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1 Inleiding en leeswijzer 

Voor u ligt de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage van Het Gebiedsprogramma 

Utrecht-West 2016-2019. Het betreft een inhoudelijke en financiële verantwoording. Voor 

de verantwoording is de lijn van het gebiedsprogramma gevolgd en daarbij worden de zes 

speerpunten gevolgd. Deze zes speerpunten zijn: 

– 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 

 

Onder de speerpunten zijn de doelstellingen en resultaten opgenomen, op basis waarvan 

de stand van zaken per 1 juni is aangegeven. Ten opzichte van voorgaande 

voortgangsrapportages zijn de doelen en resultaten op meer aspecten geëvalueerd. Naast 

opdracht en doel worden ook vier beheeraspecten aangegeven. Het betreffen de aspecten 

tijd, geld, bemensing en risico’s. Op deze wijze wordt meer inzicht gegeven in deze 

aspecten en geeft het betere mogelijkheden voor programmasturing.  

 

Omdat dit de eerste voortgangsrapportage is, wordt op basis van de feedback, vragen en 

antwoorden na de zomer een voorstel in de gebiedscommissie gedaan voor de 

verantwoording van het gebiedsprogramma Utrecht-West 2016-2019. Het inzichtelijk 

maken van de relatie tussen de doelrealisatie en inzet van middelen wordt de komende 

maanden versterkt.  
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1. 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. In dit hoofdstuk wordt verantwoord over de doelen en resultaten 

binnen de integrale gebiedsprojecten.  

 

De getallen in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op het Akkoord van Utrecht (2011), zover deze 

betrekking hebben op het grondgebied van Utrecht-West. In 2016 wordt op basis van de 

ervaring tot op heden bekeken in hoeverre naar onze inschatting de verwervings- en 

inrichtingsopgave gehaald kan worden. Deze inventarisatie wordt met de 

gebiedscommissie gedeeld en vervolgens met de provincie Utrecht en de Kopgroep 

Akkoord van Utrecht. 

1.1 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. 

1.2 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 maart is een halftijds evaluatie uitgevoerd met alle betrokkenen om de stand 

van zaken te bepalen. In het gebiedsprogramma zijn de volgende doelen en resultaten 

opgenomen: 

 

Legenda voor alle tabellen: 
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Resultaat Inspanningen en resultaten Stuurgroep 
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Doel 1. Schoon water 

Het realiseren van schoon water in 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

 Afronden regelingen 

natuurvriendelijke oevers en 

waterkwaliteitsbaggeren 



Resultaat 2016: Baggeren in 

reservaat Demmerik is uitgevoerd 

(m.u.v. vervuilde locaties). 

 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.  

 Vervolgen regeling 

onderwaterdrainage Peilvak 9 



Resultaat 2016: De aanleg van 132 

ha (65% van ca. 203 ha) 

onderwater-drainage in Peilvak 9  

 Opheffen (deel van) 

onderbemalingen in Peilvak 9 



Doel 3. Veelzijdige natuur 

Realiseren resterende opgave 

nieuwe natuur (51 ha) en inrichten 

bestaande en nieuwe natuur 

 Voor eind 2020 zijn 

overeengekomen 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. 

 Voortzetten regeling kavelpaden 

Resultaat 2016: Regeling 

damhekken is uitgevoerd.  

 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 
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1.2.1 Verantwoording 

In maart is een halftijd evaluatie met het gebied en de partners georganiseerd om vast te 

stellen waar we staan en wat de komende opgave wordt. Daarvoor is een film gemaakt over 

de totstandkoming van het convenant en de uitwerking tot op heden.  

1.2.2 Doel Schoon water 

In het eerste half jaar van 2016 is Demmerik gebaggerd. De werkzaamheden zijn afgerond 

en de oplevering van het werk volgt deze zomer.  

 

De regeling voor Natuurvriendelijke oevers loopt eind dit jaar af. Van de geplande 36 km is 

dan 12 km aangelegd. Aan de Stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen wordt gevraagd om 

middelen beschikbaar te stellen voor een vervolg. De regeling voor 

waterkwaliteitsbaggeren heeft 73% deelname bereikt en dit is ook het maximum, 

uitgaande van vrijwillige deelname. Deze regeling stopt eind 2016. 

1.2.3 Doel Beperken bodemdaling 

De aanleg van onderwaterdrainage loopt vertraging op ten opzichte van de gemaakte 

afspraken in het gebiedsprogramma. De agrariërs hebben gevraagd om verlenging van de 

regeling omdat de subsidieregeling, doordat op dit moment de financiële positie van veel 

bedrijven onder druk staat. Verlenging van de subsidieregeling wordt aangevraagd.  

 

Daarnaast blijkt ook de toegevoegde waarde van onderwaterdrainage voor de agrarische 

bedrijfsvoering niet door alle gebruikers ervaren te worden. De regeling wordt voor peilvak 

9 verlengd, maar gezien de financiële situatie in de melkveehouderij is het de vraag of de 

cofinanciering betaald kan worden. Daarom wordt op dit moment ook gekeken of 

aanlegkosten die de agrariërs moeten maken, meegeteld kunnen worden in het te 

subsidiëren bedrag.  

 

Het opheffen van de onderbemaling op basis van vrijwilligheid kan op dit moment niet 

behaald worden.  

1.2.4 Doel  Veelzijdige natuur 

Het afgelopen half jaar is met verschillende grondeigenaren contact geweest over zowel 

het kopen van begrensde gronden, als het faciliteren van particulier agrarisch beheer.  

Resultaat Inspanningen en resultaten Stuurgroep 
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Ook in 2020 wordt het gebied op 

extensieve wijze door recreanten 

beleefd en bezocht. Daarbij heeft 

het gebied zijn authentieke 

uitstraling weten te behouden. 

 Oppakken kansen uit 

brainstormsessie recreatie (augustus 

2015). 
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1.2.5 Vitale landbouw 

Het afgelopen jaar is de regeling karakteristieke damhekken geopend en ondertussen weer 

gesloten. Er waren zeer weinig geïnteresseerden. Dit heeft enerzijds te maken met de 

financiële positie van de boeren in het gebied. Daarnaast wordt nagegaan of aanpassingen 

in de regeling tot een groter doelbereik leidt. 

