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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 

Met de gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland is afgesproken dat zij jaarlijks een rapportage over de 
voortgang van de werkzaamheden van het voorafgaande jaar opstellen en halverwege het jaar een rapportage 
over de voortgang gedurende de eerste helft van het lopende jaar. De rapportages van gebiedscommissie 
Utrecht West liggen thans ter informatie voor. Omdat eind 2015 de AVP-periode 2012 -2015 afliep heeft de 
gebiedscommissie er voor gekozen niet een jaarrapportage op te stellen maar er een eindrapportage van te 
maken voor de gehele AVP-periode. 
 
Voorgeschiedenis 

Eind 2011 hebben uw Staten het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland opgesteld. Daarin is aan onder meer 
Gebiedscommissie Utrecht West gevraagd om bij te dragen aan het doelbereik voor het landelijk gebied. Eind 
2015 hebben uw staten het Meerjarenprogramma AVP 2016 – 2019 (MJP AVP) vastgesteld. Hierin is de 
programmering voor die periode opgenomen. 
 
Essentie / samenvatting: 
Eindrapportage gebiedsprogramma Utrecht-West 2012 - 2015 
De eindrapportage geeft inzicht in de doelen die de provincie heeft voor het gebied, de door de gebiedscom-
missie bereikte resultaten en de financiën. Dit zowel op gebiedsniveau voor de gebiedsgerichte projecten als 
thematisch. Uit de eindrapportage blijkt dat de gebiedscommissie in de afgelopen AVP-periode een veelheid aan 
projecten heeft opgepakt om aan de doelen die wij hebben voor het gebied bij te dragen. Diverse projecten zijn 
afgerond en hebben bijgedragen aan het doelbereik. Soms in mindere mate dan beoogd, maar soms zijn de 
resultaten fors ruimer dan geraamd (bijvoorbeeld 133 km aan brede mestvrije zone langs sloten in Groot Wilnis 
Vinkeveen i.p.v. de geraamde 35 km). Veel projecten lopen nog.  
 
Belangrijkste thema is natuur. De doelen voor natuur worden voor een belangrijk deel gerealiseerd in de 
gebiedsgerichte projecten. Voor de periode 2011 – 2028 geldt voor Utrecht West een inrichtingsopgave voor 
natuur van 2.081 ha. Hiervan is de afgelopen 4 jaar 462 ha (22%) gerealiseerd. Dit ligt op schema, zeker als 
wordt bedacht dat inrichting vaak pas kan starten als sprake is van een groter aaneengesloten verworven gebied. 
In de afgelopen periode is in totaal 151 ha verworven of van functie veranderd voor natuur. Hiervan is bij 75 ha 



 

  

sprake van zelfrealisatie in plaats van verwerving door de provincie. Dat is eveneens een mooi resultaat. 
Anderzijds is 151 ha verwerving bij een opgave van 875 ha krap.  
Andere opvallende resultaten in de periode 2012-2015 zijn 13 kavelruilen waarbij 666 ha is verruild. 9 van deze 
kavelruilen droegen niet alleen bij aan versterking van de landbouw maar ook aan natuur of waterdoelen. Verder 
zijn 26 projecten gesubsidieerd die bijdrage aan duurzame landbouw (incl. duurzame energieopwekking en LaMi) 
en 7 projecten gerealiseerd voor het ontwikkelen van stadslandbouw en multifunctionele landbouw. Ter 
versterking van het Recreatieve Hoofdnetwerk zijn er 11 TOP’s gerealiseerd, is het gehele 
fietsknooppuntensysteem geactualiseerd en uitgebreid, is er in een groot deel van het gebied een 
wandelroutenetwerk gerealiseerd en zijn enkele klompenpaden aangelegd.  
 
In de afgelopen AVP-periode heeft de gebiedscommissie bijna € 18 mln. geïnvesteerd. Dit zijn voornamelijk 
provinciale middelen. Van de voor het realiseren van de provinciale doelen in de afgelopen periode voor Utrecht 
West al gereserveerde middelen resteert daarmee € 20,8 mln. Deze zijn al meegenomen in het MJP AVP 2016-
2019. 
 
Halfjaarlijkse Voortgangsrapportage Utrecht-West 2016 

Basis voor deze Voortgangsrapportage vormen de doelen die de gebiedscommissie heeft vastgelegd in het 
gebiedsprogramma 2016 – 2019. Deze doelen komen grotendeels voort uit het MJP AVP, maar er zijn ook enige 
doelen waartoe de gebiedscommissie zelf heeft besloten. De Voortgangsrapportage bevat dashboardtabellen met 
groene, oranje en rode smileys. Groen is op orde, oranje is niet geheel op orde, maar op te vangen en rood is niet 
op orde en er is aanleiding tot escalatie. Het overgrote deel is groen aangegeven. Enige opvallende oranje en 
rode scores worden hierna toegelicht. In een overleg op 28 september jl. tussen de voorzitter van de gebieds-
commissie en de portefeuillehouder AVP zijn de rode en enkele oranje smileys-onderwerpen aan de orde 
geweest. 
 
