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2 Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019 

Voorwoord 

De kracht van samenwerking 

 

Met veel genoegen presenteer ik u het tweede Gebiedsprogramma Utrecht-West. Utrecht-

West omvat het westelijk deel van de provincie Utrecht: de Utrechtse Waarden, de Venen, 

de Vechtstreek en de stad Utrecht. Een gebied dat gekenmerkt wordt door groene weiden, 

vergezichten en oude kronkelige riviertjes als de Vecht, de Oude Rijn en de Hollandse 

IJssel. We zijn als Gebiedscommissie Utrecht-West trots op dit gebied en willen graag 

samen met u meewerken om ons gebied nog mooier te maken.  

 

Utrecht-West is de paraplu voor ontwikkelingen in ons landelijk gebied. Vele organisaties 

en belanghebbenden werken vanuit hun eigen passie en verantwoordelijkheid mee aan  

aanleg van natuur, versterking van de landbouwsector, watervraagstukken, uitbreiden 

recreatiemogelijkheden, behoud en versterking van landschap en cultuurhistorie en het 

vergroten van de leefbaarheid. Hier hebben we uw hulp bij nodig! Door samenwerking te 

zoeken vergroten we de kwaliteiten van ons gebied. Dank aan allen die afgelopen vier jaar 

hebben meegewerkt aan de uitvoering van het eerste gebiedsprogramma, we hebben veel 

gedaan en veel bereikt. We willen u uitdagen om komende jaren deze samenwerking nog 

verder uit te bouwen.  

 

In 2015 is door de gebiedscommissie in het gebied opgehaald welke behoeften bestaan en 

wat er opgepakt moet worden in de komende periode. Het resultaat is een ambitieus 

gebiedsprogramma Utrecht West 2106-2019 dat bottom-up tot stand is gekomen. 

Samenwerking is hierin het sleutelwoord. We werken samen aan de opgaven uit het 

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland èn aan het verzilveren van kansen in het 

gebied voor Leefbaarheid en kleine kernen en het versterken van de relatie stad, land en 

dorp. Dit doen wij voor de inwoners en gebruikers van het gebied, maar ook voor 

recreanten uit de omliggende steden en natuurlijk voor de natuur. 

 

We bouwen verder aan de netwerkorganisatie Utrecht-West, zodat we van keukentafel tot 

bestuurstafel weten wat er in het gebied speelt en we in staat zijn om initiatieven met 

elkaar te verbinden en werk-met-werk te maken.  

 

We willen iedereen die Utrecht-West nog niet kent uitnodigen om ons gebied eens te 

bezoeken en te genieten van de schoonheid en verscheidenheid van het gebied. We kijken 

ernaar uit om samen met u het westen van de provincie Utrecht verder te ontwikkelen en te 

behouden. Doe mee en maak uw woon-, werk- en/of leefomgeving nog mooier! 

 

 

 

 

 

 

Jaap Verkroost 

Voorzitter Gebiedscommissie Utrecht-West  
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1 Inleiding en leeswijzer 

Het Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019 is tot stand gekomen dankzij bijdragen 

van de gebiedspartners in Utrecht-West, waaronder de gebiedscommissieleden en de 

leden van de stuur- en werkgroepen. Ook zijn de opgaven voor Utrecht-West uit het 

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 van de provincie Utrecht 

opgenomen.  

 

Het gebiedsprogramma bestaat uit een samenvattend deel A en een uitgewerkt deel B. 

In deel A treft u de ambitie voor de komende programmaperiode aan. De ambitie is 

uitgewerkt in drie pijlers: 

1 Realiseren inrichtingsmaatregelen Agenda Vitaal Platteland 

2 Oppakken landelijke ontwikkelingen die Utrecht-West raken 

3 Faciliteren van lokale initiatieven 

 

Deze pijlers zijn de basis voor de zes speerpunten uit dit gebiedsprogramma: 

 

– Speerpunt 1 - Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 

– Speerpunt 2 - Verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land 

– Speerpunt 3 - Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem 

– Speerpunt 4 - Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw 

– Speerpunt 5 - Behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed en landschap 

– Speerpunt 6 - Versterken leefbaarheid en kleine kernen 

 

De speerpunten zijn in deel A uitgewerkt in doelen en een uitvoeringsstrategie. De 

speerpunten zijn allen opgebouwd uit de drie pijlers (we werken integraal!), en kennen elk 

hun eigen accenten. Zo stoelt de realisatie van het Akkoord van Utrecht sterker op de 

eerste pijler en de opgave voor het versterken van de leefbaarheid en kleine kernen sterker 

op de derde pijler. Deel A sluit af met de organisatie van de uitvoering van het 

gebiedsprogramma. 

 

In deel B treft u een uitwerking aan van de verschillende speerpunten in concrete 

activiteiten. Ook is een hoofdstuk opgenomen over de financiering van het programma. 

 

Programmabureau Utrecht-West maakt jaarlijks een jaarplan op basis van dit 

gebiedsprogramma waarin de activiteiten en resultaten voor het betreffende jaar 

beschreven staan. Het jaarplan voor 2016 is onderdeel van dit gebiedsprogramma. 
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2 We doen het samen 

De Gebiedscommissie Utrecht-West is een samenwerking van publieke, private en 

maatschappelijke partijen. We werken integraal en effectief aan de sociaaleconomische 

vitaliteit en kwaliteit van het landelijk gebied om er nu en in de toekomst op een goede 

manier te kunnen blijven wonen, werken en recreëren.  

  

Utrecht-West wordt gevormd door de lokale gebieden De Venen, de Vechtstreek, de 

Utrechtse Waarden en de stad Utrecht. Dit is het westelijke deel van de provincie Utrecht. 

De intensieve en plezierige samenwerking met alle gebiedspartijen in dit gebied zetten we 

graag voort. We weten elkaar te vinden en onderkennen elkaars belangen. In de afgelopen 

periode werkten we aan het uitvoeren van de provinciale AVP-opgaven samen met onze 

partners in de gebiedscommissie: waterschappen, gemeenten en organisaties op het 

gebied van natuur, water, landbouw en recreatie. Lokale initiatieven op het gebied van 

cultureel erfgoed en landschap konden daarbij meeliften en zijn voor een deel tot 

uitvoering gekomen. In deze nieuwe programmaperiode willen we lokale ideeën, 

initiatieven en activiteiten meer faciliteren en helpen ze te ontwikkelen. Zodat ze niet alleen 

mee kunnen liften met de provinciale AVP-opgaven, maar ook los daarvan tot uitvoering 

kunnen komen.  

 

Om deze ambitie waar te maken, ontwikkelen we ons steeds verder richting een 

netwerkorganisatie. We werken bottom-up in nauwe verbinding met lokale stakeholders.  

We zoeken samenwerking met partijen uit het gebied, zodat we zoveel mogelijk kunnen 

aanhaken bij lokale initiatieven om met de provinciale opgave ook lokale opgaven mee te 

koppelen. We zien het als een positief avontuur om hier gezamenlijk nieuwe wegen in te 

vinden.  

2.1 Pijler 1: Realiseren inrichtingsmaatregelen Agenda Vitaal Platteland 

De eerste pijler betreft alle opgaven voor Utrecht-West vanuit het provinciale 

Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (2015). De opgaven vloeien van oorsprong 

voort uit het realiseren van het Natuurnetwerk Nederland. We realiseren met onze integrale 

aanpak en bottom-up werkwijze hier niet alleen natuurdoelen, maar ook veel doelen op de 

thema’s water, landbouw en recreatie. Het betreft hier onder andere de integrale 

gebiedsprojecten Groot Wilnis-Vinkeveen, Wilnisse Bovenlanden en Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht. Daarnaast wordt er een aantal nieuwe integrale gebiedsprojecten 

gestart. Ook andere opgaven in de fysieke omgeving, zoals het verbeteren van het 

recreatief netwerk, behoren tot deze pijler. 

2.2 Pijler 2: Oppakken landelijke ontwikkelingen die Utrecht-West raken 

Onze visie is dat we als gebiedscommissie toekomstgericht zijn en dat we zoeken naar 

kansen bij nieuwe ontwikkelingen. We spelen in op nieuwe landelijke ontwikkelingen die 

het landelijk gebied van Utrecht-West raken. Voorbeelden zijn het nieuwe agrarisch 

natuurbeheer, LEADER3, Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), het afremmen van de 

bodemdaling en POP3.  

 

Vanuit Utrecht-West zijn recent twee programma’s opgezet die voor een belangrijk deel 

invulling geven aan deze pijler: het Programma Aanpak Veenweiden en het Trajectplan 
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Energieneutrale Melkveehouderij. Daarnaast zijn er landelijke programma’s waar we nauw 

mee samenwerken, zoals Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de uitvoering van het 

Bestuursakkoord Nutriënten in Veenweiden Rijn-West (2013). Ook pakken we nog een 

aantal thema’s op die de ontwikkeling naar een duurzame landbouw helpen versterken. 

Het is onze rol als gebiedscommissie om al deze programma’s en thema’s met elkaar te 

verbinden en synergie te zoeken. 

2.3 Pijler 3: Faciliteren van lokale initiatieven 

We faciliteren lokale ideeën, initiatieven en activiteiten en helpen ze tot ontwikkeling te 

komen. Het is onze ambitie om daarbij een regionale, verbindende rol te spelen. We 

hebben een stevig (bestuurlijk) netwerk en faciliteren waar mogelijk een gebiedsgerichte 

benadering, agenderen belangrijke thema’s, adviseren over financiële bijdragen, stellen 

kennis en ons netwerk beschikbaar en verkennen ook samen waar ruimte in regelgeving 

nodig is. We sluiten aan bij bewegingen in het gebied en het LEADER3-programma.  
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3 Zes speerpunten 

In dit hoofdstuk lichten we de zes speerpunten voor 2016-2019 toe. We kijken breder dan 

het speerpunt: we werken vanuit een integrale aanpak om de opgaven te realiseren. 

Integraal werken is ons ‘handelsmerk’. Hierbij houden we uiteraard ook rekening met 

actuele onderwerpen als klimaatsverandering en duurzaamheid. Deze integreren we zoveel 

mogelijk in onze stijl van werken. 

3.1 Speerpunt 1 - Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 

 

“in Utrecht-West genieten we van voldoende robuuste en beleefbare natuur” 

 

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking, luchtemissies en intensivering 

van de landbouw staan kwaliteit en biodiversiteit van de natuur onder druk. De natuur 

heeft een intrinsieke waarde in de vorm van de biodiversiteit en een consumptiewaarde 

voor de mens met recreatie en ontspanning. Uit onderzoek blijkt ook hoe belangrijk natuur 

is voor de gezondheid van de mens.  

Onze koers in 2016-2019 

De ambitie voor natuur is vertaald in diverse (beleids)opgaven en gebiedsafspraken. In het 

Akkoord van Utrecht (2011) hebben Provincie Utrecht en natuur- en landbouworganisaties 

afspraken gemaakt om 875 hectare natuur te realiseren in Utrecht-West tot 2027 

(resterende opgave is begin 2016 circa 730 hectare). Verder is in het Akkoord van Utrecht 

afgesproken 3.000 hectare nieuwe natuur te realiseren in de Groene Contour.  

Voor Utrecht-West is een inrichtingsopgave voor natuur vastgesteld van circa 2.500 

hectare (resterende opgave is begin 2016 circa 2.000 hectare) in Utrecht-West. Het 

Natuurnetwerk Nederland en internationale afspraken zoals vertaald in Natura 2000, 

Kaderrichtlijn Water (KRW) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) zijn vertaald in deze 

inrichtingsopgave. De natuuropgave krijgt ook vorm door particulier en agrarisch 

natuurbeheer, herstel van Natuurbeschermingswet-gebieden en verdrogingsbestrijding. 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Verwerven van natuur en particulier natuurbeheer 

2 Inrichten van natuur 

3 Herstellen van Natuurbeschermingswet-gebieden 

4 Uitvoeren provinciale opgave Kaderrichtlijn Water (KRW) 

5 Bestrijden van verdroging in natuurgebieden 

6 Uitvoeren van maatregelen Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

7 Vergroten van participatie bij natuur 

8 Koppelen van agrarisch natuurbeheer met overige doelen 

9 Stimuleren realisatie van de Groene Contour 

Uitvoeringsstrategie  

Bij het realiseren van de natuuropgave werken we gebiedsgericht en integraal aan 

oplossingen in samenhang met andere (gebieds)opgaven. Dit doen we met 

gebiedspartijen, betrokken bewoners en ondernemers. Voor realisatie van natuur zetten 
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we in op verwerving van gronden, particulier natuurbeheer en kavelruil als strategieën om 

meer natuurgronden beschikbaar te krijgen. Werkelijke inrichting van deze gronden voor 

natuur vindt plaats zodra een samenhangend geheel per gebied beschikbaar is.  

Als gebiedscommissie coördineren we drie grote integrale gebiedsprojecten: Groot Wilnis-

Vinkeveen, de Wilnisse Bovenlanden en Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. De 

verwerving en inrichting van de gronden vindt vooral plaats in deze integrale 

gebiedsprojecten waar de natuuropgave in samenhang met andere gebiedsopgaven wordt 

opgepakt. Voor alle gebiedsprojecten liggen bestuurlijke afspraken vast en zijn 

uitvoeringsplannen opgesteld en in uitvoering. Dit loopt door in de komende 

programmaperiode. Provincie Utrecht is trekker van twee andere gebiedsprojecten in 

Utrecht-West: Groot Mijdrecht Noord en Marickenland en ook van de PAS-

herstelmaatregelen. Het is de verwachting dat het project Marickenland na het opnieuw 

vaststellen van de kaders wordt overgedragen aan de gebiedscommissie.  

Jaarlijks maakt Utrecht-West een programma voor te verwerven en in te richten gronden. 

Gestreefd wordt naar het verkrijgen van 100 hectare nieuwe natuur per jaar (middels 

verwerving, particulier natuurbeheer en kavelruil). 

Financiële middelen 

Vanuit de vorige AVP-periode 2012-2015 zijn de volgende provinciale middelen 

meegenomen naar de AVP-periode 2016-2019 voor de gebiedsprojecten: 

 € 11,7 miljoen voor het gebiedsproject Groot Wilnis-Vinkeveen 

 € 0,7 miljoen voor het gebiedsproject Wilnisse Bovenlanden 

 € 3,4 miljoen voor het gebiedsproject Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht  

 € 1,0 miljoen voor inrichting van de Polder Mijnden 

 

Het gaat om de middelen die nog niet zijn vastgelegd in een opdracht / verplichting. 

Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor verwerving van gronden en middelen voor 

inrichting van de overige EHS-gronden. Deze kosten worden gefinancierd uit het budget 

voor het Akkoord van Utrecht en de middelen vanuit Grond voor Grond. In totaal betreft dit 

€ 24 miljoen voor de hele provincie Utrecht. 

 

Voor beleefbare natuur is in de gehele provincie € 0,75 miljoen beschikbaar. De 

gebiedscommissie krijgt zitting in de begeleidingscommissie die zorgdraagt voor selectie 

van projecten. 

 

Het Rijk heeft middelen beschikbaar gesteld vanuit het Natuurpact tussen Rijk en 

provincies (2013). In de provincie Utrecht betreft dit € 35,10 miljoen voor de komende 

periode. Deze middelen worden ingezet voor realisatie van de herstelmaatregelen vanuit 

de Programmatische Aanpak Stikstof en realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur.  
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3.2 Speerpunt 2 - Verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land  

 

“een gastvrij Utrecht-West is bereikbaar en beleefbaar” 

 

Utrecht-West is het Utrechtse deel van het Groene Hart. Naast lokale bewoners zoeken ook 

steeds meer stadsbewoners groen en blauw in het buitengebied om te kunnen recreëren. 

Voor lokale bewoners zijn recreatieve mogelijkheden dicht bij huis belangrijk. Amsterdam 

zoekt in de regio binnen een uur bereik naar toeristische alternatieven om het toenemend 

aantal toeristen én eigen inwoners ontspanningsmogelijkheden te kunnen bieden.  

 

In het Groene Hart is meer water dan in Friesland. Toch is dit nog onvoldoende bekend en 

toegankelijk. Er zijn private initiatieven voor passantenhavens langs de Hollandse IJssel en 

diverse ondernemersinitiatieven voor de Vinkeveense Plassen. Het is een uitdaging om 

vaarrecreatiemogelijkheden vanuit ondernemerschap verder te stimuleren.  

