt. De eigenaar Wageningen University & 
Research Centre heeft besloten het 
melkveehouderijonderzoek te concentreren op 
een locatie in Friesland. Begin 2010 heeft de 
klankbordgroep Westelijke Veenweiden 
verzocht te onderzoeken of de voorgenomen 
sluiting van dit bedrijf voorkomen kon worden 
en of er draagvlak genoeg is om het voort te 
zetten als breed onderzoekscentrum voor de 
veenweiden. Dat draagvlak bleek er te zijn en 
vervolgens is onderzocht of zo’n breed 

onderzoekscentrum een belangrijke rol  zou 
kunnen spelen in het kennis- en 
innovatieprogramma Westelijke Veenweiden. 
Dat bleek duidelijk zo te zijn en in de 
concepten heeft Zegveld een belangrijke rol 
gekregen als locatie voor experimenten met 
innovaties die te risicovol zijn voor 
ondernemers en als ontmoetingsplek en 
kenniscentrum voor samenwerkende 
onderzoekers met ondernemers, onderwijs en 
overheden. Ook is gekeken of er voldoende 
vraag zou zijn naar onderzoek in de 
veenweiden voor een aantal jaren. Dat blijkt 
uit het onderzoeksprogramma Westelijke 
Veenweiden, maar dat was voor de WUR 
onvoldoende reden om eigenaar te willen 
blijven van het complex. Er zal nu naar een 
nieuwe eigenaar moeten worden gezocht. 
Door de onduidelijkheid over de voortzetting 
van het kenniscentrum was het nog niet 
mogelijk een definitief kennis- en 
innovatieprogramma Westelijke Veenweiden 
aan de Stuurgroep Groene Hart voor te leggen.  
 
2011 
In 2011 wordt een definitief kennis- en 
innovatieprogramma aan de Stuurgroep 
voorgelegd, zonodig onafhankelijk van een 
definitief besluit over de voortzetting van 
Zegveld. De uitvoering wordt in ieder geval 
voortgezet met het verder uitwerken van het 
onderzoeksprogramma, kennisdeling via o.a. 
de organisatie van gebruikerspanels en de eind 
2010 opgezette LinkedIn groep.  

 
Onzekerheden en risico’s 

 De grootste onzekerheid voor het Kennis- en 
Innovatieprogramma Westelijk Veenweiden is 
de vraag of het proefbedrijf Zegveld als 
kennis- en innovatiecentrum voor de 
Westelijke Veenweiden wordt voortgezet en zo 
ja, in welke vorm en met welke activiteiten. 
Daarna kan het voorstel voor het totale 
programma worden afgerond. De meerwaarde 
van het programma en het centrum wordt 
door veel partijen onderschreven en het 
belang van innovatie wordt in de politiek 
erkend. Er lijkt in ieder geval de komende tijd 
geld voor onderzoek beschikbaar te blijven, 
hoewel daar altijd een bepaalde onzekerheid in 
blijft zitten. 
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3.7 Communicatie: Binding en Beeldvorming  
In 2010 heeft het Programmabureau Groene 
Hart haar inzet en investeringen in het netwerk 
verder voortgezet en geïntensiveerd. Dit is 
nodig om als Programmabureau ‘in positie’ te 
komen en te blijven en om in onze omgeving 
voortdurend draagvlak en commitment te 
realiseren voor de doelen voor het Groene 
Hart. De communicatie-activiteiten betreffen 
activiteiten specifiek gericht op 
programmabrede icoonprojecten, algemene 
communicatie richting de buitenwereld, en 
activiteiten om de onderlinge verbinding en 
uitwisseling tussen Groene Hart betrokkenen 
te bevorderen. De activiteiten staan hieronder 
samengevat.  
 
Programmabrede icoonprojecten 
Recreatief Routenetwerk: eindsymposium, 
website Groene Hart, provinciale websites, 
persbericht. 
In februari 2010 heeft Programmabureau het 
eindsymposium Recreatief Routenetwerk 
georganiseerd. Dit symposium markeerde een 
fase in het project. De fase dat een aantal 
projecten gerealiseerd zijn, gedefinieerd en 
opgenomen in de provinciale organisaties.  
Het draagvlak en de betrokkenheid bij 
recreatief routenetwerkprojecten heeft ertoe 
geleid dat het project in februari 2010 is 
‘overgedragen’ aan de provincies. Betrokken 
partijen als initiatiefnemers van projecten, 
gemeenten, recreatieschappen, 
waterschappen, ANWB waren aanwezig zodat 
men kon horen hoe het recreatief 
routenetwerk project als geheel vorm heeft 
gekregen en om van de provincies te horen 
hoe zij het vervolg van het recreatief 
routenetwerk gaan vormgegeven. De 
voorzitter van de Stuurgroep was aanwezig en 
heeft het symposium geopend.  
Voor de overdracht van het icoonproject 
Recreatief Routenetwerk is naast de dit 
eindsymposium aandacht geweest op de 
website van het Groene Hart, de provinciale 
websites. Tevens is er een persbericht 
verzonden naar perscontacten in het Groene 
Hart.  
 
