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1. Inleiding 
 
Aanleiding en doel  
GS hebben in april 2005 het MAP-streekplan 2005 – 2007 vastgesteld. In het MAP-streekplan is 
opgenomen dat een evaluatie zal plaatsvinden over de jaren 2005 en 2006.  
De evaluatie heeft drie doelen: 

- inzicht bieden in de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het MAP-streekplan; 
- (zonodig) bijsturen van de uitvoering van projecten en acties; 
- bouwsteen vormen voor het MAP-streekplan II 2008-2011, dat in de tweede helft van 2007 

aan PS zal worden voorgelegd. 
 
Opzet evaluatie  
Met deze evaluatie wordt de balans opgemaakt m.b.t. de uitvoering van het MAP-streekplan, in het 
bijzonder de uitvoering van de vijf strategische uitvoeringsprojecten en 37 acties. Daarbij wordt steeds 
een vergelijking gemaakt tussen de tekst in het MAP-streekplan en wat in 2005 en 2006 is bereikt.  
In paragraaf 2 wordt ingegaan op de positionering van het MAP-streekpla: de relatie met 
ontwikkelingsplanologie, de relatie met andere uitvoeringsprogramma’s en de provinciale rolopvatting 
en de financiën.  
In paragraaf 3 worden het totaalbeeld per strategisch uitvoeringsproject opgenomen. De 
achterliggende informatie per project is verwoord in bijlage 1.  
In paragraaf 4 is het totaalbeeld van de 37 acties beschreven. Bijlage 2 bevat het overzicht van de 
actielijst uit het MAP-streekplan, met in de laatste kolom de activiteiten/voortgang in 2005 en 2006.   
In paragraaf 5 zijn de algemene conclusies getrokken. Deze conclusies vormen input voor het MAP-
streekplan II 2008 – 2011.  
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2. Positionering MAP-streekplan 2005-2007  
 
In het MAP-streekplan 2005-2007  is een aantal ambities ten aanzien van het MAP-streekplan zelf 
opgenomen. Deze positionering heeft zowel betrekking op een aantal algemene punten over de 
uitvoering van het streekplan, als op de wijze van selectie van de (vijf) strategische 
uitvoeringsprojecten. Deze paragraaf gaat in de ambities, waarbij eerst een samenvatting van de tekst 
uit het MAP-streekplan en vervolgens de tussentijdse evaluatie wordt weergegeven.  
 
Relatie met ontwikkelingsplanologie  
Samenvatting tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Naast toelatings- en ordeningsplanologie biedt het MAP-streekplan vooral via de strategische 
uitvoeringsprojecten goede kansen om ontwikkelingsplanologie toe te passen. Belangrijke elementen 
van ontwikkelingsplanologie zijn onder meer: probleemstelling met elkaar delen, visies kenbaar 
maken, belangenverschillen bespreekbaar maken, haalbaarheid berekenen, onderhandelen en een 
procesgang die aan de belangstellenden recht doet. De planologische ruimte wordt daarbij als resultaat 
achteraf juridisch vastgelegd.  
Tussentijdse evaluatie 
Als de beginselen van ontwikkelingsplanologie in de praktijk worden toegepast, wordt gesproken over 
gebiedsontwikkeling.  
Bij vier van de vijf strategische uitvoeringsprojecten worden (beginselen van) 
ontwikkelingsplanologie toegepast. Het beste voorbeeld is Groot Mijdrecht Noord, dat ook als 
voorbeeldproject is opgenomen in het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling ‘NederlandBovenWater’. 
Ook het Regionaal Bedrijventerrein Woerden (samenhang visies / tekenen / haalbaarheid berekenen) 
en onderdelen van het Grebbelinie (o.a. herontwikkeling Fort aan de Buursteeg) kunnen als 
gebiedsontwikkeling worden aangemerkt. Bij Linschoterwaard was dit tot voor kort niet aan de orde. 
Recent speelt echter in dit project de mogelijke aankoop van gronden om een ruilproces van gronden 
op gang te brengen, waarbij er een relatie met gebiedsontwikkeling.  
In de praktijk blijkt verder dat voor een goede ruimtelijke ordening zowel ontwikkelingsplanologie / 
gebiedsontwikkeling als vormen van toelatingsplanologie nodig zijn. Met andere woorden: restrictief 
beleid in delen van de provincie creëert de goede omstandigheden voor kansrijke projecten met 
ontwikkelruimte elders.  
Daarnaast blijkt dat gebiedsontwikkeling tijd kost. Mede vanwege de complexiteit in het proces is het 
risico van vertragingen continu aanwezig, zeker als ook de omstandigheden waaronder het project 
wordt uitgevoerd veranderen. Dit heeft zich vooral gemanifesteerd bij het project Regionaal 
bedrijventerrein Woerden.  
 