Onze koers in 2016 - 2019 

Een gastvrij Utrecht-West is bereikbaar en beleefbaar! Er zijn veel spelers betrokken bij 

toeristisch-recreatieve ontwikkelingen in de regio. Wij focussen ons binnen dit 

gebiedsprogramma op de verbindende slag tussen strategische samenwerking op Groene 

Hart-niveau én acteren op lokaal niveau. Hierbij betrekken we de recreatieve wensen vanuit 

de steden Amsterdam en Utrecht. We dichten gaten in het recreatief netwerk en 

ondersteunen gemeenten bij operationele visies voor de verbinding van stad-land. We 

trekken hierin samen op / stemmen af met het Routebureau in oprichting. Op 

gebiedsniveau gaat de LEADER Aanjaaggroep op een vernieuwende manier aan de slag met 

het thema stad-dorp-land-dorp (zie speerpunt 4). Ook werken we samen in de afronding 

van de opgave Recreatie om de Stad (RodS) van de provincie Utrecht. Na afronding in 2017 

zal de provincie beoordelen of er aanleiding is om het dan aanwezige aanbod verder aan te 

vullen, kwalitatief en/of kwantitatief. De gebiedscommissie zal dit vraagstuk samen met de 

stuurgroep RodS oppakken. 

 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Opstellen van een gebiedsgerichte visie op de uitvoering voor recreatie in 

combinatie met cultuurhistorie en landschap 

2 Afronden en versterken samenhang van de hoofdroutenetwerken voor fietsen, 

wandelen en varen 

3 Stimuleren van de recreatieve verbinding tussen de steden Amsterdam en Utrecht 

en het landelijk gebied van Utrecht-West 

4 Ontwikkelen van recreatief aanbod rondom de stad Utrecht 

Uitvoeringsstrategie 

We stellen een gebiedsgerichte visie op de uitvoering vast voor recreatie. Hierin worden de 

mogelijkheden opgehaald om het recreatief hoofdnetwerk te complementeren tot een 

samenhangend netwerk. Daarvoor gaan we in gesprek met gebiedspartners, ondernemers 

uit het gebied en ‘de grote steden’. In deze visie op de uitvoering kan een afweging 

worden gemaakt hoe we het gebied verder willen ontwikkelen op recreatief gebied in brede 

zin. Een visie op de uitvoering biedt handvatten voor uitvoering van de andere twee doelen 

onder dit speerpunt. De relatie met Amsterdam is niet eerder expliciet opgepakt vanuit de 
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gebiedscommissie. Dit vereist een genuanceerde aanpak: Utrecht-West kent veel 

potentieel, en is juist ook waardevol vanwege de rust en ruimte in het gebied en de 

kleinschalige infrastructuur. 

 

De afgelopen jaren zijn het fiets- en wandelknooppuntensysteem en diverse toeristische 

overstappunten grotendeels gerealiseerd. Deze opgaven gaan we de komende periode 

verder afmaken. Hierbij zullen we ook extra aandacht besteden aan het opkomende 

elektrische fietsen. Vaarrecreatie is voor ons als gebiedscommissie een nieuw thema. We 

zullen verkennen wat nodig is om deze vorm van recreatie verder te versterken.  

 

De ambitie van de LEADER Aanjaaggroep en onze ambitie op het gebied van het verbinden 

van stad-dorp-land vullen elkaar goed aan. De gebiedscommissie en de LEADER 

Aanjaaggroep concentreren zich niet op (de organisatie van) de marketing van het aanbod 

in dit deel van het Groene Hart. Daar zijn andere partners (Stuurgroep Groene Hart, private 

partijen) voor aan zet. Binnen concrete projecten hebben we wel aandacht voor de 

promotie van activiteiten, locaties en arrangementen. 

 

Het programma Recreatie om de Stad kent nu een eigen stuurgroep die niet door een 

gebiedscommissie wordt aangestuurd. Dit programma zal naar verwachting medio 2017 

worden afgerond. Omdat er waarschijnlijk een vervolgopgave ligt voor de recreatieve 

uitloopgebieden en de stad-landrelatie, worden de gebiedscommissies betrokken bij het 

afronden van de RodS-opgave. De gebiedscommissie zal het uitwerken van de 

vervolgopgave samen met de stuurgroep RodS oppakken. 

 

De potentiële projecten die worden genoemd in het ‘Investeringsprogramma Groene Hart, 

naar een iconenaanpak’ zullen we samen met betrokken organisaties oppakken en nader 

uitwerken.  

Financiële middelen 

Voor het realiseren van routenetwerken stelt de provincie Utrecht in de komende AVP-

periode de volgende middelen beschikbaar: 

 Overbruggen van beheercontracten wandelpaden 2016-2017: € 100.000 

 Realiseren van cruciale ‘missing links’ in routenetwerken (fysiek en digitaal): € 250.000 

 Versterken van  het netwerk Vaarrecreatie: € 150.000 

 Aanleg van drie Toeristische Overstappunten (TOP’s): € 60.000 

 Optimaliseren van het TOP-netwerk: € 50.000 

 

Voor Speerpunt 2 is in totaal € 610.000 aan AVP-middelen beschikbaar. Daarnaast is 

€ 700.000 beschikbaar voor Utrecht-West voor het vervolg van de RodS-opgave vanaf 

2017. 
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3.3 Speerpunt 3 - Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem  

 

“op weg naar een duurzaam water- en bodemsysteem” 

 

In Utrecht-West is een goed werkend bodem- en watersysteem cruciaal. Het gebied ligt 

een aantal meters onder de zeespiegel en heeft dikke veenpakketten in de bodem. Dit 

betekent een kwetsbaarheid waar we met verstand mee om moeten gaan. De 

maatschappelijke kosten als gevolg van bodemdaling en de slappe bodem nemen toe 

(vooral voor beheer van infrastructuur en bescherming van houten funderingen tegen 

paalrot). Het klimaat verandert, waardoor wateroverlast en watertekort vaker op zullen 

treden. De veenbodem daalt verder met gevolgen op allerlei vlak. Ook op het gebied van 

waterkwaliteit zijn nog steeds verbeteringen nodig. Allemaal uitdagingen die vragen om 

een integrale, gebiedsgerichte benadering waarbij organisaties zoals waterschappen, 

provincie, gemeenten, agrarische ondernemers en natuurbeheerders een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben, ieder vanuit een eigen rol.  

Onze koers in 2016 - 2019 

Om langetermijnoplossingen te vinden voor de vraagstukken in het veenweidegebied zijn 

innovaties nodig binnen het waterbeheer, binnen de landbouw en in het omgaan met 

infrastructuur en bebouwing in het buitengebied. Voor de gebiedscommissie heeft dit de 

komende periode een grote urgentie en prioriteit.  

 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Stimuleren van innovatieve oplossingen voor afremmen bodemdaling, 

infrastructuur en bebouwing, en duurzame watersystemen (Programma Aanpak 

Veenweiden) 

2 Werken aan schoon water 

3 Realiseren van bodem- en wateropgaven binnen de integrale gebiedsprojecten 

4 Meeliften met gebiedsgerichte opgaven van de waterschappen: benutten kansen 

voor een meer integrale aanpak bij waterprojecten zoals boezemkadeversterking, 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel en Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) 

Uitvoeringsstrategie 

De aanpak van bodemdaling en waterkwaliteit hangt niet alleen sterk met elkaar samen, 

maar hangt ook samen met andere gebiedsopgaven en ontwikkelingen. Binnen het 

Programma Aanpak Veenweiden richten we ons vooral op innovatie. Dit programma voeren 

we de komende jaren verder uit. Resultaten uit het Programma Aanpak Veenweiden zullen 

worden aangeboden voor de vorming van een meer gedifferentieerd beleid op het gebied 

van bodemdaling. De beproefde technieken (zoals onderwaterdrainage, groenblauwe 

diensten, kringlooplandbouw/nutriëntenmanagement op bedrijven) rollen we waar 

mogelijk verder uit in andere projecten. Dit alles doen we in samenwerking met 

stakeholders uit het gebied. Schoon water stimuleren we via de KRW-opgave, 

praktijknetwerken met agrariërs en groenblauwe diensten/POP3. 

Financiële middelen 

Begin 2015 is vanuit het AVP-programma 2012-2015 € 3,5 miljoen aan provinciale 

middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Aanpak Veenweiden, waarvan 
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€ 800.000 voor het gebiedsproces in Polder Portengen. De resterende middelen à € 3,35 

miljoen worden meegenomen in dit gebiedsprogramma.  

 

Naast de AVP-middelen is ook € 10,13 miljoen aan Europese POP-middelen beschikbaar 

binnen de provincie Utrecht voor niet-productieve investeringen in het landelijk gebied die 

betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het 

watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen. Deze POP-middelen worden 

gecofinancierd door de waterschappen.  

3.4 Speerpunt 4 - Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw 

 

“Kwaliteitsimpuls voor een duurzame landbouw” 

 

De landbouw is een belangrijke economische grondgebruiker en drager van het landschap 

in Utrecht-West. In Utrecht-West betreft het voornamelijk melkveehouderij- en 

fruitteeltbedrijven. De maatschappij vraagt van hen steeds meer: van behoud weidegang 

(‘koe in de wei’), verminderen milieudruk tot diensten op het gebied van water-, natuur- 

en landschapsbeheer. Het is een uitdaging om maatschappelijke opgaven een plek te 

geven in het boerenbedrijf. De landbouwsector is hier al volop mee bezig. 

Onze koers in 2016 - 2019 

Om de landbouwstructuur blijvend te verbeteren, gaan we vraaggestuurd en 

programmatisch aan de slag met kavelruil. Over de programmatische aanpak van kavelruil 

wordt begin 2016 een advies opgesteld door de Stuurgroep Landbouw. Verder stimuleren 

we projecten die bijdragen aan de doelen van KRW, Natura 2000 en een duurzaam bodem- 

en watersysteem. 

 

Innovaties werken we uit binnen het Programma Aanpak Veenweiden gericht op het 

afremmen van bodemdaling en duurzaam waterbeheer, en we stimuleren nieuwe 

verdienmodellen. Waar mogelijk geven we binnen onze projecten aandacht aan 

biodiversiteit.  

 

Voor de energie-opgave ligt onze focus op de Energieneutrale Melkveehouderij, omdat 

energie een onderdeel is van de ‘licence to produce’, het aansluit bij de vraag en omdat het 

zelf opwekken van energie ondernemers aanspreekt. Energieneutrale Melkveehouderij gaat 

over energie besparen op gas, elektra en diesel en de rest zelf opwekken, opslaan of terug 

leveren aan het net. Ook de samenwerking tussen boeren, burgers en energie coöperaties 

krijgt hierbij aandacht. 

 

Verbrede landbouw wordt opgepakt binnen LEADER3, vooral binnen het thema ‘voedsel 

van dichtbij’ (zie kader ‘LEADER3’ hierna).  

 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Verder werken aan landbouwstructuurversterking in samenhang met andere 

gebiedsdoelen 

2 Stimuleren van duurzame landbouwprojecten die bijdragen aan doelen KRW, 

Natura 2000 en een duurzaam bodem- en watersysteem 

3 Stappen zetten naar een energieneutrale melkveehouderij 
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4 Stimuleren van nieuwe marktconcepten of verdienmodellen 

 

LEADER3 

 

Het verstevigen van de relatie tussen stad, dorp en land wordt opgepakt door de LEADER 

Aanjaaggroep Weidse Veenweiden. Hierin worden drie thema’s onderscheiden:  

 Plek voor pioniers: stimuleren van nieuwe initiatieven die de kracht van de streek 

zichtbaar maken en in beweging zetten. 

 Eigen ketens en kringlopen: realisatie van korte, integrale kringlopen en ketens waar 

mensen zelf op kunnen sturen. 

 Voedsel van dichtbij: vernieuwende initiatieven gericht op het (door)ontwikkelen van 

voedselproducten, het verbeteren van de logistiek tussen consument, handel/horeca 

en voedselproducent, of kennisuitwisseling. 

 

De LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden is een zelfstandige adviescommissie en valt 

niet onder Gebiedscommissie Utrecht-West. Wel zit de voorzitter van de aanjaaggroep in 

de gebiedscommissie en is er een nauwe samenwerking tussen beide programma’s. 

Uitvoeringsstrategie  

De gebiedscommissie krijgt hierin een andere rol dan voorheen, aangezien nagenoeg alle 

projecten via POP3 gaan lopen. Het realiseren van de doelen vindt plaats door het aanjagen 

van projecten die gericht zijn op een duurzame landbouw. Naast het aanjagen van 

projecten zullen we de provincie adviseren bij het opstellen van tenders die in het kader 

van POP3 worden gehouden.  

 

Om een duurzame ontwikkeling in de landbouw te faciliteren zetten we in op kavelruil, het 

ondersteunen van innovaties en de uitrol daarvan en op kennisdeling.  

 

Om de landbouwstructuur blijvend te verbeteren gaan we vraaggestuurd en 

programmatisch aan de slag met kavelruil. We willen een duidelijk loket zijn voor boeren 

met wensen voor kavelruil. Waar mogelijk kunnen we provinciale gronden inzetten. We 

willen zo veel mogelijk integraal werken zodat ook andere doelen met kavelruil 

gerealiseerd worden. Aandacht krijgt ook de bijdrage van kavelruil aan vermindering van 

het agrarisch verkeer. 

 

Om de milieuopgave in de landbouw aan te pakken willen we ondernemers helpen met een 

nieuwe manier van werken. We kiezen voor een vernieuwende aanpak om effectiever te 

werken aan de milieuopgaven in de landbouw. We willen meer agrariërs bereiken en 

gericht werken aan innovaties in samenwerking met kennisdragers zoals het Veenweiden 

Innovatiecentrum. Per milieuthema zetten we een koers uit met een centrale boodschap, 

zoals bij de Energieneutrale Melkveehouderij. Onze uitvoeringsstrategie is gericht op 

verder uitrollen wat werkt en innovaties aanjagen daar waar kennis en praktijkrijpe 

maatregelen ontbreken. We bieden boeren een platform waar relevante kennis te vinden is. 

We nodigen andere partijen uit mee te doen. Vanuit deze strategie adviseren we de 

provincie over openstellingen in het kader van POP3. De communicatie doen we onder de 

vlag van het sterke merk LaMi en andere bestaande communicatiekanalen. 
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De Stuurgroep Landbouw en de waterschappen zijn begonnen met het uitvoeren van een 

programma landbouw en water. Hierin komen meerdere bestaande programma’s samen 

zoals het Programma Aanpak Veenweiden, de Bestuursovereenkomst Nutriënten 

Veenweiden Rijn-West (KRW), het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) en het agrarisch 

natuurbeheer (blauwe diensten). In de Bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden 

2013-2021 hebben agrarische sector, waterschappen, provincie en kennisdragers 

afgesproken samen te werken aan de aanpak van nutriëntenproblemen. De Stuurgroep 

Landbouw kan van meerwaarde zijn in de uitvoering van deze programma’s. Samen met de 

waterschappen geven we waar nodig sturing aan de uitvoering en adviseren we de 

provincie over de openstellingen in kader van POP3. 

Financiële middelen 

Vanuit het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 is € 400.000 

beschikbaar gesteld voor LaMi-projecten. Deze middelen zijn zowel bestemd voor Utrecht-

West als voor Gebiedscoöperatie O-gen. Er wordt op voorhand geen verdeling van de 

middelen gemaakt, aangezien veel LaMi-projecten in de hele provincie worden uitgevoerd. 

Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin € 100.000 wordt verdeeld 

over diverse projecten.  

 

Naast deze LaMi-middelen is € 4,24 beschikbaar gesteld als provinciale cofinanciering 

voor de landbouwopgaven binnen POP3: 

 € 2,80 miljoen voor landbouwstructuurversterking, innovatie en jonge boeren 

 € 1,44 miljoen voor stadslandbouw en verbrede landbouw (middelen voor LEADER3)  

 

Deze middelen worden niet verdeeld tussen Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen. De 

middelen worden door middel van tenders beschikbaar gesteld in combinatie met 

Europese POP-middelen (zie ook Bijlage III, tabel 13). Voor landbouwstructuurversterking, 

innovatie en jonge boeren is in totaal € 6,46 miljoen aan Europese POP-middelen 

beschikbaar. 
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3.5 Speerpunt 5 - Behoud en ontwikkeling van het cultureel erfgoed en landschap 

 

 “Wij koesteren ons mooie gebied” 

 

Het Utrechtse Groene Hart is uniek met de grote contrasten tussen stedelijk gebied en 

groene open ruimten op korte afstand van elkaar. Voor het grootste deel bestaat het 

gebied uit (veen)weiden met afwisseling van water, bloemrijke slootkanten, smalle kavels 

met weidevogels en de melkveehouderij. De riviertjes, de unieke combinatie van 

verkavelingspatronen, zoals de cope-verkaveling, staan samen met de lintbebouwingen en 

de legakkers symbool voor het waterbeheersysteem en het historisch landgebruik. Ons 

gebied is rijkelijk bedeeld met molens, historische landgoederen en buitenplaatsen en het 

militaire erfgoed van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Stelling van Amsterdam, de 

Romeinse Limes, de Oude Hollandse Waterlinie, naast de historische stadjes met 

beschermde stadsgezichten. De bijzondere waarden van erfgoed en landschap gaat veel 

bewoners, organisaties en bestuurders aan het hart.  