Merk & Marketing: Maand van het Groene 
Hart, Ronde van het Groene Hart, Telegraaf 
special, TV, ambassadeursbijeenkomst. 
In 2010 is voor het eerst de ‘Maand van het 
Groene Hart’ georganiseerd. 120 grotere en 
kleinere evenementen zijn gekoppeld aan de 
‘Ronde van het Groene Hart’. Deze 
evenementen hebben bijgedragen aan 

invulling van de campagneonderdelen voor 
Merk & Marketing (Huis-aan-Huis bladen, 
magazines, website). Aan de Stuurgroep 
Groene Hart is gevraagd een aantal 
netwerkpartners te selecteren. Deze partners 
(60) zijn door de voorzitter van de Stuurgroep 
uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens de Ronde 
van het Groene Hart. De Telegraaf special met 
16 pagina’s Groene Hart was het toppunt van 
publiciteit rondom de ‘Maand van het Groene 
Hart’. Vanuit het Programmabureau zijn de 
provincies benaderd om invulling te geven aan 
een advertorial. Samen met het Programma-
bureau zijn de advertorials (4) en de instart op 
SBS 6 ontwikkeld. Om draagvlak te behouden 
is er in april 2010 een ambassadeurs-
bijeenkomst Merk & Marketing georganiseerd. 
Doel was het betrokken netwerk bij Merk & 
Marketing te informeren en met hen te kijken 
naar mogelijke samenwerkingsvormen voor de 
toekomst.  
 
Effectmonitoring: persberichten, verspreiding 
nulmeting. 
Het project Effectmonitoring heeft geleid tot 
een 0-meting Groene Hart. Het rapport is 
enthousiast ontvangen door een groot aantal 
partijen. In het persbericht dat door het 
Programmabureau verzonden is een quote van 
toenmalig minister Verburg opgenomen.  
 
Ruimtelijke Kwaliteit: website, nieuwsflitsen, 
linkedin-groep, ateliers, adviezen 
kwaliteitsteam, nieuwsberichten in kranten en 
tijdschriften.  
Vanuit het spoor Ruimtelijke Kwaliteit is een 
communicatietraject gestart. Doel hiervan is 
koppeling van Kwaliteitsatlas, kwaliteitsateliers 
en kwaliteitsteam. De nieuwsflits 
Kwaliteitsatlas wordt verzonden aan 
betrokkenen rondom het spoor Ruimtelijke 
Kwaliteit.  
 
Algemene communicatie 
Reguliere communicatie inzet: website Groene 
Hart (www.groene-hart.nl), nieuwsbrieven, 
persberichten, nieuwsberichten in kranten en 
tijdschriften. 
Om de stakeholders, zoals de provincies, 
gemeenten, ministeries, waterschappen, 
recreatieschappen, Kamers van Koophandel, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
Milieufederaties op de hoogte te houden 
rondom ontwikkelingen gerelateerd aan het 
Uitvoeringsprogramma Groene Hart verschijnt 
4x per jaar een nieuwsbrief.  
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3.8 Herijking 
In 2010 is het Programma Groene Hart herijkt. Sinds 2006 hebben de provincies het voortouw in de 
uitvoering van het Groene Hart beleid. Bij aanvang hebben de provincies mede in opdracht van het 
rijk de handen ineen geslagen om de uitvoering te versnellen. Het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 
loopt van 2007 tot en met 2013 en is dus ongeveer halverwege. De Stuurgroep voor het Nationaal 
Landschap het Groene Hart heeft besloten het Uitvoeringsprogramma te herijken. In de herijking 
wordt benoemd wat de opgave voor de komende jaren voor het Groene Hart kan zijn: het geeft de 
resultaten van een terugblik en een vooruitblik op activiteiten en ontwikkelingen in het Groene Hart. 
De resultaten zijn gebaseerd op een zoveel mogelijk feitelijke analyse van rapporten, beleids-
ontwikkelingen én op interviews van diverse partners die werkzaam zijn in het Groene Hart.  
 
