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Geacht College, 

In uw brief van 20 mei 2014, kenmerk 80FAEE26 heeft uw College bevestigd 
kennis te hebben genomen van de eindrapportage van het Comité over de ILG 
periode 2007 tot en met 2010. 

Het Comité wil uw College en uw staf danken voor de constructieve samenwerking 
om tot een afronding te komen van de beoordeling van de door uw Provincie 
gerapporteerde prestaties in de verkorte ILG periode. 

Uw brief van 20 mei j.l. en uw beleidsmatige toelichting over de prestaties ILG in 
de periode 2007 tot en met 2010 zijn door het Comité gevoegd bij de 
eindrapportage. 

Bijgaand ontvangt u in afschrift de rapportage van het Comité, zoals deze heden 
aan de Staatssecretaris van EZ is aangeboden. 
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•
ILG Provincie Utrecht 

0
• Algemeen 

• Taak CvT ILG 
Het Comité van Toezicht Investeringsbudget Landelijk Gebied (CO - ILG) heeft als taak een oordeel te 

• geven over de bereikte prestaties door de provincie Utrecht. Om deze prestaties te bereiken, heeft 
het Rijk een budget in het ILG ter beschikking gesteld. Naast de rijksbijdragen behoren ook de vanuit 
de provincie ingebrachte middelen en bijdragen van derden, waaronder de structuurfondsen, tot het 
I LG. •
Bestuursovereenkomst 

• Eind 2006 heeft het Rijk met iedere provincie een Bestuursovereenkomst (BO) afgesloten. In de BO is 

•
onder andere per doel aangegeven de beoogde prestatie en welke middelen beschikbaar zijn voor 
het realiseren van deze prestatie in de periode 2007 tot en met 2013. Naast een bijdrage van het 

• Rijk, is in art. 2.2.3. van de BO vermeld dat de provincie de in artikel 3 van de BO genoemde 
provinciale bijdragen beschikbaar stelt voor de overeengekomen prestaties. In artikel 2.2.4 is 

• afgesproken dat de provincie zich inspant om de indicatieve bijdragen van derden beschikbaar te 
krijgen. •
Voor de vaststelling van het ILG budget verantwoordt de provincie zich in budgettaire zin alleen over 

• het gebruikte ILG-budget in relatie tot de geleverde prestaties (art. 2.3.2 BO). 

• Afrondingsovereenkomst 
In 2011 is tussen het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de provincies het Bestuursakkoord Natuur 

• afgesloten. Daarna is per provincie een afrondingsovereenkomst opgesteld en op 23 november 

•
ondertekend door de provincie en het Rijk. De afrondingsovereenkomst en de wijziging van de WILG1 
met ingang van 1 januari 2014 drukken een duidelijk stempel op de afronding van het ILG. Het CyT 

•
heeft bij zijn beoordeling rekening gehouden met deze afspraken. De beoordeling van het C yT is 
daarmee beperkt tot de periode 2007 tot en met 2010. •
Voortgangsrapportages (peilformats) 

• De voortgangsrapportages die de Provincie over de periode 2007 tot en met 2010 aan het Rijk heeft 
verstrekt zijn gebaseerd op de PEIL-systematiek (Prestaties en Effecten in het Investeringsbudget 

• Landelijk Gebied). Daarin zijn naast de prestaties de bijbehorende bestedingen opgenomen en zijn 
definities en omschrijvingen opgenomen van de afzonderlijke onderdelen van het ILG. In het kader 

• van de zogenaamde Mid Term Review van het ILG (MTR) is door de provincie een rapportage 
opgesteld over de periode 2007 tot en met 2009. Op verzoek van het C yT heeft de provincie een 

• samenvattend inhoudelijk verslag opgesteld over de gehele periode 2007 tot en met 2010. 

• De jaarlijkse peilformats bevatten totalen per ILG doel. •
Beoordeling CvT 

• Prestaties 
Het Comité heeft de prestaties beoordeeld, waarbij is uitgegaan van het beoordelingskader zoals 

• weergegeven in de bijlage 'Criteria voor prestatiebeoordeling'. 

Bij zijn beoordeling heeft het Comité zich gebaseerd op de door of namens de Provincie verstrekte 
informatie, de gemaakte afspraken in de bestuursovereenkomst tussen de Provincie en het Rijk, 

• vastgesteld op 18 December 2006 (en de daarin aangebrachte wijzigingen) en de aanwijzingen en 
voorschriften zoals die zijn opgenomen in de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG). 

• Wet Inrichting Landelijk Gebied
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ILG Provincie Utrecht 

Voor de onderbouwing van de prestaties in de peilformats heeft het Comité gebruik gemaakt van de 
registraties van DLG en DR, beide zijn onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Tevens 
heeft het Comité gebruik gemaakt van informatie van de Provincie, die is verstrekt op gestelde 
vragen. Het Comité heeft diverse gesprekken met de Provincie gevoerd en heeft met waardering een 
aantal gebieden in ontwikkeling gevisiteerd. 

Bestedingen 
In de Bestuursovereenkomst is veelal een vaste rijksbijdrage ter beschikking gesteld voor de 
afwikkeling van de door het Rijk per 1 januari 2007 aan de Provincie overgedragen verplichtingen 
(lopende verplichting). Voor nieuwe verplichtingen is de beschikbare rijksbijdrage als regel gebaseerd 
op een normbedrag (normkosten) per te realiseren prestatie. Met de afrondingsovereenkomst van 
het ILG is de afrekening op basis van normkosten losgelaten. 

Voor de beoordeling van de financiële cijfers in de peilrapportage, maakt het ministerie gebruik van 
de informatie uit de jaarrekening van de provincie en de bij de jaarrekening behorende 
accountantsverklaring en —rapportage inzake de bestede rijksbijdrage ILG. De voorwaarden hierbij 
zijn dat de geldstromen tussen het rijk, de Provincies en het Groenfonds duidelijk en eenduidig uit de 
jaarrekening van de Provincie zijn te herleiden. Dit is conform het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV) Provincies en gemeenten en de wijziging van het Besluit van 10 juli 2007 
(artikel 40a, 49 en 52a). Additioneel betekent dit dat de (bestede) rijksbijdragen ILG in de provinciale 
jaarrekening uitgesplitst zijn naar bestedingen DLG, bestedingen DR en overige bestedingen 
rijksbijdragen ILG. Het verloopoverzicht van de rekening courant bij het Groenfonds wordt in de 
toelichting op de balans gespecificeerd. 

Het CvT heeft alleen voor verwerving van grond en voor het beheer de relatie tussen prestaties en 
bestedingen in beeld gebracht. Voor deze onderdelen is een directe relatie tussen prestaties en 
bestedingen mogelijk. 

Voor de overige onderdelen van het ILG zijn de bestedingen van de Provincie gebaseerd op 
werkelijke uitgaven. Hierbij is niet altijd onderscheid gemaakt in bestedingen voor lopende en 
nieuwe verplichtingen. Tevens zijn in de werkelijke uitgaven, de uitgaven voor onderhanden werk 
opgenomen. De oorspronkelijk afgesproken normkosten zijn in de peilformats niet gevolgd. 

In het peilformat 2009 heeft de Provincie de eigen bijdragen aan het ILG en die van derden over de 
periode 2007 tot en met 2009 aangegeven. 

Bevindingen CvT 
De Provincie heeft een beleidsmatig verslag opgesteld, dat opgenomen is in dit rapport. Via dit 
verslag verantwoordt de provincie zich over (de inzet van de rijksmiddelen van) het ILG over de 
periode 2007 tot en met 2010. 

In aanvulling op het beleidsmatige verslag geeft het Comité in deze rapportage zijn feitenanalyse en 
bevindingen over de bereikte prestaties in de ILG periode tot en met 2010. De bevindingen hebben 
uitsluitend betrekking op de opgaven in de jaarlijkse peilformats ILG en de hierbij weergegeven 
cumulatieve cijfers over deze periode. De analyse van het Comité is gebaseerd op de ontvangen 
specificaties uit de administraties van DLG, DR en de provincie. De uitkomsten van de opeenvolgende 
natuurmetingen op kaart (NOK) zijn niet in deze analyse betrokken, omdat daarin ook prestaties zijn 
opgenomen, die niet met ILG middelen zijn gerealiseerd. 

Het Comité beoogt een basis aan te reiken voor de verantwoording van gerealiseerde ILG-prestaties 
over de periode 2007 tot en met 2010 door de Provincie, zodat de Staatssecretaris van het ministerie

• 
• 
• 
• 
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van Economische Zaken, als verantwoordelijk bewindspersoon voor het ILG, in staat wordt gesteld 
het ILG af te ronden. 

De bevindingen zijn ingedeeld naar de verschillende onderdelen van het ILG volgens de 
Bestuursovereenkomst van December 2006. De onderdelen sluiten tevens aan op de aan de 
Provincie verleende beschikking voor de rijksbijdrage in het ILG. 

De voorliggende rapportage bevat geen beoordeling van de betekenis van het ILG als systematiek 
voor gebiedsontwikkeling in het algemeen. Voor dat doel wordt separaat een landelijke rapportage 
door het Comité opgesteld.
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Leeswijzer 

De rapportage van het CvT ILG is als volgt opgebouwd: 
Eerst volgt het samenvattend oordeel van het CvT ILG en het advies aan de Staatssecretaris over de 
beoordeling van de prestaties. Daarna is een beknopte samenvatting van de in Peil gerapporteerde 
prestaties vermeld. Vervolgens zijn de details nader beschreven per hoofdstuk van het ILG en zijn 
bestedingen genoemd ter aanvulling. 
De hoofdstukken zijn ingedeeld naar de ILG-onderdelen. 

1. Natuur 
1.1 Hoofdstructuur (EHS), de verwerving van EHS grond, de inzet van door het rijk ter 

beschikking gestelde ruilgronden en de overdracht van grond aan terreinbeherende 

organisaties, de inrichting van de EHS, het beheer, de oplossing van knelpunten en de 

realisatie van ecologische verbindingszones. 

1.2 Natuur buiten EHS, waartoe behoren de verbetering van milieukwaliteit in 
overeenstemming met de Vogel- en Habitatrichtlijn, bijdragen voor de Nationale Parken, 

soortenbescherming, natuurbeheer en overige natuurmaatregelen. 
2	Landbouw, waaronder inrichting grondgebonden landbouw (kavelruil), overige maatregelen en 

projecten voor duurzaam ondernemen. 

3	Recreatie, waartoe behoren de ontwikkeling van de recreatie om de stad (RodS), waaronder 
verwerven, ruilen en inrichten binnen de rijksbufferzones, daarnaast de ontwikkeling van 
routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, alsmede beheer. 

4	Landschap, bestaande uit inrichting bos- en landschap (ruimtelijke structuur/Nationaal 
Landschap), ontwikkeling en cultuurhistorie, alsmede bijdragen landschapsorganisaties en 
beheer landschap. 

5	Bodem, waarbij het gaat om de pilots gebruik bodeminformatie, provinciale bodemvisie en het 

meerjarenprogramma bodemsanering. 
6	Water, sanering waterbodems. 
7 Aandachtsgebieden 

In het Overzicht prestatiebeoordeling zijn de gecumuleerde prestaties van de Provincie opgenomen, 
zoals deze in de peilformats aan het Rijk tot en met het jaar 2010 zijn gerapporteerd. In het overzicht 
is aangeven welke correcties het Comité nodig acht op basis van het uitgevoerde onderzoek. 

Verder zijn de criteria voor prestatiebeoordeling, die door het Comité zijn gehanteerd, opgenomen. 

In het kader van de gevolgde procedure voor hoor- en wederhoor die het Comité heeft toegepast, is 
de reactie van het College van Gedeputeerde Staten in de rapportage opgenomen. 

Daarna is het beleidsmatige verslag van de Provincie over de periode 2007 tot en met 2010 
opgenomen.
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Samenvattend oordeel 

Het samenvattend oordeel van het CvT is gesplitst in de volgende onderdelen: beleidsmatig verslag 
ILG van de Provincie en prestaties. 

Beleidsmatig verslag ILG van de Provincie 
Het CvT is van oordeel dat de provincie Utrecht een beleidsverslag heeft opgesteld waarin de 
succesvolle projecten ILG/AVP zijn opgenomen. Het verslag geeft geen totaalbeeld van de ILG 
periode waarin ook de minder succesvolle aspecten van het ILG zijn belicht. Het verslag kwalificeert 
deels als beleidsverslag; er is geen relatie met de peilformats gelegd. 

Prestaties 
Het CvT kan instemmen met de gerapporteerde prestaties. 

In overleg met de Provincie is op enkele gerapporteerde prestaties in het Peil een correctie nodig om 
de juiste hectares respectievelijk aantallen te kunnen aangeven. Zie bijlage Overzicht 
prestatiebeoordeling. 

Advies aan de Staatssecretaris 

Het CvT adviseert de prestaties van de provincie Utrecht met inachtneming van de door het CvT 
geconstateerde correcties te aanvaarden. 

Het Comité van Toezicht ILG, 

W. K. van den Arend Wit/ 

H.J.W. Mulder 

W.G.J. Wijntjes 

G.A.M. Oomes (secretaris)
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Samenvatting bevindingen prestaties CvT ILG 

Verwerving EHS 
1. De provincie heeft 725 ha gerealiseerd van de doelstelling verwerven Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) van 1.494 ha. Van de gerealiseerde hectares ligt 60% buiten de EHS 
begrenzingen. 

2. In Peil 2010 is 112 ha opgenomen als aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen. 
Volgens de DLG administratie is 10 ha gerealiseerd en volgens de provinciale administratie 17 
ha buiten DLG om. Er is een correctie nodig van -/- 85 ha. 