Onze koers in 2016 - 2019 

Het is onze opgave om ervoor te zorgen dat we nu en in de toekomst het verhaal van de 

bijzondere relatie tussen het land en de mensen kunnen beleven en doorgeven. Wij willen 

waar mogelijk lokale initiatieven ondersteunen die zich inzetten voor behoud van culturele 

pareltjes en landschappelijke kwaliteit. Wij doen dat door ons netwerk en kennis in te 

zetten bij het mogelijk maken van bijzondere projecten en door te zorgen voor meer 

bewustwording van culturele en landschappelijke waarden binnen projecten en integrale 

gebiedsprocessen. Dat lukt alleen met passie én betrokkenheid van bewoners, 

ondernemers en organisaties. Voor de buitenplaatsen en landgoederen verkennen wij of 

we het advies Utrechtse Buitenplaatsen Biotoop kunnen oppakken.  

 

Een belangrijk thema als het gaat om het zichtbaar maken van cultureel erfgoed is de Oude 

Hollandse Waterlinie. Een nieuw thema waar we mee aan de slag gaan is de Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing (VAB).  

 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Lokale initiatieven voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en 

landschappelijke kwaliteit ondersteunen 

2 In beeld brengen in hoeverre Vrijkomende Agrarische Bebouwing een vraagstuk 

vormt binnen Utrecht-West 

3 Versterken landschappelijke kwaliteit en cultureel erfgoed bij onze 

inrichtingsprojecten 

Uitvoeringsstrategie 

We willen de realisatie van bovenstaande doelen stimuleren door het beschikbaar stellen 

van onze kennis en ons netwerk. We gaan actief mee aan de slag om processen op gang te 

helpen. Daarbij stemmen we waar nodig af met andere programma’s (o.a. Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Groene Hart). We zullen de onderwerpen 

cultuurhistorie en landschap verder uitwerken en gaan op zoek naar middelen vanuit 

marktpartijen voor invulling van dit speerpunt. Voor de Oude Hollandse Waterlinie, 

landgoederen en Vrijkomende Agrarische Bebouwing inventariseren we eerst waar 
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behoefte aan is. Als er inbreng vanuit Utrecht-West gewenst is, bekijken we welke aanpak 

kan worden gevolgd.  

Financiële middelen 

Er zijn niet rechtstreeks AVP-middelen beschikbaar gesteld voor dit thema. Mogelijkheden 

voor financiering zijn: ‘werk met werk’ maken, koppeling met andere gebiedsdoelen waar 

wel middelen voor zijn (’meeliften’) of mee op weg helpen van nieuwe business- of 

verdienmodellen. 

3.6 Speerpunt 6 - Versterken leefbaarheid en kleine kernen  

 

“Samen werken aan vitale dorpen en kernen” 

 

De bewoners in het landelijk gebied willen wonen en werken in een mooi gebied met 

bereikbare voorzieningen. Jongeren trekken, mede bij gebrek aan starterswoningen, naar 

de steden voor studie en werk. Het aantal minder mobiele en zorgbehoeftige ouderen 

neemt daarentegen toe. De beschikbaarheid van internet maakt ondernemen mogelijk, 

maar is nog lang niet overal even snel. De diverse verkeersstromen (recreatief, agrarisch, 

woon-werk/school) en soorten voertuigen (langzaam en snel) leveren steeds vaker 

onveilige situaties op. 

Steeds meer bewoners, organisaties en ondernemers nemen, naast de bekende welzijns- 

en culturele activiteiten, steeds vaker ook verantwoordelijkheid voor openbare ruimtes, 

gebouwen en voedsel- en energieproductie. Dat kan alleen met actieve betrokkenheid van 

gemeenten (bijvoorbeeld sturing en ondersteuning bij vergunningen, wet- en regelgeving, 

kennis etc.). Een toename van burgerinitiatieven biedt kansen om het buitengebied met de 

kernen vitaal te houden en is tegelijkertijd (nog) kwetsbaar (continuïteit, kwaliteit). 

Onze koers in 2016-2019 

We stimuleren initiatieven die kunnen bijdragen aan de leefbaarheid en de regionale 

economie van het landelijk gebied met de dorpen en kleine kernen. De kernen moeten 

vooral zelf aangeven waar er behoeften liggen. Dit zullen we in 2016 gaan inventariseren. 

 

Voor de economische kansen van het landelijk gebied zijn kwalitatief hoogwaardige 

internetverbindingen een voorwaarde. De behoefte hieraan is groot. Wij stimuleren de 

aanleg van (glasvezel)netwerken en zullen waar nodig een verbindende rol vervullen door 

vraagbundeling te faciliteren, in samenwerking met de Economic Board Utrecht (EBU) en 

het Ministerie van Economische Zaken. Ook zullen wij stimuleren om de aanleg van 

(glasvezel)netwerken waar mogelijk te combineren met de aanleg van andere 

infrastructuur. 

 

We gaan samen met de bewoners op zoek naar oplossingen om de leefbaarheid in het 

gebied en de kleine kernen te versterken. Dit kan bijvoorbeeld gericht zijn op 

bereikbaarheid met vormen van (openbaar) vervoer, instandhouding van 

basisvoorzieningen en het waarborgen van sociale samenhang. Uitgangspunt is daarbij dat 

bewoners en ondernemers in een dorp of buurtschap vaak het beste zelf weten wat een 

goede bijdrage aan de leefbaarheid is, welke knelpunten en welke creatieve oplossingen er 

mogelijk zijn. Deze uitdagingen vragen om andere aanpakken, andere rollen van 
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gemeenten, met andere instrumenten zoals uitnodigingsplanologie. Deze uitdagingen 

lenen zich goed voor een aanpak op Utrecht-West niveau waarbij gemeenten en lokale 

organisaties samenwerken en lenen en leren van elkaar. Gericht op een goede basis voor 

wonen en werken in het buitengebied met haar kernen. 

 

Wij willen gemeenten en provincies vraaggestuurd helpen bij het zoeken naar oplossingen 

voor vermindering van de agrarische verkeersdruk. Verbetering van de landbouwstructuur 

via kavelruil kan hierbij ondersteunend werken om de verkeersveiligheid in het 

buitengebied te vergroten: bij een goede verkaveling hoeft landbouwverkeer minder 

gebruik te maken van de openbare weg.  

 

Samenvattend zijn de doelen: 

1 Inventariseren en uitwerken van voorstellen voor versterking van kleine kernen 

2 Versterken van de basis voor lokale/regionale economie door het stimuleren van 

snel internet in het landelijk gebied van heel Utrecht-West en ruimte voor 

starterswoningen en ondernemerschap 

3 Faciliteren en stimuleren van lokale initiatieven gericht op behoud van sociale 

cohesie en (bereikbaarheid van) voorzieningen in dorpen en kleine kernen 

4 Vergroten van de verkeersveiligheid in het buitengebied via kavelruil 

Uitvoeringsstrategie  

Samen met inwoners willen wij in 2016 komen tot voorstellen hoe wij de leefbaarheid van 

het landelijk gebied en kleine kernen kunnen versterken. Dit doen wij in samenspraak met 

Provinciale Staten. 

 

Verder stimuleren wij burgerinitiatieven en wijzen wij zoveel mogelijk de weg naar 

organisaties en samenwerkingsverbanden die daar goed toe zijn uitgerust, zoals 

gemeenten, LEADER Aanjaaggroep en Platform Utrechtse Waarden (Visie en 

Uitvoeringsprogramma 2014-2017: ‘Bijzondere en gastvrije leefomgeving’).  

Financiële middelen 

Vanuit het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 wordt € 2,00 miljoen 

aan AVP-middelen beschikbaar gesteld specifiek voor leefbaarheid en kleine kernen voor 

geheel Utrecht. Provinciale Staten hanteert voor dit thema het BOB-model (beeldvorming, 

oordeelsvorming en besluitvorming). Hiermee wil Provinciale Staten vooraan in het 

beleidsproces positie bepalen en de samenleving er vanaf het begin bij betrekken. Een 

verdeling van de middelen over Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen vindt 

vooralsnog niet plaats. 

 

De provincie wil op dit onderwerp zoveel mogelijk betrokkenheid van de inwoners 

stimuleren. Hierom bedraagt de basisbijdrage van de provincie maximaal 25% en in geval 

van LEADER-projecten 33%. In uitzonderlijke gevallen is een hoger subsidiepercentage 

mogelijk. Subsidie is alleen mogelijk voor maatschappelijke organisaties of gemeenten. 
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4 Organisatie, formatie en communicatiestrategie 

4.1 Organisatie 

Organisatie 2012-2015 

 De Gebiedscommissie Utrecht-West is een samenwerking tussen overheden, 

maatschappelijke organisaties en ondernemers met als doel de kwaliteit van het 

landelijk gebied te verbeteren. 

 De provincie Utrecht is een belangrijke opdrachtgever en financier. 

 De Gebiedscommissie Utrecht-West stuurt alleen op hoofdlijnen en rapporteert 

hierover halfjaarlijks aan de provincie. 

 De inhoudelijke werkzaamheden en besluitvorming vinden plaats in stuur- en 

werkgroepen waar lokale organisaties en stakeholders samen met deskundige 

gebiedspartners in betrokken zijn.  

 Het Dagelijks Bestuur vormt de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West en draagt 

onder meer zorg voor de financiële en juridische aansturing. 

 Het Programmabureau Utrecht-West faciliteert zowel de gebiedscommissie als de 

stuur- en werkgroepen. 

 Zie organogram in Bijlage I. 

Organisatie periode 2016-2019 

Grote veranderingen in de organisatie zijn niet nodig. Afgelopen programmaperiode lag er 

een sterke nadruk op pijler 1. Belangrijk is om ook pijlers 2 en 3 meer invulling te geven. 

Hierbij willen we partijen in het gebied meer en meer een rol geven. Het belangrijkste is 

dat we integraal werken en elkaar snel kunnen vinden, dat we met de juiste mensen aan 

tafel zitten en elkaar begrijpen. Ook rollen en verantwoordelijkheden moeten helder zijn. 

Dit alles betekent het volgende: 

 Doorgaan met de lopende stuur- en werkgroepen 

 Samenstelling, opdracht en werkwijze stuur- en werkgroepen nog eens goed tegen het 

licht houden, gegeven de drie pijlers, de speerpunten en de inspaningen en resultaten 

die we hierbij hebben geformuleerd  

 Met de samenstelling houden we rekening met de samenstelling van nauw aan ons 

gerelateerde samenwerkingsverbanden, zoals de LEADER Aanjaaggroep, het 

routebureau in oprichting en het Streekplatform Utrechtse Waarden  

4.2 Formatie 

De volgende formatie is in 2016 beschikbaar voor de uitvoering van het 

Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019: 

 

Speerpunt Taken Fte huidig 

Taken algemeen 

- Directeur programmabureau / strategieontwikkeling 0,9 

- Secretariaat 1,0 

- Uitvoering P&C (financiën, contracten en voortgangsrapportages) 1,4 

- Strategisch communicatieadviseur 0,3 
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Gebiedsprojecten 

1 Team Grondzaken  3,4 

1 Gebiedsproject Groot Wilnis-Vinkeveen 3,3 

1 Gebiedsproject Wilnisse Bovenlanden 0,6 

1 Gebiedsproject Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 3,1 

1 Overige inrichtingsprojecten 0,7 

1 Advies en uitvoering Particulier Natuurbeheer 0,6 

3 Gebiedsproject Polder Portengen 1,1 

Thematische projecten 

2,4,5 Recreatie / landschap & cultuurhistorie / landbouw / energie 3,4 

3 Programma Aanpak Veenweiden 0,6 

6 Leefbaarheid en kleine kernen 0,2 

  

Totale formatie Utrecht-West 21,3 fte 

 

Er wordt begin 2016 nog extra capaciteit gezocht voor:  

 het team grondzaken om de aankoop van natuurgronden te kunnen versnellen  

 het begeleiden van Europese subsidieprojecten (POP3)  

 het speerpunt Leefbaarheid en kleine kernen 

4.3 Communicatiestrategie 

Utrecht-West is een netwerkorganisatie. Bij elk project, proces of programmaonderdeel 

worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de organisatie van de communicatie en de 

rolverdeling. Daarom werkt het programmabureau nauw samen met de 

communicatieadviseurs van de gebiedspartners.  

 

De communicatie over de doelen en ambities is gericht op: 

Programmacommunicatie 

 Het verankeren van de ambities en opgaven van Utrecht-West in het gebied 

 Communiceren over mijlpalen en resultaten 

 Kennis delen en lenen en leren van elkaar: krachten bundelen op inhoudelijke thema’s 

Projectcommunicatie 

 Bij start en gedurende de uitvoering van gebiedsprojecten worden afspraken gemaakt 

over de wijze en frequentie van communiceren.  

 Bij de subsidieprojecten wordt gecommuniceerd bij mijlpalen. 

Gebiedscommunicatie 

 Voor de communicatie over het gehele gebied haken we zoveel mogelijk aan bij de 

bestaande communicatiemiddelen en -momenten.  

Communicatie Integrale gebiedsprojecten 

De communicatielijn bij de integrale gebiedsprocessen is: we zijn voortdurend in gesprek 

met het gebied (bewoners, (agrarische) ondernemers etc.), we communiceren helder en 
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transparant over de kaders en wat er gaat gebeuren. Hierbij gelden de volgende 

uitgangspunten: 

 Communicatie met oog voor zorgen, angsten etc. van bewoners: waar het kan zoveel 

mogelijk de winst voor de bewoners benoemen 

  Met individuele agrariërs en bewoners kijken naar individuele gevolgen en mogelijke 

oplossingen 

  Transparant  

– over inhoud, inspraakmogelijkheden, mate van meedenken, meebeslissen, over 

planning en proces 

–  onderzoeksrapporten zijn te vinden op de website van Utrecht-West en relevante 

gebieds-/samenwerkingspartners 

– goede afstemming met eigen communicatie met samenwerkingspartners 

 Laagdrempelig 

–  waar mogelijk communiceren met één aanspreekpunt 

–  inloopavonden, met mogelijkheid om individuele vragen te stellen 

–  inloopspreekuur wordt zo nodig opnieuw ingesteld  

–  vragen die per mail binnenkomen, worden in een persoonlijk gesprek beantwoord 

en daarna schriftelijk beantwoord.  

 Aanhaken bij communicatie gebiedspartners en bewonersverenigingen  

Speerpunten 2 en 6 

Voor de speerpunten 2 en 6, respectievelijk ‘Verstevigen recreatieve relaties stad, land en 

dorp’ en ‘Versterken leefbaarheid en kleine kernen’, stellen we in 2016 een eigen strategie 

voor de communicatie op. 
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DEEL B 
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5 Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 

(speerpunt 1) 

Dit speerpunt wordt grotendeels gerealiseerd via een gebiedsgerichte aanpak in de 

integrale gebiedsprojecten Groot Wilnis-Vinkeveen, Wilnisse Bovenlanden en Natura 2000 

Oostelijke Vechtplassen. Dit hoofdstuk gaat daarom niet alleen over wat we voor natuur 

doen, maar gaat ook in op andere doelen die worden meegekoppeld in de integrale 

gebiedsprojecten.  

 

De getallen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het Akkoord van Utrecht (2011). In 2016 

zullen we op basis van de ervaring tot op heden bekijken in hoeverre naar onze inschatting 

de verwervings- en inrichtingsopgave gehaald kan worden. Deze inventarisatie zullen we 

delen met de provincie Utrecht en de Kopgroep Akkoord van Utrecht. 

5.1 Verwerving / inrichting binnen gebiedsprojecten 

Ten aanzien van verwerving en inrichting van gebieden voor natuur gelden verschillende 

afspraken en activiteiten. Daarom wordt per gebiedsproject een onderscheid gemaakt 

tussen verwerven en inrichten. Onder het kopje Uitvoeringsstrategie zijn alle opgaven 

uitgewerkt die worden meegenomen. De gebiedsprojecten Groot Mijdrecht Noord en 

Marickenland zijn hier niet nader uitgewerkt, aangezien deze projecten respectievelijk 

onder verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht en de gemeente De Ronde Venen 

gerealiseerd worden. 