De belangrijkste conclusies die uit de resultaten getrokken kunnen worden, zijn:  

• Dat in het Groene Hart in de afgelopen jaren goede resultaten zijn bereikt en betekenisvolle 
stappen zijn gezet; 

• Dat in het verlengde hiervan de partijen de intentie uitspreken de bestuurlijke samenwerking 
met ambitie voort te zetten. De ambitie vertaalt zich in een voorstel voor de inzet in de 
komende periode: 

o Het voortzetten van de projecten en update van deze projecten als de verandering 
van de omgeving en nieuwe inzichten hierom vragen; 

o Gezamenlijk inzetten op kansen die zich voordoen om de doelen van het Groene Hart 
te bereiken, zoals bijvoorbeeld de ontwikkeling van waterrecreatie in het Groene Hart 
(ter versterking van de beleefbaarheid, recreatie en economie in het Groene Hart) en 
water in relatie tot ruimtelijke ordening; 

o Verbreding van de Stuurgroep met een vertegenwoordiger namens de gemeenten 
(Woerdens Beraad) en een vertegenwoordiger namens de waterschappen. 

o Dat voor de uitwerking van deze ambitie op basis van input van verschillende partijen 
suggesties worden gedaan in de vooruitblik in de Herijking. 

 
Het rapport is besproken en op hoofdlijnen vastgesteld in de Stuurgroep Groene Hart van 19 januari 
2011. De Stuurgroep heeft voorgesteld de resultaten van de herijking in te brengen in de coalitie-
onderhandelingen van de provinciale staten en over te dragen aan de nieuw te vormen Stuurgroep 
Groene Hart. Deze nieuwe Stuurgroep zal vervolgens gaan beslissen over de uitwerking van de 
ambities en de uitvoeringsacties die daaruit voorvloeien. 
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4. Financieel overzicht  

In de Voortgangsrapportage 2009 is voor het 
financiële overzicht Groene Hart een aanzet 
gemaakt om de rubricering te hanteren zoals 
die gebruikt wordt bij de verantwoording van 
de ILG-middelen. In deze Voortgangs-
rapportage is de verandering in weergave 
verder doorgevoerd: er wordt geen inzicht 
meer gegeven op projectniveau, maar op het 
niveau zoals dat ook voor bijvoorbeeld ILG-
PEIL-rapportages wordt gedaan. Op deze 
manier is er meer sprake van single audit 

single information. Bovendien wordt de 
financiële informatie niet beperkt tot de 
icoonprojecten, maar is deze uitgebreid naar 
alle projecten die plaatsvinden in het Groene 
Hart en die bijdragen aan de doelen van het 
Groene Hart. Op deze wijze is er een betere 
aansluiting bij de presentatievorm van de 
Effectmonitoring. Door uit te gaan van 
dezelfde doelen en hetzelfde gebied (Groene 
Hart) is koppeling van de gegevens op den 
duur eenvoudiger. 

 

Uit deze tabel vallen de volgende dingen op: 
1. De totale investeringen in het Groene Hart en Westelijke Veenweiden bedragen samen ruim 

120 miljoen Euro. Hierbij moet worden aangetekend dat in het laatste kwartaal weinig 
investeringen zijn gedaan als gevolg van het verschijnen van het Regeerakkoord: processen 
zijn on hold gezet, en investeringen stopgezet.  

2. De meeste investeringen zijn gedaan in de projecten Westelijke Veenweiden: 44% van de 
totale investeringen betreft maatregelen in de Westelijke Veenweiden.  

3. De verschillen tussen de provincies zijn groot. Vooral de (hoge) investeringen in Utrecht vallen 
op. Utrecht heeft ten opzichte van Noord-Holland en Zuid-Holland relatief veel niet-
icoonprojecten die dit jaar ook meegerekend zijn. 

4. De investeringen in Zuid-Holland zijn beperkt gebleven. Eén van de redenen is dat de aankoop 
van natuurgronden voor een groot deel heeft kunnen plaatsvinden door ruilgronden in te 
zetten waardoor de investeringen beperkt zijn gebleven. In andere Zuid-Hollandse projecten 
zijn herprioritering en temporisering van doelen hier oorzaak van. 