Inrichting EHS 
3. In Peil 2010 zijn voor inrichting EHS 233 ha gerapporteerd. Volgens de administratie van 

Dienst Regelingen (DLG) en Dienst Landelijk Gebied (DR) is 174 ha lopende verplichtingen 
respectievelijk 136 ha ingericht. De provincie heeft buiten DLG om 6 ha Vallei 
Zuidwest/Beekweide ingericht. Totaal ingerichte EHS is 316 ha. Er is gerapporteerd 233 ha 
waardoor een correctie nodig is van 83 ha. De gerealiseerde prestaties zijn met name 
hectares voor lopende verplichtingen van vóór 2007. De provincie heeft 291 ha is 
onderhanden. 

Overgedragen gronden 
4. Uit de administratie van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) blijkt dat 103 ha ILG 

oud bezit 2 is overgedragen aan Staatsbosbeheer (SBB). Een correctie van 29 ha op de 
gerapporteerde 74 ha in Peil is nodig. De overgedragen gronden ILG nieuw 3 ad 188 ha sluiten 
aan op de BBL administratie. De gronden zijn zowel ingericht en niet ingericht overgedragen. 

Beheer EHS 
5. De gerapporteerde hectares beheer EHS zijn 13.379 ha en sluiten nagenoeg aan op de 

specificatie in de jaarrapportage 2010 van de Dienst Regelingen (DR). 

Veenweide 
6. De prestaties voor Veenweide zijn gerealiseerd voor 15.292 ha. De doelstelling was 8.734 ha. 

Knelpunten EHS 
7. Er zijn geen knelpunten gerealiseerd. 

Milieukwaliteit EHS en VHR 
8. De provincie heeft geen prestaties milieukwaliteit EHS/VHR 4 gemeld, omdat dit 

systeemtechnisch niet mogelijk was. De TOP-lijst (verdroogde gebieden) is nog niet 
gerealiseerd. 

Nationale parken 
9. De doelstelling van het uitvoeren van 4 jaarplannen nationale parken is gehaald. Abusievelijk 

zijn in Peil 2010 8 jaarplannen als gerealiseerd gerapporteerd in plaats van 4 jaarplannen. 

2 Dit betreft rijksbezit dat per 1 januari 2007 aan de provincie ter beschikking is gesteld 
Dit zijn gronden die na 1 januari 2007 zijn verworven met middelen uit het Investeringsbudget landelijk 

gebied (ILG) 
4 Vogel en Habitat Richtlijn

• 
• 
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Soortenbescherming 
10. Volgens opgave zijn 2 plannen soortenbescherming als voltooid gemeld van de 7 beoogde 

plannen. 

Natuurbeheer buiten EHS 
11. Volgens de jaarrapportage DR 2010 bestaat het beheer buiten EHS uit de Subsidieregeling 

Natuur(SN beheer) en is 445 ha. In Peil 2010 is gerapporteerd dat 3.038 ha is gerealiseerd. De 
provincie heeft in Peil 2010 de cijfers van DR jaarrapportage 2009 voor beheer via SAN 
weidevogels van 2.323 ha en voor beheer via SAN buiten EHS overig beheer 270 ha ook 
gerapporteerd. Van de taakstelling in de Bestuursovereenkomst van 2.871 ha beheer buiten 
EHS, is 16% gehaald. 

Landbouw 
12. Volgens Peil 2010 is 106 ha landbouw ingericht. Volgens de DLG administratie is 1.860 ha 

ingericht en volgens de administratie van de provincie, buiten DLG om, 106 ha. De provincie 
heeft de DLG hectares niet meegenomen in Peil, omdat ten tijde van de rapportering 
wijziging in definitie zou plaatsvinden. Bij optelling van de DLG hectares is totaal 1.966 ha 
inrichting grondgebonden landbouw gerealiseerd. De doelstelling was 4.710 ha. 

Recreatie om de Stad (RodS) 
13. De doelstelling om 367 ha grond te verwerven voor Recreatie om de Stad (RodS) is voor circa 

de helft gehaald. Voor RodS is 170 ha verworven volgens Peil 2010, waarvan 123 ha 
ruilgrond. 

14. In Peil is 344 ha inrichting recreatie gemeld. Volgens de DLG administratie is 300 ha 
gerealiseerd. Er is een correctie nodig van -/- 44 ha. De prestaties zijn lopende verplichtingen 
van vóór 2007. Het gebied Wielrevelt is in 2011 gereedgekomen. Overige activiteiten zijn in 
2010 stopgezet in verband met de financiering door het rijk. 

Overige recreatie 
15. Bij routenetwerken zijn 2 knelpunten wandelen opgelost. 

16. De doelstelling voor het beheer recreatie is ruimschoots gehaald. De gerapporteerde 
hectares in het Peil sluiten aan op de jaarrapportage 2010 van DR. 

Landschap 
17. Volgens Peil 2010 is 15 ha landschap ingericht van de doelstelling van 22 ha. Dit betreft 

inrichting bos- en landschap lopende verplichting van vóór 2007. 

18. Bij overig landschap zijn 6 uitvoeringsprogramma's voor ontwikkeling en cultuurhistorie 
opgenomen. De doelstelling was 4 programma's. 

19. De doelstelling voor het beheer landschap is ruimschoots gehaald. De gerapporteerde 
hectares sluiten aan op de jaarrapportage 2010 van DR. 

Bodem
20. De provincie heeft in 2010 de bodemvisie vastgesteld. 

Water
21. De activiteiten voor water zijn voldoende toegelicht.
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• 
• 
• 

Aandachtsgebieden 
22. In Peil 2010 is voor aandachtsgebieden 133 ha gerapporteerd, 56 stuks en 51 km. De 

provincie heeft een specificatie gegeven van de projecten en de hierbij gerealiseerde 
prestaties.

• 

• 
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• 
• ILG Provincie Utrecht 

•

• Bevindingen CvT ILG per onderdeel ILG 

• 1 Natuur 

• 1.1 Ecologische hoofdstructuur 
• 1.1.1 Verwerving 

•
De doelstelling om 1.494 ha grond te verwerven voor de nieuwe EHS is volgens de 
voortgangsrapportage tot en met 2010 voor 725 ha gehaald. Hiervan is 435 ha ruilgrond dat nog niet 

• binnen de EHS begrenzing ligt. 

• De provincie Utrecht heeft toegelicht dat op 9 juni 2011 in het Akkoord van Utrecht 5 afspraken zijn 
gemaakt met de maatschappelijke partners over de realisatie van de herijkte EHS in Utrecht. Het 
Akkoord van Utrecht richt zich met name op gebieden met een internationale natuuropgave 
(Natura2000, PAS6, KRW7 ) en op versterking van natuurgebieden die op provinciaal niveau van 

• belang zijn en waarover met partners al verregaande afspraken zijn gemaakt. 

• Het perspectief voor het verwerven van grond binnen de EHS en daarmee de realisatie van de EHS is 
het ingestelde revolverende fonds en de afspraken in het kader van het Akkoord van Utrecht. 

•
Aansluiting BBL administratie en Peil 

Het CvT heeft een aansluiting gemaakt tussen de gegevens in de BBL administratie, de administratie 

• van de provincie en hetgeen is ingevuld in Peil 2010 voor de prestaties en voor de bestedingen. Bij 
deze aansluiting kon het CvT geen duidelijk onderscheid zien in transacties uit de BBL administratie 

• verwerven EHS en transacties verwerven RodS. Op basis van specificaties van de provincie Utrecht 
heeft het CvT getracht het onderscheid in EHS en RodS te maken. •
Volgens de provincie is 725 ha EHS grond verworven. Abusievelijk is een administratieve correctie 
van 173 ha direct in het cumulatief verwerkt en niet in de aparte kolom correctie, waardoor de 
optelling van de jaren 2007 tot en met 2010 uitkomt op 552 ha. Deze correctie is gedaan, omdat in 

• de beginjaren van het ILG een fout is gemaakt, die in het cumulatieve getal in Peil 2010 is 

•
rechtgetrokken. 

• Er is ruim € 64,6 miljoen gefnvesteerd in grond EHS, waarvan € 63,1 miljoen ten laste van de 
rijksbijdrage. Ten opzichte van de afspraken met het rijk is ten laste van de rijksbijdrage ca € 12,4 

• miljoen meer uitgegeven aan verwerving dan afgesproken in de bestuursovereenkomst. 
Het CvT heeft van de gerapporteerde bestedingen € 56,9 miljoen kunnen vaststellen, zoals 

• onderstaand toegelicht. 

• Bij de aansluiting van de prestaties en bestedingen zijn verder de volgende bevindingen naar voren 
gekomen: 

• uit de BBL administratie blijkt dat 399 ha grond EHS is gekocht voor € 29,1 miljoen en 169 ha 
voor € 16,4 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen uit de administratie van de provincie is gekomen; 

• uit de BBL administratie is gebleken dat 31 ha met een bedrag van € 1,4 miljoen aan 

410	
perceelsoverboekingen EHS van ILG aan NURG is toegerekend. Volgens de provincie zijn de 
perceelsoverboekingen correcties geweest; 

• s Overeenkomst van 9 juni 2011 tussen de provincie Utrecht, natuurorganisaties, LTO en andere partijen over 

• een verdeling van de gebieden die wel, mogelijk later of niet meer zullen behoren bij de Utrechtse Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). 
6

• Programmatische Aanpak Stikstof 
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via de subsidieregeling particulier natuurbeheer (PNB) is 192 ha toegevoegd aan EHS voor 
een bedrag van € 12,7 miljoen. Van deze 192 ha is volgens de specificatie van de provincie 
72,1 ha voor een bedrag van € 6,4 miljoen buiten DLG om besteed. In Peil 2010 is aan PNB 
€ 13,4 miljoen gerapporteerd conform de opgave van het Groenfonds. Het verschil van € 0,7 
miljoen tussen de gerapporteerde bestedingen PNB in Peil en de bestedingen volgens BBL en 
de specificatie van de provincie, totaal € 12,7 miljoen, is niet nader onderzocht. 

In Peil 2010 is 112 ha opgenomen als aankoop bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen. Volgens 
de DLG administratie is 10 ha gerealiseerd en volgens de provinciale administratie 17 ha buiten DLG 
om. Er is een correctie nodig van -/- 85 ha. 

Bijdragen provincies en derden 
In de bestuursovereenkomst is aangegeven dat naast de bijdragen van het Rijk de provincie geld in 
de aankoop van gronden zal steken. In de Peilrapportage 2009 heeft de provincie aangegeven 
hoeveel bestedingen de provincie en eventuele derden hebben gedaan met betrekking tot de 
aankoop van grond. Volgens de Bestuursovereenkomst zou de provincie 18% bijdragen in de 
financiering van grond. De totale bijdragen provincie en derden over de periode 2007 tot en met 
2009 komt op € 1,5 miljoen, een bijdrage van 2,4%. 

De provincie heeft 725 ha gerealiseerd van de doelstelling verwerven EHS van 1.494 ha. Van de 
gerealiseerde hectares ligt 60% buiten de EHS begrenzingen. 

1.1.2 I nrichting 
Prestaties 
De provincie Utrecht heeft gerapporteerd over de inrichting EHS in het ILG verslag en in de Mid Term 
Review (MTR) over de periode 2007 tot en met 2009. 

In Peil 2010 zijn voor inrichting EHS 233 ha gerapporteerd. Volgens de jaarrapportage 2010 van 
Dienst Regelingen is 174 ha inrichting EHS lopende verplichtingen gerealiseerd. Uit de DLG 
administratie blijkt dat 119 ha EHS lopende verplichting is ingericht en 17 ha nieuwe EHS. De 
provincie heeft buiten DLG om 6 ha Vallei Zuidwest/Beekweide ingericht. Totaal ingerichte EHS is 316 
ha. Er is gerapporteerd 233 ha waardoor een correctie nodig is van 83 ha. 

De Provincie heeft op basis van de Natuurmeting op Kaart per 1 januari 2010 (NOK) het Peil ingevuld. 

De prestaties betreffen lopende verplichtingen van yószír 2007. De provincie heeft aangegeven dat 
het perspectief voor het realiseren van de beoogde inrichting door Provinciale Staten is vastgesteld 
begin november 2013 in het Natuurbeleid 2.0. 

Over de kwaliteit van de inrichting kan, gezien het korte ILG tijdsbestek van realisatie niets gezegd 
worden. 

Bestedingen 
Bij inrichting EHS is in Peil 2010 € 6,8 miljoen aan bestedingen gerapporteerd. Het beschikbare 
budget is € 28 miljoen. De bestedingen bestaan uit kosten voor inrichting en onderhanden werk. 

Aan het CvT is gevraagd aandacht te besteden aan de lopende verplichtingen per 1 januari 2011, 
gesplitst naar 'oud' (lopende verplichting overgenomen van het rijk per 1 januari 2007) en 
'nieuw'(door de provincie aangegaan na 1 januari 2007). De provincie heeft aangegeven dat de oude 
Landinrichtings- en Rods projecten zijn afgerond of beëindigd. Voor een aantal specifieke plannen 
zijn nog middelen beschikbaar, die nu worden benut in (nieuwe) integrale gebiedsprocessen (by 
Noorderpark, Rods).

10
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De provincie heeft 233 ha nieuwe EHS ingericht en 291 ha is onderhanden. De gerealiseerde 

•
prestaties zijn hectares voor lopende verplichtingen. 

• 1.1.3 Overdracht aan terreinbeheerders 
Het CvT heeft een aansluiting gemaakt met de overgedragen gronden volgens de BBL administratie. 

• In het Peil 2010 is bij 'Nieuwe EHS, ruilen BBL bezit 1-1-2007' 74 ha gerapporteerd. Bij dit onderdeel 
mogen de hectares worden gerapporteerd die zijn overgedragen aan Staatsbosbeheer (SBB), binnen 

• de EHS-begrenzing liggen en die zijn gefinancierd met ILG oud geld 8 . Volgens de BBL administratie 
zijn over de periode 2007 tot en met 2010 103 ha aan SBB overgedragen. Een correctie van 29 ha op 

• het gerapporteerde cijfer in Peil 2010 van 74 ha is nodig. 