Relatie met andere uitvoeringsprogramma’s 
Samenvatting tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Het MAP-Streekplan bevat niet alle projecten en acties die de provincie onderneemt om het streekplan 
uit te voeren. Onnodige overlap met de uitvoeringsprogramma’s van de andere strategische plannen en 
andere veelomvattende uitvoeringsdocumenten wordt hierdoor vermeden. Het MAP-streekplan bevat 
daarom ‘alleen’ enkele nieuwe strategische uitvoeringsprojecten en de concrete acties die al in het 
streekplan zelf zijn opgenomen.  
Tussentijdse evaluatie 
De uitvoeringsprojecten en acties komen nader aan de orde in de paragraven 3 en 4. Ten aanzien van 
de tekst in het MAP-streekplan zijn twee belangrijke kanttekeningen te plaatsen: 

- In het MAP-streekplan is opgenomen dat een onnodige overlap met andere 
uitvoeringsprogramma’s moet worden voorkomen. In de praktijk is gebleken dat bij de acties 
enige overlap niet bezwaarlijk is. De actielijst van het MAP-streekplan geeft een breed en 
redelijk dekkend beeld van de belangrijkste uitvoeringspunten. Door monitoring van de acties 
(ook in deze evaluatie) ontstaat een actueel beeld m.b.t. de uitvoering van het streekplan. 
Opname van een actie op de actielijst van het MAP-streekplan geeft een stimulans aan de 
uitvoering, ook als er overlap is met andere programma’s.  
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- De provinciale organisatie is de afgelopen twee jaar aantoonbaar meer op uitvoering gericht 
dan ten tijde van het opstellen van het MAP-streekplan. De totstandkoming van de Agenda 
Vitaal Platteland (AVP) is een voorbeeld. In het AVP vindt een integrale programmering 
plaats van alle projecten en uitvoeringstrajecten in het landelijk gebied. Ook de MAP-
projecten die op het landelijk gebied betrekking hebben (Groot Mijdrecht Noord, Grebbelinie, 
Linschoterwaard) zijn deels verankerd in het AVP. Bij de voorbereiding van het nieuwe MAP-
streekplan 2008-2011 zal moeten worden afgewogen wat dit betekent voor de positie van deze 
projecten. Ook ten aanzien van binnenstedelijke woningbouw is het denkbaar dat de komende 
jaren aanzienlijk hogere budgetten beschikbaar komen.  
Dit vraagt om een nadere afbakening van het nieuwe MAP-streekplan. De meerwaarde van 
een MAP-streekplan zit voor een groot deel in het overbruggen van het ‘gat’ tussen het 
streekplan – dat zich meestal op strategisch niveau beweegt - en de concrete uitvoering. Het is 
dan ook denkbaar dat de projecten die zuiver op uitvoering gericht zijn – en dus niet op het gat 
tussen het streekplan en de concrete uitvoering – niet meer in een nieuw MAP-streekplan 
worden opgenomen.  
 