5. De investeringen in sociaal economische vitaliteit zijn behoorlijk en vooral het aandeel 
bestedingen van derden valt daarin op: circa 1/3 (ruim 5 miljoen) van de investeringen is 
afkomstig van derden. Dit betreft bekende cofinanciering van derden in projecten. Eigen 
projecten en initiatieven van private partijen (zonder provinciale betrokkenheid) zijn daarin 
zijn niet meegerekend. De investeringen van derden in Noord-Holland zijn niet bekend. Dat 
betekent een onderschatting van de bijdragen van derden.  
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Middelen besteed ILG Middelen besteed Provincies Middelen Besteed Derden* Middelen besteed Nota Ruimte Middelen besteed EU (POP) TOTAAL 2010

(ILG-
)doelen ZH U NH ZH U NH ZH U NH *** ZH U NH ZH U NH ***

Groene Hart en
Westelijke
Veenweiden

Natuur (EHS) Verwerving *
1.841.697 14.875.053 203.754 2.011.365 62.488 2.497.000 21.491.357

Inrichting 1.778.295 6.017.136 203.024 7.998.455

Beheer 0

Verdroging-
bestrijding

119.426 109.601 46.777 109.601 7.928 393.333

Landbouw 131.187 357.652 16.000 359.128 57.032 16.000 936.999

Landschap 187.592 996.269 127.750 948.337 200.952 477.353 24.500 2.962.753

Recreatie/
ROdS

Verwerving 3.144.718 5.192.592 2.044.139 10.381.449

Inrichting 678.295 4.347.162 13.775 5.039.232

Sociaal-
Economische
vitalisering
**

513.793 2.078.898 360.837 6.792.361 73.970 2.659.407 2.476.082 863.259 50.450 15.869.057

afremmen
bodem-daling

21.724 870.000 18.180.400 615.959 19.688.083

westelijke
veenweiden

verbetering
waterbeheer 430.433 9.500.000 10.300.141 7.557.651 6.021.049 33.809.274

proceskosten 90.043 1.558.491 121.681 1.770..215

TOTAAL 8.275.577 34.074.231 441.105 376.837 12.385.415 2.491.150 2.716.439 13.453.044 Onbekend 30.977.541 8.173.610 6.021.049 879.259 74.950 onbekend 120.340.207

‘* In de Krimpenerwaard is 150 ha aangekocht, maar hiervoor is voornamelijk ruilgronden ingezet, zodat dus het betaalde bedrag beperkt is.
‘** Voor het doel ‘sociaal economische vitalisering’ zijn de aangegeven middelen van derden waarschijnlijk een grote onderschatting omdat hier alleen de middelen zijn opgenomen die bij projecten

als cofinanciering bekend zijn. Er zijn echter vele particuliere initiatieven die in grote mate bijdragen aan dit doel, maar die niet ‘geregistreerd’ staan bij de provincie als investering van derden.
Zie voor voorbeelden paragraaf 3.2 Merk en Marketing.

‘*** Voor Noord-Holland is het nog niet mogelijk om in beeld te brengen wat de bijdragen van derden zijn en wat de Europese bijdrage is aan de projecten in het Groene Hart.
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5. Analyse en conclusies 

5.1 Analyse en conclusies t.a.v. mijlpalen 
 
PROJECTEN Mijlpalen 2010 

gerealiseerd 
Toelichting 

GROENE HART GEBIEDSPROJECTEN 
Groene Uitweg Ja Op hoofdlijnen zijn de mijlpalen 2010 gerealiseerd. 
De Venen Ja Op hoofdlijnen zijn de mijlpalen 2010 gerealiseerd, mede in goede 

samenwerking met Zuid-Holland. 
Krimpenerwaard Ja Met als belangrijkste mijlpaal de succesvolle bemiddeling met gemeente 

Ouderkerk. 
Schelluinen-West Ja Het aantal knelpunten voor 2010 zijn opgelost, waaronder nog niet de 

cruciale groene knelpunten. 
Oude Rijnzone Groten 

deels 
Een bindende Gemeenschappelijke Regeling is getekend. Deel van de 
opgave is bewust getemporiseerd: zoals de woningbouwopgave. 

Groot Mijdrecht Noord Groten 
deels 

Er is besluit genomen over een variant. Deze alternatieve variant vraagt 
echter nog een aantal uitwerkingen die extra tijd en tussenbeslissingen 
vragen.  

Venster Bodegraven-
Woerden 

Deels Besluit genomen één pijler (A12) uit te stellen; 
de Lommerrijke Oude Rijn is overgedragen aan de gemeenten; EHS 
verwerving verloopt traag. 

Groene Ruggengraat Deels De delen van de Groene Ruggengraat die door de andere 
icoonprojecten van het Groene Hart lopen, liggen meer op schema dan 
de overige delen. 

WESTELIJKE VEENWEIDEN GEBIEDSPROJECTEN 
Zeevang Groten 

deels 
De bussinescase is uitgewerkt in een inrichtingsvoorstel, maar het 
project is minder ver uitgewerkt dan andere projecten. 

Kalverpolder Ja De uitvoering is gestart. 
Westzaan Deels Er is nog één scenario over dat draagvlak heeft. Deze wordt 

doorgerekend en afhankelijk van passendheid in begroting volgt nadere 
besluitvorming. 