Bij ILG nieuw9 'Overgedragen gronden' is volgens Peil 188 ha overgedragen. Dit komt overeen met de 
hectares in de BBL administratie en de via de PNB subsidie door particuliere terreinbeheerders 

• aangekochte 120 ha (PNB), die door DLG zijn geadministreerd. • Volgens de provincie is de grond soms ingericht overgedragen (bijv. in de landinrichtingsprojecten) 

• en soms niet ingericht, waarbij de eindbeheerder de inrichting regelde (bijv. met inrichtingssubsidie). 
Sinds begin 2011 ligt de overdracht van EHS-gronden aan de terrein beherende organisaties stil, 

• vanwege de procedure over gelijke rechten en staatssteun die de Vereniging Gelijkberechtiging 
Grondbezitters heeft aangespannen in Brussel. 

11)
Samenvattend blijkt dat volgens de BBL administratie 103 ha ILG oud is overgedragen aan 

• Staatsbosbeheer. Een correctie van 29 ha op de gerapporteerde 74 ha in Peil is nodig. De 
overgedragen gronden ILG nieuw van 188 ha sluiten aan op de BBL administratie. De gronden zijn 

• zowel ingericht als niet ingericht overgedragen. 

• 1.1.4 Beheer EHS 

•
Het CvT heeft vastgesteld dat de gerapporteerde hectares voor beheer EHS in het Peil 2010 (13.379 
ha) nagenoeg aansluiten met de specificatie van het beheer in de definitieve jaarrapportage 2010 

• van DR. Volgens de specificatie in de jaarrapportage 2010 DR is 11.609 ha SN, 526 ha SN-f en 1.240 
ha SAN gerealiseerd, totaal 13.375 ha. Er is een verschil van 4 ha dat niet verder is uitgezocht. •
In de jaarrapportage 2010 DR staat als totaal beheer EHS 13.040 ha waarvan SN, SN-f en SAN 

• onderdeel uitmaken. Volgens de specificatie in de jaarrapportage 2010 DR is de optelling van 11.609 
ha SN, 526 ha SN-f en 1.240 ha SAN, totaal 13.375 ha. Het verschil van 335 ha (13.375	13.040) is 

• niet verder onderzocht bij Dienst Regelingen door het CvT. 

• De beheerdoelstelling is voor 79% reeds gehaald. 

De totale uitgaven voor beheer (beheer binnen en buiten EHS, Recreatie en Landschap ) zijn circa C 29 

• miljoen. Deze uitgaven sluiten nagenoeg aan op de jaarrapportage 2010 van DR. Circa 47% van de 
beschikbare bijdrage voor beheer zoals vermeld in de Bestuursovereenkomst en aanvullende 

• wijzigingen is besteed. 

• De gerapporteerde hectares beheer EHS zijn 13.379 ha en sluiten nagenoeg aan op de specificatie in 
de DR jaarrapportage 2010. 

• 8 I l.G oud betekent dat de betreffende gronden niet zijn gefinancierd uit het ILG budget, maar zijn onttrokken aan de op 1 januari 2007 
door het rijk beschikbaar gestelde ruilgronden (oud bezit). 
9 ILG nieuw betreft aankoop van gronden die gefinancierd zijn uit het beschikbaar gestelde ILG budget en bijdragen van de provincie zelf of 
van derden.

• 11 
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1.1.5 Veenweidegebied 
De doelstelling van 8.734 ha voor achterstandsgebied Veenweide is ruimschoots gehaald. De 
gerapporteerde hectares 15.292 sluiten aan op de rapportage 2010 van DR. In april 2007 is middels 
een wijziging op de Bestuursovereenkomst door het Rijk € 821.000 beschikbaar gesteld voor 
Veenweide, waarbij de provincie ook eenzelfde bedrag zou bijdragen. Volgens Peil 2009 is de 
provinciale bijdrage bij Veenweide € 0 en bij beheer EHS € 0,2 miljoen. Er is niet voldaan aan de 
afspraak in de Bestuursovereenkomst die aangeeft dat de provincie eenzelfde bijdrage !evert 
(volgens Peil 2009). 

In de jaarrapportage DR 2010 staat als bestedingen Veenweide € 1,4 miljoen. Dit bedrag is in Peil 
2010 niet afzonderlijk bij Veenweide gerapporteerd, maar bij beheer EHS. 

1.1.6 Knelpunten EHS 
In het Peil 2010 zijn geen prestaties gemeld. Volgens de bestuursovereenkomst betreft dit het 
knelpunt Nieuwersluis. 

De provincie heeft toegelicht dat het om knelpunt Ecopassage Amsterdam Rijn Kanaal gaat en de 
volgende toelichting gegeven: 
In het kader van de aangekondigde bezuinigingen oktober 2010 en het decentralisatieakkoord natuur 
met het rijk zijn de rijksbijdragen voor robuuste verbindingen i.c. voor dit project definitief vervallen. 
Bij de her ijking van de EHS (Akkoord van Utrecht, 2011) is de Angstel aan de Westzijde EHS (al 
bestaand) en aan de oostzijde van het Amsterdam Rijn Kanaal als 'groene contour' aangemerkt. Dit 
betekent dat de provincie de EHS aan de oostzijde niet zelf realiseert, maar stimuleert dat derden 
deze op vrijwillige basis realiseert en dat onomkeerbare ingrepen en processen worden voorkomen. 
De provincie acht het wel van belong dat dit ecologisch knelpunt onderdeel blijft uitmaken van het 
Rijks Meerjaren Programma Ontsnippering (MJPO) en dot Rijkswaterstaat op enig moment dit 
knelpunt toch op aangepaste wijze, zonodig in versoberde vorm weet op te lossen in samenhang met 
ontwikkelingen in de aongrenzende 'Groene Contour'-gebieden. 

De bestedingen van de knelpunten zijn € 0,4 miljoen. De provincie verwijst naar het ILG verslag voor 
een toelichting op deze bestedingen. 

1.2 Natuur buiten EHS 

1.2.1 Milieukwaliteit EHS en VHR 
In Peil 2010 zijn geen prestaties opgegeven. De provincie heeft nader toegelicht dat 
verdrogingsbestrijding erop is gericht om de waterhuishouding voor de natuur te optimaliseren. De 
provincie Utrecht volgt de aanpak met integrale gebiedsprocessen en samenwerking met betrokken 
partners (waterschappen, programmabureaus, particulieren. De Provincie heeft deze aanpak als 
volgt toegelicht. 

In 2006 is de Top-lijst van de verdroogde gebieden vastgesteld en in 2008 is vervolgens het Convenant 
Verdrogingsbestr ijding in TOP-gebieden afgesloten met de waterschappen, drinkwaterbedrijven, en 
belangenorganisaties (natuur, terreinbeheerders en LTO). Sindsdien is er veel voorbereidend werk 
verzet, werden de inrichtingsplannen opgesteld en voor een aantal TOP-gebieden grond verworven. 
De inrichtingsplannen zijn (zo mogel ijk) gekoppeld aan integrale gebiedsprocessen waar 
waterkwaliteitsdoelen en synergieprojecten onderdeel van uitmaken (zie bij 13). De uitvoering van 
verdrogingsbestr ijdingsmaatregelen is in de meeste gevallen het sluitstuk van de 
grondverwervingsopgave. Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen in 2010 en de herijking 
van de EHS (Akkoord van Utrecht, 2011) is ook de voortgang van de verdrogingsbestrijding/TOP

12
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•

•
gestagneerd. Daardoor moesten ook nieuwe (financiële) ofsproken worden gemaokt met de 
waterschappen. De verwachting is dot in de periode 2013 — tin) 2015 de uitvoering in de gebieden 

• weer kon worden voortgezet en (de ha's) zullen worden gerealiseerd. 

• Door de provincie is aangegeven dat 2.633 ha (van 5.949) van de TOP gebieden lijst in de periode 
2013 -2018 zal worden gerealiseerd. Verder heeft de provincie toegelicht dat het perspectief van de 

• TOP-gebieden is gekoppeld aan het nieuwe natuurbeleid 2.0 dat op 4 november 2013 door 
Provinciale Staten Utrecht is vastgesteld. 

411/
Volgens Peil 2010 is € 3,6 miljoen besteed. De provincie heeft toegelicht dat dit onderdelen zijn van 

• diverse projectuitgaven, waarbij meerdere doelen gelijktijdig worden gerealiseerd. 

Van de nieuwe verplichtingen mag maximaal 50% ten laste van de rijksbijdrage worden gefinancierd. 

•
De provincie en derden hebben € 0,4 miljoen besteed volgens Peil 2009 en ten laste van de 
rijksbijdrage is € 0,7 miljoen tot en met 2010 gerapporteerd. Er wordt voldaan aan de 50% eis. De 

• provincie heeft nog aangegeven dat de bijdragen van de waterschappen hoger zijn dan de eigen 
bijdragen van de provincie. De resterende bestedingen zijn bestedingen voor de lopende 

• verplichtingen. De lopende verplichtingen worden voornamelijk door DLG uitgevoerd. Prestaties 
konden niet in het Peil worden vermeld. 

41,
Samenvattend heeft de provincie geen prestaties gemeld, omdat dit systeemtechnisch niet mogelijk 

• was. De TOP-lijst is nog niet gerealiseerd. De bestedingen zijn voornamelijk betalingen lopende 
verplichtingen, die door DLG zijn uitgevoerd. Aan de 50% financieringseis voor de nieuwe 

• verplichtingen is voldaan. •
1.2.2 Nationale parken 

• De doelstelling van het uitvoeren van 7 jaarplannen ligt op schema. De provincie heeft 4 jaarplannen 
gerealiseerd. Abusievelijk zijn in Peil 2010 8 jaarplannen gerapporteerd. Van het budget is 25% 

• besteed. 

• De Provincie geeft de volgende toelichting: 

•
De provincie heeft vermeld dat sinds de instelling van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (2003) 
er een intensieve somenwerking is ontstaan met terreineigenoren, gemeenten en provincie om de 

• kwaliteiten van de Utrechtse Heuvelrug en de beleving daarvan te behouden en ontwikkelen. De 
uitvoering van de jaarplannen is opgenomen in het AVP programma Utrecht Oost. Naast de 

• rijksbijdragen, die zijn stopgezet in 2010), heeft de provinciale eigen middelen ingezet gericht op 
ontsnippering van de natuur (aonleg van ecoducten ver N226 en N227), de uitvoering van convenant 

• Den Treek en het optimaliseren van de fietsknooppunten, verbeteren van het wandelnetwerk, 
ontwikkeling van Poorten en Toeristische Overstap. •
1.2.3 Soortenbescherming 

• Volgens opgave zijn 2 plannen als voltooid gemeld van de 7. Er is € 0,2 miljoen besteed. Het budget 
was € 1,6 miljoen. •
De provincie heeft vermeld dat vanaf 2007 het soortenbeleid is vervangen door de 

• Leefgebiedenbenadering en uitgewerkt in het document Uitwerkingsplan Leefgebiedenbenadering 

•
provincie Utrecht 2010-2013. Na 2010 zijn er geen projecten meer gefinancierd uit de rijksmiddelen. 

• 
•
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De Provincie heeft de volgende toelichting gegeven: 
Met (onder meer)1LG-middelen uitgevoerde projecten: 
• Beheer van Zwarte sternpakket (tot 2011) in de Utrechtse venen: Aanvullende maatregelen voor 

beheer in en longs slootkanten ten behoeve van broed- en voedselgelegenheid van Zwarte 
sterns. 

• Pilot Randenbeheer longs mois in Gelderse Vallei (2010) om biodiversiteit longs maisakkers te 
versterken. 

• Natuur en landschapsontwikkeling Leusden (2010) (in combi met andere financiering): 
optimaliseren van een overwinteringslocatie voor vleermuizen; het nemen van 
beheermaatregelen om de voedselbeschikbaarheid voor dassen te vergroten en het aanleggen 
van poelen om de voortplanting van amfibieën in het gebied te verbeteren. 

• Bosranden Ginkel en Maartensdijk (2009-2010): Beheermaatregelen om meer en natuurlijkere 
bosronden te creëren. 

1.2.4 Natuurbeheer buiten EHS 
Volgens de jaarrapportage DR 2010 bestaat het beheer buiten EHS uit SN beheer en is 445 ha. In Peil 
2010 is gerapporteerd dat 3.038 ha is gerealiseerd. De provincie heeft in Peil 2010 de cijfers van DR 
jaarrapportage 2009 voor beheer via SAN weidevogels 2.323 ha en voor beheer via SAN buiten EHS 
overig beheer 270 ha ook gerapporteerd. 

Van de taakstelling in de Bestuursovereenkomst van 2.871 ha beheer buiten EHS, is 16% gehaald. 

2 Landbouw 

2.1 Inrichting en duurzaam ondernemen 

Volgens Peil 2010 is 106 ha landbouw ingericht. Volgens de DLG administratie is 1.860 ha ingericht en 
volgens de administratie van de provincie, buiten DLG om, 106 ha. De provincie heeft de DLG 
hectares niet meegenomen in Peil, omdat ten tijde van de rapportering wijziging in definitie zou 
plaatsvinden. Bij optelling van de DLG hectares is totaal gerealiseerd 1.966 ha inrichting 
grondgebonden landbouw. 

De provincie Utrecht geeft in de MTR aan waar het onderdeel Landbouw in de 
gebiedsontwikkelingen achter is gebleven. Landbouw wordt summier behandeld met enkele 
voorbeelden. Wel is bijna de helft van het budget (41% van € 6,5 miljoen) besteed aan inrichting 
grondgebonden landbouw, nieuwe verplichtingen. Van de pilots zijn twee voorbeelden gegeven. 