Provinciale rolopvatting 
Tekst MAP-streekplan 2005-2007 
De financiële betrokkenheid hangt samen met de gekozen provinciale rol. De belangrijkste vormen 
zijn: 

- medeontwikkelaar in de vorm van actieve betrokkenheid bij grondverwerving en 
grondexploitatie; 

- voorfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van het uitlenen van geld dat op een later moment 
weer aan de provincie wordt terugbetaald; 

- garantstelling voor een bepaald bedrag. Door de garantstelling kunnen andere partijen actief 
(al dan niet risicodragend) investeren in de uitvoering; 

- subsidiëring, waarbij de provincie (onder voorwaarden) geld beschikbaar stelt voor de 
uitvoering. 

Tussentijdse evaluatie MAP-streekplan 2005 – 2007 
- medeontwikkelaar: dit is aan de orde bij de Grebbelinie (o.a. Fort aan de Buursteeg) en in de 

komende periode mogelijk ook de projecten Linschoterwaard en Groot-Mijdrecht Noord.  
- voorfinanciering: dit wordt toegepast bij Binnenstedelijke woningbouw in Amersfoort en 

Regionaal bedrijventerrein Woerden; 
- garantstelling: dit wordt op dit moment niet toegepast. Wel fungeert de provinciale 

subsidiëring bij Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort tot op zekere hoogte als 
garantstelling, omdat hierdoor andere partijen ook makkelijker in de projecten investeren; 

- subsidiëring: dit speelt bij de projecten Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, 
de Grebbelinie en Linschoterwaard.  

 
Financieel overzicht  
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het gereserveerde bedrag per project voor 3 
jaar, de uitgaven in 2005 en 2006 (inclusief verplichtingen) en het nog beschikbare budget in 2007. 
In bijlage 1 wordt kort per project ingezoomd op de financiële situatie.  
In 2005 is een ‘reserve projecten’ ingesteld, zodat de in 2005 niet bestede middelen beschikbaar 
blijven voor de hogere uitgaven in 2006 en 2007.  
Bij alle projecten worden de resterende middelen naar verwachting in 2007 besteed. Waarschijnlijk 
wordt het budget voor de thematische acties niet geheel benut. Het is denkbaar dat dit budget zal 
worden gebruikt bij een van de strategische uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld bij een eventuele 
grondaankoop bij het project Linschoterwaard.  
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Naam project Gereser-
veerde 
bedrag  

Uitgaven 
2005 

Uitgaven 
2006 

Verplich-
tingen 
2006 

Nog 
beschikbaar 
voor 2007  

Binnenstedelijk woningbouw 
Utrecht en Amersfoort  

 6.500.000              0 2.004.914 2.000.000 2.495.086 (*) 

Groot Mijdrecht Noord   1.200.000     87.653    282.525      89.372    740.450 
Regionaal bedrijventerrein 
Woerden 

 500.000 75.154 183.256      50.567    191.023 

Linschoterwaard       500.000              0      60.562      12.736    426.702 
Grebbelinie    1.500000       2.646      97.540      42.393 1.357.421 
Thematische acties       300.000     14.478         2.521        5.000 

 
260.360  

 
Totaal  10.500.000    179.931 2.648.959 2.220.068 5.471.042 

(*) Met de ondertekening van de prestatieovereenkomst met Amersfoort is hiervan voor het jaar 2007 2.450.000 vastgelegd 
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3. Strategische uitvoeringsprojecten  
 
De vijf strategische uitvoeringsprojecten zijn alle voortvarend opgepakt. Bij de projecten 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort en de Grebbelinie zijn de belangrijkste 
mijlpalen al bereikt en komt het nu aan op de concrete uitvoering. Bij de projecten Groot Mijdrecht 
Noord en Regionaal bedrijven Woerden wordt begin 2007 belangrijke besluitvorming voorzien. In 
Linschoterwaard is het voor het realiseren van de doelstellingen cruciaal dat voldoende ruilgrond voor 
kavelruil wordt verworven; ook hierover zal naar verwachting begin 2007 meer helderheid ontstaan. 
Door de voortgangsrapportages (driemaal per jaar) bestaat bij GS en PS steeds een actueel inzicht in 
de stand van zaken.  
Vooral vanwege het AVP en de toenemende focus op uitvoering bij enkele MAP-projecten, is een 
nadere afweging of deze projecten ook na 2007 onder de vlag van het MAP-streekplan blijven varen.  
 