1.2.6 Weidse recreatie 

Er zijn voldoende opties voor recreatieve activiteiten in GWV. De uitvoering lift mee met de 

gebiedsaanpak van deelprojecten. Financiering van de activiteiten zijn meestal geen 

onderdeel van de inrichtingskosten, maar moeten uit vrijvallende middelen bekostigd 

worden. Omdat nog niet duidelijk of er middelen vrij gaan vallen zijn verschillende beheer 

aspecten oranje. 

1.3 Wilnisse Bovenlanden 

In november 2016 wordt de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden afgerond. Zodra de 

uitvoering gereed is, wordt 265 hectare natuur en 6,11 km natuurvriendelijke oever (KRW-

opgave) gerealiseerd.  

1.3.1 Verantwoording 

Het afgelopen half jaar heeft de focus gelegen op de verdere inrichting van de verworven 

percelen / percelen in particulier natuurbeheer en op het opzetten van het waterpeil bij 

deze percelen. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereidingen van de vergunningaanvraag.  

In het gebiedsprogramma is het volgende opgenomen: 

 

Resultaat Inspanningen Stuurgroep 
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Doel 1. Natuur 

Realiseren 100 ha nieuwe 

natuur en inrichten 330 

ha bestaande en nieuwe 

natuur  

 Afronden proces twee 

natuurondernemers om 

49,5 ha particulier 

natuurbeheer te realiseren 



Resultaat 2016: 

Particulier Natuurbeheer 

is vastgelegd in akte. 

 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 
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Resultaat Inspanningen Stuurgroep 

Wilnisse Bovenlanden 
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Doel 3. Veelzijdige natuur 

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) 



1.3.2 Doel Natuur 

Op 29 juni 2016 is de overeenkomst ondertekend voor het instellen van particulier 

natuurbeheer in Wilnisse Bovenlanden per januari 2017. Hiermee wordt 49 ha particulier 

natuurbeheer gerealiseerd, waarvan 33,4 ha binnen de provincie Utrecht. De inrichting van 

deze gronden wordt meegenomen met uitvoering van de 1e fase van de natuurinrichting 

(265 ha). Deze inrichting wordt november 2016 afgerond. Na uitvoering van deze 1e fase 

resteert er nog 46,5 hectare in te richten natuur binnen de Wilnisse Bovenlanden. Hiervan 

is 12,5 hectare reeds in eigendom bij Staatsbosbeheer en de provincie Utrecht. Ca. 34 

hectare is nog te verwerven / om te zetten in particulier natuurbeheer. Realisatie hiervan is 

afhankelijk van medewerking van de grondeigenaren. De vervolgens nog resterende 

hectaren kunnen op basis van het Akkoord van Utrecht elders in Utrecht-West ingezet 

worden. 

1.3.3 Doel Verdrogingsbestrijding 

Het afgelopen half jaar zijn vrijwel geen inrichtingsmaatregelen uitgevoerd vanwege het 

broedseizoen. 15 juni zijn de werkzaamheden weer opgepakt, zodat in november het 

project opgeleverd wordt.  

1.3.4 Doel Veelzijdige natuur 

De natuurvriendelijke oevers van de Veldwetering zijn conform planning aangelegd. Dit 

betreft 6,1 kilometer, waarmee voldaan wordt aan de KRW doelstelling die er geldt voor dit 

gebied. De grond ligt in het westelijk deel nog op ruggen, deze worden voor eind 

november in het gebied verwerkt samen met de andere werkzaamheden. 

1.3.5 Doel recreatie 

De voorzieningen voor de twee wandelpaden die zijn opgenomen in het definitief ontwerp 

zijn het eerste kwartaal aangelegd. De leuningen van de wandelbruggen worden nog 
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gemonteerd. Deze zijn ontwerpen door Hunnie. De wandelpaden worden na inrichting 

opengesteld. 

1.4 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. Het afgelopen half jaar is hard gewerkt aan de 

uitvoeringstrategie en het inzichtelijk maken van de benodigde financiën voor uitvoering. 

De EHS-opgave bedraagt verwerving van 130 hectare en inrichting van 290 hectare.  

 

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

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. 

 

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

gewijzigd. Ook worden recreatieve voorzieningen aangelegd.  

1.4.1 Verantwoording 

Het afgelopen half jaar is met name ingezet op de uitvoeringsstrategie van het definitieve 

ontwerp. Daarbij wordt er gewerkt aan uitbreiding van het team om richting de 

voorbereiding van de uitvoering. De tweede helft van het jaar worden waarschijnlijk de 

vergunningen aangevraagd en bestekken opgesteld voor het eerste deelgebied. Eind 2016 

kan op zijn vroegst de uitvoering starten. De voorbereiding heeft vertraging opgelopen 

doordat er verschillende archeologische vondsten zijn gedaan, die om een nader 

onderzoek vroegen. Het betroffen vuurkuilen en delen van stenen voorwerpen. Omdat de 

uitvoering van het vervolg nog niet gestart is, is de verantwoording voor dit project zeer 

beknopt. 
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Resultaat Inspanningen Bestuurlijk 

PlatformNatura 2000 Oostelijke 
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Doel 1. Natuur 

Realisatie Natura 2000-

instandhoudingsdoelen 

Inrichting bestaat uit 

plaggen, 

slootkantaanpassing, 

aanleggen/uitdiepen 

petgaten, aanleg 

hoofdwatergangen en 

beheerpaden en 

startbeheer. 

 Start uitvoering 

natuurinrichting in polder 

Maarsseveen (de Taartpunt) 

begin 2016 



 Ontwikkelen 

uitvoeringsstrategie 



 Opstellen bestek voor 

herinrichting, aanvraag 

vergunningen en start 

uitvoering voor de rest van het 

gebied in 2016, uitvoering 

gedurende 5 jaar 



 Een deel van het gebied wordt 

in het kader van LIFE+ 

ingericht, onder leiding van 

Natuurmonumenten en 

Staatsbosbeheer.  



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 inrichtings- 

maatregelen 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 
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Resultaat Inspanningen Bestuurlijk 

PlatformNatura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen Utrecht 
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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. 



 Opnemen van een natuurlijk 

peilbeheer in het nieuwe 

watergebiedsplan conform het 

op 17 december 2015 

vastgestelde peilbesluit 



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. 