De provincie heeft toegelicht dat de verbetering van de ruimtelijke structuur van de grondgebonden 
landbouw gebeurt door het vergroten en het verbeteren van landbouwkavels ondermeer door 
wettelijke herverkaveling (zijn oude (pre-1LG) verplichtingen) en met vrijwillige kavelruil. Voor de 
stimulering van vrijwillige kavelruil hebben de AVP-programmabureaus in totaal vier 
kavelruilcoördinatoren ingehuurd die in het veld de wensen en behoeften van agrariërs 
inventariseren. 

Verder heeft de provincie gemeld dat in de oorspronkelijke bestuursovereenkomst is afgesproken dat 
de provincie in totaal 8.863 hectare wordt aangepakt. De definitie voor landbouwstructuurversterking 
is echter in 2009 veranderd. Als gevolg daarvan zal naar verwachting het aantal te realiseren 
hectares dalen. Door de nieuwe definitie is niet te bepalen of de uitvoering op schema ligt. Eind 2009 
is berekend dat de landbouwstructuur op 1.950 ha (verspreid over de hele provincie) verbeterd is, 
oftewel 22% van de oorspronkelijke doelstelling.

14
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• Overigens zijn met middelen voor Nationaal Landschap in het Veenweidegebied in Utrecht West 

subsidies verstrekt voor kavelpaden en brede banden. •
De inrichting bestaat uit inrichting grondgebonden landbouw voor 106 ha. De doelstelling was 4.710 

O ha. 

•
3 Recreatie •

• 3.1 Verwerving RodS 

• De doelstelling om 367 ha grond te verwerven voor Recreatie om de Stad (RodS) is voor circa de helft 
gehaald. Voor RodS is 170 ha verworven volgens Peil 2010, waarvan 123 ha ruilgrond. •
Bij de aansluiting van de hectares en bestedingen tussen Peil 2010, BBL administratie en de 
administratie van de provincie, heeft het CvT de volgende bevindingen: 
- de provincie heeft 38,1 ha RodS aangekocht via DLG voor € 5,3 miljoen; 

• - volgens BBL administratie is 132 ha RodS aangekocht voor € 20,5 miljoen; 

	

41,	
- in Peil 2010 is volgens de provincie bij de bestedingen 2010 verwerven RodS € 2,938 miljoen 

gerapporteerd aan inrichtingskosten RodS Groene verbindingszones; 

•
- de telling van de jaren 2007 tot en met 2010 geeft bij verwerven RodS een saldo van € 13,351 

miljoen (exclusief inrichting € 2,938 miljoen). In het cumulatief 2010 is € 15,354 miljoen 

O aangegeven (exclusief inrichting € 2,938 miljoen). Abusievelijk is geen correctie opgenomen in de 
correctiekolom van het Peil om op het cumulatieve getal van € 15,354 miljoen te komen. •

Voor RodS is volgens Peil 2010 € 18,3 miljoen geinvesteerd in grond, waarvan € 2,938 miljoen voor 
• inrichting. De provincie heeft uit eigen middelen € 54.000 besteed aan verwerven grond RodS. Het 

CvT heeft € 25,9 miljoen van de bestedingen voor aankoop grond RodS kunnen vaststellen. 

3.2 Inrichting RodS •

•
In Peil is aangegeven dat 344 ha zijn gerealiseerd van de doelstelling van 539 ha. Volgens de DLG 
administratie zijn 300 ha gerealiseerd. Er is een correctie nodig van -/- 44 ha. De prestaties zijn 

	

11,	 lopende verplichtingen van vóór 2007. De uitgaven betreffen circa 25% van het beschikbare budget. 

• In het verslag van de provincie is een aantal voorbeelden genoemd van uitgevoerde projecten. 

• Het gebied Wielrevelt is in 2011 gereedgekomen. Overige activiteiten zijn in 2010 stopgezet in 
verband met de financiering door het rijk. •
De Provincie heeft de volgende toelichting gegeven: 

• De provincie heeft aangegeven dot de reolisatie van de RodS-opgave in de provincie Utrecht voor het 
grootste deel heeft plaatsgevonden via lopende landinrichtingstrajecten en later ook via andere 
gebiedsprocessen. In 2010 heeft het Rijk aangegeven dat zij de RodS niet meer als hoar taak ziet en 

• heeft zij de resterende middelen voor verwerving, inrichting en beheer van de RodS-opgave 
terugtrokken. Een aantal deelgebieden, met name aan de noord- en oostzijde van Utrecht, was op dot 

• moment al ingericht. Aan de westzijde van Utrecht ligt nog een RodS-opgave. De regionale partijen in 
de provincie Utrecht hebben uitgesproken de RodS belangr ijk te vinden en (beperkt) eigen budget 

• beschikbaar gesteld om in dit deel van de provincie nog een aantal projecten te kunnen realiseren. Op 
dit moment werken de partijen aan een herijkt programma waarbij er door middel von prioritering 

• keuzes worden gemaakt wat nog gerealiseerd goat worden.
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3.3 Groene hart en routenetwerken 

In Peil zijn geen prestaties vermeld voor het Groene Hart. Wel is 2/3 van het budget besteed. 

Toelichting van de Provincie: 
De provincie heeft vermeld dot de uitvoering van deelprogramma's en de gebiedsgerichte projecten 
en het Groene Hart en Westelijke Veenweiden z ijn meegenomen in de Agenda Vitaal Platteland. De 
Stuurgroep Groene Hort heeft in de periode 2011-2012 gewerkt noar de verbreding van de stuurgroep 
en herijking van de plannen. In 2013 zal de nieuwe somenwerking met gemeenten en waterschappen 
vorm krijgen. Resultaten binnen het Utrechtse deel van het Groene Hart zijn opgenomen in PE1L en 
AVP-rapportages (w.o. MTR). 

Ten aanzien van de routenetwerken heeft de provincie toegelicht: 
dat de programma's Recreatietoervaarnet, Wandelen over boerenland en Langeofstand Wandel en 
—Fietspaden in verband met de beëindiging van de rijksbijdragen in 2011-2012, zijn afgebouwd. 
Resultaten zijn onder meer dat er 173,5 km LF routenetwerk is gereconstrueerd, waarbij de routes 
ook zijn opgenomen in de landelijke routedatabank, het landelijk meldsysteem, de londelijke 
routeplanner en landelijke portal Nederlandfietsland.nl. Specifieke knelpunten in het 
vaarroutenetwerk in Utrecht zijn aangepakt (David van Mollembrug en Rodebrug) don wel nog in 
uitvoering (Catharijnesingel). 
De Stichting Wondelnetwerk Boerenland draagt daarbij zorg voor de subsidies aan agrariërs voor het 
beheer van de boerenlandpaden (klompenpaden). 
Daarnaast investeert de provincie (met eigen middelen) in (boven)regionale routenetwerken, TOP's en 
Poorten, binnen een recreatief hoofdnetwerk en vergroting van het publieksbereik. De uitvoering 
verloopt via de AVP gebiedscommissie's en programmabureaus West en Oost. 

Bij routenetwerken zijn 2 knelpunten wandelen gerealiseerd. De bestedingen zijn voor meer dan de 
helft van het budget gedaan (63%). 

3.4 Beheer recreatie 

De doelstelling voor het beheer recreatie is ruimschoots gehaald. De gerapporteerde hectares in het 
Peil sluiten aan op de jaarrapportage 2010 van DR. 

4 Landschap 

4.1 Inrichting en overig 

Volgens Peil 2010 is 15 ha ingericht van de doelstelling van 22 ha. Dit betreft een lopende 
verplichting van vóór 207 inrichting bos- en landschap. Hiervoor is € 0,6 miljoen ten laste van de 
rijksbijdrage gebracht. Dit is conform de administratie van DLG. Daarnaast is voor inrichting 
ruimtelijke structuur € 0,6 miljoen besteed, dat grotendeels via DLG is gegaan. 

Bij overig landschap zijn 6 uitvoeringsprogramma's voor ontwikkeling en cultuurhistorie opgenomen. 
Doelstelling was 4 programma's. De uitgaven voor ontwikkelen en cultuurhistorie nieuw en lopende 
verplichting zijn in totaal € 5,5 miljoen.
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• Abusievelijk zijn in Peil 2010 5 ha bij ontwikkelen en cultuurhistorie lopende verplichtingen 
opgenomen. Hiervoor is geen doelstelling in de Bestuursovereenkomst vermeld. 

Toelichting van de Provincie: 
110

	

	 De provincie heeft toegelicht dot de Nationale Londschappen binnen provincie Utrecht zijn 
opgenomen in de beleidskaders van de Provinciale ruimtelijke Structuurvisie. Tevens zijn er 

• kwaliteitsgidsen opgesteld waarin de kernkwaliteiten van de Utrechtse landschappen zijn beschreven. 
De bijdragen van het rijk voor investeringen in de Nationale Landschappen zijn miv 2011 beéindigd. In 

• de eerder toegezonden rapportages Midterm Review AVP (2010), Samen maken we Utrecht mooier 

•
(2011) en Voortgangsrapportoge AVP (2011) zijn gerealiseerde projecten beschreven. Als gevolg van 
de beéindiging van de Rijksubsidie voor de Stichting Landschap Erfgoed Utrecht heeft de provincie 

•
deze gedeeltelijk kunnen compenseren uit eigen middelen. 

• 4.2 Beheer 

• De doelstelling voor het beheer landschap is ruimschoots gehaald. De gerapporteerde hectares 
sluiten aan op de jaarrapportage 2010 van DR. •

• 5 Bodem 

De provincie heeft de volgende toelichting gegeven op de activiteiten. 

Pilot duurzaam bodembeheer 
• Vanof 2007 heeft in de Gelderse Vallei de pilot duurzaam bodembeheer gelopen. Samen met 

melkveehouders is inzicht verkregen in de nutriénten-kringlopen op het bedrijf. Op basis daarvan zijn 
• maatregelen in beeld gebracht die zowel voor het bedrijf in de zandgebieden als voor het milieu 

gunstige effecten hebben. Naar aanleiding van deze pilot heeft de provincie (in de Bodemvisie 
• vastgesteld 2010) de aanpak rond kringlooplandbouw verder opgepakt om het project Duurzaam 

Bodembeheer Gelderse Vallei / Utrecht Oost. Het project is nog niet ten einde, maar inmiddels doen 
• ruim 200 melkveehouders mee en zeker het dubbele aantal boeren heeft via dit project kennis 

410	
gemaokt met kringlooplandbouw. De eerste resultaten zijn inmiddels geboekt. 

• De 149 bedrijven die in 2012 meededen met het project hebben gemiddeld bijna 11% minder 
stikstof en ruim 11,5 % minder fosfaat geproduceerd don de forfaitaire productie. Wanneer dit 

• omgerekend wordt naar een kuub mest is het een besporing van 309 kuub driffmest per bedrijf. 
Dit betekent een besparing op afvoer van mest ten opzichte van forfaitaire normen. Bijkomstig 

• voordeel is de besparing op transportbewegingen. 
In 2013 wordt een start gemaakt met het project Duurzaam Bodembeheer Utrecht West gericht op de 

• veen- en kleigebieden in AVP-gebied Utrecht West. 

• 6 Water 

• De provincie heeft toegelicht welke activiteiten zijn geweest. 

• Waterbodemsaneringen 
Met de inwerkingtreding van de Waterwet (dec 2009) is het saneren van waterbodems overgedragen 

1111	 aan de waterschappen. 

• 
•
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Synergieprojecten 
De verontwoording van deze synergiemiddelen verloopt overigens via de afspraken die gemaakt zijn 
in het Bestuursakkoord Water met Rijn Midden en Rijn West. In provincie Utrecht betreft dit 7 
projecten. 

De volgende 3 projecten zijn uitgevoerd: 
Bij de Sanering Riooloverstorten EVZ Veenendaal (RM 10) zijn overstorten 
afgekoppeld, is de ecologische verbindingszone ingericht en is ruimte voor waterberging gerealiseerd. 
De Schameter (RM 25) is in 2011 een gecombineerde opgave gerealiseerd waarbij 40 ha 
landbouwgrond is getransformeerd naar 20 nieuwe natuur, aanleg van fietspaden, een slibvang bij 
het Valleikanaal en waterberging. 

In 2009 is, om diepte te krijgen in de Wielen en Waaien in Eemland (RM 29) fosfaatrijke bagger 
verwijderd. Het project kan echter nog niet worden gesloten omdat het indrogen van de boggerspecie 
meer tijd vergt, onder meer door de ongunstige nazomer van 2011. Het indienen van de 
eindafrekening is daarom uitgesteld tot 31 december 2012. 
De overige 4 projecten zijn in uitvoering dan wel in vergevorderd stadium van voorbereiding. 
Voor het project EVZ Gelderse Vallei (RM 07) zijn grote delen langs het Valleikanaal en de 
Heiligenbergerbeek, Lunterse beek en Barneveldse beek gerealiseerd. Het programma wordt in 2015 
afgerond. 

Het project Woterberging Grecht (RW 19) is gericht op het uitbreiden en inrichten van de EHS en het 
realiseren van multifunctioneel ruimtegebruik door het creeren van nieuwe oeverzones in combinatie 
met waterberging en natuurontwikkeling. No een onderzoek noor effectieve natuurvriendel ijke oevers 
is het project in 2012 aongepast en in uitvoering gegaan. Het project wordt in 2015 afgerond onder 
voorbehoud van de noodzokelijke procedures rondom bestemmingsplanwijziging, waterwet 
(projectplan) en Besluit Bodemkwaliteit. 
Met het project Duurzame inrichting Kromme Rijn (RW20) wordt het rivierkarakter hersteld 
natuurvriendelijke oevers en vispassages aangelegd, wordt de Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
aangepast en slibvangen aangelegd. De uitvoeringsterm ijn van eind 2015 is haalbaar, mogelijk dat de 
slibvang later gerealiseerd wordt. 
Ook het project Herinrichting Ouwenaar-Haarrijn, waarbij natuurvriendelijke oevers worden 
aangelegd, het gemaal Haarrijn wordt verplaatst en herinrichting van de voormalige boezem, not 
schroalland en bloemrijk grasland worden gerealiseerd, zal voor eind 2015 naar verwachting zijn 
gerealiseerd. 