Maarsseveen-Westbroek Ja het besluit over de inrichting is genomen, recreatieonderdelen zijn 
reeds in uitvoering genomen. 

Groot Wilnis-Vinkeveen Deels Mijlpalen op hoofdlijnen gerealiseerd: vertraging in de 
grondverwerving. 

Zegveld Noord Groten 
deels 

Mede door grote afhankelijkheid van buurprojecten die in vertraging 
zijn. 

Nieuwkoopse Plassen Groten 
deels 

Zie Zegveld-Noord 

Gouwe Wiericke Deels Zie Zegveld-Noord 
Wormer- en Jisperveld Ja Project is volledig in uitvoering. 
Zegveld-Portengen Groten 

deels 
Overeenkomst is getekend over te treffenmaatregelen. De uitvoering is 
loopt, maar tijdpad blijft krap. 

Krimpenerwaard Ja Zie Groene Hart 

GROENE HART-BREDE PROJECTEN en ACTIVITEITEN 
RRN Ja De mijlpaal van 35% realisatiefase is gehaald met wel wisselend succes 

per provincie. 
M&M Ja Inhoudelijke mijlpalen ruimschoots gehaald. Overdracht is punt van 

aandacht (vertraagd) en voorzien in 2011. 
Ruimtelijke Kwaliteit Groten 

deels 
Een levende community is nog niet geheel van de grond. Hierin wordt 
samengewerkt met Woerdens Beraad en wordt voortgezet in 2011. 

Voorloper-Doorloper Ja Implementatie Voorloper naar tevredenheid in structuurvisies en 
verordeningen. 

Effectmonitoring Ja Eerste Effectmonitoring enthousiast ontvangen. 
Kennis- en 
Innovatieprogramma 

Ja De contouren van het programma zijn rond en aanwas van nieuwe 
projecten is hoog. 

Communicatie Ja Veel communicatiemomenten gehad waarbij het Groene Hart als sterk 
merk en waardevol gebied goed is neergezet. 
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Vervolg: Analyse en conclusies t.a.v. mijlpalen 
Uit het overzicht blijkt dat er veel vooruitgang 
is geboekt in de gebiedsprojecten. De directe 
aansturing daarvan vindt plaats vanuit de 
provincies (ILG-lijn). Deze projecten zijn 
langjarige trajecten, waarbij het continu in een 
complex proces balanceren is op het verkrijgen 
en houden van draagvlak in de streek en inzet 
van middelen om mijlpalen te realiseren. Het 
resultaat raakt bewoners en betrokken partijen 
direct en het is vaak een diepte-investering in 
doelen die niet voor iedereen even zichtbaar, 
tastbaar en/of relevant zijn, bijvoorbeeld het 
afremmen van bodemdaling, een robuuster 
watersysteem en daarmee een beter 
beheersbaar watersysteem en verbetering / 
handhaving van ruimtelijke kwaliteit. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat het in zo’n 
proces soms 2 stappen voorwaarts en 1 stap 
achterwaarts is.  

 
Positief is het om te constateren dat een aantal 
belangrijke processtappen in 2010 tot een 
goed einde zijn gebracht (onder andere 
bemiddeling in Krimpenerwaard, besluit met 
draagvlak van bewoners in Groot Mijdrecht-
Noord).  
 
De Groene Hart-brede projecten blijken over 
het algemeen succesvol te zijn. Deze 
successen worden tot stand gebracht in goede 
samenwerking met vele partijen, onder andere 
Woerdens Beraad en Groene Hart Bureau voor 
Toerisme/Groene Hart-Kloppend Hart. Deze 
Groene Hart-brede projecten zijn 
ondersteunend in het stimuleren van 
voortgang in gebiedsprocessen en in het 
realiseren van brede doelen voor het Groene 
Hart. Deze projecten worden direct 
aangestuurd door het Programmabureau 
Groene Hart.  
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5.2 Analyse en conclusies risico’s en onzekerheden 
 
In veel gebiedsprojecten spelen dezelfde 
risico’s. In de beheersmaatregelen is het zaak 
om hierin van elkaar te leren en samen op te 
trekken richting de tweede termijn van het 
Uitvoeringsprogramma.  
 