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 
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1.4.2 Doel Natuur 

In het eerste half jaar van 2016 zijn de werkzaamheden in de taartpunt vrijwel afgerond. Er 

zijn percelen afgegraven om natuur te ontwikkelen en met de vrijkomende grond zijn 

landbouw percelen opgehoogd. Doordat de werkzaamheden dusdanig ver af zijn, wordt 

vanaf mei het peil in de aanpalende Bethunepolder stapsgewijs verhoogd. Voor de 

uitvoeringsfase is eind kwartaal twee een vacature uitgezet voor projectleider uitvoering.  

1.4.3 Doel Water en bodem 

In de uitvoeringsstrategie zijn de werkzaamheden meegenomen die benodigd zijn om een 

robuust watersysteem te creëren. De uitgangspunten van het waterschap zijn 

meegenomen in het vastgestelde definitief ontwerp. 

1.4.4 Doel Verdrogingsbestrijding 

Het natuurlijke waterpeil en de werkzaamheden die daarvoor benodigd zijn worden 

opgenomen in de uitvoeringsstrategie en daarna in de bestekken. Op deze wijze kan na 

inrichting van de percelen het waterpeil omhoog. De fasering van de peilverhogingen is 

afgestemd op de inrichting van de gebieden. Het Watergebiedsplan en het peilbesluit zijn 

gelijk vastgesteld. 

1.4.5 Doel Landbouw 

Met verschillende agrariërs in het gebied worden gesprekken gevoerd over de toekomst 

van hun bedrijven op de huidige plek. Voor de percelen binnen de prioritaire gebieden 

wordt ernaar gestreefd deze uiterlijk in 2018 in bezit te hebben. Ook wordt bekeken of 

het, indien noodzakelijk, mogelijk is om een of meer bedrijven uit te plaatsen.  

1.4.6 Doel Landschap 

De openheid van het landschap wordt versterkt en benut. Het is de bedoeling dat de 

ontginningspatronen zichtbaar worden gemaakt met een uitzichtpunt in de taartpunt.  

1.4.7 Doel Recreatie 

In de afspraken die gemaakt zijn voor d elandinrichting is de wandelroute opgenomen. Het 

klompenpad wordt ontwikkeld door het Landschap Erfgoed Utrecht met AVP-subsidie. 

Deze subsidie is verleend, en de uitvoering wordt opgepakt. Wat betreft de wens voor een 

uitkijktoren, moet gezegd worden dat daar wel een wens ligt, maar geen opdracht. 

Daarnaast is hier op het moment geen capaciteit voor binnen het projectteam. 

1.5 Verwerving / inrichting van overige natuurgebieden (Natuurnetwerk Nederland) 

In het gebiedsprogramma zijn doelen en resultaten opgenomen die buiten de eerder 

behandelde gebiedsprocessen vallen. Deze worden hieronder behandeld. In het 

gebiedsprogramma is daarvoor het volgende opgenomen: 
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Resultaat Inspanningen gebiedscommissie 
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Doel: Verder realiseren Akkoord van Utrecht en Natuurbeleid 2.0 

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 

gebiedsporohecten en de 

overige inrichtingsprojecten 



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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1.5.1 Verantwoording 

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

Natuurnetwerk Nederland (NNN) het kader (nog 764 hectare te realiseren in Utrecht). 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. Midden 2016 wordt de grondstrategie door de 

provincie in samenwerking met de leden van de kopgroep geëvalueerd.  

De gemiddelde verwerving van 100 ha per jaar lijkt niet gehaald te worden. De eerste 6 

maanden van het jaar zijn 8 ha aangekocht. Er zijn grote aankopen in onderhandeling, 

maar het vraagt veel tijd en geduld om op basis van vrijwilligheid de gronden te verwerven 

of om te zetten naar particulier natuurbeheer. De komende 2 maanden wordt de 

grondstrategie door de provincie geëvalueerd en worden nieuwe afspraken gemaakt over 

het versnellen van de realisatie.  Door het programmabureau is gevraagd om extra 

capaciteit in te zetten om alle grondeigenaren met eigendommen binnen de NNN actief te 

kunnen benaderen. Er rest nog maar twee en een half jaar voordat de gronden in bezit 

moeten zijn. Op verzoek van de gebiedscommissie wordt op zeer korte termijn bekeken op 

welke andere wijze de gronden beschikbaar kunnen komen voor natuur.  

De provincie en terreinbeheerders zijn aan zet om de maatregelen in het kader van de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) uit te voeren. Er worden nadere afspraken gemaakt 

over afstemming tussen provincie en programmabureau.  

De ontwikkeling van de Groene Contour ligt wat betreft de inspanningen van het 

programmabureau stil. Gezien de opgave voor aankoop wordt de menskracht ingezet 

binnen de bestaande NNN contouren.  

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 half 

2016) 

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     39 ha   61 ha 

Natura 2000 Oostelijke 

Vechtplassen 

2021/2027 130 ha     11,6 ha 118,4ha 
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Natura 2000/KRW/TOP 

Bethunepolder ** 

Natura 2000/TOP 

2021 108 ha      4 ha  

(+28 ha 

ontpacht) 

104 ha 

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  2027 207 ha   26 ha 181 ha 

Marickenland 2027 159 ha     2,5 ha 156,5 ha 

Totaal - 875 ha 179,1 ha 695,9 ha 

Tabel 1: 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.  

 

Met het achterblijven van het tempo van grondverwerving (zoals zichtbaar in de 

bovenstaande tabel) komen de internationale opgaven in Utrecht-West niet direct in 

gevaar. De KRW-opgave in de deelgebieden Wilnisse Bovenlanden en Groot Wilnis-

Vinkeveen om 6 km natuurvriendelijke oever langs de Veldwetering aan te leggen wordt 

gerealiseerd met de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden eind 2016. Ook het baggeren 

van reservaat Demmerik (een maatregel uitgevoerd voor SBB) wordt eind 2016 afgerond. 

Een buffer rond het NB-wetgebied Armenland Ruwiel is in 2015 ingericht, hiermee is 

tevens voldaan aan de verdrogingsbestrijdings-opgave voor dit gebied. De gronden voor 

een buffer bij NB-wetgebied Kamerik Teylingens zijn in 2015 verworven. Inrichting vindt 

plaats in 2016. Ook de KRW en verdrogingsbestrijdingsmaatregelen bij de Grecht / 

Kamerikse Nessen zijn reeds uitgevoerd. 
  