7 Aandachtsgebieden 

Het verslag geeft een aantal ontwikkelingen. In Peil zijn enkele prestaties gemeld. De provincie heeft 
gemeld dat de provincie in het Reconstructiegebied Gelderse Vallei met de gebiedsgerichte 
'Utrechtse aanpak' heeft gewerkt. De reconstructiedoelen zijn integraal onderdeel van het 
gebiedsprogramma Gelderse Vallei en gebiedsconvenanten zoals Den Treek en De boom. 

Met betrekking tot de Hollandse Waterlinie heeft de Provincie de volgende toelichting gegeven: 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
In programma's Linieland en R ijnouwen Vechten zijn de restouraties aan Lunetten 2 en 3 afgerond 
evenals de recreatieve ontsluitingen. De bouw van het Waterliniemuseum op Fort Vechten is volop in 
uitvoering, de nieuwe entree en parkeervoorzieningen zijn gerealiseerd. De aanbestedingen van Lunet 
4 en de aanbesteding van de Fietsbrug bij de Plofsluis zijn in voorbereiding/gestart.
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Westelijke Veenweiden 
• De opgave vanuit het programma Westelijke Veenweide wordt uitgevoerd in vier gebiedsprojecten. 

•
Het Versnellingsproject Zegveld-Portengen wordt in het eerste kwartaal 2014 afgerond. In dit project, 
dot is uitgevoerd door HDSR en Waternet, zijn maatregelen genomen op het gebied van 

•
waterbeheersing zoals het gemaal bij oud-Kamerik, het gemaal Dooljersluis, de aanleg van 
ecologische verbindingszones en hoogwatervoorzieningen. Voor Groot Wilnis Vinkeveen is in 2010 
een gebiedsconvenant getekend, waarin verschillende maatregelen zijn opgenomen (schoonwater, 
bodemdaling, natuur). De uitvoering hiervan vindt nu plaats. Er is gebaggerd voor verbetering 

• waterkwaliteit, er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd en in 2013 een subsidieregeling 
opengesteld voor onderwaterdrainage. Deze regeling past binnen een grootschalige proef voor 

• onderwaterdrainage. In het gebied Zegveld Noord wordt alleen de regeling voor onderwaterdrainage 
opengesteld. Voor het gebied Maarseveen-Westbroek vindt op dit moment een herziening van de 

• aanpak plaats, om het beter te laten aansluiten op noodzakelijke maatregelen in het kader van de 
KRW en Natura 2000. Hiervoor zijn inmiddels ook LIFE+subsidies (EU) beschikbaar gesteld. In 2012 is 

410	 Waternet gestart met de uitvoering van een project om de waterbeheersing in het gebied te 

•
verbeteren. 

•
De finonciele voortgong van de Noto Ruimtemiddelen is in de PEIL b ijlage lb opgenomen. 
De begrenzing van de EHS, als uitvloeisel van het in december 2010 gesloten Akkoord van Utrecht, 

• herijking EHS, is opgenomen in de dit jaar vastgestelde PRS. https://www.provincie-
utrecht.nVonderwerpen/alle-onderwerpen/Drovinciale-0/. •
In Peil 2010 is voor aandachtsgebieden gerapporteerd 133 ha, 56 stuks en 51 km. De provincie heeft 

• een specificatie gegeven van de projecten en de hierbij gerealiseerde prestaties. 

• De bestedingen voor reconstructie zijn C 7,9 miljoen waarvan C 3,3 miljoen voor Veenweide. • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
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8 Algemene onderwerpen 

8.1 Groenfonds 

Het CvT heefit vastgesteld dat de provincie in belangrijke mate de uitgaven van het ILG heeft 

voorgefinancierd. De provincie heeft aangegeven dat de voortgangsrapportages waren gebaseerd op 

de kosten inclusief aangegane verplichtingen die pas in een later jaar tot uitgaven leiden. Doordat de 

onttrekking uit het Groenfonds gebaseerd was op werkelijke uitgaven (op kasbasis) is er 

voorfinanciering ontstaan. 

Verloopstaat Nationaal Groenfonds ILG 
Utrecht

2007 
X € 1.000

2008 
X E 1.000

2009 
X € 1.000

2010 
X E 1.000

tm 2010 
X € 1.000 

Saldo Groenfonds ILG 1 januari 0 20.753 27.307 24.107 
Ontvangen voorschotten LNV 32.244 34.827 25 753 30.520 123.344 
Ontvangen rente - kosten Groenfonds 971 1.130 558 148 2.807 
Stortingen 0 
Onttrekkingen ILG 12 462 29 403 29 511 39.703 111.079 
Saldo Groenfonds ILG 31 december 20.753 27.307 24.107 15.072 15.072 

Onttrekking per jaar 
VGR ten laste van ILG beschikking 15.069 29.231 42.677 50.249 137.226 
Onttrekking Groenfonds 12 462 29.403 29.511 39 703 111.079 
Voorfinanciering (+) 2.607 -172 13.166 10.546 26.147 

Onttrekking cumulatief 
VGR ten laste van ILG beschikking 15 069 44.300 86.977 137.226 

Onttrekking Groenfonds 12 462 41.865 71 376 111.079 

Voorfinanciering (+) 2.607 2.435 15.601 26.147

De provincie heeft aangegeven dat de rente is toegevoegd aan het Groenfonds en wordt ingezet voor 
natuurdoelen.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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• Overzicht beoordeling prestaties 

• Provincie Utrecht Prestaties tot en met 2010 
Provincie CvT vastgesteld 

la correctie Neen 
1.1 EHS 

Verwervino HA 725 725 0 
Nieuwe EHS, verwerven lop. Verplichtingen HA 0 0 
Verwerving EHS ruilgrond HA 435 435 0 
Bestaande EHS voor bos- en natuurterreinen HA 112 27 -85 0 
Nieuwe ENS, ruilen BBL bezit 1-1-2007 HA 74 103 29 0 
Overgedragen per 1-1-2007 tbv nieuwe EHS HA 188 188 0 
Inrichting HA 233 316 83 0 
Scheer HA 13.379 13.379 0 
Veenweidegebied HA 15.292 15.292 0 
EVZ's HA 0 0 
Knelpunten EHS (aantal) AANT 0 0 

1.2 Buiten ENS 

Milieukwaliteit EHS/VHR HA 0 0 
Milieukwaliteit EHS/VHR KM 0 0 
Nationale Parken (aantal) AANT 8 4 -4 0 
Soortenbescherming AANT 2 2 0 
Natuurbeheer buiten EHS^ HA 3.038 445 -2.593 0 
Oven() natuur AANT 1 1 

2 Landbouw 
Inrichten HA 106 1.966 1.860 
Overig landbouw HA 0 0 
Duurzaam ondernemen AANT 3 3 0 

3 Recreatle 
Verwerven HA 170 170 0 
Ruilen Rods HA 123 123 0 
Ruilen BBL-bezit per 1-1-2007 tbv RodS HA 0 0 
Overgedragen per 1-1-2007 tbv RodS HA 9 9 0 
Inrichting recreatie (lop. Verpl.) HA 344 300 -44 0 
Inrichting recreatie (lop. Verpl.) KM 0 0 
Beheer^ HA 10.280 10.280 
Groene Hart HA 0 0 
Landelijke routenetwerken AANT 2 2 0 
Landelijke routenetwerken KM 0 0 

4 Landschap 
Inrichten HA 15 15 0 
Inrichten KM 0 0 

, Beheer^ HA 925 925 0 
Overiq landschap HA 5 -5 0 
Overig landschap AANT 6 6 0 
Bodem 
Totaal aantallen AANT 1 1 0 

6 Water 
Waterkwaliteit AANT 0 0 0 

7 Aandachtsgebieden 
Totaal Hectares HA 133 133 0 
Totaal aantallen AANT 56 56 0 
Totaal oppervlakte OPP 0 0 
Totaal km KM 51 51 0 
Totaal Bpe BPE 0 0 

8 Vitanteit 
Versterken leefbaarheid platteland AANT 0 0

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
•	

ILG Provincie Utrecht 

O	Toelichting tabel 
In de kolom CvT vastgesteld "ja" zijn de prestaties opgenomen, die het CvT heeft kunnen beoordelen 
op basis van de ontvangen informatie van de Provincie, DLG en DR. 

• 
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In de kolom CvT vastgesteld "correctie"zijn de correcties opgenomen, die op de gerapporteerde 
cijfers in Peil 2010 zouden moeten plaatsvinden. 

In de kolom CvT vastgesteld "neen" zijn de restant prestaties opgenomen van Peil 2010, die het CvT 
niet heeft kunnen beoordelen op basis van de ontvangen informatie van de Provincie, DLG en DR.
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• Criteria voor prestatiebeoordeling 

• Prestaties in het kader van het ILG zijn hoofdzakelijk uitgedrukt in te realiseren hectares en 
aantallen. Deze ambities zijn opgenomen in de bestuursovereenkomsten. De kaders zijn 

11,	 opgenomen in de Natuurmeting op Kaart (NOK) en de PEIL definities. De prestaties zijn verdeeld 
over 8 operationele doelen en hebben, behoudens enkele bijzondere onderwerpen steeds 

• betrekking op de activiteiten verwerving, inrichting en beheer. 

• Vastgesteld kan worden dat bij de voorbereiding van het ILG een effectief systeem is ontwikkeld 

•
om prestaties te kunnen meten en te plaatsen binnen zowel de provinciale als de landelijke 
context. De systematiek is uniek en vooralsnog zonder alternatief. Het verdient daarom ook 

11/	 aanbeveling deze goede opzet in de nieuwe taakverdeling tussen rijk en Provincies te handhaven. 
Hiermee is mogelijk naar operationeel doel op permanente basis inzicht te hebben in de stand van 

• zaken en de ontwikkelingen daarin. 

• Ook indien het rijk zich uit de meeste operationele doelen terugtrekt zal de behoefte aan deze 
informatie, zowel voor planning als verantwoording op provinciaal niveau blijven bestaan. •
In het kader van de afrekening van het ILG zijn in hoofdzaak de volgende criteria van belang: 

• • Op de datum van afrekening moet de prestatie zijn afgerond; 

40	 • De prestatie moet passen binnen de afspraken in de bestuursovereenkomst; 
• De prestatie moet voldoen aan de definities van NOK en PEIL. 

De taak van het CvT ILG betreft uitsluitend de beoordeling van de prestaties en betreft het geen 

• oordeel over de feitelijke afrekening. De rijksbijdragen, die zijn opgenomen in de per Provincie 
afgegeven beschikkingen, zijn gebaseerd op een prestatie-eenheid en een normbedrag. Het CvT 

5 zal daarom ten behoeve van de afrekening zichtbaar maken welke prestaties in aanmerking 
komen voor afrekening op basis van de oorspronkelijk overeengekomen (en eventueel 
bijgestelde) norrnkosten. Hiermee wordt beoogd de afrekening per Provincie transparant te 
maken. •

•
Het is van belang dat Provincies er op kunnen vertrouwen dat de criteria voor elke 
Provincie op dezelfde wijze worden toegepast. 

Voor de ac-tiviteiten verwerving, inrichting en beheer van de desbetreffende onderdelen ILG 

9	
zal in aanvulling op de toepassing van de algemene criteria door het C yT aanvullende 
informatie worden verzameld: •
1. Verwerving 

• • Ligging van de verworven gronden binnen of buiten de nu geldende begrenzingen van EHS (met 
de nieuwe begrenzingen zal geen rekening worden gehouden); 

• • Provinciaal beleid ten aanzien van ruilgronden en BBL-bezit; 
• Motivering Provincies bij aankoopkosten boven de afgesproken normvergoeding; 
• In hoeverre gebruik is gemaakt van het instrument van onteigening; 

• • Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de Provincie en/of 
derden. 

2. Inrichting 
• • Per gebiedsinrichting zal worden vastgesteld of dan wel in hoeverre sprake is van 

oplevering (volledig ingericht, grotendeels ingericht, nauwelijks ingericht); 
• Motivering Provincies bij overschrijding van de afgesproken normvergoeding; • 

•
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• Prestaties en bestedingen die gefinancierd zijn met gelden van de Provincie en/of derden 
beoordeling van de kwaliteit van de ingerichte gebieden? 

3. Beheer 
• Inzicht in de overdrachten van gronden aan de afzonderlijke terreinbeherende 

organisaties; 
• Het provinciale beleid ten aanzien van beheer; 
• Inzicht in de organisatie en uitvoering van het beheer door Dienst Regelingen en de 

controle daarop (hiermee kan een systeemgerichte beoordeling worden bereikt).
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Reactie College van Gedeputeerde Staten provincie Utrecht
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16856 College van Gedeputeerde Staten 
Archimodeslean 6 
Postbus 80300. 3508 TH Utrecnt 
T 030-2589111 

PROVINCIE-UTRECHT.NL

PROVINCIE :: UTRECHT 

Comité van Toezicht ILG 
Dhr W. Veldman 
Postbus 96845 
2509 JE Den Haag 

DATUM 20 mei 2014 TEAM UFF 
NUMMER 80FAEE26 REFEREKTIE 

UW BRIEF VAN 15 april 2014 DOORKIESNUMMFR 3588 
uw NUMMER 80AE4598 E-MAILADRES Josje.van.Noorden@provincie-

UtrechtnI 
BULAGE ONDERWERP afwikkeling ILG 1 januari 2007 tot 1 

januari 2011

Geachte heer Veldman, 

Wij hebben uw 'Rapportage provincie Utrecht: ILG periode 2007 tot en met 2010' in goede orde ontvangen en 
danken u voor de geleverde inspanningen. 
Alhoewel wij uw bevindingen niet op alle punten onderschrijven beschouwen wij de werkzaamheden van uw 
Comité voor de Bestuursovereenkomst ILG in de provincie Utrecht hiermee afgerond. 

