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Het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma (igp) is gebaseerd op structureel budget voor gebieds- 
ontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 hebben ps een programmaplan vastgesteld. 
Centraal doel van het igp is een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) 
om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar 
komen. Hiervoor is een investeringsbudget (voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop 
investeringen uit andere programma’s) en procesgeld (voor gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheids- 
studies, werkconferenties e.d.) beschikbaar.
in lijn met het nieuwe coalitieakkoord is in de periode 2016-2019 ‘Utrecht top-regio’ – in het bijzonder het 
economisch vestigingsmilieu - meer centraal gesteld. 

de lijst met igp-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 12 projecten. in 2017 zijn twee nieuwe 
gebiedsontwikkelingen aan het igp toegevoegd: salmsteke en lage weide. bij salmsteke gaat het om een 
gecombineerde ontwikkeling van de uiterwaarden bij salmsteke (lopik) en dijkversterking. Hier komen 
waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en cultureel erfgoed bij elkaar. bij lage weide gaat het om 
kwaliteitsverbetering van het grootste industrieterrein binnen de provincie, met provinciale belangen op het 
gebied van economische ontwikkeling / werkgelegenheid voor middelbaar en lager opgeleiden, bereikbaar-
heid, duurzame ontwikkeling (energie) en slimme (stads)distributiesystemen. Voor twee gebieden is de 
igp-betrokkenheid in 2017 beëindigd: lunet aan de snel (uitvoering afgerond) en Hart van de Heuvelrug 
(financiële koppeling m.b.t. de gederfde rente-inkomsten is afgelopen).

inzet op het verbindend proces – ondersteund met procesgeld wordt steeds belangrijker. in 2017 zijn 
met steun van het igp belangrijke mijlpalen bereikt bij o.a. de marinierskazerne in doorn, salmsteke en 
amelisweerd – rhijnauwen – Vechten. gebiedsontwikkelingen vragen om een doordachte aanpak en goed 
georganiseerde samenwerking met de partners. Zonder dit komt de gebiedsontwikkeling niet op gang en 
wordt de uitvoeringsfase (met al dan niet een beroep op igp – investeringsbudget) niet bereikt. dit is de 
reden dat binnen het igp steeds meer focus komt te liggen op het verbindend proces. 

in 2017 hebben ps geen (nieuwe) besluiten genomen over de inzet van investeringsbudget. een aantal 
gebiedsontwikkelingen bevindt zich in 2017 mede dankzij eerder vastgestelde realisatieplannen volop 
in (voorbereiding op) uitvoering. Het gaat om de afrondende inrichting van het park Vliegbasis soesterberg,  
mooi rijnhuizen, Verbreed lekkanaal / bedrijvenpark Het klooster, lunet aan de snel en de n411 Utrecht -
bunnik. 

Het igp blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen 
op gebiedsniveau. Het flexibele karakter is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële 
middelen worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is.

samENVaTTINg
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Het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma (igp) is gebaseerd op structureel budget voor gebieds-
ontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 hebben provinciale staten (ps) een programmaplan vastgesteld. 
daarmee is dit igp nu ruim vijf jaar operationeel. deze voortgangsrapportage geeft inzicht in de stand van 
zaken en effecten van het igp in 2017. 

de rapportage start in hoofdstuk 2 met een korte uiteenzetting van de kern van het in 2012 vastgestelde igp. 
Hierbij komen onder andere het centrale programmadoel en de financiële instrumenten aan de orde. 
ook wordt de koppeling gelegd met het Coalitieakkoord ‘in Verbinding’. 

Het derde hoofdstuk richt zich op de voortgang in 2017. met daarin een actueel overzicht van de gebieds-
ontwikkelingen met igp-betrokkenheid. daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten waar ingezet 
wordt op het verbindend proces en op projecten die in de uitvoeringsfase zitten. 

de financiën komen aan de orde in hoofdstuk 4. 

tenslotte is in de bijlage nadere informatie opgenomen over alle gebiedsontwikkelingen met igp-betrokkenheid.
 

de naleving van de (spel-)regels wordt bevorderd door middel van voorlichting, toezicht en handhaving. 
niet alleen door (het klassieke) toezicht en handhaving, ook door andere instrumenten te gebruiken. 
immers, repressie heeft maar beperkt effect zonder voorlichting en voorlichting werkt pas goed door 
ook te controleren of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

INHOUdsOPgaVE

1. INLEIdINg EN OPbOUw
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CENTRaaL PROgRammadOEL

Het igp heeft als centraal programmadoel: een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, 
bestuurskracht, kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale 
beleidsdoelen bij elkaar komen. bijkomend programmadoel is het integraal samenwerken van beleidsvelden 
op alle niveaus binnen de provinciale organisatie. 

ps hebben in 2012 een programmaplan vastgesteld voor de periode 2012 – 2019 (igp 2012 – 2019). 
de looptijd van twee collegeperioden hangt samen met de lange looptijd van gebiedsprocessen. in het igp is 
geconstateerd dat er een aantal ‘hotspot’ gebieden is. Hier komen meerdere provinciale beleidsdoelen (zoals 
woningbouw, kantoren, natuur, recreatie etc.) bij elkaar en is daadwerkelijk sprake van gebiedsontwikkeling. 
dit zijn vaak gebieden waar - door de complexiteit en vele belangen - versnippering en een onvoldoende 
afgestemde aanpak dreigt. Juist hier is het igp van meerwaarde bij het bewerkstellingen van een samen-
hangende aanpak. Het igp heeft daarbij 2 financiële instrumenten: investeringsgeld en procesgeld. 

INzET INVEsTERINgsgELd

gerichte investeringen vanuit het igp worden ingezet bovenop gebundelde investeringen vanuit andere 
provinciale programma’s. dit versterkt de integraliteit en kan nét het zetje extra geven dat zorgt voor daad-
werkelijke uitvoering. 
Vier criteria bepalen of igp – investeringsbudget kan worden ingezet:
• er is sprake van een programma-overstijgend doelbereik: meervoudige doelen die geprogrammeerd zijn in 

meer dan één bestaand provinciaal programma of beleidsveld; 
• inzet van de provincie Utrecht doet er toe: zonder inzet laten we provinciale doelen liggen en/of krijgt het 

project geen voortgang;
• rol en inzet van provincie wordt gedragen door de andere deelnemende partijen en er is commitment over 

ieders rol en inzet; 
• er is reëel zicht op uitvoering. 
 
op basis van deze criteria zijn in 2012 gebiedsontwikkelingen benoemd die igp –waardig zijn en waar inzet 
van investeringsgeld (of procesgeld) aan de orde kan zijn. Via de voortgangsrapportage wordt deze lijst 
jaarlijks geactualiseerd (zie paragraaf 3). 

2. dE kERN VaN HET IgP 
 2012 - 2019
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bij de vaststelling van het igp in 2012 hebben ps ervoor gekozen voor het investeringsbudget een reserve te 
vormen. de vraag om inzet van investeringsbudget is immers niet goed jaarlijks programmeerbaar, vanwege 
de dynamiek in gebiedsprocessen. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van investeringsgelden voor 
gebiedsontwikkelingen vindt plaats via een specifiek ps-besluit, op basis van een realisatieplan.

INzET PROCEsgELd

Vanaf 2012 is jaarlijks een bedrag van €80.000 procesgeld beschikbaar om verbindingen te leggen en de 
haalbaarheid van gebiedsontwikkelingen te vergroten, bijvoorbeeld voor gebiedsverkenningen, ateliers, haal-
baarheidsstudies, opzetten van de gebiedsaanpak, conferenties en businesscases met de partners. deze 
voorbereidende stappen voorafgaand aan de uitvoering zijn cruciaal. er moet immers eerst gezamenlijk worden 
bepaald welke ontwikkelingsrichtingen gekozen worden, wat daarvoor nodig is en wie daaraan meebetaalt. 
ook in het Coalitieakkoord is het belang van het verbindend proces verankerd: ‘in onze aanpak hebben wij een 
belangrijke rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden’. Verbinding vanuit het igp op gebiedsniveau geeft hieraan 
invulling. Het igp helpt om ambities en doelen binnen de provincie, maar ook van verschillende partijen bij elkaar 
te brengen. ps hebben in 2016 besloten binnen het igp jaarlijks maximaal €200.000 extra beschikbaar te 
stellen voor het verbindend proces, omdat steeds duidelijker merkbaar werd dat juist hier behoefte aan is. 