Overzicht per strategisch uitvoeringsproject 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort 

- Een aanzienlijk deel van het budget van het MAP-streekplan is ingezet bij het project 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, gericht op het (sneller of met meer 
kwaliteit) realiseren van de binnenstedelijke opgave. 

- Met de provinciale bijdragen aan vier concrete projecten in Utrecht en Amersfoort konden 
deze projecten worden gestart en/of in uitvoering genomen. Daarmee heeft de provincie een 
substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de binnenstedelijke woningbouw; 

- De samenwerking met de gemeenten verloopt goed. Wel is merkbaar dat bij de gemeente 
Amersfoort (net als bij veel andere gemeenten overigens) een beperkte ambtelijke capaciteit 
voor de binnenstedelijke opgave beschikbaar is.  

- Voor de projecten zijn prestatieovereenkomsten afgesloten. De financiële bijdragen hebben 
het karakter van subsidies, uitgezonderd de bijdrage aan Stadsentree De Hogeweg. 
Voorfinanciering blijkt een goede manier om planvorming en realisatie van de 
binnenstedelijke opgave naar voren te trekken. 

- De prestatieovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2007. Dan is ook het project in 
deze vorm afgerond. Gezien het belang van binnenstedelijke woningbouw en het succes van 
de aanpak, ligt voortzetting van de betrokkenheid van de provincie bij de binnenstedelijke 
opgave in Utrecht en Amersfoort voor de hand.  

Groot Mijdrecht Noord  
- Groot Mijdrecht Noord is met voortvarendheid en zorgvuldig ter hand genomen. Het is voor 

een dergelijk complex en ingrijpend project bijzonder dat (in ieder geval tot en met de 
voorbereiding van de besluitvorming) de planning ook daadwerkelijk is gehaald.  

- Van het gereserveerde MAP-budget (€1.200.000) is eind 2006 circa €450.000 uitgegeven. Het 
resterende budget wordt in 2007 besteed aan de uitwerking/uitvoering van de nog te kiezen 
voorkeursstrategie.  

- Communicatie en de juiste betrokkenheid van alle belanghebbenden staat bij dit project hoog 
in het vaandel. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners (financieel, ruimtelijk) 
zijn belangrijk voor de acceptatie / draagvlak. Op Rijksniveau staat het project in de 
schijnwerpers.  

- Het vervolgtraject is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming die begin 2007 is 
voorzien. Bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan II 2008-2011 wordt dan ook 
bezien of dit project na 2007 zal doorlopen onder de vlag van het MAP-streekplan.  

 
Regionaal bedrijventerrein Woerden 

- De onderzoeken die nodig zijn voor de haalbaarheidsverkenning voor het Regionaal 
bedrijventerrein Woerden zijn allemaal uitgevoerd. 

- Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn de gemeenteraadverkiezingen in maart 2006, de wens van 
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de gemeente Woerden om eerst een economische visie voor hun grondgebied op te stellen en 
de context van het project (Uitvoeringsprogramma Groene Hart, NV-Utrecht).  

- Begin 2007 wordt de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald.  
 

Linschoterwaard 
- Bij het project is een aantal kleine successen behaald: inventarisatie van de mogelijkheden voor 

kavelruil bij alle grondeigenaren, aankoop gronden voor bufferzone bij Oudewater en zicht op de 
realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Hollandse Kade. 

- Voor het realiseren van de doelstellingen van het project is kavelruil nodig. Begin 2007 moet 
blijken of er voldoende concrete mogelijkheden hiervoor zijn. De beschikbaarheid van ruilgrond 
als start van de kavelruil is daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief 
grondbeleid worden ingezet.  