De PAS-maatregelen en maatregelen in het kader van de N2000-status in de Oostelijke 

Vechtplassen vinden plaats op de bestaande natuurpercelen uiterlijk 2022. Voor de nog te 

verwerven percelen is in de Gebiedsanalyse voor de Oostelijke Vechtplassen als einddatum 

2027 opgenomen. Ophogen van het peil in het kader van de KRW en 

verdrogingsbestrijding vindt plaats uiterlijk 2022. Eventueel niet verworven percelen 

worden ‘uitgeknipt’. Bij de Schraallanden langs de Meije ligt een KRW-opgave om een 

bufferzone van 19 ha te verwerven en in te richten. Vooralsnog is 2021 hierin nog de 

scope. 
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1.5.2 Inrichting overige natuurgebieden  

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

deze periode de focus op daadwerkelijke inrichting van nieuwe en bestaande 

natuurgebieden. 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  06 

2016) 

Resterende 

opgave 

Groot Wilnis-Vinkeveen 

Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Beschermd natuurgebied (BN) 

TOP (verdrogingsbestrijding) 

2015/2021/ 

2027 

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 

Groot Mijdrecht Noord-Oost  2027 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 

Tabel 2: 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 2 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 2016. Zodra de gehele inrichting is 

afgerond, kan deze als gerealiseerd worden opgevoerd. Ook in Demmerik (Groot Wilnis-

Vinkeveen) en in de Taartpunt (Natura 2000 Oostelijke Vechtplassen) is de inrichting 

gaande. De inrichting loopt grotendeels op schema.  

1.6 Herstel NB-wetgebieden 

De meeste herstelmaatregelen zijn vóór eind 2015 uitgevoerd, terwijl een deel van de 

maatregelen doorloopt in deze periode. In Utrecht-West betreft het de gebieden en 

maatregelen zoals weergegeven in tabel 9.  
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NB-wet gebied Opp. 

(ha) 

Maatregel (na 2015) Project 

kosten 

Uiterlijk te 

realiseren 

Kamerikse Nessen 10,86 Grootschalige maatregelen 

om waterkwaliteit te 

verbeteren 

PM Onderzoek 

uitgebreid 

voor 

aanvullende 

informatie 

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 - zsm 

Tabel 3: Herstelmaatregelen NB-wetgebieden na 2015  

Tabel 4: KRW-opgaven waarvoor de provincie Utrecht verantwoordelijk is.   

 

Betreffende het onderzoek in de Kamerikse Nessen was er aanvullende informatie nodig 

om een juist advies te geven. In de zomer wordt dit vervolgonderzoek opgeleverd. 

 

Het collectief beheer van de Oeverlanden Gein is vertraagd na het afbreken van de 

gesprekken einde afgelopen jaar. In April is er een voorlichtingsavond collectief beheer 

geweest. Nu wordt een plan van aanpak voor het oprichten van een nieuw collectief 

opgesteld en op welke wijze het beheer wordt geborgd.  
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2 Verstevigen van de recreatieve relaties tussen stad, dorp en land 

(speerpunt 2) 

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’ wordt meegenomen. Voor dit speerpunt zijn de volgende 

doelen en resultaten benoemd: 

 

Resultaat Inspanningen Speerpunt 2, recreatieve 

relatie stad, dorp en platte land 
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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 
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Resultaat Inspanningen Speerpunt 2, recreatieve 

relatie stad, dorp en platte land 
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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 



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 

  

 

2.1 Verantwoording 

2.2 Doel Opstellen van gebiedsgerichte visie op de uitvoering voor fietsen, wandelen en varen 

Het afgelopen half jaar is een deskundige groep aan de slag gegaan om de visie op de 

uitvoering voor te bereiden. Uit de eerste analyse blijkt dat er zeer veel activiteit op het 
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gebied van recreatie en toerisme in het gebied is. Gebleken is dat zeer vele partijen 

betrokken zijn en ideeën hebben voor Utrecht-West. Van onderlinge coördinatie en 

afstemming met de grote steden en het Groene Hart is vrijwel geen sprake. Gebleken is dat 

het ontbreken van een specifieke doelgroep en gedeelde waarden zorgt voor diffuse 

uitvoering. Daarom wordt samen met de gebiedsmarketing bekeken welke doelgroepen 

passen bij de aard van het gebied en wordt daarbij gekeken welke faciliteiten in het gebied 

aanwezig moeten zijn om daar van te profiteren. Door de veelheid aan initiatieven is 

vertraging opgelopen, en duidelijk is geworden dat er naar mening van de werkgroep 

onvoldoende feitelijke informatie is om de vervolgstap te zetten. Daarom wordt deze 

zomer met de bestuurlijk opdrachtgever overlegd over het vervolg en de scope/opdracht 

van het project. 

2.3 Doel afmaken en versterken van samenhang hoofdroutenetwerken  voor fietsen, wandelen en varen. 

In het afgelopen half jaar is de aanzet gemaakt met het evalueren van de Toeristische 

Overstap Punten (TOP’s). Er ontbreken op dit moment echter nog gebruikscijfers, waardoor 

onduidelijk is of het TOP netwerk effectief is. Daarnaast is duidelijk geworden dat de 

digitale vindbaarheid van TOP’s laag is. Van meertalige ontsluiting voor buitenlandse 

bezoekers is nog helemaal geen spraken. Er zijn de afgelopen maanden 2 geplande TOP’s 

geopend. Dit betreffen de “De Witte Dame” in Abcoude en de Ponthoeve in Vianen. Toch 

staan de meeste beheer aspecten op oranje, omdat de evaluatie van de TOP’s input moet 

geven voor nieuwe locaties. Daar wordt op gewacht voor ondernemers worden benaderd. 