5.1.1 Groot Wilnis-Vinkeveen 

Om het veenweidelandschap van Groot Wilnis-Vinkeveen te behouden en verder te 

ontwikkelen, is in 2010 voor deze polder een convenant gesloten. In het Akkoord van 

Utrecht staat voor Groot Wilnis-Vinkeveen een opgave om 150 hectare natuurgrond te 

verwerven. In Groot Wilnis-Vinkeveen is 99 hectare van deze opgave gerealiseerd middels 

verwerving (26 hectare ) en functieverandering (73 hectare ). Daarnaast is 36 hectare  

ruilgrond verworven. De resterende verwervingsopgave voor de komende jaren bedraagt 

dus nog 51 hectare. 

 

Verwerving natuurgronden Groot Wilnis-Vinkeveen sinds juni 2011 

Deelgebieden Realisatie 

voor 

Opgave 

verwerving 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave  

Groot Wilnis-Vinkeveen  

(KRW/BN/TOP) 

- (150 ha) (99 ha) (51 ha) 

- Demmerik (KRW) 2021 70 ha 22 ha 48 ha 

- Armenland Ruwiel (BN/TOP) 2015 5 ha 4 ha 1 ha 

- Kamerik Teylingens (BN) 2015 3 ha 3 ha 0 ha 

- Groot Wilnis-Vinkeveen 

overig 

2027 72 ha 70 ha 2 ha 

Tabel 1: Overzicht verwervingsopgave Natuurnetwerk Nederland in Groot Wilnis-Vinkeveen conform Akkoord 

van Utrecht 
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Met de inrichting van de Grote Sniep (fase 1), Armenland Ruwiel en de faunapassage N212 

is 23 hectare natuur gerealiseerd. Met Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord is 

voor de inrichting van 56 hectare natuur door agrariërs een kwalitatieve verplichting 

opgesteld (gronden worden voor 1 januari 2018 ingericht). Idem voor de kavelruil 

Veldwetering (9,5 hectare) en het vervolg van de kavelruil in Peilvak 9 en Oukoop-Noord 

(3,0 hectare). Daarnaast was een gedeelte van de gronden al ingericht (o.a. Bosdijk). De 

restantopgave bedraagt voor inrichting bedraagt 355 hectare. 

 

 

Inrichting natuurgronden Groot Wilnis-Vinkeveen sinds juni 2011 

Deelgebieden Realisatie 

voor 

Opgave 

inrichting 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave 

Groot Wilnis-Vinkeveen  

(KRW/BN/TOP) 

- (406 ha) (51 ha) (355 ha) 

- Demmerik (KRW) 2021 176 ha 0 ha 176 ha 

- Armenland Ruwiel (BN/TOP) 2015 5 ha 4 ha 1 ha 

- Kamerik Teylingens (BN) 2015 3 ha 0 ha 3 ha 

- Groot Wilnis-Vinkeveen overig 2027 222 ha 47 ha 175 ha 

Tabel 2: Overzicht inrichtingsopgave Natuurnetwerk Nederland op te verwerven en al verworven percelen in 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Naast bovenstaande natuuropgave worden ook doelen op de thema’s bodemdaling, 

schoon water, vitale landbouw en weidse recreatie meegenomen. 

Uitvoeringsstrategie 

Voor de komende jaren zijn het beperken van de bodemdaling en het realiseren van 

Natuurnetwerk Nederland de grote opgaven in het gebied. Daarnaast zal de 

landbouwstructuur een verdere impuls krijgen en zal verdere recreatieve ontsluiting 

worden opgepakt. De Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen realiseert namens de 

Gebiedscommissie Utrecht-West dit gebiedsproces. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan 

vastgesteld door de Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen. 

 

Activiteiten 2016-2019  

 

Resultaat Inspanningen Stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen 

Doel 1. Schoon water 

Het realiseren van schoon water in 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Resultaat 2016: Baggeren in reservaat 

Demmerik is uitgevoerd (m.u.v. 

vervuilde locaties). 

 Afronden regelingen natuurvriendelijke oevers 

en waterkwaliteitsbaggeren 

 Baggeren reservaat Demmerik (resterende 

deel) 

Doel 2. Beperken bodemdaling 

In 2020 is de snelheid van 

bodemdaling in de kwetsbare delen 

van Groot Wilnis-Vinkeveen 

afgenomen tot hoogstens 6 mm/jaar.  

Resultaat 2016: De aanleg van 132 ha 

 Vervolgen regeling onderwaterdrainage 

Peilvak 9 

 Opheffen (deel van) onderbemalingen in 

Peilvak 9 
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(65% van ca. 203 ha) onderwater-

drainage in Peilvak 9  

Doel 3. Veelzijdige natuur 

Realiseren resterende opgave nieuwe 

natuur (51 ha) en inrichten bestaande 

en nieuwe natuur 

 Zie bovenstaande tabellen. Voor eind 2020 

zijn gronden verworven en ingericht. 

 Aanleggen van een vijftal ecosluizen 

 Ondersteunen en faciliteren agrariërs bij de 

inrichting van natuur 

Doel 4. Vitale landbouw 

Handhaven en verder ontwikkelen van 

een vitale landbouw die erop is 

gericht dat het gebied ook in 2020 

economisch gezonde bedrijven kent. 

Resultaat 2016: Regeling damhekken 

is uitgevoerd.  

 Voortzetten regeling kavelpaden  

 Openstellen regeling voor plaatsen van 

karakteristieke damhekken in Groot Wilnis-

Vinkeveen. 

 Kavelruilen voor landbouwstructuur-

versterking en natuurontwikkeling 

 Inzetten van een gebiedsmakelaar 

 Eventueel: faciliteren van bedrijfs-

verplaatsingen 

Doel 5. Weidse recreatie 

Ook in 2020 wordt het gebied op 

extensieve wijze door recreanten 

beleefd en bezocht. Daarbij heeft het 

gebied zijn authentieke uitstraling 

weten te behouden. 

Resultaat 2016: Kansen uit 

brainstorm recreatie zijn opgepakt. 

 Oppakken kansen uit brainstormsessie 

recreatie (augustus 2015). 

5.1.2 Wilnisse Bovenlanden 

In 2014 is een Definitief Ontwerp vastgesteld voor de inrichting van dit gebied. Juli 2015 is 

fase 1 van de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden gestart. November 2016 wordt de 

inrichting afgerond. Hiermee wordt 265 hectare natuur en 6,11 km natuurvriendelijke 

oever (KRW-opgave) gerealiseerd.  

 

Van de 100 hectare te verwerven gronden in het Utrechtse deel van de Wilnisse 

Bovenlanden is 5 hectare gerealiseerd. Daarnaast wordt in 2016 33,4 hectare gerealiseerd 

in de provincie Utrecht middels particulier natuurbeheer. In de provincie Zuid-Holland 

wordt 16,1 hectare middels particulier natuurbeheer gerealiseerd. 

 

Verwerving natuurgronden Wilnisse Bovenlanden sinds juni 2011 

 Realisatie 

voor 

Opgave 

verwerving 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave  

Wilnisse Bovenlanden  

(KRW) 

2021 100 ha     6 ha   94 ha 

Tabel 3: Overzicht verwervingsopgave Natuurnetwerk Nederland in de Wilnisse Bovenlanden. 
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Eind 2016 wordt de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden afgerond. Hiermee wordt 265 

hectare natuur gerealiseerd. De restantopgave bedraagt circa 50 hectare. Deze is 

grotendeels afhankelijk van de grondverwerving.  

 

Inrichting natuurgronden Wilnisse Bovenlanden sinds juni 2011 

 Realisatie 

voor 

Opgave 

inrichting 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave 

Wilnisse Bovenlanden  

(KRW) 

2021 315 ha     0 ha  315 ha 

Tabel 4: Overzicht inrichtingsopgave Natuurnetwerk Nederland op te verwerven en al verworven percelen in 

de Wilnisse Bovenlanden. 

Uitvoeringsstrategie 

De focus ligt voor 2016 op de verdere inrichting van de verworven percelen / percelen in 

particulier natuurbeheer en op het opzetten van het waterpeil bij deze percelen. Gedurende 

vijf jaar na inrichting vindt er extra intensief beheer plaats (overgangsbeheer). Verdere 

inrichting van het gebied is afhankelijk van grondverwerving. De Stuurgroep Wilnisse 

Bovenlanden realiseert namens de Gebiedscommissie Utrecht-West dit gebiedsproject. 

 

Activiteiten 2016-2019 

 

Resultaat Inspanningen Stuurgroep Wilnisse Bovenlanden 

Doel 1. Natuur 

Realiseren 100 ha nieuwe natuur en 

inrichten 330 ha bestaande en nieuwe 

natuur  

Resultaat 2016: Particulier 

Natuurbeheer is vastgelegd in akte. 

 Afronden proces twee natuurondernemers om 

49,5 ha particulier natuurbeheer te realiseren 

 Verwerven ca. 60 ha (op basis van 

vrijwilligheid) 

Doel 2. Verdrogingsbestrijding 

Resultaat 2016: Maatregelen zoals 

opgenomen in het Definitief Ontwerp 

zijn uitgevoerd. 

 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen voor 

instellen van een natuurlijk peilbeheer 

(gereed: november 2016). 

 Opnemen van een natuurlijk peilbeheer in het 

nieuwe watergebiedsplan 

Doel 3. Water 

De Veldwetering heeft een 

waterkwaliteit binnen de KRW-

normen 

 Graven van 6 km natuurvriendelijke oever 

langs de Veldwetering en de daaraan 

verbonden watergangen  

(gereed: november 2016) 

Doel 4. Recreatie 

Resultaat 2016: Gebied is ontsloten 

voor extensieve recreatie. 

 Aanleggen van een tweetal wandelpaden 

aansluitend op de Bethlehemroute (gereed: 

november 2016) 
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5.1.3 Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

Voor het gebied Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht is op 15 juli 2014 het 

Inrichtingsplan op hoofdlijnen vastgesteld. Eind 2015 is het Definitief Ontwerp vastgesteld 

door het bestuurlijk platform. De EHS-opgave bedraagt verwerving van 130 hectare en 

inrichting van 290 hectare.  

 

Verwerving Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht sinds juni 2011 

 Realisatie 

voor 

Opgave 

verwerving 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave  

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 

(Natura 2000/KRW/TOP) 

2021 130 ha     6 ha 124 ha 

Tabel 5: Overzicht verwervingsopgave Natuurnetwerk Nederland in Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen 

Utrecht 

In 2016 wordt het deelgebied Taartpunt ingericht (17 hectare). Ook in het kader van LIFE+ 

New Life for Dutch Fens wordt circa 30 hectare ingericht. Verdere inrichting van het gebied 

staat gepland vanaf eind 2016, na afronding van het bestek en aanvragen van de 

vergunningen. 

 

Inrichting Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht sinds juni 2011 

 Realisatie 

voor 

Opgave 

inrichting 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 

(Natura 2000/PAS/KRW/TOP) 

2021 290 ha     0 ha 290 ha 

Tabel 6: Overzicht inrichtingsopgave Natuurnetwerk Nederland op te verwerven en al verworven percelen in 

Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

Voor het behalen van de natuurdoelen wordt ook het watersysteem aangepast en het peil 

gewijzigd. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd.  

Uitvoeringsstrategie 

Focus ligt voor komend jaar op het voorbereiden van de uitvoering middels het opstellen 

van een uitvoeringsstrategie, het opstellen van één of meerdere bestekken en het 

aanvragen van vergunningen. Eind 2016 kan op zijn vroegst de uitvoering starten. 

 

Activiteiten 2016-2019 

 

Resultaat Inspanningen Bestuurlijk platform  

Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

Doel 1. Natuur 

Realisatie Natura 2000-

instandhoudingsdoelen  

Inrichting bestaat uit plaggen, 

slootkantaanpassing, 

 Start uitvoering natuurinrichting in polder 

Maarsseveen (de Taartpunt) begin 2016  

 Ontwikkelen uitvoeringsstrategie 

 Opstellen bestek voor herinrichting, aanvraag 
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aanleggen/uitdiepen petgaten, aanleg 

hoofdwatergangen en beheerpaden 

en startbeheer. 

vergunningen en start uitvoering voor de rest 

van het gebied in 2016, uitvoering gedurende 

1-2 jaar 

 Een deel van het gebied wordt in het kader 

van LIFE+ ingericht, onder leiding van 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Start 

eind 2015. 

Doel 2. Water / bodem 

Realisatie robuust watersysteem  

 

 Na inrichting wordt de waterpeilaanpassing 

doorgevoerd (omstreeks 2018; flexibel en 

natuurlijk peil). 

 Optimaliseren doorstroming gebied met 

kwelwater 

 Baggeren watergangen 

 Plaggen fosfaatrijke bodem 

 Intensieve monitoring wordt gestart, inclusief 

nulmeting. 

Doel 3. Verdrogingsbestrijding 

Resultaat 2021: Maatregelen zoals 

opgenomen in het Definitief Ontwerp 

zijn uitgevoerd, en nieuw 

watergebiedsplan is uitgewerkt. 

 Uitvoeren inrichtingsmaatregelen voor 

instellen van een natuurlijk peilbeheer 

(gereed: november 2021) 

 Opnemen van een natuurlijk peilbeheer in het 

nieuwe watergebiedsplan conform het op 17 

december 2015 vastgestelde peilbesluit 

Doel 4. Landbouw 

Realisatie oplossing voor 

landbouwpercelen in Natura 2000-

gebied. Goede inpassing in 

landbouwstructuur bij verplaatsing 

van landbouwbedrijven 

 Gesprekken met agrariërs worden vervolgd. 

 Indien dat succesvol is: verdergaande 

gesprekken t.b.v. goede inpassing op nieuwe 

locatie. 

 Agrariërs die vooralsnog in het Natura 2000-

gebied blijven, behouden bij de inrichting hun 

huidige peilbeheer. Hiervoor worden aparte 

peilvakken gecreëerd met eigen aan- en 

afvoer van water. 

 Particulieren aan de Kanaaldijk behouden hun 

huidige peil bij huizen en tuinen. Hiervoor zijn 

percelen aangekocht en geruild. 

Doel 5. Landschap 

Behouden en ontwikkelen van de 

landschappelijke kwaliteit (inclusief 

cultuurhistorische waarden) 

 De belangrijke cultuurhistorische lijnen in het 

landschap (ontginningsgeschiedenis) worden 

gerespecteerd en benadrukt door een 

markeringspunt in de punt van Polder 

Maarsseveen.  

 Gebied blijft open: er worden een aantal 

elzenbroekbosjes in het gebied gerooid. 
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Doel 6. Recreatie 

Kansen benutten tot recreatief 

medegebruik 

 Aanleg van een wandelroute door Polder 

Maarsseveen, langs de Taartpunt, via een 

uitkijkheuvel terug naar de Dwarsdijk 

 Verkenning naar een uitzichtplateau ten 

noorden van de Oostelijke Binnenpolder 

 Ontwikkelen klompenpad in Polder 

Maarsseveen 

5.2 Verwerving / inrichting van overige natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland) 

5.2.1 Verwerving overige natuurgebieden 

Bij de aanpak van de resterende natuuropgave vormt het Akkoord van Utrecht en het 

Natuurnetwerk Nederland het kader (nog 764 hectare te realiseren in Utrecht). Opgave 

voor O-gen en Utrecht-West samen is dat er jaarlijks 125-150 hectare nieuwe natuur 

wordt aangekocht of omgezet in particulier natuurbeheer. Voor de periode 2016 tot en 

met 2019 is het (optimistische) streven dat circa 100 hectare nieuwe natuur per jaar kan 

worden gerealiseerd in Utrecht-West. Hiervoor moet het tempo van grondverwerving 

aanzienlijk omhoog. Begin 2016 wordt de grondstrategie onder de loep genomen. Jaarlijks 

wordt een zogeheten Werkplanning Grondzaken opgesteld. Uitgaande van bovenstaand 

tempo rest er voor de jaren na 2019 nog een natuuropgave van ruim 250 hectare, waarvan 

het merendeel voor 2021 gerealiseerd moet zijn.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van geplande en gerealiseerde natuuropgaven in 

Utrecht-West conform het Akkoord van Utrecht. De integrale gebiedsprojecten Groot 

Wilnis-Vinkeveen, Wilnisse Bovenlanden en Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht 

zijn hier voor het totaaloverzicht ook opgenomen. In de kolom ‘Gerealiseerd’ staan de 

sinds 9 juni 2011 (ondertekening Akkoord van Utrecht) verworven hectaren vermeld die 

betrekking hebben op de natuuropgave. Grond die is verworven buiten de Ecologische 

Hoofdstructuur, wordt niet meegerekend. Onder ‘Deelgebieden’ is aangegeven welke 

internationale opgaven er liggen binnen de gebieden. De Natura 2000-gebieden hebben 

de hoogste prioriteit. 