Wij hebben aan onze verplichtingen voldaan en beschouwen het ILG, conform de afspraken met de 
Staatssecretaris van Economische Zaken in de afrondingsovereenkomst ILG, bestuurtijk als afgehandeld. 
Onze verantwoording voor de prestaties zijn de, door de accountant goedgekeurde, door ons vastgestelde en 
aan u reeds toegezonden PEIL-rapportages ILG. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 
Gedeputee de Staten van Utr 
Namens e 

()(41 , 

/ . 1• D 
drs. R.W. Krol 
Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied



ILL Provincie Noord Utrecht 

Verslag ILG provincie Utrecht 'De Utrechtse aanpak werkt'
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'De Utrechtse aanpak werkt' 

Beschrijving van succesvolle projecten ILG/AVP in de provincie Utrecht
24 april 2013 

1.	lnleidinq 

De Utrechtse aanpak, om via gebiedscommissies invulling te geven aan het Investeringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG), heeft sinds 2007 haar vruchten afgeworpen Door krachten en eventueel investenngen te bundelen kon 
veel werk worden verricht. Vele projecten zijn voorbereid en tot uitvoering gebracht Samen met de provincie 
hebben de agrariers, terrein beherende organisaties, gemeenten. waterschappen, recreatieschappen, 
natuurbeschermers , cultuurhistorici en nog veel andere betrokken inwoners en verenigingen intensief samen 
gewerkt om de leefbaarheid en kwaliteit van het landelijk gebied te behouden en te vergroten. 

In 2006 heeft de provincie het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 vastgesteld: een breed en 
integraal programma met opgaven op het gebied van natuur, water, bodem en milieu, landschap, cultuurhistorie, 
landbouw, recreate en leefbaarheid. De financien voor de uitvoering zijn gedeeltelijk afkomstig van het rijk, op 
basis van de Bestuursovereenkomst ILG. Daarnaast heeft de provincie eigen middelen beschikbaar gesteld. In de 
provinciale subsidieverordening wordt tenslotte voor verschillende AVP- doelen cofinanciering vereist van 
waterschap, gemeenten en/of particulieren (ondernemers, organisaties). 1 

De provincie heeft samen met de partners in het gebied afspraken heeft gemaakt over de uitvoering. Daarvoor 
zijn de AVP gebiedsprogramma's opgesteld (op basis van het Kaderdocument). Hierdoor worden 
synergievoordelen behaald door bundeling van budgetten en kennis en het creOren van draagvlak. 
In de provincie zijn 7 AVP gebiedscommissies opgericht , die de uitvoering van de gebiedsprogramma's hebben 
opgepakt. In de gebiedscommissies zitten bestuurders die de beslissers en betalers vertegenwoordigen (zoals 
gemeenten en waterschappen) en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. 
Daarnaast onderscheiden we een aantal (gebiedsoverstijgende) projecten die worden uitgevoerd door de 
provincie zelf (bijvoorbeeld programma Ruimte voor de Lek). 

Het AVP-programma is in 2010 vrij abrupt in een ander vaarwater terecht gekomen. Met aantreden van het 
kabinet Rutte I is er een bezuiniging aangekondigd op het ILG-programma Als gevolg daarvan heeft het Rijk in 
oktober 2010 een stop uitgevaardigd op het aangaan van nieuwe verplichtingen op de Bestuursovereenkomst. 
Besteding van rijksgeld kan sindsdien alleen nog op basis van verplichtingen die voor 20 oktober 2010 juridisch 
zijn vastgelegd. Concreet gaat het bij de stop om bezuinigingen in de EHS, beëindiging van investeringen in 
Robuuste Verbindingszones (RVZ) en Recreatie om de Stad (RodS) en om een algemene korting op de 
budgetten. 

Als gevolg van de bezuinigingen is in de gebieden direct een stagnatie van projecten opgetreden. Ondanks de 
bezuinigingen heeft de Provincie Utrecht de uitvoering van het AVP programma zoveel mogelijk voortgezet met 
de beschikbare provinciale middelen. Het AVP-programma is herzien (2011) en vanaf 2012 is het oorspronkelijk 
aantal AVP-gebiedscommissies teruggebracht van 7 naar 3, en de ondersteuning door programmabureaus van 7 
naar 2 (oost en west). 

In deze inleiding volgt een beschrijving van het ingezette instrumentarium (grondbeleid) en beleidskeuze 
(Akkoord van Utrecht) die nodig waren om de uitvoeringsprocessen ook na 2010 voort te kunnen zetten. 
In hoofdstuk 2 en 3 volgt een overzicht van belangrijkste resultaten die in de ILG-periode tot 2012 zijn behaald 

De financiële toelichting staat in aparte documenten (Midtermreview AVP, 2010; Voortgangsrapportage ILG 2011, en in de 
jaarlijkse PEI 
L-rapportages in het kader van de Bestuursovereenkomst ILG) 
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1.1 Grondbeleid 

De provincie Utrecht heeft sinds 2007 de verantwoordelijkheid voor het verwerven van gronden voor de 
Ecologische Hoofdstructuur en Recreatie om de Stad. 

De provincie heeft besloten tot een actiever grondbeleid dan in de Bestuursovereenkomst werd aangegeven en 
heeft daarvoor aanvullend instrumentarium ontwikkeld. De grondverwerving is daardoor succesvoller verlopen: 

• In 2009 is hiertoe het Revolverend Fonds ingesteld, een grote financiele buffer waaruit ruilgronden 
kunnen worden voorge fi nancierd en de grondmobiliteit in het landelijk gebied wordt vergroot. 
Opbrengsten uit verkoop van (eerder) aangekochte gronden vloeien na verloop van tijd weer terug in dit 
fonds. Het mandaat voor de grondverwerving ligt bij de gedeputeerde Landelijk Gebied. 

• Op basis van het Strategisch Grondplan zijn 'Pnoritaire gebieden voor grondverwerving' aangewezen, 
die essentieel zijn voor de realisatie van de EHS en RodS. De gronden en opstallen kunnen hier op 
vrijwillige basis en op basis van 'schadeloosstelling worden verworven. In het uiterste geval kan de 
provincie vervolgens overgaan tot onteigening van gronden, tot een maximum van 10 % van de EHS-
opgave in het betreffende AVP gebied. 

• In 2007 is het Handelingskader Grond opgesteld en gehanteerd bij de uitvoering van het I LG. In 2010 is 
het Handelingskader Grond herzien en het Handelingskader Onroerend Goed vastgesteld zodat de AVP 
Gebiedscommissies een actiever grondbeleid kunnen gaan voeren. Op basis van, door de provincie 
geaccordeerde, Grondstrategieplannen en binnen een afgesproken mandaat zijn de Gebiedscommissies 
sindsdien bevoegd om beslissingen te nemen over aan- en verkopen door Bureau Beheer 
Landbouwgronden. 

In oktober 2010 is, als gevolg van de bezuinigingen, een nieuwe situatie ontstaan. Desondanks heeft de provincie 
Utrecht de lopende gebiedsprocessen voortgezet indien de onderhandelingen in een vergevorderd stadium waren 
(jurdisch afdwingbaar). Incidenteel zijn voor de grondverwerving de eigen middelen uit het Revolverend Fonds 
benut, in afwachting van de uitkomst en uitwerking van het Decentralisatieakkoord Natuur (2012). 

1.2 Akkoord van Utrecht 

Naar aanleiding van de in oktober 2010 aangekondigde Rijksbezuinigingen hebben de provincie Utrecht en de 
gebiedspartners in juni 2011 het Akkoord van Utrecht (AvU) vastgesteld, gericht op de realisatie van een herijkte 
EHS-ambitie. De partijen hebben afgesproken om 1506 ha nieuwe natuur te realiseren voor 2021 door omzetting 
van agrarische grond naar natuurgrond. Deze gebieden zijn onderdeel van de EHS. Daarnaast is in het AvU 
afgesproken dat 3.000 ha grond wordt opgenomen in de 'groene contour'. Deze gebieden worden van belang 
geacht voor het functioneren van de EHS, maar maken geen onderdeel uit van de EHS, omdat er tot 2021 geen 
financiering met overheidsmiddelen mogelijk is. Hier kan op vrijwillige basis nieuwe natuur (bijvoorbeeld door 
inzet van aanvullende arrangementen of aanvullende financiering) worden gerealiseerd. Na realisatie neemt de 
provincie deze nieuwe natuur op in de EHS. Het huidig gebruik van de gronden in de groene contour is 
overwegend agransch. Hiervoor gelden geen aanvullende planologische beperkingen. De gehele nog te 
realiseren nieuwe natuur in de EHS bestond voor de Rijksbezuinigingen uit 6000 ha. Voor de laatste 1500 ha 
hiervan is de EHS-ambitie volledig geschrapt, omdat de partijen van het AvU deze niet meer van belang achten 
voor het functioneren van de EHS. 
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2. Succesvolle proiecten 

Terugkijkend op de ILG periode t/m 2010 zijn veel resultaten geboekt met de Utrechtse Aanpak. Een 
samenvatting van de belangrijkste resultaten wordt in de volgende paragrafen gerllustreerd met een selectie van 
projecten. 

2.1 Realisatie Ecologische Hoofdstructuur 

Een belangrijke succesfactor voor de grondverwerving ten behoeve van het natuurbeleid, is draagvlak onder 
grondeigenaren, veelal agrariers. Agraners kunnen zich tegen natuurplannen keren als deze de eigen 
bedrijfsvoering belemmeren of zelfs leiden tot beeindiging van het bedrijf op termijn. Door een meer integrale 
aanpak van de gebiedsproblematiek en door nauwere samenwerking met agrariers zijn er successen geboekt 
met de convenanten Groot Wilnis Vinkeveen, Bethunepolder, Groot Mijdrecht Noord, Den Treek, Groene Agenda 
Leusden en De Boom. Deze convenanten vormen de basis voor integrale realisatie van natuur, Iandbouw, water, 
recreatie en aanvullende doelen. 
In een aantal gebieden, waar voldoende aaneengesloten gronden zijn verworven zijn inrichtingsplannen 
ontwikkeld of in ontwikkeling. Ook in gebieden waar de particuliere eigenaren zich willen inzetten voor 
bescherming en beheer van de EHS zijn inrichtingsplannen in voorbereiding of opgesteld. In de Wilnisse 
Bovenlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen. Marickenland, Bethunepolder. Noorderpark is de realisatie van de EHS 
vergevorderd. Daadwerkelijke inrichting is vertraagd door de verplichtingenstop in oktober 2010. 

Groot Wilnis Vinkeveen 
Voor het convenant Groot Wilnis Vinkeveen is een kaart met zoekgebied gemaakt waar natuur en waterdoelen 
kunnen worden gerealiseerd. In oktober 2010 heeft de provincie ruim 27 ha cultuurgrond met gebouwen 
(melkveebedrijf) in Vinkeveen verworven. De aangekochte gronden liggen binnen het zoekgebied voor nieuwe 
natuur en bin nen een peilvak dat in de toekomst een verminderende drooglegging behoeft om bodemdaling 
tegen te pan. Deze aankoop is een belangrijke stap in het realiseren van de doelen van het gebiedsconvenant 
Groot Minis Vinkeveen: nieuwe natuur, landbouwstructuurversterkin en beperking van de bodemdaling. 
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Ecoduct Plantage Willem III 
Het ecoduct Plantage Willem Ill (onder de N225 ter hoogte van Elst) is in mei 2008 o fficieel geopend. Afgezien 
van de houten schermen merkt de automobilist weinig van de ecopassage: de weg is op hetzelfde niveau blijven 
liggen Er is een onderdoorgang gecreëerd door over een lengte van zo'n 80 meter grond onder de 
Rijksstraatweg weg te halen. Landschappelijk veel minder opvallend, en goedkoper dan de bouw van een 
ecoduct, waarbij het wild over de weg heen moet. Het lawaai van de auto's dringt nauwelijks door tot onder de 
weg Met dit soort verbindingen wordt de Ecologische Hoofdstructuur vormgegeven. De Utrechtse Heuvelrug als 
een aaneengesloten gebied, waar dieren, en in hun kielzog de planten. van het ene naar het andere voedsel- of 
schuilgebied kunnen trekken. Bij deze ecopassage gaat het om een ongestoorde doorgang voor padden, 
konijnen. hazen en egels, maar ook groot wild als reeën, damherten en mogelijk dassen Ook de runderen en 
paarden die de Plantage Willem Ill begrazen zullen de doorgang gebruiken. 

t. 411 11111Pvi' 

Vliegbasis Soesterberg 
Op 12 juni 2009 heeft de provincie vliegbasis Soesterberg aangekocht. Landingsbanen, kerosineopslagplaatsen, 
shelters en hangars blijven als militair erfgoed bewaard. De huidige vliegbasis beslaat ruim 500 hectare, een 
terrein zo groot als ruim duizend voetbalvelden. 120 Hectare blijft in bezit van Defensie, 380 hectare wordt 
grotendeels 'teruggegeven' aan de natuur en opengesteld zodat de inwoners kunnen genieten van de enorme 
openheid en rijkdom aan natuur die het gebied herbergt. De natuurwaarden van het gebied zijn van een 
uitzonderlijk hoog niveau. Voor het gebied hebben de provincie en de twee betrokken gemeenten in nauwe 
samenwerking met de toekomstige terreinbeheerder een inrichtingsplan gemaakt. Dat plan zorgt er voor dat de 
aanwezige natuurwaarden behouden en verder ontwikkeld kunnen warden. Maar het voorziet ook in enige 
woningbouw zodat de sanering van het gebied en de herinrichting en het beheer gefinancierd kunnen worden. 