 

Uit een korte analyse van het programmabureau blijkt dat de locaties van de TOP’s vrijwel 

nergens nabij vaarroutes en -faciliteiten gelegen zijn. Voor het vaarnetwerk wordt in de 

tweede helft van het jaar nagegaan welke zaken missen in het netwerk en of daar 

mogelijkheden voor ontwikkeling zijn. Het gevraagde plan voor de vaarrecreatie wordt 

aansluitend aan de gebiedsvisie opgesteld, omdat dan duidelijk is wat er nodig is in 

Utrecht-West. Op dit moment is duidelijk dat het gebrek aan havens en aanlegplaatsen 

langs de Hollandse IJssel opgelost dient te worden voor een meer aantrekkelijke 

vaarrecreatie. Utrechtse Waarden is actief betrokken bij de eerste initiatieven van Zuid-

Holland voor verbetering hiervan. De gebied brede inventarisatie is nog niet opgepakt uit 

enerzijds gebrek aan tijd, en anderzijds door de verwevenheid met de visie. Er zijn cijfers 

nodig voor de juiste beslissingen, deze worden bij de provincie gevraagd. 

 

De visie op de waterrecreatie wordt een jaar naar achter geschoven, omdat deze volgend is 

op de gebiedsvisie op de gehele recreatie. Doordat de uitkomsten daarvan op dit moment 

nog niet duidelijk zijn, is dit traject veelal rood en oranje gekleurd. Daarmee heeft het onze 

aandacht, maar nog niet de prioriteit. 

 

Het begeleiden van de uitvoering van het wandelnetwerk in Noorderpark, de Vechtstreek, 

en de gemeenten Utrecht en Vianen loopt op schema. Eind mei is er een "GO" gegeven. In 

deze zomer wordt het project aanbesteed. Start van de uitvoering in het veld staat gepland 

voor het najaar van 2016. 

 

Wat betreft het bereiken van het resultaat “Borgen van de continuïteit beheer en onderhoud 

van met name wandelroutestructuur (incl. boerenlandpaden)” blijkt dat dit veel moeite kost 

om alle betrokkenen te bewegen om een besluit te nemen over het al dan niet vergoeden 

van het beheer en onderhoud.  
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Ook blijken er nog meer paden te zijn, die bijv. met LEADER in het verleden subsidie 

hebben gehad. Die 10-jarige contracten lopen eind 2016 af. Deze paden zijn ook 

opgenomen in het wandelroutenetwerk. Iedereen is het er over eens dat dit fijn is dat deze 

paden zijn opgenomen, maar de provincie is van mening dat zij niet de eigenaar van de 

paden is en hier dus niet voor hoeft te zorgen. Dat moeten derden oplossen, zoals 

gemeenten en LEU (die ook merken dat er wegens bezuinigingen steeds moeilijker 

afspraken te maken zijn over een eventuele vergoeding). Voor de jaren 2016 en 2017 

wordt het waarschijnlijk nog geregeld, maar het zal lastiger worden vanaf 2018 (als het 

Routebureau deze taak krijgt). 

 

We zijn nauw betrokken bij de oprichting van het provinciaal Routebureau i.o. Door 

personele wisselingen aldaar is op dit moment nog niet duidelijk welke rol en 

verantwoordelijkheid waar belegd wordt. Daarnaast bekijken we op welke wijze vrijwilligers 

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

bezuinigingen lastiger te financieren.  

 

De realisatie van de oversteek over de Hollandse IJssel bij de Waardsedijk heeft vertraging 

opgelopen doordat de benodigde gronden niet verworven zijn. Er wordt door het 

programmabureau samen met de gemeente Oudewater in september bekeken of de 

ontstane situatie opgelost kan worden. Mocht dit niet lukken dan wordt binnen de 

mogelijkheden van de subsidie gekeken naar alternatieven. 

2.4 Doel Stimuleren van de recreatieve verbinding tussen steden Amsterdam en Utrecht en het platteland 

van Utrecht-West 

Gelijktijdig aan het traject van de visie op uitvoering zijn in het afgelopen half jaar met 

gemeente Amsterdam en gemeente Utrecht afspraken gemaakt over betere samenwerking 

tussen stad en platteland. Met name in de toegevoegde waarde in het aantrekken van 

recreanten en toeristen wordt gekeken naar een gezamenlijke marketingstrategie met 

Utrecht en de omgeving, zowel Oost als West. Daarnaast zijn gesprekken gaande met 

stadsregio Amsterdam over de verwachte toestroom van toeristen uit Amsterdam naar 

Utrecht West. De uitkomst van deze gesprekken en de beschikbare onderzoeken wordt 

meegenomen in de marketingstrategie en de gebiedsgerichte visie op de recreatie. 

De gesprekken van de LEADER Aanjaaggroep en gemeente Utrecht over het lokaal 

produceren van producten en stadslandbouw initiatieven passen zeer goed bij onze 

ambitie op het gebied van verbinden stad-dorp-land en vullen elkaar goed aan. 

2.5 Doel Ontwikkelen van recreatief aanbod rondom de stad Utrecht 

Op verschillende terreinen wordt gewerkt aan het recreatief aanbod rondom de stad 

Utrecht. De mogelijke TOP’s rondom Utrecht worden in de “evaluatie TOP’s” meegenomen, 

afhankelijk van de uitkomsten worden deze locaties ontwikkeld door het 

programmabureau.  
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3 Afremmen bodemdaling en realiseren duurzaam watersysteem 

(speerpunt 3) 

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 

 

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  

 

 

In het gebiedsprogramma zijn de volgende doelen en resultaten beschreven: 

 

Resultaat Inspanningen Speerpunt 3, afremmen 

bodemdaling en inrichten duurzaam 

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

en duurzame watersystemen 

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 
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Resultaat Inspanningen Speerpunt 3, afremmen 

bodemdaling en inrichten duurzaam 

watersysteem 
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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   

Kansen benutten voor natuur 

en recreatie bij het zekerstellen 

van de KWA 

 Nader uit te werken   
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Kansen benutten voor 

vaarrecreatie en 

landschapsontwikkeling bij de 

Gekanaliseerde Hollandse IJssel 

 Zie speerpunt 2 (Platform Utrechtse 

Waarden, programmabureau, HDSR, 

gemeenten). 



3.1 Verantwoording 

3.2 Algemeen  

In de eerste zes maanden van deze periode is veel aandacht besteed aan het creëren van 

bewustzijn en verbinding op verschillende niveaus. Op het VIC is in maart een goed 

bezochte waterdag georganiseerd rondom waterkwaliteit en veenweide. Dit was een 

symposium voor onderzoekers en deskundigen. Daarnaast heeft het landelijk symposium 

“Heel Holland zakt” een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid van de 

problematiek. Dit was een meer ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomst. Daarnaast geldt 

dat binnen het programma het bezoek van Provinciale Staten aan de proefboerderij 

belangrijk was om kennis en kunde aan de lokale bestuurders over te brengen. 