Totaaloverzicht opgave verwerving voor natuur in Utrecht-West sinds juni 2011 

Deelgebieden* Realisatie 

voor 

Opgave 

verwerving 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave  

Groot Wilnis-Vinkeveen  

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Beschermd natuurgebied (BN) 

TOP (verdrogingsbestrijding) 

2015/2021/ 

2027 

150 ha 99 ha 51 ha 

Wilnisse Bovenlanden  

KRW 

2021 100 ha     6 ha   94 ha 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 

Natura 2000/KRW/TOP 

2021/2027 130 ha     6 ha 124 ha 

Bethunepolder ** 

Natura 2000/TOP 

2021 108 ha      4 ha  

(+28 ha 

ontpacht) 

104 ha 



 

 

 
Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019   31 

Schraallanden langs de Meije 

Natura 2000/TOP 

2021  19 ha     0 ha   19 ha 

Grecht / Kamerikse Nessen 

KRW/TOP 

2021   2 ha     2 ha     0 ha 

Groot Mijdrecht Noord-Oost  2021 207 ha   26 ha 181 ha 

Marickenland 2027 159 ha     0 ha 159 ha 

Totaal - 875 ha 143 ha 732 ha 

Tabel 7: Overzicht realisatie opgave Akkoord van Utrecht middels verwerving en omvorming naar particulier 

natuurbeheer. In de tweede kolom staat wanneer de opgave gerealiseerd moet zijn. Een verdeling over 

gebieden t/m 2019 is niet opgenomen. Er wordt jaarlijks een nadere programmering opgesteld.  

** Er is voor de Bethunepolder een gebiedsafspraak waarin is vastgelegd dat er bestaansmogelijkheden voor 

twee agrarische bedrijven zal zijn.  

5.2.2 Inrichting overige natuurgebieden  

Naast functieverandering via verwerving van gronden en via particulier natuurbeheer ligt de 

komende jaren een focus op daadwerkelijke inrichting van nieuwe en bestaande 

natuurgebieden. In Utrecht-West is in totaal circa 2.000 hectare natuur (bestaand en 

nieuw) die nog moet worden ingericht. In onderstaande tabel staat de inrichtingsopgave 

vermeld voor de diverse deelgebieden. De integrale gebiedsprojecten zijn voor het 

totaaloverzicht ook opgenomen.  

 

Totaaloverzicht opgave inrichting natuur in Utrecht-West sinds juni 2011 

Deelgebieden* Realisatie 

voor 

Opgave 

inrichting 

Gerealiseerd 

(t/m 2015) 

Resterende 

opgave 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Beschermd natuurgebied (BN) 

TOP (verdrogingsbestrijding) 

- 406 ha 51 ha 355 ha 

Wilnisse Bovenlanden  

Kaderrichtlijn Water 

2021 315 ha     0 ha  315 ha 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 

Natura 2000/KRW/TOP/ 

Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) 

2021/2027 790 ha     0 ha 790 ha 

Bethunepolder  

Natura 2000/PAS/TOP 

2021 510 ha  355 ha 155 ha 

Schraallanden langs de Meije 

Natura 2000/PAS/TOP 

2021  19 ha 0 ha   19 ha 

Grecht / Kamerikse Nessen 

KRW/TOP 

2015   2 ha     2 ha     0 ha 

Groot Mijdrecht Noord-Oost  2021 287 ha 54 ha 233 ha 

Marickenland 2027 159 ha     0 ha 159 ha 

EVZ Bijleveld 2027 11 ha 0 ha 11 ha 

Totaal - 2.499 ha 462 ha 2.037 ha 
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Tabel 8: Overzicht inrichtingsopgave Natuurnetwerk Nederland op te verwerven en al verworven percelen. Een 

verdeling over gebieden t/m 2019 is niet opgenomen. Er wordt jaarlijks een nadere programmering 

opgesteld. 

Tabel 8 wekt de indruk dat er nog weinig is gebeurd op het vlak van inrichting. De 

hectaren worden hier echter pas vermeld als de grond werkelijk is ingericht. Zo wordt in de 

Wilnisse Bovenlanden 265 hectare ingericht in 2015-2016. Zodra de inrichting is afgerond, 

kan deze als gerealiseerd worden opgevoerd. Ook in Demmerik (Groot Wilnis-Vinkeveen) 

en in de Taartpunt (Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen) staat inrichting op het punt van 

beginnen. De inrichting loopt dus grotendeels op schema.  

De drie belangrijkste strategieën die ingezet kunnen worden om grond te verkrijgen voor 

natuurinrichting (en de hieraan gekoppelde doelen), zijn verwerving, kavelruil en particulier 

natuurbeheer. Aangezien realisatie van natuur op basis van vrijwilligheid plaatsvindt, is de 

snelheid van inrichting in belangrijke mate afhankelijk van de medewerking van 

grondeigenaren. Prioriteiten liggen bij de (inter)nationale afspraken over Natura 2000 en 

de Kaderrichtlijn Water. Natuurontwikkeling door grondeigenaren via particulier 

natuurbeheer blijven we stimuleren.  

5.3 Herstel NB-wetgebieden 

De herstelplannen voor de NB-wetgebieden juni 2013 en september 2014 vastgesteld. 

Enerzijds voor de instandhouding en verbetering van de NB-wetgebieden (herstelstrategie) 

en anderzijds voor de opheffing van de ongewenste externe werking voor ammoniak voor 

landbouwbedrijven in de omgeving van die gebieden. De meeste herstelmaatregelen zijn 

vóór eind 2015 uitgevoerd, terwijl een deel van de maatregelen doorloopt na 2015. In 

Utrecht-West betreft het de gebieden en maatregelen zoals weergegeven in tabel 9. 

NB-wet gebied Opp. 

(ha) 

Maatregel (na 2015) Project 

kosten 

Uiterlijk te 

realiseren 

Kamerikse Nessen 10,86 Grootschalige maatregelen 

om waterkwaliteit te 

verbeteren 

PM Afhankelijk 

van 

onderzoek 

Kamerik Teylingens 3,10 Afplaggen bufferzone en 

gedegenereerde delen en 

verwijderen opslag  

€35.000 z.s.m. 

Oeverlanden Gein, Aa en 

Angstel / Winkel 

14,50 Collectief beheer - z.s.m. 

Armenland Ruwiel 3,17 - - Gerealiseerd 

Demmerikse Kade 1,80 - - Gerealiseerd 

Moerasterrein langs de 

Bijleveld 

7,01 - - Gerealiseerd 

Tabel 9: Herstelmaatregelen NB-wetgebieden na 2015  

5.4 KRW-opgaven (provinciaal deel) 

De KRW-opgaven komen ook terug onder speerpunt 2 (Realiseren duurzaam 

watersysteem) en speerpunt 4 (Duurzame landbouw). Hierna zijn in Tabel 10 de provinciale 

KRW-opgaven in Utrecht-West vermeld die samenhangen met de natuuropgave in de 

desbetreffende gebieden.  
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Gebied Maatregel Uiterlijk te 

realiseren 

Botshol  

(Natura 2000) 

Aanvullende waterzuivering inlaatwater 2027 

Eventueel aansluiten waterafvoer polder 

Nellestein 

2027 

Eventueel verdere grondverwerving binnen 

EHS en inrichten als bufferzone 

2027 

Schraallanden langs de 

Meije  

(Natura 2000) 

Vergroten bufferzone/aankoop en inrichten 

nieuwe natuur 

2027 

Compenserende maatregelen landbouw en 

bebouwing, afkoop/vergoeden natschade 

en/of groenblauwe diensten 

2027 

Oostelijke Vechtplassen 

Utrecht  

(Natura 2000) 

Bufferzone: verhogen polderpeil oostzijde 2027 

Vernatting na grondverwerving of 

groenblauwe diensten Bethunepolder 

2027 

Compenserende maatregelen landbouw en 

bebouwing, afkoop/vergoeden natschade 

en/of groenblauwe diensten 

2027 

Eventueel reduceren drinkwaterwinning 

Loosdrecht 

2027 

Wilnisse Bovenlanden / 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

/ EVZ Bijleveld 

Aanleg van 6 km natuurvriendelijke oever 

(KRW-maatregel NL11_2_3) 

2015 

Tabel 10: KRW-opgaven waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is.   

 

In het tweede Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (periode 2016-2021) kan eventueel nog 

een nadere duiding van deze opgaven plaatsvinden. De aanleg van 6 km natuurvriendelijke 

oever wordt in 2016 afgerond binnen het gebiedsproject Wilnisse Bovenlanden. 

5.5 Verdrogingsbestrijding in natuurgebieden 

In 2013 is door de provincie besloten tot herprioritering en financiering van de 

verdrogingsbestrijding in de periode 2013–2018. In juni 2014 heeft Gebiedscommissie 

Utrecht-West opdracht ontvangen om de verdrogingsbestrijding verder op te pakken. In 

Utrecht-West zijn de provinciale middelen voor verdrogingsbestrijding in de 

voorgaande AVP-periode toegekend in de cofinanciering voor de LIFE+-subsidie van 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer voor Botshol en het Natura 2000-gebied 

Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Verder is verdrogingsbestrijding onderdeel van de 

gebiedsprojecten die doorlopen in de komende programmaperiode, zoals Wilnisse 

Bovenlanden, Groot Wilnis-Vinkeveen en Marickenland en de herstelplannen NB-

wetgebieden. 

5.6 Programmatische Aanpak Stikstof 

Op 1 juli 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Doel 

van de PAS is het herstellen en robuuster maken van stikstofgevoelige habitattypen en 

leefgebieden van soorten in Natura 2000-gebieden, zodat deze beter beschermd zijn 
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tegen hoge stikstofbelasting. Ook is er een doelstelling voor vermindering van de 

ammoniakuitstoot.  

 

Voor de Natura 2000-gebieden in Utrecht-West is een gebiedsanalyse geschreven, 

waarin herstelmaatregelen zijn opgenomen. De terreineigenaren en de waterschappen 

voeren de herstelmaatregelen uit. Hiervoor zijn uitvoeringsovereenkomsten afgesloten 

tussen provincie en terreineigenaren. De provincie is eerste verantwoordelijke voor de 

voortgangsrapportage en de monitoring. Waar herstelmaatregelen uitgevoerd worden in 

samenhang met andere opgaven, bijvoorbeeld met grondverwerving, kavelruil en 

inrichting, gebeurt dat in afstemming tussen provincie en gebiedscommissie. De 

financiering van de PAS-herstelmaatregelen vloeit direct voort uit de afspraken van het 

Bestuursakkoord Natuur (Natuurpact). Deze middelen zijn niet opgenomen in dit 

gebiedsprogramma.   

5.7 Vergroten van participatie bij natuur 

De Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en het Instituut voor 

Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) werken aan een programma voor het aanjagen van 

projecten voor beleefbare natuur in en rondom de stad, gericht op natuur in brede zin. 

Bijvoorbeeld natuurbeleving via stadslandbouw, tijdelijke natuur en ruimte voor water. Het 

accent ligt op het begeleiden van gemeenten en het verbinden van initiatiefnemers en 

gemeenten.  

 

De gebiedscommissie heeft bij concrete projecten een initiërende en stimulerende rol. De 

gebiedscommissie heeft ook een rol in de voortgangsbewaking en eventuele afstemming 

of coördinatie, daar waar interactie optreedt met andere projecten, bijvoorbeeld bij 

recreatieprojecten. Het onderwerp stadslandbouw wordt opgepakt binnen de LEADER 

Lokale Ontwikkelingsstrategie 2016-2021. 

5.8 Agrarisch natuurbeheer 

Buiten het Natuurnetwerk Nederland vinden diverse vormen van agrarisch natuurbeheer 

plaats. Twee nieuwe collectieven in Utrecht-West (Gebiedscollectief Rijn, Vecht en Venen 

en het gebiedscollectief vanuit de Agrarische natuur- en landschapsvereniging 

Lopikerwaard e.o.) hebben gebiedsoffertes opgesteld voor de periode 2016-2021. De 

gebiedscommissie heeft in 2015 afstemming gezocht met beide collectieven over het 

opnemen van natuur- en waterdoelen buiten de SNL in de offertes. Juli 2015 hebben 

beide collectieven hun gebiedsaanvraag Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 

ingediend voor respectievelijk circa 2400 hectare en 950 hectare. De aanvragen zijn 

goedgekeurd door de provincie Utrecht. Uitvoering vindt plaats door de genoemde 

collectieven. Gebiedscommissie Utrecht-West zal waar nodig afstemming zoeken.  

5.9 Groene Contour 

Binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is 3000 hectare begrensd als Groene Contour. 

Deze hectares zijn van belang voor het functioneren van het NNN. Ze maken nog geen 

onderdeel uit van het NNN, maar worden wel beschermd tegen grote onomkeerbare 

ingrepen. Binnen de Groene Contour is het mogelijk om op vrijwillige basis, met 

vernieuwende arrangementen, natuur te ontwikkelen. De realisatie van de Groene Contour 

is afhankelijk van initiatieven en middelen van derden. Als in de Groene Contour nieuwe 

natuur is gerealiseerd dan worden deze gronden in het NNN gebracht en overeenkomstig 
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beheerd. De provincie vraagt de Gebiedscommissie om kansen te verkennen en waar 

mogelijk te stimuleren voor de realisatie van de Groene Contour. De gebiedscommissie wil 

dat oppakken binnen integrale gebiedsprojecten waar doelen voor landbouw, natuur, water 

en recreatie in samenhang worden nagestreefd.  

5.10 Inspanningen en resultaten 

 

Doel: Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en 

anderen 

Verwerven en inrichten van gronden NNN  Jaarlijks opstellen van programmering 

voor inrichting en verwerving 

 Een gemiddelde verwerving van 100 ha 

 Inrichting vindt plaats op basis van 

beschikbaarheid van gronden voor 

natuur. Prioriteit hebben de 

natuurgronden waarover internationale 

afspraken zijn gemaakt. 

NB-wetgebieden zijn hersteld. 

Resultaat 2016: De inrichtingsmaatregelen 

in Kamerik Teylingens zijn in een 

vergevorderd stadium van voorbereiding. 

 Zie Tabel 9 

Provinciale KRW-opgave is in uitvoering. 

Resultaat 2016: Plan van aanpak voor de 

maatregelen in Tabel 10 is opgesteld in 

overleg met de provincie Utrecht (afd. FLO) 

 Zie Tabel 10 

Verdrogingsbestrijding  Onderdeel van de integrale 

gebiedsprojecten (§5.1) en de overige 

inrichtingsprojecten (§5.2.2) 

Er is afstemming over de uitvoering van de 

PAS-opgaven en de overige opgaven in het 

gebied 

 De gebiedscommissie stemt de PAS- 

opgaven af met de overige opgaven in 

het gebied 

Vergroten van participatie bij natuur  Waar nodig projecten initiëren en 

stimuleren in overleg met partners 

Afstemming gebiedspartijen over Agrarisch 

natuurbeheer 

 Waar nodig afstemming zoeken met 

gebiedscollectieven 

Stimuleren realisatie van de Groene Contour  Oppakken binnen integrale 

gebiedsprojecten 
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6 Verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land 

(speerpunt 2) 

6.1 Opstellen gebiedsgerichte visie op de uitvoering voor recreatie in combinatie met cultuurhistorie en 

landschap 

Tussen het leggen van een verbinding met de steden Amsterdam en Utrecht enerzijds en 

het behouden van de zo kenmerkende rust in het westelijke deel van het Groene Hart zit 

spanning. De routestructuren in Utrecht-West zijn op orde, en er zijn ook allerlei ad hoc-

ideeën voor uitbreiding. Er is een gebiedsgerichte visie op de uitvoering nodig waarin ook 

de relatie met ‘de grote steden’ en de overloop van toeristen uit Amsterdam wordt 

meegenomen. Met een goede visie op de uitvoering ontstaan er ook voor recreatie kansen 

vanuit de waterschappen en andere partijen. 