OM I MOM 4=111M1 
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2.2 Milieukwaliteit Ecologische Hoofdstructuur / Vogel- en Habitatrichtlijngebieden 

De kwaliteit van de natuur wordt in belangrijke mate befnvloed door de waterkwaliteit en waterkwantiteit Het is 
daarmee een onmisbare schakel in het realiseren van de gewenste natuurkwaliteit. 
In de praktijk worden de maatregelen gericht op de verbetering daarvan zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt. 
In veel gebieden, zoals Bethunepolder, Kolland, Overlangbroek en Binnenveld, zijn gebiedsprocessen gestart om 
ambities, wensen en mogelijkheden in beeld te krijgen. 

Bij de verdrogingbestrijding zijn maatregelen uitgevoerd om de waterhuishouding ten behoeve van natuur te 
optimaliseren. Vooruitgang is geboekt bij aanpak TOP gebied Meeuwenkampje (2009), Verdrogingsbestrijding 
Schoolsteegbosjes (2009), Inmeten peilbuizen Schoolsteegbosjes (2010). 

Herstel watergangen en natuurwaarden Zuylestein 
Dit project beoogt de terugkeer van de oorspronkelijke kwelgebonden flora en fauna van de watergangen in het 
bosgebied van landgoed Zuylestein in Leersum. Daartoe worden de sloten, greppels en het Grand Canal tot op 
de oorspronkelijke diepte open gemaakt Door het schoonmaken vullen ze zich met schoon grond- en regenwater 
in de nattere delen van het jaar en hierdoor kan de oorspronkelijke kwelafhankelijke flora en fauna weer tot 

Op het gebied van waterkwaliteit zijn effect- en brongerichte maatregelen uitgevoerd tegen verzuring en 
vermesting. Er is een veelheid aan projecten gerealiseerd zoals beekherstel, inrichten natuurvriendelijke oevers, 
aanleg ecologische verbindingszones en vispassages. de aanpak van overstorten. 
Er is onder andere gestart met de realisatie van twee (extra zuiveringstrappen in) rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI) en is gewerkt aan de uitvoering van het door Waterschap Vallei en Eem opgestelde Actieprogramma 
Diffuse Bronnen. Met de synergiegelden (speci fieke rijksmiddelen) zijn natuurvriendelijke oevers en 
beekherstelprojecten gerealiseerd: EVZ's Gelderse Vallei Utrecht, sanering nooloverstorten EVZ Veenendaal, De 
Schammer, baggeren Wielen en Waaien Eemland, natuurontwikkeling/waterberging Grecht, duurzame inrichting 
Kromme Rijn en herinrichting Ouwenaar-Haarrijn. 
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De Schammer te Leusden 
Aankoop en inrichting van 40 ha landbouwgrond voor natuur (20 ha) en recreatie en overige natuur (20 ha), 
waarvan 12 ha waterberging. Realisatie inrichting 2011. Projectpartners en Financiering. gemeente Amersfoort, 
gemeente Leusden, Waterschap Vallei en Eem, provincie Utrecht en Stichting Het Utrechts Landschap (geen 
financiale bijdrage) Aanleg van fietspaden en wandelpaden. Daarnaast is vanuit Amersfoort naar het gebied De 
Schammer een fietstunnel gerealiseerd (met veel provinciale middelen). Inrichting gefinancierd vanuit 
Synergiemiddelen rijk en POP-subsidie.

'10 

Aanleg e trap RWZI Veenendaal 
Om te voldoen aan de eisen voor waterkwaliteit die de Europese Kader Richtlijn Water stelt, zijn diverse 
noolwaterzuiveringsinstallaties (RWZ1's) genoodzaakt de huidige zuiveringstechnieken te verbeteren. Waterschap 
Vallei en Eem heeft in 2010 een nabehandelingsinstallatie laten bouwen op de RWZI Veenendaal. Voor deze 
vierde zuivenngstrap is een innovatieve oplossing ontwikkeld die leidt tot een ver verbeterde zuiveringsgraad van 
het water het FlexFilter. Waterscha Vallei & Eem heeft de rimeur van deze gepatenteerde techniek. 
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Zwarte sterns 
In samenwerking met agransche natuur- en landschapsvereniging De Utrechtse Venen zijn in combinatie met 
natuurvriendelijke oevers en randenbeheer, in de sloten nestvlotjes geplaatst. Hierdoor ontstond de grootste 
kolonie kleine Zwarte sterns in Nederland en West-Europa. 

2.3 Soortenbescherming 

2.4 Landschap en cultuurhistorie 

Landschap en cultuurhistone Din veelal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij aanvang van het ILG telde 
Utrecht vijf nationale landschappen. De Stelling van Amsterdam, Het Groene Hart, Arkenheem - Eemland 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie hiervoor hoofdstuk 3) en Rivierengebied. Binnen elk landschap zijn tal van 
projecten opgestart die inhaken op de specifieke kwaliteiten van het gebied. Landschap en cultuurhistone blijken 
hier een belangrijke motor voor projecten en betrokkenheid. 

In het Groene Hart is een breed palet aan projecten gerealiseerd van picknickplaatsen tot restauratie van 
onderdelen van de Stelling van Amsterdam zoals bij Abcoude, van festivals tot een uitkijktoren om het Groene 
Hart echt te beleven 
In Arkemheen-Eemland zijn met succes projecten uitgevoerd op het gebied van landschap, cultuurhistorie, 
landbouw, recreatie en toerisme zoals het herstellen van wielen en waaien, aanleg van fiets- en wandelpaden en 
toenstische informatiepunten. waar het cultuurlandschap beleefd kan worden 
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Restauratie Fort bij Abcoude 
Het Fort bij Abcoude is ééri van de Utrechtse forten in de Stelling van Amsterdam. Het fort is van grote 
cultuurhistorische waarde en bezit waardevolle natuur die op en rond het fort is ontstaan. Grootschalige 
restauratie zal deze waarden behouden en versterken en de functies recreatie en educatie toevoegen. De 
afgelopen jaren zijn al restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan onder andere de toegangsbrug en is er een 
uitkijkpunt gemaakt. Vorig jaar is gestart met grootscheepse restauratie van muren en daken en de aanleg van 
een tweede toegangsbrug. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Stichting Herstelling, waardoor kansarme 
jongeren belangrijke werkervanng op doen. Als de restauratie is afgerond, wordt het fort opengesteld voor het 

ubliek en doet het fort dienst als educatiecentrum. Ook vinden verschillende verenigingen hier onderdak. 

Het Utrechtse AVP programma telt tal van projecten op het gebied van landschap en cultuurhistorie, zoals 
'Versterking van de groenstructuur Stichtse Lustwarande', De Grebbelinie, projecten met handboeken voor 
erfbeplanting, herstelplannen van oude bossen zoals het Baarnse Bos et cetera. 
In De Utrechtse Waarden is het behouden en versterken van de leefbaarheid, plattelandsontwikkeling en de 
bijzondere kwaliteit van landschap en cultuurhistorie zelfs speerpunt in het gebiedsprogramma. De belangstelling 
in het gebied voor dergelijke projecten is hoog en de uitvoering ervan is dan ook voorspoedig verlopen Dit kwam 
mede doordat het programma is opgebouwd op de fundamenten van het oude LEADER programma Weidse 
Veenweiden dat al voor de komst van AVP bestond. 

Grote Kom in het Baarnse Bos 
Het Baarnse Bos is een goed verborgen geheim: als voormalige 'overtuin' van Paleis Soestdijk kent het bos een 
rijke geschiedenis. Er zijn nog veel bijzondere historische elementen aanwezig die als verborgen parels in het bos 
liggen Er ligt er een herstelplan om het bos weer de allure van weleer te geven. Het herstellen van de Grote 
Kom, de verdiept liggende waterpartij, is hier de eerste stap in. 
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In 2009 is de Samenwerkingsovereenkomst Groen-Blauwe Structuur Amersfoort gesloten tussen de gemeente 
Amersfoort en de provincie Utrecht. De Samenwerkingsovereenkomst heeft betrekking op de uitvoering en 
financienng van de projecten Maatweg, Heiligenbergerbeek/Randenbroek, Waterwingebied en Vathorst Noord 
(zie bij thema Recreatie). 
Met deze herinnchtingsprojecten worden ecologische, recreatieve en cultuurhistonsche waarden versterkt. Het 
project Waterwingebed wordt in april 2013 geopend en Park Randenbroek zal eind 2013 worden afgerond. Het 
project Maatweg is in uitvoering, waarbij een relatie wordt gelegd met de uitvoering van de dijkversterking Eem 
door het Waterschap Verwachting is dat de dijk in 2014 wordt versterkt en de werkzaamheden voor Maatweg 
conform de samenwerkingsovereenkomst Grebbeliniedijk (Waterschap. gemeente Amersfoort en province 
Utrecht) worden uitgevoerd. 

In het kader van het Programma Grebbeline zijn diverse projecten uitgevoerd gericht op het restaureren en het 
beleefbaar maken van de Linie, zoals het herstel van het Fort Daatselaar. Asschatterkeerkade, het beleefbaar 
maken van de Grebbelinie in Amersfoort. het herstel van de Spuisluis in Spakenburg. Het Fort aan de Buursteeg 
dat is aangekocht door de provincie Utrecht wordt momenteel hersteld en heringericht als centrum voor bezoek 
en beleving van de Grebbelinie 

Fort aan de Buursteeg 
Het fort aan de Buursteeg bij Veenendaal vormt het belangrijkste aarden verdedigingswerk binnen de 
Grebbelinie. De spoorlijn Arnhem-Utrecht snijdt dit object in tweeen. Op korte termijn zal de restauratie van de 
oorspronkelijke pro fielen en grachten van het fort ter hand worden genomen. Separaat daaraan wordt gezocht 
naar een private exploitant die bezoekerscentrum en horeca gaat exploiteren. Het noordelijk deel van het fort 
(voormalige Camping de Batterijen) is eigendom van de province: het zuidelijk deel behoort toe aan 
Staatsbosbeheer. 
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2.5 Landbouw 

Binnen AVP wordt bij het thema landbouw gewerkt aan het verbeteren van de ruimtelijke structuur van de 
grondgebonden landbouw en aan de uitvoering tien pilots op het gebied van duurzaam ondernemen. 
Verbetering van de ruimtelijke structuur gebeurt door het vergroten en het verbeteren van landbouwkavels 
ondermeer door wettelijke herverkaveling en met vrijwillige kavelruil Kavelruilcoördinatoren inventanseren in het 
veld de wensen en behoeften van agrariers 

Kavelruil Modderbeek 
Met kavelruil kan snel en eenvoudig grond geruild worden. Een groot deel van de kosten die bij de grondruil 
komen kijken wordt gesubsidieerd. Een belangrijk kenmerk van kavelruil is dat alles vrijwillig is. Voor de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers langs de Modderbeek is agransche grond nodig. In opdracht van het 
programmabureau overlegt een kavelruilcoördinator met betrokken agrariers en gaat een kavelruilovereenkomst 
aan. In zo'n kavelruilovereenkomst staat vermeld welke grond iedereen inbrengt, welke grond de deelnemer 
daarvoor terugkrijgt en hoeveel hij of zij daarvoor moet bijbetalen of moet ontvangen. De gronden worden 
doorgeleverd aan het waterschap die vervolgens de oevers kan aanleggen. 

Pilot-studie duurzaam ondernemen: partnergewas 
Het project Partnergewas heeft in 2009 twee demovelden aangelegd op de veengrond bij Utrecht. Hier is mais 
direct in de graszode gezaaid. Op Proefboerdenj Zegveld gebeurde dit op de gangbare manier, bij biologisch 
veehouder Joost Samsom in Wilms zonder bespuitingen. Direct in de grasmat zaaien van mais op veen lijkt wat 
betreft de opbrengst potentie te hebben. Voorwaarde is wel dat het gras gesneden of gekeerd wordt om de 
concurrentie met de mais uit te schakelen. 
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Kwaliteitsfruit Kromme Rijnstreek 
LTO en boeren uit de streek hebben met hulp van de province de marktpositie van 25 ondernemers in de 
fruitsector versterkt en ver.root

k‘ 
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Boerderijverplaatsing 
Op diverse plaatsen zijn bedrijven gekocht, deels voor realiseren van natuurdoelen, maar ook met gevolg dat de 
agrarische bedrijven elders een nieuwe start konden maken met meer perspectief. Enkele bedrijven zijn binnen 
de provincie naar andere (deels nieuwe) bedrijfslocaties verplaatst. Een aantal bedrijven heeft een nieuwe 
toekomst gevonden buiten de provincie Utrecht, in Friesland. Gelderland en zelfs Frankrijk. 

2.6 Leefbaarheid 

Met het thema leefbaarheid wordt binnen het AVP een impuls gegeven aan de vitaliteit van het platteland. Dat wil 
zeggen een platteland met een gezonde economische en sociale basis, waarbij beschikbare voorzieningen zijn 
afgestemd op de behoefte van bewoners en gebruikers. 