FOCUs OP UTRECHT TOP-REgIO

in lijn met het Coalitieakkoord ‘in Verbinding’ wordt het igp in de periode 2016-2019 meer ingezet ter 
versterking van Utrecht top-regio en in het bijzonder het economisch vestigingsmilieu. bij het economisch 
vestigingsmilieu in de provincie Utrecht zijn – zoals al verwoord in de provinciale ruimtelijke structuurvisie –  
3 factoren heel belangrijk:
• de bereikbaarheid en centrale ligging;
• aantrekkelijke steden/dorpen en gevarieerde landschappen;
• rijk aanbod aan kennis (hoogopgeleide bevolking en veel kennisinstellingen), cultuur en cultureel erfgoed. 
 
bij de selectie van projecten die in aanmerking komen voor investeringsgeld van het igp, wordt extra gelet op
de bijdrage van de projecten aan deze vestigingsfactoren.
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INHOUdsOPgaVE

3.  VOORTgaNg IN 2017 

aCTUEEL OVERzICHT gEbIEdsONTwIkkELINgEN mET IgP- 
bETROkkENHEId 

bij de vaststelling van het igp in 2012 is afgesproken jaarlijks een actueel overzicht te bieden van de gebieds-
ontwikkelingen met igp-betrokkenheid. de onderstaande kaart geeft dit beeld per 31 december 2017. alle 12 
projecten zijn in de bijlage kort uitgewerkt. Het overzicht bevat projecten die specifiek door ps op de lijst zijn 
geplaatst, en/of waarvoor een realisatieplan is gemaakt, en/of inzet van igp-procesgeld plaatsvindt. 
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3.1
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ten opzicht van 2016 bevat het overzicht enkele wijzigingen:

• nieuwe gebieden: salmsteke en lage weide (zie ook het kopje Verbindend proces in dit hoofdstuk) 
• afgeronde / vervallen gebieden: lunet aan de snel (eiland van schalkwijk) en Hart van de Heuvelrug 
 Hart van de Heuvelrug is een majeure gebiedsontwikkeling die al jarenlang in uitvoering is. in 2014 hebben 

ps op basis van een realisatieplan besloten de uitvoering financieel haalbaar te maken door de gederfde 
provinciale rente-inkomsten voor de periode 2013 – 2017 te dekken uit het igp; ter compensatie vloeit in 
deze periode het overschot bij de jaarrekening voor de begrotingsprogramma’s 1 en 2 terug naar het igp. 
eind 2017 is er aan deze financiële koppeling een einde gekomen. inmiddels zijn de meeste groene 
projecten uitgevoerd en zijn veel rode projecten in uitvoering. een doorlopende koppeling tussen het igp  
en Hart van de Heuvelrug is daarmee niet meer nodig. overigens is de igp - betrokkenheid er nog wel 

 voor het park Vliegbasis soesterberg. 
 Voor lunet aan de snel is de parkeerplaats inmiddels aangelegd en is het project afgerond.  

meer informatie hierover onder het kopje ‘realisatie en uitvoering’ in deze paragraaf. 

alle gebiedsontwikkelingen dragen in meer of mindere mate bij aan het economisch vestigingsmilieu en 
daarmee aan Utrecht top-regio. in de tabel hieronder is op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillende 
gebiedsontwikkelingen bijdragen aan de drie vestigingsfactoren zoals verwoord in de provinciale ruimtelijke 
structuurvisie. 



10  |  Voortgangsrapportage 2017

gebiedsontwikkeling economisch vestigingsmilieu, bijdrage aan:

Naam project Centrale ligging en 
bereikbaarheid

aantrekkelijke 
steden/dorpen 
en gevarieerde 
landschappen

aanbod kennis / 
cultuur / cultureel 
erfgoed

kop van isselt / 
oliemolenkwartier

XX

park Vliegbasis 
soesterberg

X XX XX

Utrecht – oost / 
science park

XX XX XX

a12-zone XX XX X

noordelijke randweg 
Utrecht

XX X X

marinierskazerne doorn XX X

n411 Utrecht - bunnik XX X X

Verbreed lekkanaal / 
Het klooster

XX XX

amelisweerd – rhijnauwen 
– Vechten

X XX XX

mooi rijnhuizen X XX X

salmsteke XX X

lage weide XX X

Hart van de Heuvelrug 
(igp – betrokkenheid in 
2017 afgerond)

X XX XX

lunet aan de snel (igp – 
betrokkenheid in 2017 
afgerond)

XX X

X: levert een bijdrage aan 
XX:  levert een substantiële / aanzienlijke bijdrage aan 
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VERbINdENd PROCEs

inzet op het verbindend proces bij gebiedsontwikkeling is van het grootste belang. de omstandigheden 
moeten worden gecreëerd om tot uitvoering te kunnen komen. in 2017 is met steun van het igp o.a. ingezet 
op salmsteke, lage weide, de marinierskazerne en arV. Hieronder wordt nader ingezoomd op deze gebieden. 

de inzet op het verbindend proces is sinds 2016 versterkt en in 2017 doorgezet. naast de 12 igp-gebieds-
ontwikkelingen zijn er over veel meer gebieden gesprekken gevoerd en verbindingen gelegd. in 2017 is dit 
o.a. gebeurd voor maarsbergen, kwintelooijen in rhenen, Centrumontwikkeling in Vinkeveen, gebiedsproces 
kamerik/kanis, dijkversterkingen langs de lek en binnenstad nieuwegein. punten die vaak aan de orde zijn: 
hoe werken we samen met onze partners en welke samenwerkingsvorm past daarbij, hoe integraal wordt 
een vraagstuk benaderd en welke verbindingen zijn er met andere trajecten binnen de provincie. ook in de 
bestaande projecten zijn dit continu aandachtspunten. dit is de reden dat hier binnen het igp steeds meer 
focus op komt te liggen. Zonder een doordachte aanpak komt de gebiedsontwikkeling niet op gang en wordt 
de uitvoeringsfase niet bereikt. deze ‘smeeroliefunctie’ is een belangrijke meerwaarde van het igp, ook al 
speelt het zich vooral achter de schermen af.

saLmsTEkE 

salmsteke is een recreatiegebied in de uiterwaarden van de lek bij lopik. in dit gebied werkt de provincie 
samen met het recreatieschap de stichtse rijnlanden, rijkswaterstaat, de gemeente lopik en staatsbosbeheer. 
Hier liggen kansen voor het realiseren van een veilige zwemlocatie en bijbehorende recreatieve ontwikkeling, 
in combinatie met versterking van de natuurwaarden door de aanleg van een nevengeul. tegelijk speelt hier 
dijkversterking in het kader van het project sterke lekdijk. de dijkversterking en de ontwikkeling van de uiter-
waarden worden in samenhang opgepakt. Hierover is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. 
dit traject loopt voor op de andere dijkversterkingen en de ervaringen bij deze gebiedsontwikkeling levert veel 
bruikbare ervaringen op bij de andere dijkversterkingen langs de lek. Het igp ondersteunt dit met procesgeld. 