In het verleden stond het onderwerp 
‘Grondverwerving EHS / Grondmobiliteit’ altijd 
met stip op één als het ging om risico’s in de 
voortgang. Echter met het verschijnen van het 
Regeerakkoord in oktober 2010 zijn de risico’s 
en onzekerheden sterk veranderd door de 
gewijzigde inzet en opstelling van het rijk. 
Samenvatting van de veranderingen en 
consequenties: 

� De ecologische hoofdstructuur (EHS) 
wordt in 2018 herijkt gerealiseerd, 
onder meer door grensverlegging, 
strategische inzet van ruilgronden en 
ontstapeling van gebiedscategorieën, 
met maximale inzet op beheer en 
minimale verwerving van grond. Met 
directe ingang heeft het ministerie van 
EL&I (voorheen ministerie van LNV) 
gemaand de verwerving stop te 
zetten. Dit heeft uiteraard grote 
consequenties voor de onder-
handelingen in de gebiedsprojecten: 
veel onderhandelingen waren in een 
vergevorderd stadium (vaak na een 
periode van jaren intensieve 
investeringen op proces en draagvlak-
verwerving). 

� De belegde ruimte in het Fonds 
Economische Structuurversterking 
(FES) van middelen op het gebied van 
Verkeer en Vervoer, Ruimtelijke 
Ordening, Milieu en Duurzaamheid en 
Kennis en Innovatie wordt over-
geheveld naar het Infrastructuurfonds 
respectievelijke de departementale 
begrotingen. Er vindt deze periode 
geen additionele voeding plaats van 
het FES. De onbelegde ruimte komt 
ten goede aan de algemene middelen. 

� De totale besparing bedraagt 390 
miljoen en wordt onder andere 
ingevuld door maatregelen uit de 
decentralisatie ILG en de zelfrealisatie 
van Nationale Landschappen. De 
maatregelen uit de heroverweging 
volgen de volgende invalshoeken: 
herziening wet- en regelgeving, 
verbeteren governance, alternatieve 
financiële arrangementen en ambities 
aanpassen. Daar bovenop worden er 
gronden van Staatsbosbeheer verkocht 
en wordt RodS afgeschaft. De 
beschikbare middelen om robuuste 
verbindingen binnen de EHS te 
realiseren worden geschrapt. De 
korting op ILG heeft uiteraard grote 
gevolgen voor de gebiedsprojecten 
waar langjarige ILG-contracten lopen 
en RodS wordt aangelegd. Het 
icoonproject Groene Ruggengraat 
(robuuste verbinding) lijkt met deze 
passage te worden geschrapt.  

� Er komt meer ruimte voor kleinschalige 
bouwlocaties, ook in het Groene Hart, 
en (collectief) particulier 
opdrachtgeverschap. 

 
Kortom: het Regeerakkoord leidt tot financiële 
nood (zware kortingen op ILG) en tot 
onzekerheid over projecten (schrappen van 
robuuste verbindingszones, herijking omvang 
en inhoud EHS) en onzekerheid over strategie 
(onder andere niet verwerven van gronden ten 
behoeve van EHS maar inzetten op particulier 
natuurbeheer). 
 
Ondanks deze nieuwe onzekerheden en risico’s 
zijn er diverse projecten waar het draagvlak 
voor de doelen met bijbehorende activiteiten 
en ingezette koers en strategie zodanig groot 
zijn, dat er vanuit het gebied de roep is om 
door te gaan. Dit kan zeker gezien worden als 
een grote verdienste van de investeringen op 
draagvlak, proces en betrokkenheid de 
afgelopen jaren. 
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In deze paragraaf is verder uitgewerkt wat de risico’s en onzekerheden zijn. De veranderingen door 
het Regeerakkoord zijn hierin verwerkt.  
 

1. Financiële tekorten 
In vrijwel alle gebiedsprojecten spelen 
risico’s op de financiële planning. Dit hangt 
mede samen met ‘grondverwerving’. 
Grondverwerving is afhankelijk van 
verschillende factoren als normkosten, 
beschikbare budgetten, grondmarkt 
enzovoort. In de Voortgangsrapportage 
2009 is aangegeven dat in het kader van de 
midterm review van het ILG de provincies 
samen met het rijk naar oplossingen zullen 
zoeken. Er zijn echter nieuwe 
ontwikkelingen vanuit het Regeerakkoord 
(oktober 2010) die de volgende risico’s 
veroorzaken: 
� Algemene bezuinigingen en 

efficiencykorting op ILG-budgetten: 
eerdere evaluaties van de Nationale 
Landschappen (KPMG, 2009) gaven 
aan dat de ILG-budgetten voor de 
Nationale Landschappen onvoldoende 
zullen zijn voor realisatie van de 
doelen in 2013. Met de bezuinigingen 
zullen deze tekorten verder oplopen. 
Een mogelijke beheersmaatregel voor 
de korte termijn is het ‘slim faseren’ 
van projecten daar waar mogelijk: 
zoveel mogelijk een goede basis 
aanleggen ten behoeve van 
bodemdaling, robuust watersysteem 
en herstructurering landbouw en 
inzetten op particulier natuurbeheer 
waar mogelijk. 