Om ook bewoners van informatie te voorzien wordt in samenwerking met gemeente 

Woerden gewerkt aan een POP-UP store rondom dit thema. Overige gemeenten in het 

Zuid-Hollandse deel van het Groene Hart zijn hierin erg geïnteresseerd en ook de 

landelijke werkgroep Slappe Bodems heeft interesse in dit concept. Het streven is om na de 

zomer in Woerden de eerste store te openen. 

3.3 Doel 1 Stimuleren innovatieve oplossingen voor het afremmen van bodemdaling. 

Binnen het programma Aanpak Veenweiden wordt aan verschillende projecten gewerkt die 

innovatieve oplossingen bieden voor het afremmen van bodemdaling. Dit betreft onder 

andere proeven met natte teelten, die met minder drooglegging opbrengst geven. Op dit 

moment staan er op enkele plaatsen veenbessen, lisdodden en wordt geëxperimenteerd 

met wilde rijst.  

 

Daarnaast wordt door het programmabureau gewerkt aan een implementatie strategie voor 

het toepassen van onderwaterdrainage.  Samen met provincie en waterschappen wordt 

nagegaan welke stappen gezet moeten worden om tot een grootschalige toepassing van 

onderwaterdrainage te komen. 

 

Verder wordt gewerkt aan oplossingen voor het omlaag brengen van de maatschappelijke 

kosten voor de bebouwde omgeving. Op dit onderwerp is een project in procedure. Dit 

betreft het project “fixerend en meebewegend bouwen” 

 

Voor het project “Precisie watermanagement” is de beschikking afgegeven. Binnen dit 

project wordt samen met agrariërs en het waterschap onderzocht op welke wijze het 

grondwater beter gestuurd kan worden. In de volksmond wordt dit project ook wel 

drukdrains genoemd. 

 

Onder de kop sturen met water wordt een gebiedspilot voorbereid in polder Spengen. Dit 

project is op het moment van opstellen van deze verantwoording in procedure.   
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3.4 Doel 3 Afmaken aanpak bestaande bodem- en wateropgaven in integrale gebiedsprojecten 

Binnen de lopende projecten wordt gewerkt aan de doelen schoon water en remmen 

bodemdaling. Daarnaast is het programmabureau aan het onderzoeken welke 

inspanningen bijdragen aan het remmen van bodemdaling in Polder Portengen ten oosten 

van het dorp Kockengen. De eerste gesprekken met eigenaren en pachters zijn geweest en 

geven input voor de invulling van het vervolgtraject. Gekeken wordt naar een eventuele 

opschaling van het gebied naar het aanvoergebied van gemaal de Tol. De uitkomsten 

worden met de stuurgroep Kockengen Waterproof besproken.  

3.5 Doel 4 Benutten kansen voor andere opgaven bij waterprojecten 

Om kansen te benutten wordt voor medegebruik van boezemkades met HDSR overlegd. 

Ook de Leadergroep heeft hier een rol, omdat de schaapskudde die door de Utrechtse 

Waarden gaat gebruik wil maken primaire en secundaire waterkeringen.  

 

Daarnaast levert het programmabureau input voor de ontwikkeling van de KWA en de 

gekanaliseerde Hollandse IJssel. Er zijn veel initiatieven rondom deze wateren en bekeken 

wordt welke meekoppelkansen er haalbaar zijn.   
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4 Faciliteren duurzame ontwikkeling landbouw (speerpunt 4) 

Het faciliteren van duurzame ontwikkelingen in de landbouw betekent in deze periode met 

name aanjagen van goede initiatieven in het gebied. Dit doen we onder andere door 

communicatie naar de agrariërs, het organiseren van kennisbijeenkomsten en het opzetten 

van initiatieven die passen bij deze ontwikkeling. 

4.1 Verantwoording 

In het gebiedsprogramma zijn voor het faciliteren van verduurzaming van de landbouw de 

volgende doelen en resultaten opgenomen.  

 

Resultaat Inspanningen Stuurgroep duurzame 

ontwikkeling landbouw 
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Algemeen 

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) 



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) 
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Resultaat Inspanningen Stuurgroep duurzame 

ontwikkeling landbouw 
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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  



 

4.2 Algemeen: 

De inzet van POP3 middelen vragen de eerste maanden van deze periode veel aandacht. 

Doordat de systematiek van de aanvragen is veranderd ten aanzien van de vorige periode 

is het voor zowel de het programmabureau, de provincie als RVO zoeken naar de meest 

effectieve wijze. De eerste openstelling was de Jonge Boeren regeling. Er was kritiek op de 

eerste openstelling waarop de gebiedscommissie Utrecht-West aan de provincie heeft 

aangeboden om bij de volgende uitvraag de gewenste maatregelen op te halen in het 

gebied. De eerste openstellingen op de andere thema’s worden nu na de zomervakantie 

verwacht.  

Voor veel melkveebedrijven geldt dat de bedrijfsvoering onder druk staat door de lage 

melkprijzen. Omdat de inzet van co-financiering noodzakelijk is voor de inzet van POP3 

gelden, wordt in het derde kwartaal hiervan de mogelijkheden onderzocht.  Voor alle 

oranje smileys in dit thema geldt de verwevenheid en de afhankelijkheid van de POP3 

openstellingen.  

 

Samen met de stuurgroep landbouw wordt gekeken welke projecten in aanmerking komen 

voor de POP3 water gelden. Het programmabureau ondersteund de boeren met het 

indienen van goede voorstellen bij de waterschappen. 

4.3 Doel 1. Verder werken aan landbouwstructuurversterking in samenhang met andere gebiedsdoelen 

Voor 2016 is gesteld dat er een plan kavelruil opgesteld moet zijn. Op basis van de gedane 

ervaringen in voorgaande ruilverkavelingen is een systematiek opgesteld en vastgesteld 

door de stuurgroep landbouw. Daarnaast is de afgelopen maanden gewerkt aan een wijze 

van financieren van de kavelruilen binnen de systematiek van POP3. Dit blijkt niet 

eenvoudig te zijn, omdat alleen betaald wordt als het eindresultaat bereikt wordt. Om een 
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kavelruil te initiëren moeten echter ook aanzienlijke kosten worden gemaakt, welke 

wellicht niet subsidiabel zijn. Daarom lopen gesprekken met de provincie om te zorgen dat 

niet gehaalde hectares toch gefinancierd kunnen worden.  