3.2
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LagE wEIdE 
 
lage weide is het grootste industrieterrein in onze provincie met in totaal 18.000 arbeidsplaatsen. Hier lig-
gen provinciale belangen op het gebied van economische ontwikkeling / werkgelegenheid voor middelbaar 
en lager opgeleiden, verbeteren van de bereikbaarheid, duurzame ontwikkeling (energie) en slimme (stads)
distributiesystemen. de industrievereniging lage weide wil een werkstichting oprichten die zich richt op een 
bestendige en structurele investering in de kwaliteit van lage weide en zoekt daarbij steun van de provincie. 
de activiteiten van de werkstichting raken onze provincie belangen. 

ps hebben in november 2017 de motie ‘lage weide in ontwikkeling’ aangenomen die zich richt op de 
ontwikkeling van het gebied en financiële ondersteuning van de werkstichting (vanuit het igp). nog in 
2017 is het gesprek met de werkstichting gestart, in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht. 

maRINIERskazERNE dOORN 

Het militair gebruik van de marinierskazerne in doorn beëindigt naar verwachting in 2022. Het rijksvastgoed-
bedrijf, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de provincie Utrecht werken samen bij de herbestemming en 
ontwikkeling van dit gebied. 
 
de toekomstige herontwikkeling van dit gebied is een unieke gebiedsontwikkeling: grootschalig, op de overgang 
van dorp naar bosgebied, met deels kenmerkende bebouwing en een waardevol bosgebied. met ook nog eens 
verschillende provinciale belangen (mobiliteit, cultuurhistorie, binnenstedelijke woningbouw, natuur etc.). 

eind 2017 hebben gs en b&w van de gemeente Utrechtse Heuvelrug ingestemd met het eindconcept 
ontwikkelingskader Herbestemming marinierskazerne. in de aanloop daarnaar toe is een zorgvuldig 
participatieproces doorlopen. Hierbij is een belangrijke mijlpaal voor een succesvolle herbestemming bereikt. 
begin 2018 zal besluitvorming in de gemeenteraad plaatsvinden, waarna voor enkele onderwerpen nadere 
uitwerkingen zullen plaatsvinden. Het igp is betrokken bij dit proces en ondersteunt het met procesgeld.
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amELIswEERd - RHIjNaUwEN - VECHTEN 

in het gebied amelisweerd - rhijnauwen - Vechten (arV) liggen veel kansen en opgaven op het gebied van 
recreatie en toerisme, cultureel erfgoed, natuur en mobiliteit. in 2017 heeft de provincie samen met de 
betrokken overheden en maatschappelijke organisaties de kansen en ambities voor de groene omgeving 
Usp verkend. Hierbij zijn drie gebiedsopgaven benoemd: versterken van de groene noordrand resp. de groene 
zuidrand van het Usp en zorgen voor een goede verbinding tussen het Usp en Fort Vechten en nieuw wulven 
via het gebied amelisweerd - rhijnauwen - Vechten (arV). de Usp-partners hebben de provincie gevraagd de 
gebiedsaanpak voor arV te trekken. 

de komende tijd zal de samenwerking tussen de provincie en de gemeenten Utrecht en bunnik verder worden 
uitgebouwd en zal toegewerkt worden naar afspraken voor het vervolg, inclusief betrokkenheid van de 
verschillende stakeholders in het gebied. 

REaLIsaTIE EN UITVOERINg 

Voor daadwerkelijke realisatie en uitvoering is er in het igp investeringsbudget beschikbaar. per specifiek 
project worden op basis van een door ps vast te stellen realisatieplan middelen beschikbaar gesteld vanuit de 
igp-reserve. Hierbij gaat het in alle gevallen om een gebundelde inzet van interne middelen, vaak in combinatie 
met middelen van externe partijen. Juist en alleen door de gezamenlijke inzet lukt het om de uitvoering te 
kunnen starten. 

in 2017 hebben ps geen (nieuwe) besluiten genomen over de inzet van igp – investeringsbudget. wellicht 
hangt dit samen met het steeds grotere belang van het verbindend proces: zonder succesvolle gebieds-
samenwerkingen bereiken we de uitvoeringsfase niet. en lang niet altijd is de inzet van provinciale middelen 
de belangrijkste succesfactor om tot uitvoering te komen. 

Hieronder zijn 4 gebiedsontwikkelingen toegelicht die met inzet van igp-investeringsbudget in 2017 in 
uitvoering zijn. 

LUNET aaN dE sNEL 

in 2017 is de parkeerplaats bij lunet aan de snel / Fort Honswijk aangelegd. Hiervoor zijn middelen beschik-
baar gesteld uit het igp-investeringsbudget. 

parkeren is vaak een van de struikelblokken bij de herontwikkeling van de forten en de recreatieve beleving 
van een gebied. de parkeerplaats is landschappelijk ingepast op een locatie met korte loopafstanden naar 
zowel lunet aan de snel als Fort Honswijk. met de aanleg van deze parkeerplaats is aan een belangrijke 
voorwaarde voldaan voor een succesvolle herontwikkeling van de forten en bijbehorende gebiedsontwikkeling. 

3.3
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mOOI RIjNHUIzEN 
 
rijnhuizen in de gemeente nieuwegein is één van de grootste en meest kansrijke gebieden voor grootschalige 
stedelijke gebiedstransformatie in onze provincie. er is een verouderd kantorenbestand met nogal wat 
leegstand en er zijn mogelijkheden voor substantiële binnenstedelijke woningbouw. Voorwaarde voor deze 
transformatie is een opwaardering van de openbare ruimte en de ontsluiting van het gebied. 
daarom hebben de gemeente nieuwegein, provincie Utrecht en private partijen gezamenlijk een revolverend 
gebiedsfonds ingesteld. Het provinciale deel van de bijdrage komt voor de helft uit het igp-investeringsbudget 
en voor de helft uit het budget van binnenstedelijke ontwikkeling. 

inmiddels loopt het transformatieproces volop. eind 2017 zijn er in het gebied 183 woningen gerealiseerd en 
voor nog eens 96 woningen is een vergunning afgegeven. dit betekent dat de lichten op groen staan voor de 
eerste investeringsronde in de openbare ruimte en ontsluiting. daarnaast is er veel dynamiek in het gebied met 
initiatiefnemers die plannen voor nieuwbouw en transformatie voorbereiden en bedrijven die zich in het gebied 
vestigen. als gevolg van de transformatie en vestiging is de leegstand in het gebied gedaald van 40% naar 20%. 
 

PaRk VLIEgbasIs sOEsTERbERg

provincie, gemeenten Zeist en soest, het nationaal militair museum (nmm) en Het Utrechts landschap (HUl) 
hebben gezamenlijk een plan ontwikkeld met daarin de noodzakelijke voorzieningen en verbindingen. de totale 
kosten zijn €580.000. ps hebben op basis van het realisatieplan in december 2016 besloten €250.000 te 
dekken uit het igp-investeringsbudget. de partners steunen dit plan en dragen bij aan de uitvoering. met de 
uitvoering van de maatregelen wordt bijgedragen aan doelen op het gebied van natuur, recreatie, toerisme en 
(beleefbaar) cultureel erfgoed. 
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met de uitvoering van het plan is in 2017 gestart. alle voorbereidingen voor de aanleg van de ontbrekende 
schakels in de padenstructuur en de overige recreatieve voorzieningen zijn in 2017 getroffen. oplevering van 
het eerste deel van de recreatieve voorzieningen (bebording) heeft al plaatsgevonden. Voor de uitvoering 
van de padenstructuur zijn diverse vergunningen aangevraagd en zal een deel naar verwachting in 2018 in 
uitvoering gaan. 

VERbREEd LEkkaNaaL – bEdRIjVENPaRk HET kLOOsTER

de aanpassing van de beatrixsluizen en inrichting van het bedrijvenpark Het klooster is in volle gang.  
provincie, gemeente en rijk hebben extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een gezamen-
lijk ontwikkeld inrichtingsplan om de bijzondere waarden van de nieuwe Hollandse waterlinie in dit gebied  
zo goed mogelijk in te passen. in 2016 hebben ps besloten e500.000 beschikbaar te stellen uit het 
investeringsbudget van het igp. 

in 2017 zijn alle nHw-elementen – 3 kazematten en een sluisje – verplaatst. op 22 februari 2017 is de  
eerste kazemat verplaatst. Het was een groots spektakel; een dergelijke verplaatsing heeft nog niet eerder  
in nederland plaatsgevonden! de twee’ klare lijnen’ die onderdeel zijn van de inpassingenafspraken zijn al 
aangelegd en vormen duidelijke lijnen in het landschap. 
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UITVOERINgsVERORdENINg 

in mei 2013 hebben gs de ‘Uitvoeringsverordening subsidie integraal gebiedsontwikkelingsprogramma’ 
vastgesteld. daarmee is de juridische basis gelegd om daadwerkelijk investeringsbudget van het igp uit te 
kunnen geven. gs hebben in 2015 de looptijd van de uitvoeringsverordening verlengd tot en met 2019.

bEsCHIkbaRE FINaNCIëLE mIddELEN IgP 

 

      
Het bovenstaande schema bevat het actuele overzicht van de beschikbare financiële middelen voor het igp. 
daarbij is onderscheid gemaakt tussen investeringsbudget en procesgeld. de middelen t.b.v. het investerings-
budget worden jaarlijks in een reserve gestort om voldoende flexibiliteit te hebben voor de jaarlijkse schomme-
lingen in de uitgaven en te kunnen sparen voor grote investeringen.
 