� Stopzetten van ecologische 
verbindingszones waaronder de 
Groene Ruggengraat: een mogelijke 
beheersmaatregel is inzetten op slim 
faseren (zie vorig punt) en inzetten op 
nevendoelen van de Groene 
Ruggengraat (robuust watersysteem, 
tegengaan bodemdaling). 

� Stopzetten van investeringen in RodS 
(Recreatie om de Stad): hiermee komt 
de verbinding tussen stad-land onder 
druk te staan. 

� Geen voortzetting van het ILG na 
2013: de huidige ILG-afspraken lopen 
tot en met 2013. De meeste 
gebiedsprocessen lopen echter langer 
door en de meeste projecten kennen 
een uitvoeringsprogramma met een 
opgave tot en met 2013, maar ook 
doorlopend daarna (soms tot 2020). In 
de programmering is geanticipeerd op 
een tweede ILG-termijn. Geen tweede 

termijn betekent herprioritering en 
nieuwe temporisering van doelen en 
middelen.  

De provinciale verkiezingen in 2011 en de 
collegeonderhandelingen zullen een 
belangrijke rol spelen in het bepalen hoe 
vanuit de provincies coalitiemiddelen 
ingezet zullen worden om de doelen en 
ambities voor het Groene Hart te 
realiseren.  

 
2. Grondverwerving 
EHS/grondmobiliteit 
Na eerdere stagnatie verbeterden in 2010 
de kansen voor grondverwerving. 
Grondverwerving op basis van vrijwilligheid 
wordt nagestreefd, maar in prioritaire 
gebieden wordt grondverkoop 
gestimuleerd door het aanbieden van 
volledige schadeloosstelling, zoals in de 
Krimpenerwaard, De Venen en nu ook 
Groot Mijdrecht-Noord. Om de 
grondverwerving te stimuleren werd 
aanvullend ingezet op:  
� Inzet Nota Ruimtemiddelen ter 

versnelling;  
� Kavelruil al dan niet met inzet van 

BBL-gronden; 
� Stimuleringsregelingen voor 

bedrijfsverplaatsingen; 
� Grondstrategieplannen (De Venen); 
� Fondsen voor strategische 

grondverwerving. 
 

Als aankopen niet lukt worden 
instrumenten als particulier of agrarisch 
natuurbeheer ingezet om alsnog de 
natuurdoelen te realiseren. Deze 
beheersmaatregelen blijken afgelopen 1,5 
jaar succesvol te zijn geweest (zie 
Krimpenerwaard en De Venen) en zouden 
zeker met succes kunnen worden 
doorgevoerd als het Regeerakkoord geen 
koerswijziging in verwerving had 
aangegeven. Het nieuwe Regeerakkoord 
en de onzekerheid over middelen en 
ambities/projectdoelen kán vergaande 
invloed hebben op nieuwe 
grondverwerving. 
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3. Draagvlak 
In alle gebiedsprojecten is draagvlak de 
basis voor de voortgang; geen draagvlak 
betekent geen voortgang. In veel gebieds-
processen, zoals Krimpenerwaard, De 
Venen, Groot Mijdrecht-Noord, Venster 
Bodegraven-Woerden en Gouwe-Wiericke,  

 
is hard gewerkt aan dit draagvlak, maar dit 
is nog wel broos. Dit vraagt continu om 
een goede (bestuurlijke) communicatie en 
een vlot verloop van de uitvoering. 
Daarnaast is voortdurende sturing nodig 
op commitment van de pactpartners.

 
4. Regeerakkoord 
Het nieuwe Regeerakkoord heeft invloed 
op dit draagvlak, wat in sommige 
gebiedsprocessen nu al merkbaar is door 
ondernemers die zich terugtrekken uit 
lopende gebiedsprocessen. Een voorbeeld 
daarvan is Bodegraven.  
 
Er zijn echter ook zeker gebiedsprojecten 
te benoemen waar het draagvlak zo 
robuust lijkt dat ondanks de 
koerswijzigingen door het Regeerakkoord, 
de ambitie van de streek groot is om door 
te gaan met de ingezette projecten. Een 
goed voorbeeld hiervan is Groot Wilnis-
Vinkeveen.  Het betreft niet alleen 
draagvlak voor natuur of ecologische 
verbindingszones, maar het gaat om 
gebiedsprocessen waarin integraal aan 
diverse opgaven tegelijk wordt gewerkt. 
Stopzetten van gemaakte afspraken leidt 
tot het wegvallen van vertrouwen in de 
overheid en desinvestering van jaren 
onderhandeling. Een belangrijke manier 
om dit risico te beheersen is om als 
provincies de verantwoordelijkheid die ze 
gegeven is over te nemen en in te zetten 
op het doorzetten van de ambities met 
herprioritering van middelen en 
temporisering in de tijd. De nieuwe 
collegeonderhandelingen (provinciale 
verkiezingen 2011) zullen hier een 
belangrijke rol in spelen. 