- Op dit moment is een beperkt deel van de beschikbare middelen gebruikt. Het is echter de 
verwachting dat het gehele bedrag nog in 2007 zal worden besteed voor het realiseren van de 
kavelruil. 

- Bij het opstellen van het MAP-streekplan II 2008 - 2011 zal, mede in het licht van de Agenda 
Vitaal Platteland, worden gezien of Linschoterwaard onder de vlag van het MAP-streekplan zal 
worden gecontinueerd. 

 
Grebbelinie  
- Geheel volgens planning is in het voorjaar de Gebiedsvisie Grebbelinie en Uitvoeringsprogramma 

door de Stuurgroep Grebbelinie, GS en PS vastgesteld. Ook is in september 2006 door alle 
betrokken partijen een Intentieverklaring vastgesteld. Mede door het gevolgde proces, bestaat een 
groot draagvlak voor de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma. 

- Vanaf de zomer van 2006 is het project in uitvoering. De doelen en ambities van het project zijn 
verankerd in het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland en moeten nog worden verankerd in het 
Gebiedsprogramma Gelderse Vallei / Eemland. Aandacht is nodig om ervoor zorg te dragen dat de 
benodigde middelen na 2007 ook feitelijk beschikbaar komen. 

- Nu het project succesvol is gestart en de financiering van de uitvoering van de projecten na 2007 
via het AVP gaat plaatsvinden, moet bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan II 2008 - 
2011 worden nagegaan of dit project onder vlag van het MAP-streekplan blijft varen.  
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4. Actielijst  
 

Het MAP-streekplan bevat 37 acties. In bijlage 2 zijn de acties opgenomen en is in de laatste kolom 
aangegeven wat de voortgang van de acties is geweest in 2005 en 2006. Waar zinvol is ook een 
doorkijk opgenomen naar 2007.  
Op basis van de Actielijst en de voortgang ontstaat het volgende beeld. 
 
- Het is zowel voor de provincie zelf als voor andere overheden, maatschappelijke organisaties en 

burgers belangrijk dat de acties en toezeggingen in het streekplan ook worden uitgevoerd. De 37 
acties zijn breed gespreid over de ruimtelijke beleidsterreinen. Bij elke acties is duidelijk 
aangegeven bij welke sector het initiatief ligt voor de uitvoering. Daarmee zijn er geen acties 
‘tussen wal en schip’ gevallen.  

 
- Monitoring van deze 37 acties – via het Verslag ruimtelijk beleid / Jaarrapportage MAP-streekplan 

2005 en deze evaluatie – geeft een goed beeld van de stand van zaken rond de uitvoering van het 
streekplan. Zonder opname in het MAP-streekplan, zouden veel acties later en enkele 
waarschijnlijk in het geheel niet zijn opgepakt.  

 
- Binnen twee jaar na vaststelling van het MAP-streekplan zijn al veel belangrijke resultaten 

geboekt. Een aantal voorbeelden daarvan: afronding onderzoek naar wateropgaven, start 
herstructurering Lage Weide, instelling kennisteam, opstellen en uitvoeren van programma 
leefbaarheid kleine kernen, opzet effectieve monitoringsystemen voor wonen en werken, start 
uitwerkingen nationale landschappen, uitwerkingsplannen Hart van de Heuvelrug, uitwerking 
grondbeleid en de vaststelling van de Handleiding bestemmingsplannen.  

 
- Alle acties zijn opgepakt. Een uitzondering hierop is het vormgeven van de Utrechtse Heuvelrug 

als provinciaal landschap, dat vanwege de prioriteit die gelegd is bij de nationale landschappen in 
2007 zal worden opgepakt.  
Bij zeven acties zijn substantiële vertragingen opgetreden ten opzichte van de planning zoals 
opgenomen in het MAP-streekplan. Voorbeelden zijn onder meer: afspraken over 
woonmilieudifferentiatie, robuuste ecologische verbindingszones, de bodemkaart 
veenweidegebieden en de Veiligheidsvisie Baarn. Een enkele keer heeft dit te maken met interne 
prioriteitstelling, maar meestel is de vertraging terug te voeren op de tijd die het kost om draagvlak 
bij externe partijen te genereren. Hier wordt veel aandacht aan besteed.  

