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Inleiding 
Op 4 augustus 1998 hebben provinciale Staten van Utrecht het Plan van Aanpak de Venen en het 
Convenant de Venen vastgesteld. Dit convenant regelde de uitvoering van het plan van aanpak samen 
met de partners (Rijk, provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, waterschappen, gemeenten, en 
maatschappelijke organisaties. 
In het convenant is vastgelegd dat de uitvoering periodiek geëvalueerd wordt.  
In 2004 heeft uw commissie ruimte en groen kennis genomen van de evaluatie van de uitvoering van 
het Plan van Aanpak de Venen, 1998. Kern hiervan was dat er breed draagvlak was voor de opgaven 
en dat de uitvoering versterking behoefde. Daarnaast werd geconstateerd dat er nieuwe opgaven lagen 
vanuit de agenda voor de westelijke veenweiden (2004), natuurbeleid (o.a. robuuste verbindingen), 
waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) en landschap (nationaal landschap Groene Hart). Daarom is 
besloten tot herijking van het plan van aanpak de Venen. 
In februari 2005 heeft uw commissie ruimte en groen kaders vastgesteld, waaraan het herijkte plan 
diende te voldoen (zie bijlage 1 Herijkt plan). Deze waren ontleend aan de eerder door Provinciale 
Staten vastgestelde strategische kaders. 
Het DB de Venen heeft het concept herijkte plan in april 2006 voor consultatie aan de betrokken 
partijen toegezonden. Uw commissie ruimte en groen heeft zich hierover in mei 2006 uitgesproken. 
 
Het Dagelijks Bestuur De Venen (DB), onder voorzitterschap van gedeputeerde Lokker, en het 
Algemeen Bestuur de Venen (AB) hebben op basis van de reacties het concept plan aangepast, om 
meer duidelijkheid te geven over de veenweide-aanpak en vooral hoe het begrip functie volgt peil in 
het gebied wordt uitgewerkt. Dit spitst zich toe op de invulling van de ambities in combinatie met de 
extra natuuropgave voor de robuuste verbinding (de Natte As) voor het gebied Groot Wilnis-
Vinkeveen. Daarnaast is de verhouding tussen ambities en middelen een belangrijk punt gebleken. 
Het DB en AB hebben op 19 december overeenstemming bereikt over het opstellen van een 
procesplan voor het gebied Groot Wilnis Vinkeveen.  
 
Samengevat biedt het herijkte plan de Venen nu een herbevestiging van de afspraken uit 1998, 
voorzien van een financieel programmeringskader (gebaseerd op de Agenda Vitaal Platteland 2007-
2013, Kaderdocument, provincie Utrecht). Daaraan zijn toegevoegd: 
een vernieuwde aanpak voor de veenweiden met gebiedsgerichte maatwerk en:  
de opdracht om in een gezamenlijk procesplan de invulling voor de Robuuste Ecologische Verbinding 
(Natte As) volgens het principe van functie volgt peil uit te werken in het deelgebied Groot Wilnis 
Vinkeveen. 
Voor het landschap stellen de partijen in de loop van 2007 een gezamenlijk 
landschapsontwikkelingskader op. 
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Nadere besluitvorming over de toekomst van polder Groot Mijdrecht Noord (verkenning water en 
ruimte) zal in de loop van 2007 volgen. 
 
Ten aanzien van de middelen hebben DB en AB vastgesteld dat deze onvoldoende zijn voor de 
volledige ambitie maar in de (intenties van de) provincie Utrecht voldoende zijn om als startkapitaal 
de uitvoering te versterken. Het DB zal op korte termijn aanvullende Rijksmiddelen (beschikbaar in de 
FES/Nota Ruimte middelen) voor de gewenste veenweide-aanpak, zowel voor 
hoogwatervoorzieningen in het primaire landbouwgebied als voor de inrichting van Groot Wilnis 
Vinkeveen aanvragen.  
In de loop van de uitvoeringsperiode (2009-2010) zal, afhankelijk van de voortgang van de uitvoering, 
een aanvullende vraag voor financiering van Rijksdoelen in het gebied worden gesteld. 
 