Het igp is gebaseerd op structurele middelen. Vanaf het begin van het igp is jaarlijks €80.000 beschikbaar 
als procesgeld. in de kadernota 2016 is opgenomen het procesgeld te verhogen met jaarlijks maximaal 
€200.000 en dit te dekken uit de igp-reserve. Hierdoor is er vanaf 2016 jaarlijks maximaal €280.000 
procesgeld beschikbaar. de jaarlijkse verrekening van het daadwerkelijk gebruikte procesgeld vindt plaats 
via de jaarrekening. 

in 2017 is in totaal €2.096.982 aan de reserve onttrokken. Het saldo van de reserve bedroeg eind 2017 
€8.380.055.

4. FINaNCIëN

bedragen x 1.000

IgP 2012-2019 IgP reserve per 31-12-17 2018 2019 e.v.

investeringsbudget 	 E	 8.380 E	 2.779 E	 2.779

procesgeld E	 80-280 E	 80-280 
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INzET INVEsTERINgsbUdgET EN PROCEsgELd
 
INVEsTERINgsbUdgET 

in 2017 hebben ps geen nieuwe besluiten genomen over de inzet van igp – investeringsbudget.

Voor een aantal projecten zijn op basis van eerdere ps – besluiten in 2017 middelen onttrokken aan de  
igp – reserve voor:
- Hart van Heuvelrug (€500.000; laatste jaar om de gederfde rente-inkomsten binnen de provinciale treasury 

uit het igp te dekken); 
- n411 Utrecht – bunnik (€1.000.000 voor de ruimtelijke inpassing van de n411);
- Verbreed lekkanaal – bedrijvenpark Het klooster (€500.000 voor de ruimtelijke inpassing van de verbreding 

van het lekkanaal en de bijzondere waarden van de nHw). 

PROCEsgELd

Het procesgeld van het igp is bedoeld om processen rondom gebiedsontwikkeling op gang te brengen of te 
faciliteren. in 2016 is in totaal €177.000 ingezet/verplicht, voor de volgende projecten:

•	 Utrecht-oost / science park € 78.000
• amelisweerd – rhijnauwen - Vechten € 40.500 
• salmsteke € 57.500
• overig €  1.000 

bedragen x 1.000

Naam project jaar besluit Ps over 
realisatieplan

beschikbaar gestelde
middelen

Hart van de Heuvelrug - rentederving 2014 E	7.000 via het ritme: 
2013 € 2.000 
2014 €  2.000
2015 €  1.500
2016 €  1.000
2017 €  500

Verbreed lekkanaal - bedrijvenpark Het klooster 2015  €  500

lunet aan de snel 2015  €  300

mooi rijnhuizen nieuwegein 2016  €  335

Hart van de Heuvelrug - afronding inrichting park 
Vliegbasis soesterberg

2016  €  250

n411 Utrecht - bunnik 2016  €  1.000
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bIjLagE

OVERzICHT aCTUELE IgP – PROjECTEN 

1. kop van Isselt / Oliemolenkwartier

2. Park Vliegbasis soesterberg 

3. Utrecht – Oost / science Park

4. a12-zone

5. Noordelijke randweg Utrecht

6. marinierskazerne doorn (Van braam Houckgeestkazerne)

7. N411 Utrecht – bunnik

8. Verbreed Lekkanaal – bedrijvenpark Het klooster

9. amelisweerd – Rhijnauwen – Vechten

10. mooi Rijnhuizen 

11. salmsteke

12. Lage weide 
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
de kop van isselt / oliemolenkwartier is nog een van 
de weinige gebieden in amersfoort nabij het centrum 
waar met een behoorlijk omvang ‘wonen’ kan worden toe-
gevoegd. de gemeente en provincie zijn in nauw contact 
over ondersteuning en samenwerking in dit potentierijke 
gebied. inzet is om dit gebied zich te laten ontwikkelen 
tot een gemengd stedelijk gebied met wonen, werken en 
voorzieningen en hoge dichtheden. daarmee wordt voor-
zien in een milieu dat de stad nog niet echt te bieden heeft. 

de afgelopen jaren zijn met de projecten in het oliemo-
lenkwartier (de nieuwe stad) en rond het eemplein de 
eerste stappen in deze ontwikkeling gezet. de komende 
jaren kan dit worden uitgebreid richting de kop van isselt. 

een belangrijke stap is de verplaatsing van het afvalver-
werkingsbedrijf roVa. er zijn in het verleden al meerdere 
pogingen gedaan om de roVa te verplaatsen. met de 
positieve ontwikkeling op de woningmarkt lijkt verplaatsing 
nu haalbaar te worden.

op dit moment werken alle betrokken partijen aan het uit-
werken van een gezamenlijke visie voor de kop van isselt. 
er lopen verder gesprekken over hoe de samenwerking 
tussen gemeente en provincie in dit gebied kan worden 
ingevuld. daarbij wordt zowel gekeken naar de verplaatsing 
van de roVa als naar de verdere gebiedsontwikkeling. bij 
de samenwerking worden ook de mogelijkheden van een 
gebiedsfonds onderzocht van waaruit de voorinvesteringen 
kunnen worden gedaan. 

PROjECT 1 

kOP VaN IssELT / OLIEmOLENkwaRTIER
dOEL
Transformatie van een verouderd en weinig intensief gebruikt bedrijfsterrein naar een 
aantrekkelijk en gemengd gebied met nieuwe functies (wonen, werken, recreëren) die 
bijdragen aan de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad als geheel.

Kop van Isselt - Oliemolenkwartier

Amersfoort

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2015, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 09-02-16 / 1293118  
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
park Vliegbasis soesterberg is eind 2014 opengesteld 
voor publiek. Voorafgaand aan de openstelling is het  
gebied toegankelijk gemaakt via een structuur van wandel- 
en fietspaden en een aantal algemene voorzieningen.  
door bezuinigingen konden destijds niet alle voorgestelde 
maatregelen worden uitgevoerd. daarom was optimalisa-
tie van de voorzieningen en infrastructuur nodig om het 
gebied beter te ontsluiten voor bezoekers, de bijzondere 
natuur beter te beschermen (zonering) en de aansluiting 
met de omgeving te verbeteren. 

dit optimalisatieplan is gezamenlijk opgesteld met onze 
partners: de gemeenten Zeist en soest, het nationaal 
militair museum (nmm) en Het Utrechts landschap (HUl).
omdat bij deze gebiedsontwikkeling meerdere provinciale 
beleidsdoelen bij elkaar komen (recreatie en toerisme, 
natuur, erfgoed en in de toekomst wonen), is voor de 
aanleg van de ontbrekende schakels in de padenstructuur 
igp – investeringsbudget ingezet, à €250.000. in het igp-

realisatieplan is dit verder uitgewerkt. in december 2016 
hebben ps deze middelen beschikbaar gesteld.

met de uitvoering van het plan is in 2017 gestart. alle voor-
bereidingen voor de aanleg van de ontbrekende schakels 
in de padenstructuur en de overige recreatieve voorzie-
ningen zijn in 2017 getroffen. de plannen zijn uitgewerkt 
en de oplevering van het eerste deel van de recreatieve 
voorzieningen (bebording) heeft plaatsgevonden. Voor de 
uitvoering van de padenstructuur zijn diverse vergunningen 
aangevraagd. gezien de unieke natuurwaarden van het 
park, wordt uitermate zorgvuldig gekeken naar mogelijke 
verstorende effecten op beschermde flora en fauna, zodat 
waar nodig mitigerende en compenserende maatregelen 
kunnen worden ontwikkeld. Het streven is dat de eerste 
twee fases van de uitvoering (deelgebied 1 duitse deel 
en deelgebied 2 shelterpark) in 2018 in uitvoering zullen 
gaan. Voor fase drie (deelgebied 3 – landingsbaan) wordt 
het vergunningentraject afgewacht. 