 
- Naar de huidige inzichten zal circa de helft van de acties eind 2007 (de looptijd van het huidige 

MAP-streekplan) zijn afgerond of een routinematige toepassing geworden. Het ligt voor de hand 
de acties die na 2007 nog doorlopen, op te nemen het MAP-streekplan II 2008-2011.  

 
- Naast deze doorlopende acties verdient het aanbeveling in de Actielijst van MAP-streekplan II ook 

een selectie van andere voor het streekplan belangrijke acties op te nemen. In combinatie met 
jaarlijkse monitoring, wordt op deze wijze weer een impuls gegeven aan de uitvoering van het 
streekplan en blijft er een actueel beeld van de stand van zaken bij de uitvoering.  
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5. Conclusies en doorkijk MAP-streekplan II 2008 - 2011 
 
Conclusies  
- Het MAP-streekplan 2005 – 2007 heeft een stevige impuls gegeven aan de uitvoering van het 

streekplan. Daarbij heeft het onderscheid tussen een beperkt aantal strategische 
uitvoeringsprojecten, waaraan vrijwel het gehele budget wordt besteed, en de concrete 
(thematische) acties goed gewerkt.  

 
- De vijf strategische uitvoeringsprojecten zijn alle voortvarend opgepakt. Bij de projecten 

Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort en de Grebbelinie zijn de belangrijkste 
mijlpalen al bereikt en komt het nu aan op de concrete uitvoering. Bij de projecten Groot 
Mijdrecht Noord en Regionaal bedrijven Woerden wordt begin 2007 belangrijke besluitvorming 
voorzien. In Linschoterwaard is het voor het realiseren van de doelstellingen cruciaal dat 
voldoende ruilgrond voor kavelruil wordt verworven; ook hierover zal naar verwachting begin 
2007 meer helderheid ontstaan. Door de voortgangsrapportages is er bij GS en PS steeds een 
actueel inzicht in de stand van zaken.  
Vooral vanwege het AVP en de toenemende focus op uitvoering bij enkele MAP-projecten, is een 
nadere afweging aan de orde of deze projecten ook na 2007 onder de vlag van het MAP-streekplan 
blijven varen.  

 
- Het opnemen van concrete acties op de actielijst heeft stimulerend gewerkt bij de uitvoering van 

toezeggingen uit het streekplan. Door de jaarlijkse monitoring is er tevens een actueel beeld van de 
stand van zaken rond het streekplan. Binnen twee jaar na vaststelling van het MAP-streekplan, zijn 
bij veel acties al belangrijke resultaten bereikt. Zeven acties hebben substantiële vertraging 
opgelopen, vaak vanwege extra tijd die is voor het verwerven van draagvlak bij externe partijen. 

 
- Het totale budget van 10, 5 miljoen euro is conform de reservering in het MAP-streekplan zelf 

verdeeld over de vijf projecten en een beperkt bedrag voor de acties en procesvoering. Zoals 
verwacht, is hiervan in 2005 slechts een klein deel besteed. Door de uitgaven in 2006 en 
verwachte uitgaven in 2007 zal naar verwachting het gehele budget worden besteed. Alleen voor 
de uitvoering van de acties zijn waarschijnlijk minder financiële middelen nodig. Het is mogelijk 
dat het voorziene overschot wordt ingezet bij een of twee strategische uitvoeringsprojecten. 

 
Doorkijk naar MAP-streekplan II  
Op basis van de evaluatie kunnen drie aanbevelingen worden gedaan voor het nieuwe MAP-streekplan 
II 2008 – 2011. Deze kunnen worden betrokken bij het opstellen ervan. Daarnaast geeft 
vanzelfsprekend het nieuwe Coalitieakkoord de focus van het nieuwe MAP-streekplan aan.  
 