Bij schoon water en het beperken van de bodemdaling binnen gebiedsproject Groot Wilnis-Vinkeveen zijn er 
enkele oranje scores. Voor schoon water heeft dit te maken met het in principe aflopen van de regeling 
Natuurvriendelijke oevers (een subsidieregeling van het waterschap, waarin ook de provincie middelen worden 
ingezet) eind dit jaar, terwijl nog maar 1/3 van de geplande lengte aan natuurvriendelijke oevers is aangelegd.  In 
het overleg met de voorzitter van de gebiedscommissie is gebleken dat er voldoende vertrouwen bestaat in het 
doelbereik:  Het waterschap bereidt een aangepaste subsidieregeling voor die tot minder verlies van 
landbouwgrond leidt. Bij de agrariërs lijkt hiervoor belangstelling te bestaan.  
 
De oranje scores bij bodemdaling hebben er mee te maken dat de aanleg van onderwaterdrainage (OWD) 
vertraging oploopt. De belangrijkste oorzaak hiervoor is dat de financiële positie van veel agrarische bedrijven 
onder druk staat en de banken niet bereid zijn voor OWD te financieren. Hierdoor ontbreken bij de agrarische 
bedrijven de middelen om te investeren in de onderwaterdrainage. Besloten is daarom om de subsidieregeling te 
verlengen en te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn om de aanleg (financieel) aantrekkelijker te maken. 
Ook hier heeft de gebiedscommissie vertrouwen in doelbereik, maar het zal langer duren dan aanvankelijk werd 
beoogd. 
 
De gebiedscommissie heeft de ambitie dit jaar 100 ha te verwerven. Tijdige verwerving is vooral nodig voor de 
gebieden met internationale opgaven. Die moeten uiterlijk in 2021 gerealiseerd zijn. Het eerste halfjaar is formeel 
slechts 8 ha verworven. In de Wilnisse Bovenlanden is een kwalitatieve verplichting vastgelegd met de eigenaren 
voor 33 ha natuur, deze gaat begin 2017 in. Daarnaast zijn vergaande afspraken gemaakt over realisatie van ca 
130 ha, die deels ook in 2017 formeel bekrachtigd zullen worden.  inmiddels is extra capaciteit beschikbaar 
gesteld (binnen de beschikbare provinciale middelen). Besproken is dat de gebiedscommissie zich extra gaat 
inspannen voor de realisatie, binnen de afspraken in het kader van het Akkoord van Utrecht. De 
gebiedscommissie geeft overigens wel aan dat de internationale opgave (2021) op dit moment niet in gevaar 
komt. 
 
Bij het speerpunt ‘Versteviging van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land’ zijn opvallend veel oranje en 
rode smileys opgenomen. Gebleken is dat zeer veel partijen betrokken zijn en ideeën hebben voor de recreatieve 
ontwikkeling van Utrecht-West en waarbij weinig onderlinge coördinatie en afstemming is. De gebiedscommissie 
werkt aan een gebiedsgerichte visie die een belangrijke basis gaat vormen voor het maken van keuzes voor de 
wijze waarop de Recreatiefhoofdroute netwerk (RHN) effectiever wordt en wordt versterkt. 
Het borgen van de continuïteit van het beheer en onderhoud van vooral de wandelroutestructuur (incl. boeren-
landpaden) kent enkel oranje en rode smileys. Op dit moment is de wandelroutestructuur tot 2018 geborgd bij de 
recreatieschappen. Voor de periode na 2018 moet de routestructuur worden belegd bij het routebureau in 
oprichting. Het resultaat hiervoor kan dan ook pas worden behaald, zodra het routebureau functioneel is. Voor 
wat betreft de boerenlandpaden kan worden gemeld dat de beheercontracten die recent afliepen alle tot 2018 zijn 
verlengd. De oranje en rode smileys zijn hier dan ook niet actueel, het beschreven resultaat (afspraken over 
uitbetaling vergoedingen 2016 en 2017) is immers afgelopen voorjaar al bereikt. Overigens was de opdracht 
hiervoor niet vanuit AVP aan de gebiedscommissie gegeven.  
 



 

  

Bij landbouw zijn enige oranje en rode smileys die worden verklaard door de onzekerheid die de nieuwe POP3 
aanpak met zich mee lijkt te brengen, omdat op voorhand geen zekerheid is over het kunnen krijgen van subsidie. 
Deze-werkwijze s door de EU bepaald. De werkwijze met tenders heeft wel als voordeel dat de beste 
projectvoorstellen gehonoreerd kunnen worden. 
 
Bij het speerpunt ‘behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed en landschap’ komen ook enige oranje en 
rode smileys voor. Helemaal rood is het resultaat ‘Ruimte voor starters op de woningmarkt’. Dit betreft echter 
inspanningen die niet voortkomen uit het MJP AVP maar die door de gebiedscommissie zelf zijn gekozen.  

 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Informatie over voortgang programma Agenda Vitaal Platteland in Utrecht West. 
 
Financiële consequenties 

Geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De gebiedscommissie zet waar werkzaamheden voort op basis van het MJP AVP 2016-2019 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
 
De secretaris,  
 