6.2 Afronden en versterken samenhang van de hoofdroutenetwerken voor fietsen, wandelen en varen 

In het afronden en versterken van de hoofdroutenetwerken hebben we vooral aandacht 

voor de volgende vijf aspecten: 

1. Afronden wandelroutenetwerk 

2.   Versterken netwerk vaarrecreatie 

3. Nieuwe TOP’s verwezenlijken in directe nabijheid stad Utrecht 

4. Borgen van de continuïteit beheer en onderhoud 

5. Kansen voor missing links benutten 

 

1. Afronden wandelroutenetwerk 

Een deel van het netwerk is reeds aangelegd. Uitvoering vindt nu plaats in de gebieden 

Noorderpark, Vechtstreek en de gemeenten Utrecht en Vianen. Na uitvoering dekt het 

wandelroutenetwerk geheel Utrecht-West. We staan open voor wensen voor nieuwe 

schakels en verbeteringen in het netwerk.  

 

2. Versterken netwerk vaarrecreatie 

We pakken mogelijkheden voor vaarrecreatie integraal en gebiedsgericht op. We werken 

daarbij samen met overige partijen in het Groene Hart. Het Programmabureau Groene Hart 

ziet al toe op strategieontwikkeling op Groene Hart-niveau, wij richten ons op concrete 

projecten en uitvoering.  

 

De komende jaren kunnen wensen uit het gebied (zoals openstellen ‘vergeten vaarwegen’, 

beleefbaarheid van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel met diverse initiatieven voor 

passantenhavens) worden uitgewerkt. Ook faciliteren we initiatieven bijvoorbeeld 

ontwikkelingen van de Vinkeveense Plassen en Vechtplassen (inclusief legakkers). In 

overleg met de recreatieschappen en het Programmabureau Groene Hart gaan we verder 

werken aan wat al in gang is gezet: sloepennetwerk, bereikbaarheid (afstemming 

brugtijden, aanlegvoorzieningen, bebording) en passantenhavens. We zoeken 

samenwerking en afstemming met waterschappen, gemeenten, Recreatie Midden 

Nederland en het Platform Utrechtse Waarden. 

 

3. Nieuwe TOP’s verwezenlijken in directe nabijheid stad Utrecht 

In de directe omgeving van de stad Utrecht verkennen we kansen om nog enkele 

Toeristische Overstappunten (TOP’s) te realiseren op initiatief van gemeente en/of 



 

 

 
Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019   37 

ondernemers/organisaties. We baseren de keuze voor de locatie op het Plan van aanpak 

TOP’s en Poorten Utrecht-West (2013) en de bijbehorende geactualiseerde werkkaart. 

Daarnaast zullen een aantal TOP’s waarvoor de vorige periode subsidie is verleend, nog 

worden aangelegd. 

 

4. Borgen continuïteit beheer en onderhoud 

Randvoorwaarde voor behoud van het provinciaal hoofdroutenetwerk is dat de continuïteit 

in beheer en onderhoud van de basisstructuur wandelen, fietsen en varen is geregeld en op 

onderdelen nog wordt versterkt. Onderwerpen om op te pakken in overleg met de 

recreatieschappen zijn onder andere: beheerafspraken over TOP’s (van wie, wie beheert, 

wie betaalt), afspraken over routenetwerken/paden die niet in beheer zijn bij de 

recreatieschappen, en afspraken over wie verantwoordelijk is voor beheer en financiering.  

 

In de komende programmaperiode besteden we specifiek aandacht aan het verlengen van 

afspraken over boerenlandpaden en het maken van nieuwe beheerafspraken. We werken 

daarbij nauw samen met het provinciaal Routebureau i.o. Daarnaast zullen we kijken hoe 

vrijwilligers zijn in te zetten bij beheer en onderhoud. Voor gemeenten is dit vanwege 

bezuinigingen steeds lastiger te realiseren.  

 

5. Kansen voor missing links benutten 

Op basis van inventarisaties van gemeenten en Routebureau i.o. verkennen we hoe cruciale 

‘missing links’ in het hoofdroutenetwerk gerealiseerd kunnen worden. Dit doen we op 

verzoek van deze netwerkpartners. We letten op het borgen van de continuïteit. We wijzen 

ondernemers en partners in projectontwikkelingen op bestaande (digitale) netwerken om 

deze beter te benutten (verwijzingen, voorzieningen, communicatie, samenwerking etc.). 

Ook wordt de komende periode de realisatie van de oversteek over de Hollandse IJssel bij 

de Waardsedijk opgepakt. 

6.3 Stimuleren recreatieve verbinding tussen steden Amsterdam en Utrecht en het platteland van Utrecht-

West 

Als gebiedscommissie, en in het bijzonder de daarin vertegenwoordigde gemeenten, 

spannen we ons in om het recreatief-toeristisch aanbod van het gebied te kunnen laten 

benutten door de randstedeling. Bijvoorbeeld als gesprekspartner voor vertegenwoordigers 

van de grote steden. Naast kennismaking met elkaars (recreatief-toeristische) agenda’s en 

recreatieve en groene voedselinitiatieven gaat het om het verbinden van wat er al is, van 

programma tot uitvoering. De ambitie van de LEADER Aanjaaggroep en onze ambitie op 

het gebied van verbinden stad-dorp-land vullen elkaar goed aan. Vanuit Utrecht-West, het 

oostelijk deel van het Groene Hart, richten we ons vooral op de randstedeling uit Utrecht 

en Amsterdam. Hierbij zoeken we onder meer aansluiting bij het traject MIRT A1 van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

6.4 Ontwikkelen van recreatief aanbod rondom de stad Utrecht 

Door de Stuurgroep Recreatie om de Stad (RodS) wordt gewerkt aan het afronden van de 

vastgestelde plannen voor deze recreatiegebieden en –voorzieningen rondom de stad 

Utrecht in 2017. Na afronding zal de Gebiedscommissie Utrecht-West samen met de 

Stuurgroep RodS beoordelen of er aanleiding is om het dan aanwezige aanbod verder aan 

te vullen. Dit zal zowel kwantitatief als kwalitatief bekeken worden.  
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6.5 Inspanningen en resultaten 

 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en anderen 

Doel 1: Het komen tot een gebiedsgerichte visie op de uitvoering voor recreatie in 

combinatie met cultuurhistorie en landschap 

Resultaat 2016: Er is een visie op de 

uitvoering voor recreatie in combinatie met 

cultuurhistorie en landschap opgesteld.  

 Opstellen van een gebiedsgerichte visie 

op de uitvoering voor recreatie met 

stakeholders in het gebied, 

recreatieschappen, gemeenten en de 

provincie Utrecht 

Doel 2: Afmaken en versterken samenhang van hoofdroutenetwerken voor fietsen, 

wandelen en varen 

Afronden wandelroutenetwerk 

Resultaat 2016: In heel Utrecht-West is een 

wandelroutenetwerk beschikbaar. 

 Begeleiden uitvoering wandelnetwerk in 

Noorderpark, de Vechtstreek, en de 

gemeenten Utrecht en Vianen 

Versterkt netwerk vaarrecreatie 

Resultaat 2016: Plan van Aanpak 

Vaarrecreatie is vastgesteld.   

 Plan van Aanpak vaarnetwerk opstellen 

met Recron, ANWB, gemeenten, 

Recreatieschap, Programmabureau 

Groene Hart, waterschappen etc.  

 In overleg met Platform Utrechtse 

Waarden ondersteunen integrale aanpak 

Hollandse IJssel op gebied van 

(vaar)recreatie, waterbeheer en natuur 

Enkele nieuwe TOP’s in directe nabijheid 

stad Utrecht 

Resultaat 2016: Er zijn twee nieuwe TOP’s 

gesubsidieerd nabij Utrecht. 

 Resterende locaties ontwikkelen i.s.m.  

de gemeente Utrecht, Recreatie Midden-

Nederland en ondernemers 

Borgen van de continuïteit beheer en 

onderhoud van met name 

wandelroutestructuur (incl. 

boerenlandpaden) 

Resultaat 2016: Er zijn afspraken gemaakt 

over uitbetaling van vergoedingen voor 

wandelpaden op particulier eigendom voor 

de jaren 2016 en 2017.  

 Bij provinciale Routebureau i.o. 

agenderen van beheer en onderhoud 

van wandelroutes (knooppuntensysteem 

in samenhang met klompenpaden en 

andere boerenpaden), i.s.m. partners 

zoals LEU (Klompenpaden).  

 Bekijken hoe vrijwilligers ingezet 

kunnen worden bij beheer en 

onderhoud 

Missing links opgepakt (fysiek en digitaal) 

Resultaat 2016: De oversteek over de 

Hollandse IJssel is in uitvoering. 

 Op basis van een inventarisatie of 

signaal van gemeenten en Routebureau 

i.o. verkennen wenselijkheid en 

haalbaarheid van fysieke cruciale 

missing links. 

 Uitvoering oversteek Hollandse IJssel 
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Doel 3: Stimuleren van de recreatieve verbinding tussen steden Amsterdam en Utrecht en 

het platteland van Utrecht-West 

Verstevigde recreatieve relatie tussen grote 

steden en platteland van Utrecht-West 

Resultaat 2016: Visie en uitvoeringsagenda 

zijn opgesteld. 

 Met de gemeenten Utrecht en 

Amsterdam en het traject MIRT A1 

verkennen van gezamenlijke visie en 

uitvoeringsagenda. Dit in afstemming 

met de LEADER Aanjaaggroep en het 

programma Recreatie om de Stad.  

Doel 4: Ontwikkelen van recreatief aanbod rondom de stad Utrecht 

Opstellen van een voortgezet programma 

voor Recreatie om de Stad 

 Samen met Stuurgroep Recreatie om de 

Stad bepalen of en zo ja waar er een 

vervolgopgave ligt 
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7 Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem 

(speerpunt 3) 

7.1 Stimuleren innovatieve oplossingen 

De aanpak van bodemdaling in het veenweidegebied wordt binnen het Programma Aanpak 

Veenweiden in de nieuwe programmaperiode voortgezet. De aanpak is doorgaans gericht 

op het afremmen van bodemdaling door toepassing van nieuwe initiatieven. Zo wordt er 

gewerkt aan het doorzetten en waar mogelijk opschalen van de pilots voor de toepassing 

van onderwaterdrainage als kansrijke bodemdaling remmende maatregel. Daarnaast 

worden met kennisinstituten nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld en toegepast die 

(op termijn) moeten bijdragen aan de aanpak van bodemdaling: een ander melkveebedrijf, 

nieuwe teelten, een vernieuwd watersysteem en oplossingen voor schade aan en gebruik 

van infrastructuur en bebouwing (zie bijgaand kader). Bij bodemdaling gaat het, naast 

zoeken naar structurele oplossingen voor de lange termijn, ook om zoveel mogelijk 

benutten van kansen tot beperken bodemdaling en daarmee het zoveel mogelijk verlagen 

van kosten. Denk bijvoorbeeld aan het minder zwaar belasten van bestaande wegen in het 

buitengebied door zonering van weggebruikers met als doel minder zakkingen en 

verminderde beheerkosten voor infrastructuur. 

 

De provincie stelt € 3,5 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het programma in de 

periode 2015-2018. De verwachting is dat voor delen van het programma daar bovenop 

POP3-cofinanciering mogelijk zal zijn. Een deel van het budget (€ 800.000) is gereserveerd 

voor het gebiedsproces Polder Portengen. 

 

Doelen uit het Programma Aanpak Veenweiden (2015) 

– Het nieuwe melkveebedrijf: met duurzamer landgebruik en minder vervuiling 

– Nieuwe verdienmodellen: zoals nieuwe teelten, bijvoorbeeld van cranberries 

– Nieuwe watersystemen, bijvoorbeeld veenweidesloten met betere waterkwaliteit, meer 

natuur en opvang van grote buien en droogte 

– Nieuwe oplossingen om kosten door bodemdaling voor wegen, leidingen en 

bebouwing te beperken 

– Nieuwe manieren van hiermee omgaan door kennisdeling, vernieuwende 

gebiedsprocessen en instrumenten voor verandering  

 

Het programma wordt de komende periode uitgevoerd in samenhang met andere regionale 

opgaven zoals de aanpak van de stikstofproblematiek in Natura 2000 gebieden en de 

aanpak van nutriënten (Bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden KRW). Bij de 

uitwerking van het programma wordt afgestemd met de betreffende provincies en 

waterschappen met soortgelijke programma’s in Noord-Holland (Innovatie Programma 

Veenweiden), Zuid-Holland (Programma Systeeminnovatie in de veenweiden). Het 

Programma Aanpak Veenweiden draagt ook bij aan (internationale) afspraken over 

waterkwaliteit en natuurbeheer. Resultaten uit het programma zullen worden aangeboden 

voor de vorming van een meer gedifferentieerd beleid op het gebied van bodemdaling. 
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7.2 Werken aan schoon water  

We zetten in op het samen met de agrarische sector verbeteren van de waterkwaliteit en 

het beperken van mineralenverliezen (zie speerpunt 4 Faciliteren duurzame ontwikkeling 

landbouw). Daarvoor wordt gewerkt met praktijknetwerken en agrarisch waterbeheer via 

de collectieven. Specifiek voor de aanpak van nutriënten in het veenweidegebied werken 

we aan uitvoering van de Bestuursovereenkomst Nutriënten Veenweiden (KRW), 

duurzaamheidsprojecten met agrariërs (LaMi) en groenblauwe diensten via collectieven 

(zoals baggeren als blauwe dienst voor het waterschap, Levende boerensloot). 

Onderwerpen die ook worden genoemd in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW), een 

gezamenlijk plan van LTO Noord en de waterschappen. De gebiedscommissie kan een rol 

spelen in het benutten van kansen voor cofinanciering van bodem- en watermaatregelen 

met de POP3-regeling. 

7.3 Realiseren bodem- en wateropgaven binnen de integrale gebiedsprojecten 

Het verbeteren van de waterhuishouding, vooral waterkwaliteitsmaatregelen naar 

aanleiding van de KRW-afspraken, vormt een belangrijke opgave binnen de integrale 

gebiedsprojecten. Deze projecten lopen door in de komende programmaperiode. In het 

kader van Agenda 2063 (Kockengen Waterproof) bereiden Hoogheemraadschap De 

Stichtse Rijnlanden, Gemeente Stichtse Vecht en Provincie Utrecht (opdrachtgever) het 

gebiedsproces Polder Portengen voor om te komen tot een duurzame inrichting van de 

polder ten oosten van Kockengen (het laagste peilvak van de polder Portengen). Mogelijk 

dat een dergelijke aanpak ook in andere gebieden met vergelijkbare problemen werkt, 

zoals de omgeving van Papekop (Gemeente Oudewater). 

7.4 Meeliften met gebiedsgerichte opgaven van de waterschappen 

In waterprojecten benutten we de kansen voor realisatie van landschappelijke en 

cultuurhistorische doelen, zoals bij de versterking van boezemkaden door de 

waterschappen AGV en HDSR, beheer van de Gekanaliseerde Hollandse IJssel en de aanpak 

van wateroverlast. We verkennen of we in een integraal gebiedsproces kunnen 

samenwerken om ook andere opgaven in dat gebied te realiseren. De zogeheten 

Kleinschalige Wateraanvoer (KWA) betreft een gewenste route van aaneengeschakelde 

watergangen in het beheergebied van De Stichtse Rijnlanden dat in werking kan worden 

gesteld in tijden dat de wateraanvoer via Gouda naar Rijnland niet mogelijk is (bij 

droogte/verzilting). In dit project worden ook kansen voor natuur- en recreatiedoelen 

verkend. 
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7.5 Inspanningen en resultaten 

 

Doel 1. Stimuleren innovatieve oplossingen voor afremmen bodemdaling, infrastructuur en 

bebouwing en duurzame watersystemen 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en anderen 

Kennis gedeeld over mogelijkheden tot 

nieuw melkveebedrijf en maatregelen 

en instrumenten in beeld 

 Uitwerking door kennisinstituten, zoals het 

Veenweiden Innovatiecentrum en 

veenweiden innovatieprogramma’s Zuid- en 

Noord-Holland (Stuurgroep Programma 

Aanpak Veenweiden) 

 Organisatie werkbijeenkomsten (Stuurgroep 

Programma Aanpak Veenweiden) 

Verkenning nieuwe verdienmodellen  Nader uit te werken (Stuurgroep Programma 

Aanpak Veenweiden) 

Ontwikkeling nieuwe watersystemen  Uitwerken projecten in afstemming met 

andere lopende programma’s als pilots 

onderwaterdrainage, Systeeminnovatie in de 

veenweiden (Veenweiden Innovatiecentrum) 

en kennisdragers als STOWA (Stuurgroep 

Programma Aanpak Veenweiden) 

Nieuwe oplossingen voor infrastructuur 

en bebouwing 

 Ontwikkelen manieren tot beperken 

belasting infrastructuur, effecten 

bodemdaling op gebouwen, uitvoeren pilots 

(Stuurgroep Programma Aanpak 

Veenweiden) 

Resultaat 2016: Binnen het Programma 

Aanpak Veenweiden zijn in totaal 

minimaal 5 projecten gesubsidieerd.  