PROjECT 2 

PaRk VLIEgbasIs sOEsTERbERg
dOEL
Het verbeteren van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van Park Vliegbasis soesterberg, 
waarbij wordt gestreefd naar een goede balans tussen natuur, historie, recreatie en wonen. 
Hiertoe worden de recreatieve verbindingen en voorzieningen verbeterd. 

Park Vliegbasis Soesterberg

Bilthoven

Soest

DOMEIN LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2018, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 08-02-18 / 1293108
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
Het Utrecht science park (Usp) in Utrecht oost is van 
grote betekenis voor onze topregio. daarom wordt intensief 
samengewerkt aan de bereikbaarheid, de ontwikkelruimte en 
ontmoeting. overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfs-
leven werken samen aan de ambitie om een internationaal 
toonaangevend vestigingsklimaat te realiseren op het Usp. 

in 2017 is via drie sporen gewerkt:

bereikbaarheid
de bereikbaarheid van het Usp is een grote uitdaging. 
U-ned is het kader voor de lange termijn maatregelen. 
daarnaast zijn ook op de korte termijn maatregelen nodig 
om de bereikbaarheid te verbeteren. daarvoor is een 
werkgroep actief die diverse projecten coördineert. Zo is 
gewerkt aan afstemming van het parkeerbeleid, zodat op 
het Usp een eenduidig systeem kan ontstaan. maar ook 
nemen partijen op het Usp zelf maatregelen om werk-
nemers en bezoekers op een duurzame manier naar het 
science park te komen. 
 
Ontwikkelruimte
Het Usp groeit en blijft groeien. daarom is het belangrijk 
dat samen met de regiogemeenten wordt gekeken naar 
locaties rondom het Usp die een bijdrage kunnen leveren 

aan het toonaangevende internationale vestigingsmilieu. 
Uit eerder onderzoek komen locaties als de Utrechtseweg 
in Zeist, stationsomgeving bunnik en rijnsweerd in Utrecht 
naar voren als kansrijke locaties voor Usp-gerelateerde 
activiteiten. door regiogemeenten worden de ontwikkel-
mogelijkheden nu uitgewerkt in gebiedsvisies etc.. daarnaast 
wordt - in aanloop naar de gemeentelijke omgevingsvisie 
voor Usp/rijnsweerd - onderzocht hoe door transformatie en 
verdichting op het Usp zelf ruimte kan worden gecreëerd. 

Ontmoeting
Het Usp is een belangrijke ontmoetingsplek, maar er zijn 
nog veel kansen te benutten. daarom is in 2017 gewerkt 
aan een lange termijn perspectief om een levendig klimaat 
te creëren op het Usp, waarin innovatie gedijt. dit perspec-
tief vormt komende tijd input voor verdere planvorming 
(zoals een campusvisie en de omgevingsvisie). anderzijds 
biedt het een kader waar ook de huidige acties een plek  
in krijgen, zoals de inrichting van de openbare ruimte, 
evenementen en de invulling van gebouwplinten.

de uitdaging voor 2018 is om de vertaalslag te maken 
naar kaders voor de gemeentelijke omgevingsvisie voor 
het gebied. deze visie zal vervolgens worden vertaald in 
een omgevingsplan en is ook input voor de provinciale 
omgevingsvisie.

PROjECT 3 

UTRECHT – OOsT / sCIENCE PaRk
dOEL
de regio heeft de ambitie dat in 2020 Utrecht-Oost een internationaal toonaangevend 
vestigingsmilieu biedt voor het cluster life sciences, duurzaamheid en gezondheid. Vijf 
punten zijn voorwaardelijk om deze ambitie te realiseren: ontwikkelruimte, kennisclusters, 
ontmoetingsplaats, bereikbaarheid en duurzame en gezonde leefomgeving. 

Utrecht-Oost - Science Park

Bunnik

De Meern

Vleuten
UTRECHT

Zeist

De Bilt

Bilthoven

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2015, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 12-01-16 / 1293109 
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
in 2009 zijn de gemeenten Utrecht, nieuwegein en Houten, 
regio Utrecht, provincie Utrecht gestart met een verkenning 
naar de ontwikkelingsmogelijkheden in de a12-zone. 
in het ‘Verstedelijkingsperspectief a12 Centraal’ (2011) is 
een kansrijk perspectief voor de langere termijn beschreven. 
daarbij geven overheden prioriteit aan het realiseren van 
andere gebiedsontwikkelingsprojecten (veelal buiten de 
a12-zone) en worden voor 2025 geen grootschalige ont-
wikkelingen in de a12-zone voorzien.

in 2015 is het besef ontstaan dat het goed is een impuls 
te geven aan de lange termijn verstedelijkingsambities van 
de a12-zone, om het gebied ook voor langere termijn ‘op 
de kaart te houden’. in 2016 is daarom een inventarisatie 
uitgevoerd naar lopende initiatieven in het gebied. daaruit 
bleek dat er in een aantal deelgebieden veel dynamiek is. 
Het meest in het oog springend zijn de ontwikkelingen in de 
merwedekanaalzone. de gemeente Utrecht heeft hiervoor 
een plan-m.e.r. en een omgevingsvisie opgesteld. daaruit is 
naar voren gekomen dat er momenteel ruimte is voor 6.000 

woningen en –als bereikbaarheidsknelpunten zijn opgelost- 
een doorgroei naar 10.000 woningen in het gebied mogelijk 
is. de provincie onderschrijft deze ambitie en wil met de 
gemeente samenwerken om deze groei mogelijk te maken. 
deze samenwerking krijgt in 2018 verder invulling.  
Hiernaast hebben gemeente en provincie gezamenlijk in 
2017 een besluit genomen over de verplaatsing van de  
busstalling, waarmee dit terrein wordt vrijgespeeld ten 
behoeve van de ontwikkeling van merwedekanaalzone.

in september 2017 heeft de stuurgroep a12-zone (provincie 
Utrecht, gemeenten Utrecht, Houten en nieuwegein) de 
ambities van het ‘Verstedelijkingsperspectief a12 Zone 
(mei 2011) onderstreept. daarbij heeft zij de wens uitge-
sproken om deze ambities te actualiseren. daarnaast wil 
de stuurgroep a12-zone scherper in beeld krijgen wat er 
nodig is om de verstedelijkingsambities te realiseren. de 
komende periode zal in het teken staan van verdiepende 
onderzoeken en het actualiseren van de verstedelijkings-
ambities. Hierbij zal nadrukkelijk afstemming plaatsvinden 
met het programma U-ned.

PROjECT 4 

a12 - zONE
dOEL
Op langere termijn kan de a12-zone tussen de verkeerspleinen Oudenrijn en Lunetten zich 
ontwikkelen tot een hoogwaardig en multifunctioneel woon/werkgebied, dat bijdraagt aan het 
versterken van de economische kracht van de Noordvleugel. 

UTRECHT

A12-zone

Nieuwe-
gein

IJsselstein

Houten

De Meern

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2015, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 12-01-16 / 1293113  
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
in het kader van de planstudie ring Utrecht is besloten 
tot een opwaardering van de nrU, waarbij een goede 
doorstroming wordt gekoppeld aan een verbetering van 
de kwaliteit van het gebied. de uitgangspunten voor de 
ruimtelijke kwaliteit zijn:
-  voldoende verkeerscapaciteit op de doorgaande route 

en aansluitingen van en naar de stad;
-  recreatieve verbindingen tussen stad en land;
- de ruimtelijke inpassing c.q. kwaliteit van het wegbeeld 

past bij de bijzondere stadsgrens op een cultuurhistori-
sche defensielijn van de nieuwe Hollandse waterlinie. 

Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat luchtkwaliteit en 
geluid voor de bewoners langs het op te waarderen weg-
vak niet verslechterd. ook moet vanuit waterveiligheid de 
weginrichting zodanig zijn dat de weg gebruikt kan worden 
als vluchtroute bij een overstroming.
in 2017 heeft de gemeente het integraal programma van 
eisen (ipve) en het functioneel ontwerp opgesteld en ter 
inzage gelegd. Het ipve is modulair opgebouwd. Voor het 
dunant- en ghandiplein zijn twee varianten opgenomen: 
een verdiepte variant en een variant met viaducten. 

dit is een reactie op de politieke wens in de gemeente 
Utrecht om niet alleen het kochplein, maar alle drie 
verkeerspleinen verdiept te realiseren. Voor het verdiepen 
van de drie pleinen ontbreekt de financiële dekking. de 
gemeenteraad van Utrecht heeft in 2017 in een unaniem 
aangenomen amendement besloten onder voorwaarden 
€19 miljoen extra beschikbaar te stellen. provinciale staten 
hebben in november een motie aangenomen waarmee 
onder voorwaarden €9 miljoen extra beschikbaar wordt 
gesteld. met deze extra bijdragen is het nog niet mogelijk 
de drie verkeerspleinen te verdiepen. naar verwachting 
zal een voorstel voor de dekking van deze middelen deel 
uitmaken van de kadernota 2018. 

in het regeerakkoord is opgenomen dat het kabinet met 
de gemeente en provincie afspraken gaat maken over de 
nrU. in de tweede kamer is in november 2017 een motie 
aangenomen waarin dit bevestigd wordt.

de verwachting is dat in 2018 meer duidelijkheid komt 
over de financiën en de realisatie van de nrU. Uitgangs-
punt is dat de opwaardering eind 2025 gerealiseerd is.

PROjECT 5 

NOORdELIjkE RaNdwEg UTRECHT
dOEL
Opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) naar 2x2 rijstroken, ongelijkvloerse 
kruisingen en een minimale maximumsnelheid van 80 km/h gekoppeld aan verbeteringen 
voor de ruimtelijke kwaliteit en van de relatie tussen stad en land. 

Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)

De Bilt

UTRECHT
Vleuten

Maarssen

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2015, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 12-01-16 / 1293111  
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
Het kazerneterrein is 48 hectare groot, bestaande uit 
23 hectare binnen het verstedelijkt gebied (binnen de 
rode contour) en 25 hectare bos (binnen het nnn). in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug is het terrein een grote  
locatie met een bovenlokale uitstraling. naar verwachting 
zal defensie het terrein in 2022 verlaten. Het rVb is daarom 
in overleg getreden met de gemeente en provincie over de 
toekomstige invulling van dit gebied. de betrokken partijen 
zijn daartoe op 10 juli 2015 een intentieovereenkomst 
aangegaan. een zorgvuldig proces met participatie speelt 
hierbij een belangrijke rol.

in 2016 is gewerkt aan het vormgeven van het proces dat 
moet leiden tot een ontwikkelingskader. de rijksinterne 
reallocatieprocedure is doorlopen en er is een participatie-
plan opgesteld. 

na vaststelling van het participatieplan door de gemeente-
raad is op 1 februari 2017 met de ‘dag van de mariniers-
kazerne’ het participatieproces gestart. de ingebrachte 
ideeën zijn op haalbaarheid beoordeeld en geclusterd in 
een aantal onderzoekscenario’s. Vervolgens zijn de  
verschillende ingrediënten beoordeeld en op basis van  

alle aanbevelingen is een concept-ontwikkelingskader  
uitgewerkt. alle stappen in dit proces zijn uitgewerkt in 
nauwe samenwerking met het ‘werkteam’ (een groep van 
representanten van de bevolking en het “werkpaard” van 
het participatieproces) en steeds teruggelegd in brede  
‘atelierbijeenkomsten’. Het eindconcept-ontwikkelingskader 
is op 12 december 2017 als eindresultaat van de partici-
patie in een openbare bijeenkomst gepresenteerd aan  
raads- en statenleden, inwoners en andere belangstellenden. 
Het college van b&w heeft het eindconcept ontwikkelings-
kader Herbestemming marinierskazerne op 19 december 
2017 vastgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan  
de gemeenteraad. gs hebben eveneens op 19 december 
2017 ingestemd met het eindconcept ontwikkelingskader 
(zie ook de projectwebsite www.mkdoorn.nl) 

Het eindconcept ontwikkelingskader moet onder andere 
voor mobiliteit, duurzaamheid en stedenbouwkundige 
kwaliteit op een aantal onderwerpen nog nader worden 
onderzocht en uitgewerkt. Het resultaat van die nadere 
uitwerking is een (definitief) ontwikkelingskader. in 2018 
zal deze nadere uitwerking plaats vinden. daarbij zal binnen 
dezelfde kaders van het participatieplan worden gewerkt. 

PROjECT 6 

maRINIERskazERNE dOORN 
(VaN bRaam HOUCkgEEsTkazERNE)

Marinierskazerne

Driebergen-
Rijsenburg

Doorn

AFDELING FYSIEKE LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2016, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 04-02-16 / 1293117  

dOEL
Passende nieuwe bestemming voor de Van braam Houckgeestkazerne (marinierskazerne) te 
doorn, in een gezamenlijk proces van het Rijksvastgoedbedrijf (RVb), de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug en de provincie Utrecht. 
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PROjECT 7 

N411 UTRECHT – bUNNIk
dOEL
Het structureel verminderen van het aantal verkeersslachtoffers op de provinciale weg N411 
Utrecht – bunnik met zorg voor instandhouding van de aanwezige waarden op het gebied van land-
schap, cultuurhistorie en natuur en waar mogelijk het vergroten van de belevingswaarde ervan.

N411 Utrecht - Bunnik Bunnik

UTRECHT
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
de provinciale weg n411 loopt van Utrecht naar bunnik en 
is een wegvak waar naar verhouding veel (letsel)ongevallen 
plaatsvinden. in 2015 hebben ps kaderstellende besluiten 
genomen over de reconstructie van de weg. dit is nader 
uitgewerkt in een inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is 
samen met het realisatieplan igp door provinciale staten 
vastgesteld op 31 oktober 2016. in het realisatieplan is 
uitgewerkt hoe voor een goede ruimtelijke inpassing van 
de n411 wordt zorg gedragen, rekening houdend met 
de cultuurhistorische, landschappelijke, ecologische en 
recreatieve belangen. 
Vanuit het igp-investeringsbudget wordt concreet bijge-
dragen (in totaal 1.000.000 euro) aan: 
- aankoop en inrichting van nnn en faunapassage;
- aanleg bunkerpad vanaf Vechten naar rhijnauwen;
- inrichting recreatie brink bij Vechten;
- laanbeplanting en entree rhijnauwen. 

in 2017 is het inrichtingsplan (zie ook de bijgevoegde link) 
waarin de maatregelen zijn vastgelegd, uitgewerkt naar 
een referentieontwerp. 
alle onderzoeken ter voorbereiding van het provinciaal 
inpassingsplan en het aanbestedingsdossier zijn afgerond.

in 2018 wordt naar verwachting de grondverwerving 
afgerond en de aanbestedingsprocedure en de procedure 
voor het provinciaal inpassingsplan doorlopen. Volgens de 
huidige planning kan de daadwerkelijke realisatie in maart 
2019 starten. 

www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/
n411-utrecht-bunnik/inrichtingsplan-n411/

http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n411-utrecht-bunnik/inrichtingsplan-n411/
http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n411-utrecht-bunnik/inrichtingsplan-n411/
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
bij het lekkanaal is de bouw van een 3e sluiskolk nood-
zakelijk om het scheepvaartverkeer te faciliteren. dit leidt 
tot forse ruimtelijke ingrepen: de oude liniedijk wordt 
verwijderd, diverse kazematten en andere relicten van de 
nieuwe Hollandse waterlinie worden verplaatst en het 
gebied tussen water en bedrijvenpark Het klooster moet 
heringericht worden. medio 2013 werd duidelijk dat 
uitvoering van de plannen een bijzonder negatief effect 
zou hebben op de nominatie voor de werelderfgoedstatus 
van de nieuwe Hollandse waterlinie, vanwege aantasting 
van belangrijkste basiselementen van de nHw. 