4.4 Doel 2. Stimuleren van duurzame landbouwprojecten die bijdragen aan doelen KRW, Natura 2000 en 

een duurzaam bodem- en watersysteem 

De samenwerking met het VIC is de afgelopen maanden intensief te noemen. Met name de 

strategie voor de uitrol van onderwaterdrainage en de verder ontwikkeling van die techniek 

vraagt veel afstemming. Daarnaast zijn er verschillende projecten in voorbereiding. 

 

Het project Proef Polder draagt bij aan landbouwdoelen en aan het verbeteren van de 

waterkwaliteit. Op dit moment wordt dit project met aanvragers voorbereid om in 

procedure gebracht te worden als de POP3 open is gesteld. 

4.5 Doel 3. Stappen zetten naar een Energieneutrale Melkveehouderij 

De eerste maanden van 2016 zijn besteed aan het werven en selecteren van kandidaten 

voor de Energieneutrale Melkveehouderij. 18 kandidaten hebben zich aangemeld en op 

basis van de selectiecriteria zijn in juni 3 bedrijven geselecteerd.   

4.6 Doel 4 Stimuleren van nieuwe marktconcepten of verdienmodellen  

De afgelopen periode is mede door de aankomende openstelling van de POP3 regeling 

geïnventariseerd  met welke ‘eenvoudige’ ingrepen de duurzaamheid en/of biodiversiteit 

op agrarische bedrijven versterkt kan worden. Deze inventarisatie wordt mede gebruikt om 

criteria voor de POP3 openstelling te benoemen. Wel blijft ook voor het slagen en 

stimuleren van deze maatregelen de financiële situatie van de melkveehouderij belangrijk 

en op dit moment onzeker.  
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5 Behoud en ontwikkeling van het culturele erfgoed en landschap 

(speerpunt 5) 

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. 

5.1 Verantwoording 

In het gebiedsprogramma staan voor het behouden en ontwikkelen van cultureel erfgoed 

en landschap de volgende doelen en resultaten genoemd. 

 

Resultaat Inspanningen Speerpunt 5 Cultureel 

erfgoed en landschap 
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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. 
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Resultaat Inspanningen Speerpunt 5 Cultureel 

erfgoed en landschap 
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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 



 

5.2 Algemeen 

Hoewel er geen financiële middelen zijn opgenomen wordt de komende periode bekeken 

welke onderwerpen de komende periode worden opgepakt. Daarvoor wordt dus niet alleen 

naar overheden gekeken, maar met name naar initiatiefnemers en financiers. Ook is er op 

dit onderwerp samenwerking met de Leadergroep. Momenteel worden 

initiatieven/projecten opgespaard. Tegen initiatiefnemers wordt gezegd dat we eerst de 

(recreatie)visie-ontwikkelkader opstellen, daarna is meer bekend welke kant we op willen. 

Daarnaast zijn er geen middelen beschikbaar en daarom zullen overgebleven middelen van 

andere projecten moeten zorgen voor een bijdrage. De uitvoerbaarheid van dit speerpunt 

is gezien het beperkte budget zeer moeizaam. De verwachting is dat er geen projecten 

worden uitgevoerd in 2016. Wel hebben we een FTE binnen het programmabureau 

beschikbaar voor het verbinden van mensen en initiatieven in het gebied . 

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

kwaliteit ondersteunen 

Onder dit doel wordt de zichtbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie genoemd. De 

burgemeester van Oudewater is voorzitter van de stuurgroep Waterliniejaar 2022 en heeft 

de voorzitter van de gebiedscommissie Utrecht-West gevraagd deel te nemen in de 

stuurgroep. Doel is om het 350 jarig bestaan te vieren in dat jaar en in de aanloop naar dat 

jaar initiatieven en werkzaamheden te verrichten om de zichtbaarheid te realiseren.  

 

Een project waar in 2015 subsidie voor is gekregen, is het zichtbaar maken van de Knik 

Schans bij Linschoten. Dit project loopt echter vertraging op doordat dit samen loopt met 

de aanpak van de N204. De aanpassingen aan deze weg lopen vertraging op door 

bezwaren. Omdat de werkzaamheden in de vakantieperiode uitgevoerd moeten worden, 

wordt dit waarschijnlijk zomer 2017. 

 

Aan het onderzoeken naar een vorm van recreatieve projectontwikkeling is het afgelopen 

half jaar geen aandacht aan besteed. In het najaar wordt een bijeenkomst georganiseerd 

om te bekijken of we het advies van Utrechtse Buitenplaats Biotoop kunnen inzetten in 
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Utrecht-West. Mogelijke projecten worden genoteerd, maar bij dit onderwerp is er gebrek 

aan trekkers van projecten.  

5.4 Doel 2. In beeld brengen Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

Hoewel uit de inventarisatie onder de leden van de gebiedscommissie Utrecht-West dit 

onderwerp niet direct als urgent wordt ervaren, wordt op dit moment het provinciale traject 

nauw gevolgd en van input voorzien. Er zijn twee expert bijeenkomsten geweest om een 

onderzoeksvraag vast te stellen voor provincie Utrecht. Het programmabureau heeft hier 

input voor geleverd en wordt nauw betrokken bij de voortgang van het onderzoek.  

Tijdens de bijeenkomsten is door het programmabureau aangegeven dat naast een 

eventueel probleem ook gekeken moet worden naar kansen van deze bebouwing voor het 

landelijk gebied. Daarnaast is aangegeven dat huidige nieuwbouw dusdanig gebouwd dient 

te worden dat een eventueel probleem in de toekomst niet vergroot wordt. Afhankelijk van 

de uitkomsten bepaald de gebiedscommissie Utrecht-West wat het vervolg wordt.  

5.5 Doel 3. Versterken landschappelijke kwaliteit bij inrichtingsprojecten 

Bij alle gebiedsprocessen wordt rekening gehouden met de landschappelijke kwaliteit, 

zoals opgenomen in de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, deel Groene Hart.   
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6 Versterken leefbaarheid en kleine kernen (speerpunt 6) 

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.  