 Zie bovenstaande inspanningen 

Doel 2. Werken aan schoon water in het agrarisch gebied 

Zie speerpunt 4 Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw 

 

Doel 3.  Afmaken aanpak bestaande bodem- en wateropgaven in integrale 

gebiedsprojecten 

Opstart gebiedsproces Polder 

Portengen in kader Agenda 2063 - 

Kockengen Waterproof 

Resultaat 2016: toekomstperspectief en 

uitvoeringsstrategie zijn gereed. 

 Afronden verkenning, opstellen 

toekomstperspectief  en uitvoeringsstrategie 

(programmabureau in overleg met 

gemeente, HDSR, Provincie Utrecht en 

andere betrokken partijen) 

Verkennen nieuwe gebiedsprocessen 

bodem en water 

Resultaat 2016: Verkenning overige 

knelpunten is gereed. 

 Opstarten verkenning overige 

knelpuntgebieden, bijv. omgeving Papekop 

(programmabureau, Gemeente Oudewater 

en HDSR) 

Afronden water- en bodemopgaven in bestaande gebiedsprocessen: zie paragraaf 5.1 

verwerving / inrichting binnen gebiedsprojecten 

Doel 4. Benutten kansen voor andere opgaven bij waterprojecten 

Kansen benutten voor landschap, 

cultuurhistorie en medegebruik van 

boezemkaden 

 Nader uit te werken   
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Kansen benutten voor natuur en 

recreatie bij het zekerstellen van de 

KWA 

 Nader uit te werken   

Kansen benutten voor vaarrecreatie en 

landschapsontwikkeling bij de 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel 

 Zie speerpunt 2 (Platform Utrechtse 

Waarden, programmabureau, HDSR, 

gemeenten). 
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8 Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw (speerpunt 4) 

8.1 Verder werken aan landbouwstructuurversterking in samenhang met andere gebiedsdoelen 

Bij dit thema gaat landbouwontwikkeling zoveel mogelijk samen met het realiseren van 

maatschappelijke opgaven zoals natuur, water, recreatie en landschap. Om de 

landbouwstructuur blijvend te verbeteren gaan we vraaggestuurd en op een 

programmatische manier aan de slag met kavelruil. De leerpunten van eerdere kavelruil, 

volgens de systematiek van Verkavelen voor Groei, nemen we mee bij de nieuwe 

kavelruilprocessen. Ook als in een bepaald gebied naast landbouw geen andere doelen 

spelen, kan de gebiedscommissie ondersteuning bieden bij het ruilproces en bijbehorende 

proceskosten. We zetten in op kavelruil waarbij de eigen verantwoordelijkheid van 

ondernemers wordt aangesproken. Een methode die aansluit bij schaalvergroting en 

behoefte aan verkaveling. We stimuleren zoveel mogelijk dat agrariërs zelf een kavelruil 

organiseren. We willen gemeenten meer betrekken bij kavelruil, omdat we van mening zijn 

dat we het agrarisch verkeer kunnen verminderen en daarmee bijdragen aan leefbaarheid. 

De komende jaren verkopen we de overtollige gronden van Provincie Utrecht in kavelruilen. 

Via kavelruil stimuleren we ook het behoud van weidegang en openheid van het gebied. 

8.2 Stimuleren van duurzame landbouwprojecten 

Vertrekpunt is dat we projecten stimuleren die bijdragen aan de doelen van KRW, Natura 

2000 en een duurzaam bodem- en watersysteem, en die waar mogelijk ook de 

bedrijfsvoering verbeteren. Belangrijkste partijen voor doelrealisatie in Utrecht-West zijn 

de dierlijke sector en de fruitteelt. De komende periode verdiepen we de kennis rondom 

kringloopaanpak in de veenweiden. Ook aandacht voor duurzame stallen past hierbij. 

Daarnaast stimuleren we bedrijfsvormen die uitgaan van ecologische processen, 

bijvoorbeeld door de toepassing van functionele agrobiodiversiteit in de melkveehouderij 

en de fruitteelt. Onder de vlag van LaMi verspreiden we kennis naar de boer, waarbij we 

werken met heldere kernboodschappen op de thema’s milieu (waaronder 

kringlooplandbouw en duurzame fruitteelt) en energie. 

 

We werken aan innovaties op het vlak van bodem en waterbeheer en werken daarbij samen 

met kenniscentra zoals het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) bij bijvoorbeeld beweiden, 

biomassateelt en ‘Sturen met water’. Innovaties op het vlak van het afremmen van 

bodemdaling en duurzaam waterbeheer pakken we op met het Programma Aanpak 

Veenweiden (speerpunt 2). De Stuurgroep Landbouw richt zich vooral op de uitrol van 

bewezen innovaties en maatregelen. Zo stimuleren we innovaties die nodig zijn voor het 

verder sluiten van kringlopen in de veenweiden. Sturen op veenmineralisatie en benutting 

van nutriënten in de bodem vragen om nieuwe maatregelen. Ook de effecten van 

kringlooplandbouw op de milieukwaliteit moet in beeld worden gebracht. We ondersteunen 

waterschappen en de sector bij de ontwikkeling en uitvoering van projecten zoals de 

‘Proefpolder Kringlooplandbouw’ en de Proeftuin Natura 2000 Veenweiden.  

In de fruitteelt zetten  willen we de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen 

verkleinen door de toepassing van ecologische processen in de bestrijding van plagen en 

ziekten. Hiermee geven we invulling aan het convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’. 

Deze projecten krijgen vorm als innovatie- en demonstratieproject voor POP3. 
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In het kader van het Programma Aanpak Veenweiden stimuleren we nieuwe 

verdienmodellen, die zowel de bedrijfseconomische basis van de bedrijven verbreden als 

inspelen op maatschappelijke opgaven, zoals het afremmen van de bodemdaling (zie 

speerpunt 2). 

 

Bijzondere aandacht in de verduurzaming krijgen jonge boeren. Zij kunnen rekenen op 

subsidies bij investeringen in milieu en energie. Provincies voeren deze regeling landelijk 

uit. De Stuurgroep Landbouw zal de provincie waar mogelijk adviseren over op te nemen 

maatregelen. 

 

Waar mogelijk geven we binnen onze projecten aandacht aan biologische landbouw en 

dierwelzijn. Zo zullen we terughoudend zijn om vernieuwingen te ondersteunen die 

weidegang kunnen belemmeren. Stimuleren van biologische landbouw kan mogelijk ook 

plaatsvinden binnen het kader van het nieuwe programma LEADER3.  

8.3 Stappen zetten naar een Energieneutrale Melkveehouderij 

De gebiedscommissie en de sector leggen de komende jaren de focus op de 

Energieneutrale Melkveehouderij, omdat energie een onderdeel is van de ‘licence to 

produce’, het aansluit bij de vraag, en omdat het zelf opwekken van energie ondernemers 

aanspreekt. Energieneutrale Melkveehouderij gaat over energie besparen op gas, elektra en 

diesel en de rest zelf opwekken, opslaan of terug leveren aan het net. Wij willen in ons 

gebied een bijdrage leveren aan het bereiken van de energiedoelen voor heel Utrecht. 

 

Ambities uit het Trajectplan Energieneutrale Melkveehouderij (2015) 

 20% van de melkveehouders in de provincie Utrecht verbruikt in 2020 niet meer 

elektriciteit op het bedrijf dan wordt opgewekt. 

 50% van de melkveehouders in de provincie Utrecht verbruikt in 2020 de helft van de 

elektra op het bedrijf t.o.v. 2014 (uitgedrukt in kWh/1.000 kg melk). Dit lagere 

verbruik is tot stand gekomen door een combinatie van besparingsmaatregelen en 

duurzame energieopwekking op het bedrijf. 

 In Utrecht zijn 3 voorbeeldbedrijven gerealiseerd in 2018. Dit zijn energieneutrale 

melkveehouderijbedrijven. Hierbij is een energieneutrale melkveehouderij een bedrijf 

dat evenveel energie in de vorm van gas, elektriciteit en diesel verbruikt als het bedrijf 

duurzaam opwekt. 

 De overige melkveehouders in Utrecht zijn zich bewust dat ze (ook met bepaalde 

managementmaatregelen) bijdragen aan energiebesparing. 

 Op 30 bedrijven in de provincie is een dieselbesparing van 30% gerealiseerd. 

 Gebiedsdoelstelling: In de provincie Utrecht wordt in 2020 door de melkveesector nog 

maar een kwart van de elektra verbruikt vergeleken met 2014 (uitgedrukt in 

kWh/1.000 kg melk). De rest is bespaard of door de sector zelf duurzaam opgewekt. 

 De melkveehouderijbedrijven dragen het thema energie uit en zoeken hierbij 

samenwerking met andere partijen en sectoren in het landelijk gebied. 

 

Om dit te halen, is de Stuurgroep Energieneutrale Melkveehouderij geformeerd met 

experts uit de sector, zuivelketen en kennisinstellingen. We bouwen daarmee voort op de 

ervaringen en aanpak van de Werkgroep Energie uit de vorige programmaperiode. Deze 

stuurgroep voert een effectieve communicatiestrategie uit onder de vlag van LaMi, 
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ondersteunt voorbeeldbedrijven en jaagt innovaties aan. We sluiten zoveel mogelijk aan bij 

de lopende ontwikkeling in de zuivelsector. We stemmen daartoe af met de provinciebrede 

aanpak en met Gebiedscoöperatie O-gen en andere programma’s. 

 

Naast het project Energieneutrale Melkveehouderij geeft de gebiedscommissie ook input 

over de wijze waarop de energietransitie naar een duurzame energievoorziening in het 

landelijk gebied doelmatig en kansrijk kan worden opgepakt voor de Agenda Duurzame 

Energie.  

8.4 Stimuleren van nieuwe marktconcepten of verdienmodellen 

Om de duurzaamheid te vergroten en om meer aandacht voor biodiversiteit op de 

bedrijven te creëren, zetten we de komende periode in op het stimuleren van nieuwe 

marktconcepten of verdienmodellen. Dit sluit ook aan op een van de doelen uit het 

Programma Aanpak Veenweiden. 

 

De collectieven hebben samen met provincie en waterschappen de eerste stappen gezet in 

het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer en blauwe diensten. De uitdaging in de 

nieuwe programmaperiode voor de landbouw is het stimuleren van biodiversiteit op 

landbouwbedrijven buiten de SNL-regeling. Door intensivering en schaalvergroting in de 

landbouw ontstaat een steeds groter verschil in biodiversiteit tussen de terreinen binnen 

de EHS en de landbouwgebieden daarbuiten. De gebiedscommissie wil ontwikkelingen op 

gang brengen waardoor biodiversiteit maatregelen integraal onderdeel zullen worden van 

de normale bedrijfsstrategie (in sloten, in graslanden, op erven). Agrarische biodiversiteit 

kan zo op een basisniveau tot ontwikkeling komen. 

8.5 Inspanningen en resultaten 

 

Algemeen 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en anderen 

POP3-middelen t.b.v. 

landbouwprojecten zijn doelgericht en 

effectief ingezet in Utrecht-West 

 Aanjagen van projecten binnen POP3  

 Adviseren provincie bij het opstellen van 

tenders in het kader van POP3 

Koers per thema  Ontwikkelen koers per thema, zoals voor de 

Energieneutrale Melkveehouderij 

 Vertalen koers in een uitvoeringsstrategie 

(communicatie, uitrol van haalbare 

maatregelen en innovatie op ontbrekende 

schakels (Stuurgroep Landbouw) 

Merk LaMi benut bij communicatie  Inzetten van het ‘merk’ LaMi voor 

communicatie met agrariërs over thema’s 

milieu en energie (trekker Programmabureau 

Utrecht-West) 
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Doel 1. Verder werken aan landbouwstructuurversterking in samenhang met andere 

gebiedsdoelen 

Meerdere ruilverkavelingen mogelijk 

gemaakt waarbij ook provinciaal 

eigendom wordt ingezet  

Resultaat 2016: Er is een programma 

kavelruil opgesteld.  

 Inzetten op een periodieke verkaveling per 

gebied. Ontwikkelen programmatische 

aanpak kavelruil met inbreng van overtollige 

gronden van de provincie, stimuleren 

initiatief en aanbieden instrumenten 

(Stuurgroep Landbouw) 

Doel 2. Stimuleren van duurzame landbouwprojecten die bijdragen aan doelen KRW, 

Natura 2000 en een duurzaam bodem- en watersysteem 

Netwerk activiteiten organiseren met 

sector, zuivelketen en 

kennisinstellingen om zo goed mogelijk 

adviseren richting provincie over POP3 

openstellingen. 

 Stimuleren van nieuwe projecten op het 

gebied van KRW, Natura 2000 en een 

duurzaam bodem- en watersysteem 

Een effectieve samenwerking met 

kennisdragers 

 Intensief samenwerken met VIC en KTC 

Zegveld (Stuurgroep Landbouw) 

Doel 3.  Stappen zetten naar een Energieneutrale Melkveehouderij 

Stuurgroep Energieneutrale 

Melkveehouderij geformeerd, acties 

uitgevoerd 

Resultaat 2016: De eerste twee 

projecten in het kader van de 

Energieneutrale Melkveehouderij zijn 

gesubsidieerd.  

 Uitvoeren effectieve communicatiestrategie, 

ondersteunen voorbeeldbedrijven en 

aanjagen innovaties 

 Afstemmen met de provinciebrede aanpak 

en met Gebiedscoöperatie O-gen  

 Stimuleren innovaties en uitrol haalbare 

maatregelen 

 Input leveren voor energietransitie in het 

landelijk gebied  

Doel 4. Stimuleren van nieuwe marktconcepten of verdienmodellen 

 Resultaat 2016: nader te bepalen  Inventariseren met welke ‘eenvoudige’ 

ingrepen de duurzaamheid en/of 

biodiversiteit op agrarische bedrijven kan 

worden versterkt  
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9 Behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed en landschap 

(speerpunt 5) 

9.1 Lokale initiatieven voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en landschappelijke kwaliteit 

ondersteunen 

Als partijen/initiatieven in dit gebied vragen om regie, bekijkt de gebiedscommissie of zij 

het platform is om de coördinerende rol op zich te nemen. Zo neemt bijvoorbeeld de 

Stichting Groene Hart initiatieven voor de Oude Hollandse Waterlinie en is er daar behoefte 

aan een verbindende partij. Kleinschalige initiatieven gericht op een specifiek object (een 

bijzondere molen of monument) die tussen provinciale wal (geen beleidsprioriteit) en 

lokale schip (geen gemeentelijke taak) dreigen te vallen, bieden we ondersteuning bij het 

komen tot een aanpak (mits er voldoende maatschappelijke betrokkenheid en regionale 

uitstraling is). We kijken dan of het mogelijk is een dergelijk initiatief een stap verder te 

brengen. We doen mee aan uitwisseling van ervaringen met het ‘zelforganiserend 

vermogen’ van ondernemers en bewoners (zoals Streekfondsen) in de zoektocht naar 

(andere) financierings- en organisatievormen.  

 

Verder zetten we in op ondersteuning bij projectontwikkeling van de recreatieve potenties 

van de buitenplaatsen en landgoederen. Landschap Erfgoed Utrecht, Platform Utrechtse 

Buitenplaatsen en Utrechts Particulier Grondbezit vervullen vooral een algemene netwerkrol 

tussen landgoederen en buitenplaatsen. Gebiedscommissie/Programmabureau Utrecht-

West stemt bij integrale gebiedsopgaven af met andere programma’s. 

9.2 In beeld brengen in hoeverre Vrijkomende Agrarische Bebouwing een vraagstuk vormt binnen 

Utrecht-West 

Een specifieke uitdaging is vrijkomend agrarisch vastgoed. Blijvende leegstand van 

vrijgekomen agrarische opstallen moet worden voorkomen. Dit leidt tot verrommeling van 

het landschap. Nieuwe functies mogen niet leiden tot minder ruimtelijke kwaliteit en 

mogen het (agrarische) ondernemerschap niet beperken. We weten nog niet precies wat de 

aard en omvang van het probleem binnen Utrecht-West is. De eerste stap is om hier meer 

inzicht in te krijgen. De gebiedscommissie zal dit in samenwerking met de provincie 

Utrecht en LTO Noord inventariseren. Afhankelijk van de uitkomsten zou de 

gebiedscommissie een rol kunnen nemen in de aanpak van leegstand.  