de provincie Utrecht heeft samen met alle betrokken 
partijen een gedragen inrichtingsvoorstel uitgewerkt. met 
dit voorstel wordt de nHw zo optimaal mogelijk ingepast 
in het kader van het Heritage impact assessment voor 

de Unesco werelderfgoed nominatie. ook wordt hiermee 
invulling gegeven aan de andere (bovenstaande) doelen in 
dit gebied. 

de inrichtingsafspraken zijn op 30 juni 2015 vastgelegd 
in een bestuursovereenkomst. de kosten voor de inrichting 
worden betaald door rijk (€2,5 miljoen), gemeente nieuwe-
gein (€0,4 miljoen) en provincie Utrecht (€0,5 miljoen). 
de provinciale bijdrage van €0,5 miljoen komt uit het 
igp-investeringsbudget. besluitvorming in ps heeft hierover 
mei 2015 plaatsgevonden, op basis van een realisatieplan. 
in de bestuursovereenkomst is afgesproken dat de 
gemeente nieuwegein de inrichting vastlegt in een nieuw 
bestemmingsplan.

de gemeente nieuwegein heeft – iets later dan voorzien - 
het bestemmingsplan voor dit gebied op 22 september 

PROjECT 8 

VERbREEd LEkkaNaaL - bEdRIjVENPaRk  
HET kLOOsTER

dOEL
Realisatie van een breed gedragen, integrale gebiedsontwikkeling in het gebied 
‘Verbreed Lekkanaal – bedrijvenpark Het klooster’, met daarin:
- een zo optimaal mogelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse waterlinie;
- versterking van de (beeld)kwaliteit van bedrijvenpark Het klooster;
- verbetering van de recreatieve infrastructuur en beleving van het gebied voor  

wandelaar en fietser;
- versterking van de natuurwaarden in de hele noord-zuidverbinding.

Verbreed Lekkanaal -
Bedrijvenpark Het Klooster

Nieuwegein

IJsselstein

Houten

Vianen
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2016 vastgesteld. alle nHw-objecten (3 kazematten en 
een sluisje) zijn inmiddels verplaatst. op 22 februari 2017 
is de eerste kazemat verplaatst, onder toeziend oog van 
zo’n 2.000 belangstellenden. Het was een groots spektakel; 
het enorme bouwwerk dat maar liefst 1.2 miljoen kilo weegt 
is 150 meter zijwaarts verplaatst. een dergelijke verplaat-
sing heeft nog niet eerder in nederland plaatsgevonden! 

www.ad.nl/utrecht/timelapse-hoe-de-kazemat-van-1-6-miljoen-
kilo-wordt-verplaatst-br-br~a80a2913/

de aannemer is nu bezig met de aanleg van de derde kolk. 
ook wordt het bedrijventerrein in hoog tempo uitgegeven. 
de twee’ klare lijnen’ die onderdeel zijn van de inpassingen-
afspraken zijn al aangelegd en vormen al duidelijke lijnen in 
het landschap. Uiterlijk 31 maart 2018 ontvangen wij van 
de gemeente een inhoudelijke en financiële verantwoording 
van de uitgevoerde afspraken. 

proJeCt 8 - VerVolg

http://www.ad.nl/utrecht/timelapse-hoe-de-kazemat-van-1-6-miljoen-kilo-wordt-verplaatst-br-br~a80a2913/ 
http://www.ad.nl/utrecht/timelapse-hoe-de-kazemat-van-1-6-miljoen-kilo-wordt-verplaatst-br-br~a80a2913/ 
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN
Het gebied amelisweerd - rhijnauwen - Vechten (arV) is 
een van de meest waardevolle én meest intensief gebruikte 
delen van het landelijk gebied in onze provincie. gezien de 
aantrekkelijkheid van deze groene omgeving nabij de stad 
Utrecht en het Utrecht science park (Usp) en de grote 
publiekstrekkers als Fort Vechten/ waterliniemuseum, 
museum oud amelisweerd en horeca in dit gebied, is dit 
ook niet verwonderlijk. Voor cultureel erfgoed is dit een 
belangrijk kerngebied: de limes en de nieuwe Hollandse 
waterlinie kruisen elkaar hier en de prachtige landgoederen 
kennen een lange en rijke historie. Voor mobiliteit speelt 
hier de aanpassing van de n411, het verbeteren van de 
ontsluiting van buurtschap Vechten en het realiseren van 
fietsbindingen. maar ook op het gebied van natuur, recre-
atie en toerisme liggen er kansen en opgaven. Het is voor 
de provincie van groot belang dat er een toekomstbesten-
dige inrichting van dit gebied tot stand komt, waarbij de 
bijzondere kwaliteiten enerzijds en de druk op het gebied 
anderzijds met elkaar in balans zijn. 
 

Het gebied arV vormt ook een onderdeel van de 
groene omgeving van het Utrecht science park (Usp). 
de partners in het Usp hebben de provincie in het derde 
kwartaal van 2016 verzocht trekker te worden van het 
spoor ‘Usp en de groene omgeving’. dit is één van de 
vier sporen die uiteindelijk zouden moeten leiden tot een 
integrale ontwikkelingsstrategie voor het Usp. 

in de eerste helft van 2017 heeft de provincie twee 
werkateliers met betrokken partijen georganiseerd om de 
kansen en ambities voor deze groene omgeving Usp te 
verkennen. in het eindrapport zijn drie gebiedsopgaven 
benoemd: versterken van de groene noordrand resp. de 
groene zuidrand van het Usp en zorgen voor een goede 
verbinding tussen het Usp en Fort Vechten en nieuw 
wulven via het gebied amelisweerd - rhijnauwen -Vechten 
(arV). de Usp-partners hebben de provincie gevraagd de 
gebiedsaanpak voor arV te trekken.

PROjECT 9 

amELIswEERd / RHIjNaUwEN / VECHTEN 
dOEL
kwalitatief hoogwaardig en goed bereikbaar recreatief uitloopgebied tussen Utrecht en 
bunnik. 

Amelisweerd -
Rhijnauwen - Vechten

Bunnik

UTRECHT

Zeist

Odijk
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na de zomer van 2017 is een projectleider benoemd 
voor de verkenningsfase arV, met als doel om in nauwe 
samenwerking met de gemeenten Utrecht en bunnik en af-
gestemd met de belangrijkste stakeholders, op hoofdlijnen 
te bepalen wat hier nodig is en hoe de aanpak kan worden 
vormgegeven. 

Uit de vele gesprekken die binnen en buiten de provincie 
zijn gevoerd, komen al veel concrete wensen, knelpunten 
en afstemmingvraagstukken naar boven, waarbij behoefte 
is aan regie. enerzijds gaat het dan om zorgdragen voor 

afgestemde besluitvorming over concrete punten. ander-
zijds gaat het bij een deel van de concrete zaken erom dat 
er een gezamenlijk bestuurlijk antwoord komt op de vraag 
erachter; dan gaat het om keuzen/principe-uitspraken voor 
het gebied voor de langere termijn. 

de komende tijd zal de samenwerking tussen de provin-
cie en de gemeenten Utrecht en bunnik verder worden 
uitgebouwd en zal toegewerkt worden naar afspraken voor 
het vervolg, inclusief betrokkenheid van de verschillende 
stakeholders in het gebied.

proJeCt 9 - VerVolg
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TOELICHTINg
Het gebied rijnhuizen is één van de grootste en meest 
kansrijke gebieden voor grootschalige stedelijke gebied-
stransformatie in onze provincie; een grote mate van leeg-
stand, een verouderd kantorenbestand, met mogelijkheden 
voor transformatie en daarnaast voldoende nieuwbouw-
potentie (in totaal ruimte voor maximaal 1500 woningen), 
een goede centrale ligging in de stad en mooie groene 
en blauwe recreatiemogelijkheden. Voorwaarde voor deze 
transformatie is een opwaardering van de openbare ruimte 
en de ontsluiting van het gebied. 

gemeente, provincie en gebiedspartijen hebben gezamen-
lijk een organische investeringsstrategie voor de openbare 
ruimte uitgewerkt. Het totale investeringsprogramma 
bedraagt ongeveer €6.000.000 en zal in fases van 
€2.000.000 worden gerealiseerd. Hiervoor is een revol-
verend fonds opgericht dat wordt gefinancierd uit de trans-
formatie- en nieuwbouwprojecten in het gebied. omdat de 
kosten deels voor de baten uitgaan, financieren gemeente 
en provincie ieder €670.000 voor. 