 

5. Vertraagde voortgang in relatie tot 
beperkte ‘houdbaarheid’ van 
middelen 
De Nota-Ruimtemiddelen zijn ‘beperkt 
houdbaar’: de ‘versnellingsgelden’ moeten 
vóór 1 januari 2013 zijn besteed en de 
Nota-Ruimtegelden vóór 1 januari 2015. In 
de herprioritering van doelen en middelen 
en temporisering moet hier sterk rekening 
mee worden gehouden. 
 
6. Planologische procedures en 
werkwijze gemeenten 
Alle gebiedsprojecten zijn afhankelijk van 
een goede samenwerking met gemeenten: 
gemeenteraden moeten instemmen met 
plannen, convenanten, 
gemeenschappelijke regelingen, afspraken 
moeten doorwerken in gemeentelijke 
bestemmingsplannen en handhaving. 
Vertragingen die gebiedsprojecten 
tegenkomen: 
� Gemeenten wijzigen planologische 

bestemmingen van vertreklocaties 
(Schelluinen-West) wat tot vertraging 
kan leiden bij herontwikkeling naar 
een woon- of groenbestemming: dit 
vraagt voortdurend om duidelijke 
communicatie van projectleiding met 
provincie en gemeenten over de 
doelstellingen van het project en het 
vasthouden daaraan. 

� Gemeenten handhaven onrechtmatige 
bedrijfsuitbreidingen niet (Schelluinen-
West), waardoor de noodzaak tot 
verplaatsingen wegvalt. Dit vraagt 
duidelijke communicatie van de 
projectleiding met provincie en 
gemeenten over de doelstellingen van 
het project en het vasthouden 
daaraan. 
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5.3 Afsluitende conclusies en aanbevelingen 

Uit de twee voorgaande paragrafen blijkt dat 
we het als Groene Hart goed doen: alle 
projecten komen op stoom, de mijlpalen 
worden gehaald, successen geboekt. Deze 
mijlpalen en successen zijn, zeker in de 
gebiedsprojecten, zeer sterk afhankelijk van 
draagvlak. Draagvlak van burgers, 
ondernemers en andere overheidspartijen zijn 
allesbepalend voor de voortgang. Geen 
draagvlak betekent stilstand en dat kennen we 
ook uit de praktijk. Uit de resultaten die tot 
2010 geboekt zijn, kunnen we aflezen dat de 
inspanningen die in voorgaande jaren zijn 
gepleegd voor het verkrijgen van draagvlak in 
de diverse projecten, tot een goed resultaat 
hebben geleid. En daar plukken we in 2010 de 
vruchten van.  
 

Het regeerakkoord van 30 september 2010 
dreigt echter met aangekondigde 
bezuinigingen en koerswijzigingen in het beleid 
ten aanzien van EHS en robuuste verbindingen 
(zie: de Groene Ruggengraat). Deze 
wijzigingen verstoren de huidige gebieds-
processen zwaar. Zelfs zodanig dat we in veel 
gebieden niet meer spreken over risico’s maar 
over onzekerheden: diverse doelen, financiën 
en maatregelen staan door het Regeerakkoord 
ter discussie. 
 
Ondanks deze onzekerheden zijn er diverse 
projecten waar het draagvlak voor de doelen 
met bijbehorende activiteiten en ingezette 
koers en strategie zodanig groot zijn, dat er 
vanuit het gebied de roep is om door te gaan. 
Dit kan zeker gezien worden als een grote 
verdienste van de investeringen op draagvlak, 
proces en betrokkenheid de afgelopen jaren. 

 

Bijlage: overzichtskaart ligging gebiedsprojecten Groene Hart en Westelijke Veenweiden  
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Colofon 
 
Vormgeving: Programmabureau Groene Hart 
 

Drukwerk: Provincie Utrecht 
 

Nadere informatie: Programmabureau Groene Hart 
 p/a Provinciehuis Utrecht, Pythagoraslaan 101 
 Postbus 80300, 3508 TH Utrecht 
 Telefoon:  030-2582431 
 E-mail:   secretariaatgroenehart@provincie-utrecht.nl 
 Website:  www.groene-hart.nl   
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