9.3 Versterken landschappelijke kwaliteit bij onze inrichtingsprojecten 

In alle projectontwikkelingen letten we op mogelijke consequenties voor de 

landschappelijke en in het algemeen de ruimtelijke kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit omvat 

landschappelijke kwaliteit in samenhang met economische en maatschappelijke aspecten, 

nu en in de toekomst. We benutten bestaande kennis en handvatten, zoals de 

Kwaliteitsgids Groene Hart, en we benutten provinciale programma’s (zoals het Ruimtelijke 

Actieprogramma). We streven er naar dat meer mensen ‘ambassadeur’ zijn voor behoud en 

ontwikkeling van ons (agrarische) landschap en bewuste afwegingen maken in projecten. 
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9.4 Inspanningen en resultaten 

 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en anderen 

Algemeen 

Resultaat 2016: Invulling onderwerpen 

cultuurhistorie en landschap in komende 

periode zijn duidelijk. Er zijn 

initiatiefnemers/financiers gevonden voor 

invulling van deze doelen. 

 We zullen de onderwerpen 

cultuurhistorie en landschap komende 

gebiedsperiode verder uitwerken en op 

zoek gaan naar middelen vanuit 

marktpartijen.  

Doel 1. Lokale initiatieven voor behoud en ontwikkeling van cultureel erfgoed en 

landschappelijke kwaliteit ondersteunen 

De Oude Hollandse Waterlinie is beter 

zichtbaar in het gebied.  

Resultaat 2016: Benodigde aanpak is 

geïnventariseerd aan de hand van een 

aantal interviews met betrokkenen.   

 In overleg met Stichting Groene Hart en 

gemeenten bekijken waar de prioriteiten 

liggen en wat nodig is voor een integrale 

aanpak van het zichtbaar maken van de 

Oude Hollandse Waterlinie. 

Versterken recreatieve potenties 

buitenplaatsen en landgoederen  

Resultaat 2016: De wens naar een vorm 

van recreatieve projectontwikkeling is 

geïnventariseerd bij betrokken organisaties 

en landgoedeigenaren. 

 Voor de buitenplaatsen verkennen we in 

overleg met eigenaren en 

gebiedspartners of we het advies van de 

Utrechtse Buitenplaatsen Biotoop kunnen 

oppakken. 

 

Doel 2. In beeld brengen Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

Inzicht in problematiek vrijkomend 

agrarisch vastgoed  

 

 Inventariseren problematiek in 

samenwerking met Provincie Utrecht en 

LTO Noord 

 Afhankelijk van uitkomst inventarisatie 

eventueel problematiek agenderen en 

adviseren in de aanpak 

Doel 3. Versterken landschappelijke kwaliteit bij inrichtingsprojecten 

Projecten met aandacht voor 

landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit 

 Landschappelijke kwaliteit wordt 

integraal bij gebiedsontwikkelings-

projecten meegenomen.  
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10 Versterken leefbaarheid en kleine kernen (speerpunt 6) 

10.1 Inventariseren en uitwerken voorstellen voor versterking van kleine kernen 

Een gebied of een kern weet vaak zelf het beste wat een goede bijdrage aan de 

leefbaarheid is, welke knelpunten er zijn en welke creatieve oplossingen. Hierom zullen wij 

2016 benutten om te inventariseren welke initiatieven er zijn vanuit het gebied. Maatwerk 

ter bevordering van de continuïteit van de gemeenschap is hierbij leidend. 

10.2 Versterken van de basis voor lokale/regionale economie door stimuleren van snel internet in het 

landelijk gebied van heel Utrecht-West en ruimte voor starterswoningen en ondernemerschap 

Voldoende woningen, bereikbaarheid van voorzieningen en snel internet dat overal 

beschikbaar is in het buitengebied (exclusief kwetsbare natuurgebieden) is een 

randvoorwaarde voor de leefbaarheid van het hele buitengebied. Samen met inwoners 

willen wij in 2016 komen tot voorstellen hoe wij de leefbaarheid van het landelijk gebied 

en de kleine kernen kunnen versterken. Dit doen wij in samenspraak met Provinciale 

Staten. Specifiek agenderen en stimuleren we een proces (met gemeenten, provincie en 

netbeheerders) om te komen tot een basisnetwerk voor snel internet in heel Utrecht-West.  

 

Daarnaast vraagt de regionale opgave voor leefbaarheid en kleine kernen om een goed 

afgestemde en flexibele toepassing van het beschikbare RO-instrumentarium voor ruimte 

voor wonen en werken. Op basis van concrete initiatieven moet duidelijk worden welke 

knelpunten optreden en welke oplossingsrichtingen gevolgd kunnen worden. Bijvoorbeeld 

van een ‘nee-tenzij’ naar een ‘ja-mits’ (uitnodigingsplanologie) benadering van initiatieven 

in het buitengebied. Om daarmee zoveel mogelijk ruimte te kunnen maken voor 

ondernemerschap (uitbreiding, nieuwe functies, sloop), voldoende starterswoningen en 

andere voorzieningen die bijdragen aan de vitaliteit van de kernen. Vanzelfsprekend 

moeten dan ook aspecten als ruimtelijke kwaliteit en andere gebiedsopgaven worden 

meegenomen. We stimuleren dat we van elkaar leren, en ontwikkelen een (gezamenlijke) 

visie.  

10.3 Faciliteren en stimuleren lokale initiatieven gericht op behoud van sociale cohesie en (bereikbaarheid 

van) voorzieningen in dorpen en kleine kernen 

Elke kern vraagt om maatwerk wat betreft openbaar vervoersvoorzieningen, winkels, 

scholen en woningen. Bewoners, ondernemers en hun organisaties zijn in samenwerking 

met gemeenten als eerste aan zet om een visie en/of plan te maken voor wat nu of later 

nodig is. Wij helpen initiatieven op weg, verwijzen door, faciliteren waar nodig en stemmen 

af met andere gebiedsopgaven zoals LEADER3, verstevigen relaties stad, dorp en land, en 

de aanpak van bodemdaling.  

10.4  Vergroten van de verkeersveiligheid in het buitengebied 

Op initiatief van de gemeenten willen wij de onveilige situaties in het buitengebied wat 

betreft landbouwverkeer in kaart brengen en samen met beheerders en gebruikers zoeken 

naar praktische oplossingen en afspraken. Kavelruil is een belangrijk instrument om dit op 

te pakken. 
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10.5 Inspanningen en resultaten 

 

Algemeen 

Resultaat Inspanningen gebiedscommissie en anderen 

Doel 1. Inventariseren en uitwerken voorstellen voor versterking van kleine kernen 

Resultaat 2016: Beleidslijn voor 

leefbaarheid en kleine kernen is 

vastgesteld door Provinciale Staten. 

Het is mogelijk om per 2017 subsidie 

aan te vragen op dit onderwerp.   

 In samenwerking met Provinciale Staten 

verkennen hoe de leefbaarheid van het 

landelijk gebied en kleine kernen versterkt 

kunnen worden. Dit doen wij door in overleg 

te treden met gemeenten, ondernemers en 

bewoners in het landelijk gebied. 

Doel 2. Versterken van de basis voor een lokale/regionale economie en ruimte voor 

starterswoningen en ondernemerschap 

Snel internet beschikbaar in Utrecht-

West  

Resultaat 2016: In beeld gebracht of 

en zo ja welke rol de 

gebiedscommissie hierin kan 

vervullen. 

 Faciliteren inventarisatie en samenwerking 

gemeenten, provincie en internetleveranciers 

en bewoners(organisaties)  

 Samenwerking zoeken met Gebiedscoöperatie 

O-gen 

Ruimt voor ondernemerschap  

Resultaat 2016: In beeld gebracht of 

en zo ja welke rol de 

gebiedscommissie hierin kan 

vervullen. 

 In gesprek gaan met (startende) ondernemers 

in het gebied en gemeenten  

 

Ruimte voor starters op woningmarkt  

Resultaat 2016:. In beeld gebracht of 

en zo ja welke rol de 

gebiedscommissie hierin kan 

vervullen. 

 Inventariseren aard en omvang problematiek 

beschikbaarheid starterswoningen 

Doel 3. Faciliteren en stimuleren lokale initiatieven gericht op behoud van sociale cohesie 

en (bereikbaarheid van) voorzieningen in dorpen en kleine kernen 

Aandacht voor initiatieven gericht op 

vitale dorpen en kleine kernen 

Resultaat 2016: We hebben een goed 

beeld van de initiatieven in het gebied 

en hebben in beeld gebracht of en zo 

ja welke rol de gebiedscommissie bij 

de Kern met Pit-verkiezing van 

Koninklijke Nederlandsche 

Heidemaatschappij kan vervullen.  

 In gesprek gaan met het gebied om te bepalen 

hoe we hen kunnen helpen om hun 

initiatieven vorm en inhoud te geven 

 We verbinden partijen om synergie te bereiken 

en kennis en ervaring uit te wisselen. 

 Kijken welke rol we kunnen vervullen bij de 

Kern met Pit-verkiezing in afstemming met 

Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 

en Gebiedscoöperatie O-gen 

Doel 4. Vergroten van de verkeersveiligheid in het buitengebied 

Verkeersveiligheid in het gebied is op 

diverse locaties vergroot. 

 

 Ondersteunen gemeenten en provincie bij in 

kaart brengen van knelpunten van agrarisch 

verkeer en zoeken naar oplossingen 
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11 Financiën 

De middelen die voor Utrecht-West beschikbaar zijn in de periode 2016-2019, zijn 

opgenomen in Tabel 11 in Bijlage III. In totaal is voor Utrecht-West € 20,8 miljoen 

beschikbaar voor de komende periode. Een groot deel van deze middelen zijn bestemd 

voor de gebiedsprojecten in Utrecht-West en het Programma Aanpak Veenweiden.  

 

Naast middelen die rechtstreeks aan Utrecht-West zijn toegekend, zijn er ook 

provinciebreed middelen waar vanuit Utrecht-West gebruik van kan worden gemaakt. Deze 

middelen zijn opgenomen in Tabel 12 in Bijlage III. Dit betreffen de middelen voor LaMi, 

kleine kernen en POP3-middelen voor landbouw.  

 

De AVP-middelen voor POP3 kunnen worden ingezet in combinatie met Europese 

subsidiemiddelen. De subsidiemiddelen die vanuit Europa beschikbaar zijn voor de 

provincie Utrecht voor de periode 2014-2020, zijn opgenomen in Tabel 13 in Bijlage III.  

 

In Bijlage III staan alleen de provinciale middelen opgenomen. Deze middelen vragen 

meestal cofinanciering van partijen uit het gebied. De hoogte van de subsidiebijdrage is 

afhankelijk van de wijze waarop de middelen worden ingezet. 

 

  



 

 

 
Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019   53 

Bijlage I: Organisatiestructuur Utrecht-West 

 

 

  



 

 
54 Gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019 

Bijlage II: Samenstelling Gebiedscommissie Utrecht-West 

Thema / sector Organisatie 

Onafhankelijk voorzitter  - 

Onafhankelijk vicevoorzitter Stuurgroepen gebiedsprojecten 

Secretaris Directeur Programmabureau Utrecht-West 

 

Leden Gebiedscommissie Utrecht-West 

Gemeenten De Ronde Venen 

Stichtse Vecht 

Woerden 

De Utrechtse Waarden (samenwerkingsverband) 

Waterschappen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 

Landbouw LTO Noord Utrecht 

Agrarische Natuurverenigingen Utrecht-West 

Terreinbeheerders Natuurmonumenten 

Natuur en Milieu Natuur en Milieufederatie Utrecht 

Recreatie Recreatie Midden-Nederland 

Cultuurhistorie/landschap Vechtplassencommissie 

LEADER LEADER Aanjaaggroep Weidse Veenweiden 

 

Ambtelijke adviseurs 

Vertegenwoordiger Provincie Utrecht 

Vertegenwoordiger Gemeente Utrecht 
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Bijlage III: Financiële tabel 

Middelen Utrecht-West       

Speerpunt Opgave  AVP-Middelen  

Middelen 

AVP12-15 

Middelen 

AVP16-19 

1 Groot Wilnis-Vinkeveen  €  11.711.843,50  x   

1 Wilnisse Bovenlanden  €       672.541,40  x   

1 Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht  €    3.369.681,00  x   

1 Polder Mijnden  €       965.000,00  x   

2 Overbrugging beheercontracten 

wandelpaden 2016-2017 

 €       100.000,00    x 

2 Realiseren van cruciale ‘missing links’ in 

routenetwerken (fysiek en digitaal) 

 €       250.000,00    x 

2 Versterken netwerk Vaarrecreatie  €       150.000,00    x 

2 Aanleg van 3 Toeristische Overstappunten 

(TOP’s) 

 €         60.000,00    x 

2 Optimaliseren van het TOP-netwerk  €         50.000,00    x 

2 Opgave Recreatie om de Stad (RodS) vanaf 

2017 

 €       700.000,00    x 

3 Programma Aanpak Veenweiden  €    2.617.171,47  x   

3 Polder Portengen  €       800.000,00  x   

5 Landschap en cultuurhistorie  €                     -      x 

- Overige doorlopende middelen  €       682.817,42  x   

- Proceskosten Utrecht-West  €    1.200.000,00    x 

          

Subtotaal Utrecht-West AVP 2012-2015  €  20.819.054,79      

Subtotaal Utrecht-West AVP 2016-2019  €    2.510.000,00      

Totaal Utrecht-West  €  23.329.054,79      

Tabel 11: AVP-middelen beschikbaar voor gesteld voor Utrecht-West vanuit de provincie Utrecht. De Middelen AVP12-15 zijn 

nog niet verplichte middelen uit de afgelopen periode 2012-2015 die worden meegenomen in de nieuwe periode. De Middelen 

AVP16-19 zijn vanuit de provincie Utrecht beschikbaar gesteld voor deze periode. 

 

          

Middelen provinciebreed, deels beschikbaar voor Utrecht-West (niet verdeeld) 

 

Speerpunt Opgave  AVP-Middelen  

Middelen 

AVP12-15 

Middelen 

AVP16-19 

4 Landbouw en Milieu (LaMi)  €       400.000,00    x 

4 Landbouwstructuurversterking, innovatie en 

jonge boeren (cofinanciering POP3) 

 €    2.800.000,00    x 

4 LEADER3 (cofinanciering POP3)  €    1.440.000,00    x 

6 Leefbaarheid en kleine kernen  €    2.000.000,00    x 

     Subtotaal provinciebreed AVP 2012-2015  €                     -    

  Subtotaal provinciebreed AVP 2016-2019  €    6.640.000,00  

  Totaal provinciebreed  €    6.640.000,00  

  Tabel 12: AVP-middelen provinciebreed beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn deels voor Utrecht-West beschikbaar. Er is 

geen verdeling gemaakt tussen Utrecht-West en Gebiedscoöperatie O-gen. 
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Middelen POP3 2014-2020 

 

 

Speerpunt Opgave  Middelen   

1 Niet productief natuur en landschap  €    1.280.000,00   

3 Niet productief water  €  10.130.000,00   

4 Innovatie en duurzaamheid  €    3.320.000,00   

4 Landbouwstructuur  €    2.070.000,00   

4 Jonge boeren  €    1.070.000,00   

- LEADER3  €    3.100.000,00   

    

Totaal €  20.970.000,00  

Tabel 13: Europese subsidiegelden beschikbaar gesteld voor de provincie Utrecht voor de periode 2014-2020. De middelen 

dienen 50/50 te worden medegefinancierd door waterschappen, gemeenten en/of provincie. De cofinanciering vanuit de 

provincie voor de periode 2016-2019 staat opgenomen in Tabel 12. 
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Bijlage IV: Gebiedsinformatie / kaarten  
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Colofon 

Uitgave Programmabureau Utrecht-West 

Versie Definitief vastgesteld door de Gebiedscommissie Utrecht-West op 

18 februari 2016 

Tekst Programmabureau Utrecht-West en Waaloord 

Redactie À la carte redactie 

Fotografie Maarten Koch Photography 

Cartografie Provincie Utrecht, team GIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmabureau Utrecht-West 

Postbus 194 

3500 AD Utrecht 

 

Bezoekadres: 

Provinciehuis Utrecht 

Archimedeslaan 6 

 

Telefoon : 030-2583871 

E-mail : info@utrecht-west.com 

Internet : www.utrecht-west.com 
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