Het provinciale deel van deze voorfinanciering komt voor 
de helft uit het igp investeringsbudget en voor de helft 
uit dat van het programma binnenstedelijke ontwikkeling. 
over het igp-deel hebben ps in de statenvergadering van 
31 oktober 2016 besloten, op basis van het igp-realisatie-
plan ‘mooi rijnhuizen’. 

met een bijdrage aan deze integrale gebiedsontwikke-
lingen, wordt bijgedragen aan de provinciale opgaven 
op het gebied van binnenstedelijke woningbouw, aanpak 
kantorenleegstand, cultureel erfgoed (kasteel rijnhuizen en 
Fort Jutphaas), groen-blauwe structuren en bereikbaarheid 
(zowel voor langzaam verkeer als per auto). 

eind 2017 zijn er in het gebied 183 woningen gerealiseerd 
en voor nog eens 96 woningen is een vergunning afge-
geven. dit betekent dat de lichten op groen staan voor 
de eerste investeringsronde die in de openbare ruimte en 
ontsluiting. daarnaast zien we veel dynamiek in het gebied 
met veel initiatiefnemers die plannen voor nieuwbouw en 
transformatie voorbereiden en bedrijven die zich in het ge-
bied vestigen. als gevolg van de transformatie en vestiging 
is de leegstand in het gebied gedaald van 40% naar 20%.

https://youtu.be/mdy_lid3s-0

PROjECT 10 

mOOI RIjNHUIzEN
dOEL
Transformatie van kantorenpark Rijnhuizen naar een aantrekkelijk woon- en werkgebied. 

Mooi Rijnhuizen

Nieuwegein

IJsselstein

Houten
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TOELICHTINg i ONTwIkkELINgEN 
Het dijktraject salmsteke is een kleine 2 km lang en maakt 
onderdeel uit van het project “sterke lekdijk” van Hoog-
heemraadschap de stichtse rijnlanden (Hdsr) (totaal 
ca 55 km). de uiterwaardontwikkeling wordt samen met 
de dijkversterking integraal opgepakt. op dit moment is 
de verkenningsfase van het project gestart, deze zal in 
2019 met een voorkeursalternatief worden afgesloten.

in het project lopen twee sporen. Het ene spoor is de 
dijkversterking, getrokken door Hoogheemraadschap de 
stichtse rijnlanden. Het andere spoor is de uiterwaard-
ontwikkeling. Hier werken provincie Utrecht, rijkswater-
staat en recreatieschap de stichtse groenlanden samen 
aan een hoogwaardige inrichting, met o.a. de aanleg van 
een nevengeul en een veilige zwemplas. een integratie-
manager zorgt voor afstemming bij deze gebiedsont-
wikkeling en voor vaart bij de besluitvorming (met inzet 
van igp – procesgeld). 

de partijen hebben in november 2017 een samenwerkings-
overeenkomst (sok) getekend voor de verkenningsfase. 
tegelijkertijd met de sok hebben staatsbosbeheer en de 
gemeente lopik hun steun voor het project uitgesproken 
in een intentieovereenkomst.

op dit moment zijn de plannen van aanpak voor zowel 
de dijkversterking als de uiterwaarden gereed en kan er 
gewerkt worden aan de uitwerking van kansrijke oplossingen 
die uiteindelijk moeten leiden tot een gedragen voorkeurs-
alternatief. Hierin is een goede betrokkenheid van verschil-
lende belangenpartijen en omwonenden van groot belang. 
om deze reden is er veel zorg voor het omgevingsmanage-
ment en wordt er begin 2018 een bewonersbijeenkomst 
georganiseerd. 

PROjECT 11 

saLmsTEkE
dOEL
dijkversterking en ontwikkeling van de uiterwaarden in salmsteke, met als doelen: 
- Een veilige dijk, met respect voor landschap en cultuurhistorie;
- Ontwikkeling van recreatie en veilige zwemlocatie;
- Versterking van waternatuur (realisatie van de kaderrichtijnwater (kRw) en landnatuur.
Hiervoor wordt in 2019 het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking en ontwikkeling van 
de uiterwaarden vastgesteld. 

Salmsteke

Lopik

Graaf

Jaarsveld

Achthoven

Sluis

Ameide
Hoogewaard

Tienhoven

DOMEIN LEEFOMGEVING, TEAM GIS ONDERGROND: © 2018, DIENST VOOR HET KADASTER EN OPENBARE REGISTERS, APELDOORN / 05-02-18 / 1293122  



32  |  Voortgangsrapportage 2017

TOELICHTINg
in provinciale staten is de motie ‘lage weide in ontwikke-
ling’ aangenomen (m054, 6 november 2017). daarin 
wordt aangegeven dat een samenhangende economische 
ontwikkeling à la Utrecht science park (Usp), gericht 
op de versterking van de relatie van (v)mbo met en de 
maakindustrie (o.a. logistiek, distributie) zelf, een uitdaging 
is. in de motie verzoeken ps om positief te staan tegen-
over een financiële bijdrage (uit het igp) om een dergelijke 
campusontwikkeling mogelijk te maken in de vorm van 
een stichting lage weide. 

de provincie Utrecht ziet een meervoudig belang voor 
lage weide gezien de strategische functie van het gebied 
in Utrecht. Het gaat onder andere om:
• Het bieden van veel werkgelegenheid op middelbaar  

en lager opgeleiden. lage weide biedt kansen voor  
het provinciaal beleid op het terrein van de aansluiting 
onderwijs – arbeidsmarkt;

• Het verbeteren van de ontsluiting per auto en de 
bereikbaarheid van het gebied met oV en fiets;

• Het bieden van kansen voor duurzame ontwikkelingen, 
o.a. op het terrein van energie;

• Het ontwikkelen van slimme logistieke (stads)distributie-
systemen, kansen voor experimenten.

industriekring lage weide (ilw) wil een werkstichting 
oprichten met als doel een structurele en bestendige 
investering in de kwaliteit van lage weide. de werkstichting 
en de daaraan gekoppelde activiteiten verhogen het niveau 
van de werk- en bedrijfslocaties op lage weide. en draagt 
bij aan investeringen in de ruimtelijk-economische kwaliteit 
en vervult daarmee de functie van vliegwiel en verbindende 
schakel. de werkstichting lage weide voert activiteiten uit 
die het vestigingsklimaat en de kwaliteit van het industrie-
terrein verbeteren. de stichting exploiteert daarbij zelf 
structureel geen projecten, vastgoed of bedrijfsactiviteiten. 
Zij verbindt en jaagt aan en faciliteert daar waar nodig.

provincie Utrecht en gemeente Utrecht willen nauw 
samenwerken (ook in de omvang en wijze van financiële 
ondersteuning) om de verbeteringen van lage weide 
mogelijk te maken.

PROjECT 12 

LagE wEIdE
dOEL
Het verbinden, afstemmen en waar mogelijk versterken van provinciale belangen, met name 
op het gebied van economie/werkgelegenheid, bereikbaarheid en duurzaamheid en bij 
bijdragen aan de oprichting van een werkstichting die structureel kan zorgdragen voor 
een kwaliteitsimpuls van Lage weide

Lage Weide

UTRECHT
Vleuten

Maarssen
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• Uitgave: maart 2018
• Vastgesteld: gedeputeerde staten, 13 maart 2018
• meer informatie: erik Versloot (programmamanager igp)
• Fotografie: Johan Hanko / JH projectfotografie
• Vormgeving: pier 19 grafisch ontwerpers
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