- Het verdient aanbeveling het onderscheid te handhaven tussen een beperkt aantal grotere 

strategische projecten en de meer concrete acties die nodig zijn voor de uitvoering. 
 
- Het is zinvol een afweging te maken welke van de vijf bestaande uitvoeringsprojecten ook na 

2007 voortgezet moeten worden onder de vlag van het MAP-streekplan. Het is daarbij belangrijk 
de consequenties van het AVP (programmering landelijk gebied) en eventuele forse extra 
investeringen in het stedelijk gebied (binnenstedelijke woningbouw) te betrekken. Dit geeft ook 
ruimte voor enkele nieuwe projecten in het MAP-streekplan II 2008 - 2011. In dat licht zit de 
meerwaarde van projecten in het MAP-streekplan meer en meer in het overbruggen van het ‘gat’ 
tussen het (strategische) streekplan zelf en de concrete uitvoering. Continuering van het huidige 
budget (10,5 miljoen euro) voor de komende periode is dan voldoende.  

 
- Een deel van de bestaande acties op de Actielijst is in 2007 nog niet afgerond en het ligt voor de 

hand deze in de nieuwe actielijst op te nemen. De Actielijst kan daarnaast worden aangevuld met 
nieuwe acties op onderdelen van het streekplan waar de uitvoering een impuls behoeft.  
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Bijlage 1: Strategische uitvoeringsprojecten 
 
In deze bijlage worden de vijf strategische uitvoeringsprojecten uit het MAP-streekplan tussentijds 
geëvalueerd. Dit vindt plaats door de beschrijving in het MAP-streekplan van de vijf projecten te 
vergelijken met de stand van zaken per eind 2006, voor de onderwerpen: 

- centrale doelstelling; 
- beschrijving project / resultaten; 
- financiële betrokkenheid; 
- betrokkenheid en draagvlak bij externe partijen; 
- planning. 

 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort  
 
Centrale doelstelling  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007
Bijdrage aan de realisatie van een aantal belangrijke projecten van bovenlokaal belang m.b.t. 
binnenstedelijke woningbouw in Utrecht en Amersfoort, zodat de projecten mogelijk worden gemaakt 
of sneller of met een hogere kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Daarbij kan het zowel gaan om de 
voorbereiding als om de uitvoering zelf.  
Tussentijdse evaluatie 
Centrale doelstelling is ongewijzigd en nog onverkort van kracht.  
 
Beschrijving project / resultaten  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007
De bijdrage van de provincie zorgt ervoor, dat hetzij het project daadwerkelijk gerealiseerd kan 
worden, danwel de realisering wordt versneld of dat het project met een hogere kwaliteit kan worden 
gerealiseerd. Het trekkerschap ligt bij de gemeente. Over de uitvoering van de projecten worden 
concrete afspraken gemaakt. In Amersfoort gaat het om het Euterpeplein en Stadsentree De Hogeweg. 
In Utrecht moet nog een nadere keuze worden gemaakt uit vier potentiële projecten.  
Tussentijdse evaluatie 

- Met Amersfoort zijn in een prestatieovereenkomst (december 2006) afspraken gemaakt over 
de bijdrage, voorwaarden, en prestatieafspraken met betrekking tot Euterpeplein en 
Stadsentree De Hogeweg. De prestatieovereenkomst is begin december 2006 ondertekend. 

- Voor Utrecht is gekozen voor de projecten As Kanaleneiland en Talmalaan. In juni 2006 
hebben provincie en gemeente de prestatieovereenkomst ondertekend over bijdrage, 
voorwaarden en afspraken.  

- Alle projecten zijn nu in uitvoering. Met deze projecten levert de provincie een substantiële 
bijdrage aan de binnenstedelijke opgave. De looptijd van de prestatieovereenkomsten is tot en 
met eind 2007.  

