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Geachte dames en heren, 
 
Aanleiding 
Een aantrekkelijke regio biedt inwoners een plek om te wonen en werken en heeft voldoende aanbod voor 
ontspanning, cultuur en recreatie. Het inwonersaantal in de regio Utrecht neemt al jaren toe en zal nog verder 
groeien. Daarmee neemt de druk op de groene gebieden rondom de stad toe. Om deze druk in de toekomst op te 
kunnen vangen is nu actie gewenst voor betere maatschappelijke en economische benutting van groengebieden 
om de stad, zoals Noorderpark-Ruigenhoek. Het gezamenlijke doel van de gebiedspartners is dat Noorderpark-
Ruigenhoek in maatschappelijk en economisch opzicht beter gaat renderen. Dat betekent: 

 Een toename van het aantal bezoekers, langer verblijf in het gebied het hele jaar door en toename van de 
waardering van het gebied door gebruikers: het maatschappelijk rendement. 

 De recreatieve voorzieningen en kwaliteit duurzaam in stand houden. De financiering en uitvoering van 
beheer en onderhoud is duurzaam geborgd via gebiedspartners, ondernemers en bezoekers. Uitgaven door 
bezoekers in het gebied gaan stijgen. Nieuwe initiatieven leiden tot meer inkomsten die bijdragen aan de 
beheerkosten: het economisch rendement. 

Kortom: Noorderpark-Ruigenhoek moet zijn kwaliteit behouden voor bewoners en bezoekers en aantrekkelijker 
én vindbaarder worden: ik ga naar dit gebied, het is herkenbaar en er is wat te beleven. De Nieuwe Hollandse 
Waterlinie is een belangrijke drager voor de identiteit van het gebied. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 28 januari 2016 besloot het bestuurlijk overleg van de gebiedspartners tot de start van het gebiedsproces 
Noorderpark-Ruigenhoek. Noorderpark-Ruigenhoek is als aandachtsgebied opgenomen in het Utrechts 
programmaplan NHW &SvA (Nieuw Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam), op 28 juni 2016 door 
GS vastgesteld en in het Pact van Ruigenhoek (GS 24 oktober 2017). Het gebied is als pilotopgave opgenomen 
in het programma Innovatie Fysieke Leefomgeving, op 6 juni 2016 door PS vastgesteld. 
 
Essentie / samenvatting 

Begin 2016 is het gebiedsproces Noorderpark-Ruigenhoek gestart als opgavegerichte pilot door 
Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, gemeenten De Bilt en Utrecht en de provincie. Insteek 
is om de kracht van het gebied beter te benutten. Doel: betere economische en maatschappelijke benutting van 
het gebied en meer identiteit. Naast ambtelijke inzet hebben alle partners ook een gezamenlijk budget 
beschikbaar gesteld. Er is een onafhankelijke gebiedsmanager aangesteld om een participatietraject te trekken 
en een Toekomstperspectief uit te lijnen. De draagkracht en mogelijkheden van het gebied zijn na een intensief 
participatietraject in kaart gebracht. De resultaten hiervan, afgewogen tegen de diverse beleidskaders en de 
wensen van de gebiedspartners, zijn verwerkt in een Toekomstperspectief. In het bestuurlijk overleg van de 



 

  

 

gebiedspartners, waaraan gedeputeerde Pennarts-Pouw deelneemt, van 24 januari jl. is het Toekomstperspectief 
geaccordeerd. Het Toekomstperspectief heeft de status van inspiratie- en afwegingsdocument. Het wordt nu 
voorgelegd aan de afzonderlijke besturen en uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. Het concept hiervan is volgens 
planning in mei 2018 gereed.  
 
Meer informatie? Op de gebiedswebsite staan alle verslagen uit het gebiedsproces: 
https://www.noorderparkruigenhoek.nl/gebiedsproces 
 

Concrete resultaten 

Parallel aan het participatieproces zijn concrete initiatieven mogelijk gemaakt, zoals een gezamenlijke 
gebiedswebsite met activiteitenagenda en Facebook-pagina. Ook faciliteren gebiedspartijen een nieuw 
zelfbeheeridee voor ruiterpaden, een wandelroute “Rondje Ruigenhoek” met als thema Nieuwe Hollandse 
Waterlinie en hergebruik van bunkers voor het stallen van BMX-fietsen. Er is veel enthousiasme voor het (met 
ondersteuning) opgezette netwerk voor organisaties die kinderen meer willen laten leren van groen en 
cultuurhistorie in het gebied. Een “laarzenpad” voor kinderen over groen en NHW is in de maak, met een 
startpunt in de wijk Overvecht. Bovendien liggen er diverse plannen klaar waarmee ondernemers aan de slag 
gaan, zoals fort De Gagel, horecapunten en fort Ruigenhoek. Deze concrete initiatieven door belanghebbenden 
creëren nu al beweging in het gebied en meer bezoekers. Bovendien heeft het een sneeuwbaleffect; van het ene 
initiatief komt het andere.  De linken met trajecten als de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) over stad-land-
verbindingen en het Ringpark passen uitstekend bij de huidige ontwikkeling van het Noorderpark-Ruigenhoek. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Betere economische en maatschappelijke benutting van en meer identiteit voor het gebied Noorderpark-
Ruigenhoek. 
 
Financiële consequenties 

De totstandkoming van het Toekomstperspectief is vanuit de provincie gefinancierd door de programma’s Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, Recreatie om de Stad en Innovatie Fysieke Leefomgeving (in cofinanciering met de andere 
gebiedspartners). 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Voortgangsbrief Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 
Noorderpark Ruigenhoek is een van de experimenten binnen het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. De 
lessen en leerpunten uit dit proces zijn verwoord in de voortgangsbrief IFL, die op 16 april 2018 in de commissie 
RGW op de agenda staat. 

 
Omgevingsvisie 
Op verzoek van de ad hoc Commissie Omgevingsvisie hebben GS op 14 november 2017 de Bouwstenennotitie 
Omgevingsvisie vastgesteld. Deze notitie bevat onder meer de mate van doorwerking van bouwstenen in de 
Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie bestaat uit de volgende onderdelen: integrale lange termijn visie (2050), 
hoofdlijnen van beleid en een uitvoeringsparagraaf. Het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek is samen 
met de gemeenten Utrecht en De Bilt, Staatsbosbeheer, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, gebruikers, 
omwonenden en de provincie participatief opgesteld. Het Toekomstperspectief wordt door de afzonderlijke 
besturen vastgesteld en nader uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Deze uitwerking wordt meegenomen in 
de Omgevingsvisie.  
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie – Pact van Ruigenhoek 
Op 15 november 2017 ondertekenden 14 publieke en private partners het Pact van Ruigenhoek. Zij spraken af 
om intensiever samen te werken aan de bescherming, ontwikkeling en bekendheid van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Bijzondere aandacht gaat uit naar de benutting van kansen rond maatschappelijke vraagstukken zoals 
verstedelijking, recreatieve druk, bereikbaarheid, verduurzaming, natuurbeheer en waterberging/klimaatadaptatie. 
In het regionaal actieprogramma (2018-2022) is Noorderpark Ruigenhoek een van de vijf aandachtsgebieden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van het Toekomstperspectief Noorderpark-Ruigenhoek. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris, 
 

https://www.noorderparkruigenhoek.nl/gebiedsproces