De provincie Zuid-Holland kan echter de komende 7 jaar geen middelen voor uitvoering in de Venen 
programmeren en wil daarom ook niet meer participeren in de uitvoeringsorganisatie. Het DB de 
Venen heeft daarom op 19 december 2006 besloten het Herijkte Plan de Venen vast te stellen zonder 
het Zuid-Hollandse deel van De Venen. De uitvoering zal de komende zeven jaar zonder de Zuid-
Hollandse partners worden uitgevoerd. Het DB De Venen zal begin 2007 voorstellen uitwerken over 
continuering van de uitvoeringsorganisatie. 
Het door uw Staten vast te stellen plan is hierop aangepast. De kaart kon in dit korte tijdsbestek niet 
meer worden aangepast. In de gedrukte versie zal het Zuid-Hollandse deel komen te vervallen. 
Het Dagelijks Bestuur van Stichting Ontwikkeling de Venen vraagt aan Gedeputeerde Staten en 
Provinciale Staten van Utrecht het Herijkt Plan de Venen vast te stellen als kader voor het op te stellen 
Gebiedsprogramma 2007-2013.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 5 februari 2007  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 16 januari 2007, dienst/sector REG-rlu, nummer 
2007reg000021i; 
 
Besluiten:  
 
� Het herijkt plan de Venen 2007 vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
 
Beoogd effect 
Integrale ontwikkeling van het landelijk gebied in Utrecht ten westen van de autosnelweg A2 en de spoorlijn 
Breukelen-Woerden en ten noorden van de Oude Rijn: ontwikkeling natuur, landbouw recreatie, water, milieu en 
sociaal economische vitalsiering.  Specifieke effecten zie Hoofdstuk 4 herijkt plan.  
 
Argumenten 
Het herijkte plan past binnen de gestelde kaders en geeft uitvoering aan het beleid in het landelijk gebied voor 
een belangrijk gebied in het Groene Hart.  
Het plan geeft daarbij uitvoering aan nieuwe beleidsontwikkelingen in de aanpak van het veenweidegebied 
(agenda voorde westelijke veenweiden) en natuurbeleid (robuuste verbindingen tussen natuurkerngebieden van 
de Venen en de Vechtstsreek) 
Het herijkte plan biedt een gebiedsgerichte concretisering van de vastgestelde kaders. 
 
Kanttekeningen 
De transformatie-opgave voor Groot Wilnis-Vinkeveen is nog niet vastgelegd. Met het procesplan worden de 
inzet van het provinciale beleid gematched met de wensen en mogelijkheden van betrokkenen in het gebied en 
met de beschikbare middelen. Het procesplan is ook noodzakelijk om beschikbare extra (Rijks)middelen in te 
kunnen zetten. 
Op onderdelen als milieu en sociaal economische vitalisering zijn procesafspraken gemaakt die nadere 
uitwerking krijgen in het op te stellen gebiedsprogramma 2007-2013. 
 
Financiën 
Geen: het kader voor de middelen is gegeven in de Agenda Vitaal Platteland (Kaderdocument vastgesteld door 
PS, 11 december 2006). Met de vaststelling van dit plan worden nog geen concrete financiële toezeggingen 
gedaan. Concrete beschikbaarstelling van middelen zal worden vastgelegd in het gebiedsprogramma 2007-2013, 
vast te stellen door GS en PS in de loop van 2007 en in de daaruit voortvloeiende jaarlijkse uitvoeringsplannen. 
 
Realisatie 
Het Plan van Aanpak de Venen is al sinds 1999 in uitvoering. Voor de uitvoeringsperiode 2007-2013 wordt een 
uitvoeringsprogramma gemaakt en door GS en PS vastgesteld Met een gebiedsovereenkomst worden de 
uitvoeringsafspraken met de partners bekrachtigd. Besluitvorming hierover is in de loop van 2007 voorzien. 
 
Juridisch 
In dit stadium is nog niet voorzien in aanpassing van het Convenant. Met het opstellen van een 
gebiedsprogramma 2007-2013 (op basis van het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland, dec. 2006) en het 
aangaan van een gebiedsovereenkomst worden bindende afspraken aangegaan.  
 
Europa 
Cofinanciering vanuit het 2e Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP2) is voorzien; maatregelen worden in 
uitwerkingsstadium getoetst aan Europese regels (o.a. Staatssteuntoets bij grondverwerving en catalogus groene 
en blauwe diensten). 
 
Communicatie 
Persbericht + communicatie op website na vaststelling door PS; brede communicatie richting betrokkenen door 
uitvoeringsorganisatie (Stichting Ontwikkeling de Venen). 
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Bijlagen 
 
Herijkt Plan de Venen 2007, vastgesteld door DB de Venen, 19 december 2006 (NB kaart wordt nog aangepast: 
Zuid-Hollandse deel vervalt). 
Bijlage bij statenvoorstel: beantwoording vragen commissie Ruimte en Groen 4 december 2006 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter,  
 

secretaris,  