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.  

6.1 Verantwoording 

Een nieuw onderwerp voor de huidige periode is leefbaarheid en kleine kernen. Omdat het 

nieuw is, is de afgelopen periode ingezet op het ophalen van informatie uit het gebied. Een 

tijd lang was de rolverdeling tussen gebiedscommissie en provincie Utrecht onduidelijk, 

doordat dit onderwerp bij provinciale staten onder het BOB model viel. Dat hield in dat PS 

zelf het eerste traject wilde opstarten. De griffie heeft op basis van een interviewronde aan 

provinciale Staten geadviseerd om dit onderwerp bij de gebiedscommissies te beleggen. 

De gebiedscommissie had ondertussen al zowel bestuurlijk als ambtelijk opgehaald wat de 

opgave op dit thema was. Na de eerste presentatie op de bijeenkomst van de 

gebiedscommissie in februari wordt op 14 juli het vervolg besproken en wordt een voorstel 

gedaan voor de rol van de gebiedscommissie.  

 

Resultaat Inspanningen Speerpunt 6 

Leefbaarheid en kleine kernen 
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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 starterswonngen 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 
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Resultaat Inspanningen Speerpunt 6 
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Ruimte 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 



6.2 Doel 1: Inventariseren en uitwerken voorstellen voor versterking van kleine kernen 

Op 7 april heeft de gebiedscommissie aandachtspunten meegegeven aan het 

programmabureau om het plan van aanpak op te stellen rondom het thema leefbaarheid 

en kleine kernen. Na de inventarisatie met de gemeenten, die de afgelopen maanden is 

gestart, wordt een koers opgesteld die wordt voorgelegd aan de gebiedscommissie 

bepaald op 14 juli. Het programmabureau geeft de provincie input voor het opstellen van 

de subsidie verordening voor dit thema. Dat betekent dat vanaf 2017 een provinciale 

bijdrage gevraagd kan worden op dit thema. Deze gelden komen daarmee vanaf 2017 ter 

beschikking voor Utrecht-West.  
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6.3 Doel 2. Versterken van de basis voor een lokale/regionale economie en ruimte voor starterswoningen 

en ondernemerschap. 

Snel internet voor het buitengebied is de afgelopen maanden in een stroomversnelling 

gekomen. Door een motie van Provinciale Staten moest op korte termijn inzicht verschaft 

worden in de witte vlekken. Daarnaast moet bekeken worden op welke wijze in de witte 

gebieden de huizen aangesloten worden. Gedeputeerde Krol streeft naar een getekende 

intentieverklaring om een Utrecht brede uitrol te faciliteren. Daartoe is voor provincie 

Utrecht €780.000,- beschikbaar gesteld uit het budget leefbaarheid en kleine kernen. Dat 

betekent dat er voor de overige onderwerpen onder dit thema minder middelen 

beschikbaar zijn.  

 

Wat betreft het resultaat dat er in beeld gebracht moet zijn of er ruimte is voor starters op 

de woningmarkt wordt opgemerkt dat dit een opgave is van het provinciale Programma 

Wonen waarmee wij wel samenwerking zoeken daar waar nodig is. Bij de provincie wordt 

nagegaan wanneer deze inventarisatie is afgerond. Hier wordt een scopewijziging 

voorgesteld, namelijk om dit punt te laten vervallen.  

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

(bereikbaarheid van) voorzieningen in dorpen en kleine kernen 

Aan dit doel is de afgelopen maanden met name door de interviews op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau inhoud gegeven. Er zijn initiatieven zocht en er is met initiatiefnemers 

en ambtelijke begeleiders gesproken. Op basis daarvan wordt een voorstel ingediend bij de 

gebiedscommissie voor 14 juli 2016. 

 

Wat nog mist in de verantwoording, welke meegenomen wordt in de eerstvolgende 

rapportage is de verkiezing van het TOP-dorp. Onduidelijk is wat er van de 

gebiedscommissie gevraagd wordt, doordat er nog geen opdracht voor verleend is. Uit de 

motie van de Staten is duidelijk dat we daar op korte termijn mee aan de slag gaan. Een 

projectleider heeft vast de opdracht een gesprek met betrokken statenleden te organiseren 

om de vraag en scope duidelijk te krijgen. 

6.5  Doel 4. Vergroten van de verkeersveiligheid in het buitengebied 

Op verschillende locaties in het gebied is de verkeersveiligheid in het buitengebied een 

probleem. Veelal is de oorzaak groot verkeer over de reguliere smalle wegen. Dit zorgt 

voor problemen met de veiligheid ook voor problemen met de houdbaarheid en het 

onderhoud van wegen. Door de zware lasten op de wegen moeten deze vaker hersteld en 

eerder gereconstrueerd worden. Een eerste initiatief om samen met een gemeente een 

oplossing voor dit probleem te zoeken is de Teylingerweg in Woerden.  

Voorgesteld wordt dat dit doel wordt opgepakt binnen het faciliteren van duurzame 

landbouw. Omdat een heldere opdracht ontbreekt wordt deze door met behulp van een 

eerste project verder vormgegeven in samenwerking met de gebiedscommissie Utrecht-

West.  
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7 Financiën 

7.1 Algemeen 

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 

€ 23,3 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. Op 

dit moment is nog onduidelijk welk deel hiervan benodigd is voor maatregelen in Utrecht-

West. 

 

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. 

 

Begin 2015 is vanuit het AVP-programma 2012-2015 € 3,4 miljoen aan provinciale 

middelen beschikbaar gesteld voor het Programma Aanpak Veenweiden, waarvan € 

800.000,-  voor het gebiedsproces in Polder Portengen. De resterende middelen à € 2,6 

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.  

 

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.  
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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. 

 

Er zijn niet rechtstreeks AVP-middelen beschikbaar gesteld voor dit thema(speerpunt 5) . 

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. 

 

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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Bijlage I: 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 5: 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 6: 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 7: 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 6. 
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Colofon 

Uitgave Programmabureau Utrecht-West 

Versie Definitief 

Tekst Programmabureau Utrecht-West  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrecht-West wordt mede gefinancierd door: 

 

http://www.utrecht-west.com/