De uitvoering van het thema leefbaarheid krijgt gestalte binnen het provinciale programma Platteland in 
Ontwikkeling (Pl0). Veel projecten zijn bovendien uitgevoerd met inzet van Europese middelen (Leader). 
Als resultaat zijn er in totaal 26 verschillende projecten uitgevoerd, waaronder voorzieningen als dorpshuizen en 
brede scholen. 
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Multifunctioneel Centrum Achterberg 
Achterberg is een kleine kern met zo'n 2.500 inwoners. Zoals het wel vaker gaat in kleine steden en dorpen, 
verdwenen steeds meer voorzieningen. Met de sluiting van de Troefmarkt in 2003 is het voorzieningenniveau in 
Achterberg tot een absoluut dieptepunt gedaald. Maar, het tij is gekeerd dankzil de bouw van een multifunctioneel 
centrum. Op 7 oktober 2009 is het complex genaamd Nieuw Schonenveld officieel geo end. iii 

1	JP-

Brede school Linschoten 
Met de realisatie van dit cultuurhuis zijn meerdere faciliteiten in 1 gebouw verenigd, waaronder een school, 
bibliotheek en welzijnsorganisatie. Het voorzieningenniveau en de sociale cohesie in Linschoten wordt ermee 
versterkt, nu en in de toekomst.

Pt 
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Inrichting van het gebied Wielrevelt 
Vanaf media 2011 kunnen fietsers en wandelaars hun hart ophalen in circa 130 hectare recreatiegebied 
Wielrevelt en Klein Limburg, nabij het Kasteel de Haar. Naast fiets- en wandelpaden is tevens een 
activiteitenterrein aangelegd. Op drukke dagen kan het gebied plaats bieden aan circa 3800 recreanten. 

A. 

•r+., 

2.7 Recreatie om de stad 

De voortgang van de aanpak van Recreatie om de stad (Rods) liep voorspoedig tot eind 2010. Toen besloot de 
regering plotsklaps om de rijksbijdrage voor de RodS-opgave voor zowel aanleg als beheer geheel in te trekken 
In verband hiermee is — op Wielrevelt na — de uitvoering geheel stopgezet Verdere voortgang wordt mede 
bepaald door de onderhandelingen met het Rijk en afspraken die de provincie zal maken met de regionale 
partners. 

In het kader van de Samenwerkingsovereenkomst Groen-Blauwe Structuur Amersfoort (zie bij thema Landschap 
en Cultuurhistorie) wordt met het project Vathorst Noord een recreatief uitloopgebied van in totaal 145 ha 
gerealiseerd. 

De Laakzone 
Project Laakzone betreft de aanleg van een recreatief uitloopgebied voor Amersfoort, Bunschoten en Nijkerk in 
de omgeving van het riviertje de Laak. In het kader van de dijkverbetering langs de Laak, wordt een verbrede 
vaarverbinding tussen Amersfoort en het Randmeer langs Bunschoten en wandel- en fietsverbindingen in het 
gebied gerealiseerd. Er heeft kavelruil plaatsgevonden, waardoor gronden langs het riviertje de Laak zijn 
aangekocht om te kunnen verbreden. De dijkversterking wordt momenteel uitgevoerd en de aanbesteding is 
inmiddels gedaan voor de verbreding van de Laak en de aanleg van een aantal sluisjes en wandel- en fietspaden. 
De planvorming voor de laatste fase, de doorgang naar het Randmeer, wordt medio 2013 opgepakt en verder 
uit ewerkt.

In het project De Schammer (zie ook bij milieukwaliteit EHS, pag 6) is gezorgd voor de aanleg van 21 ha nieuwe 
natuur en 20 ha recreatiegebied, 
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Let de Stigterpad 
Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug beleven op de fiets, is de ambitie. Een fietsroute van oost naar west het 
resultaat Grote delen van de route lagen er al, nu zijn de verbindingen gerealiseerd om deze 18 kilometer lange 
route goed te fietsen. Het pad biedt tevens de mogelijkheid verschillende rondjes te fietsen. Een aanwinst voor de 
fietsminnende bezoeker o de Heuvelru 

.4v 

• 

2.7.1 Heuvelrug 
Op de heuvelrug genieten van oudsher ieder weekend vele duizenden recreanten van de fraaie natuur bij een 
wandeling of fietstocht. In dit gebied is het vooral zaak om de recreatieve ontwikkeling niet alleen te versterken, 
maar ook om deze zodanig te geleiden dat de natuurwaarden niet in het gedrang komen. In het kader van de 
zonering worden paden en routes aangelegd, zoals de Heel de Heuvelrug fietsroute, het Let de Stigterpad, het 
Wandelroutenetwerk Stichtse Lustwarande en de innchting van daaraan gekoppelde Groene Entrees in het 
Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug. 

Informatiecentrum Amerongen 
De Groene Entree Amerongen betreft een informatiecentrum in een oude tabaksschuur, informatiepanelen en 
vormt de startpunt voor recreatieve routes op de Utrechtse Heuvelrug. 

sts 
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2.7.2 Overige routes 
Ook in Utrecht West. in de Gelderse Vallei en in het Kromme Rijn gebied zijn recreatieve projecten uitgevoerd, 
zoals de wandelroutes in Marickenland, Streekpromotie Kromme Rijnstreek, Beurtvaart Oudewater-IJsselstein, 
Klompenpaden, boerenommetjes, en het Speeleiland in de Maarsseveense Plassen. 
Een deel van de projecten komt voort uit de Leaderaanpak, zoals in Kromme Rijn. Deze 'bottom-up manier van 
werken grossiert in initiatieven op het gebied van leefbaarheid, recreatie en plattelandsontwikkeling, zoals het 
vermarkten van streekproducten, verbreden van de landbouw en boerderijeducatie Aangezien er veel draagvlak 
is voor de Leaderaanpak. worden daarbij veel bijdragen van derden gegenereerd_ 

Wandelpad Marickenland 
In Marickenland zijn 3 bruggen aangelegd waarmee het gebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en 
Waverveen toegankelijk wordt voor recreanten en natuurliefhebbers. De bruggen zijn ontworpen in samenwerking 
met een kunstenaar om de beleving van het object in het landschap te verhogen. 

Hooiberghutten in De Venen 
In gebied De Venen zijn 24 hooiberghutten gerealiseerd op kleine boerderijcampings en bij de boeren op het erf. 
De comfortabele hutten zijn geschikt voor 4-5 personen. Met aanvullende arrangementen kunnen de !ogees 
gebruik maken van andere recreatieve activiteiten zoals kanoen, fietsen, wandelen 
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Stadshaven Wijk bij Duurstede 
Gemeente Wijk bij Duurstede investeert in de herinrichting van de stadshaven. De haven had voorheen een 
industriele functie. De gemeente zet met het project Stadshaven het oude Dorestad en de Kromme Rijnstreek 
sterk op de (toeristische) kaart. Achterliggend doel is om toerisme en recreatie te ontwikkelen Hiermee vergroot 
de gemeente, in samenwerking met de Kromme Rijnstreek, het aantal bezoekers en promoot de regio in zijn 

eheel.

Klompenpaden en Boerenommetjes 
In samenwerking met vrijwilligers, grondeigenaren en andere partijen in de streek hebben de Stichtingen 
Landschap Erfgoed Utrecht en Landschapsbeheer Gelderland vele rondwandelingen in het agrarisch 
cultuurlandschap gerealiseerd. De wandelroutes gaan zoveel mogelijk over historische trace en voeren over 
onverharde paden via boerenland en landgoederen en vergroten de beleefbaarheid van het landschap en de 
cultuurhistorie. 
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Beekherstel Barneveldse beek 
De Barneveldse Beek, is door waterschap Vallei en Eem gedeeltelijk ingericht als verbindingszone. De beek heeft 
geleidelijk aflopende oevers en steile binnenbochten gekregen. Ook zijn er langs de beek houtwallen, vochtige 
graslanden, poelen en nevengeulen aangelegd. Hier en daar heeft het waterschap zelfs de oude beekloop 
opgegraven. Al deze maatregelen verbeteren de ecologische kwaliteit van de beek en hun stroomgebied.

• 
• 
• 
• 

3. Reconstructie Gelderse Vallei en Nota Ruimteprojecten 

Bij deze gebiedsgenchte projecten wordt de samenwerking tussen partijen in landbouw, natuur, water en 
recreatie nadrukkelijk gestimuleerd. De Nota Ruimte middelen zijn ingezet voor de projecten Westelijke 
Veenweiden en Nieuwe Hollandse Waterlinie. 

Bij de reconstructie gaat het om het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat door 
verbetering van de ruimtelijke structuur in het Utrechtse deel van het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-
Oost. Zodoende zijn de opgaven voor landbouw, natuur, milieu en water uitgebreider verankerd in het door de 
provincies Utrecht en Gelderland opgestelde reconstructieplan en in de bestuursovereenkomst. Concreet gaat het 
om het terugdringen van ammoniakemissie, duurzaam waterbeheer , duurzame landbouw en overige rijksdoelen 
Voor het terugdringen van de ammoniakemissie zouden twee veehouderijen worden verplaatst die in de buurt 
liggen van een woonwijk en natuurgebied. In deze voortgangsperiode is reeds één bedrijf in de Gelderse Vallei 
verplaatst. Verder zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties aangelegd en luchtwassers geplaatst op veehouderijen om 
de uitstoot van ammoniak te filteren. 

Bij duurzaam waterbeheer ging het om beekherstel door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en stapstenen. 
Het Waterschap heeft circa de helft van te herstellen beken gerealiseerd. 

Bij duurzame landbouw gaat het enerzijds om landbouwstructuurverbetering en anderzijds om verbreding en 
diversificatie van landbouw en het operationaliseren van het landbouwontwikkelingsgebied Hiervoor zijn diverse 
projecten uitgevoerd waarmee de afgesproken prestaties grotendeels zijn behaald. De concrete aanpak van het 
landbouwontwikkelingsgebied is lastiger gebleken, omdat dit onderwerp sterk verweven is met het weerbarstige 
beleid over uitbreiding en nieuwvestiging van intensieve veehoudenjen. 
Tenslotte zijn diverse fiets- en wandelpaden aangelegd 
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Kanosteiger bij natuurvriendelijke oever 
Langs het Valleikanaal tussen Leusden en Veenendaal is ca 8,4 km natuurvnendelijke oever aangelegd als 
ecologische verbindingszone voor vissen, vier kleine natuurgebieden, negen kanosteigers en diverse bankjes 

Mat 

Doel van het programma Westelijke Veenweiden is 
• het remmen van de bodemdaling in kwetsbare veengebieden; 
• het robuuster maken van het watersysteem, 
• in combinatie met deze doelen wordt ook nieuwe natuur gerealiseerd en worden de agrarische structuur 

en de kwaliteit van het cultuurlandschap versterkt. 
De uitvoering van het (versnellings)project Zegveld-Portengen is in handen van de waterschappen HDSR en AGV 
en zal in de loop van 2013 klaar zijn. Voor het gebiedsproject Groot Wilnis Vinkeveen is in 2010 het 
gebiedsconvenant ondertekend met de betrokken partijen. Diverse projecten zijn gestart, onder andere voor 
onderwaterdrainage, baggeren, aanleg natuurvriendelijke oevers, evenals de onderhandelingen voor het opkopen 
en verplaatsen van agrarische bedrijven. 

Onderwaterdrainage 
De provincie Utrecht, hoogheemraadschap AGV en LTO startten in september 2009 een pilot 
onderwaterdrainage in Groot Wilnis-Vinkeveen. Een techniek waarbij drains onder het slootpeil het water in natte 
tijden snel afvoeren, maar in droge tijden terug het land in brengen. Onderzoek vindt plaats naar het effect van 
onderwaterdrainage op de watervraag, grondwaterstanden, bruikbaarheid van het land voor agrarische 
doeleinden, waterkwaliteit en bodemdaling. De locatie voor de pilot is midden in het gebied Groot Wilnis-
Vinkeveen, op een plek die zeer kwetsbaar is voor bodemdaling. In 2010 is een 2 e pilot gestart in de 
Lopikerwaard met hoogheemraadschap HDSR en LTO om ook meer beeld te krijgen bij een sitautie van klei op 
veen. 
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Doel van de projecten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie is om de forten en het landschap toegankelijk en 
beleefbaar te maken door de forten te ontsluiten en recreatief in te richten en de barnères in het recreatief 
netwerk op te heffen. In de projecten gaat het om: 

• restauratiewerkzaamheden; 
• verbeterde toegankelijkheid: 
• duurzame exploitatie. 

Zo wordt het Fort 't Hemeltje bijvoorbeeld opgeknapt en toegankelijk gemaakt voor publiek en komen er nieuwe 
fiets-, wandel-en kanoroutes door Linieland Fort Vechten krijgt een nationaal Liniecentrum (museum) en over de 
Plofsluis zal een brug Nieuwegein met Utrecht en Houten verbinden. 

Fort Vechten 
De bouwkundige werkzaamheden van fase 1 van Fort Vechten zijn afgerond en op 1 oktober 2010 opgeleverd. In 
deze eerste fase is een deel van de gebouwen gerestaureerd en aangepast. De grote feestruimte heeft een 
metamorfose ondergaan en is weer klaar om gasten te ontvangen in een bijzondere sfeer. 
Acht gebouwen zijn speciaal voor vleermuizen ingericht. Dat betekent dat de luchtvochtigheid, tocht etc. zijn 
aangepakt. 
Van een aantal gebouwen zijn de gevels gerestaureerd. De luiken en deuren zijn hersteld en geschilderd, er zijn 
nieuwe bakstenen ingemetseld en schadelijke begroeiing is verwijderd. In 2011 is de gracht rond het Reduit 
uitgegraven en volle glorie hersteld. Daarmee ligt het Reduit weer op een eiland Er komt een nieuwe 
parkeerplaats, een nieuwe brug over de buitengracht, een coupure door het grondlichaam en een nieuw gebouw 
dat zal dienen als informatie- en ticketcentrum 
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Gebruikte achtergrondinformatie 

Midterm Review AVP (2010) 
Samen maken we Utrecht mooier (2011) 
Voortgangsrapportage AVP (2011) 

25 apnl 2013 verzonden aan CvT ILG 
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