 
Financiële betrokkenheid  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007
Voor Amersfoort is €2.500.000 gereserveerd, waarvan €500.000 voorfinanciering voor planvorming 
stadsentree De Hogeweg.   
Voor Utrecht is €4.000.000 gereserveerd. 
Tussentijds evaluatie 
Voor proceskosten is bij de vaststelling van het projectplan €50.000 gereserveerd. De verdeling in de 
twee prestatieovereenkomsten is als volgt: 
Amersfoort: Euterpeplein:   €2.000.000 
 De Hogeweg:  €   450.000 (in beginsel voorfinanciering) 
Utrecht: As Kanaleiland: € 2.700.000 
 Talmalaan:  € 1.300.000 
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In de prestatieovereenkomsten is opgenomen dat 50% van de bijdrage na ondertekening wordt 
overgemaakt en 50% na afloop van de prestatieovereenkomst (december 2007), onder voorwaarde dat 
de afgesproken prestaties ook daadwerkelijk zijn geleverd.  
 
Betrokkenheid en draagvlak externe partijen 
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007 
De gemeenten staan positief tegenover de betrokkenheid van de provincie. De gemeenten zijn trekker 
van de projecten en zij zijn dan ook verantwoordelijk voor de communicatie met alle betrokkenen. 
Tussentijdse evaluatie 
Dit is conform de tekst van het MAP-streekplan uitgevoerd. De prestatieovereenkomsten en keuze van 
de concrete projecten zijn in goed onderling overweg tot stand gekomen. De vertraging die is 
opgetreden bij Amersfoort is vooral toe te schrijven aan de beperkte beschikbare ambtelijke capaciteit 
bij de gemeente.  
 
Planning  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007 
Voorjaar 2005:   Opstellen projectplan. 
Voorjaar 2005 – 2007:  Afspraken maken met Utrecht en Amersfoort en uitvoering van de afspraken. 
Tussentijdse evaluatie 
Het projectplan is juni 2005 opgesteld. De afspraken met Utrecht (juni 2006) en Amersfoort zijn 
gemaakt (december 2006) in de vorm van prestatieovereenkomsten. Met name de ondertekening van 
de prestatieovereenkomst in Amersfoort is vertraagd ten opzichte van de planning in het projectplan.  
Dit had te maken met het op het goede moment naar buiten brengen van het definitieve inrichtingsplan 
voor Euterpeplein. 
 
Totaalbeeld tussentijdse evaluatie  

- Een aanzienlijk deel van het budget van het MAP-streekplan is ingezet bij het project 
Binnenstedelijke woningbouw Utrecht en Amersfoort, gericht op het (sneller of met meer 
kwaliteit) realiseren van de binnenstedelijke opgave. 

- Met de provinciale bijdragen aan vier concrete projecten in Utrecht en Amersfoort konden 
deze projecten worden gestart en/of in uitvoering genomen. Daarmee heeft de provincie een 
substantiële bijdrage geleverd aan de realisatie van de binnenstedelijke woningbouw; 

- De samenwerking met de gemeenten verloopt goed. Wel is merkbaar dat bij de gemeente 
Amersfoort (net als bij veel andere gemeenten overigens) een beperkte ambtelijke capaciteit 
voor de binnenstedelijke opgave beschikbaar is.  

- Voor de projecten zijn prestatieovereenkomsten afgesloten. De financiële bijdragen hebben 
het karakter van subsidies, uitgezonderd de bijdrage aan Stadsentree De Hogeweg. 
Voorfinanciering blijkt een goede manier om planvorming en realisatie van de 
binnenstedelijke opgave naar voren te trekken. 

- De prestatieovereenkomsten lopen tot en met 31 december 2007. Dan is ook het project in 
deze vorm afgerond. Gezien het belang van binnenstedelijke woningbouw en het succes van 
de aanpak, ligt voortzetting van de betrokkenheid van de provincie bij de binnenstedelijke 
opgave in Utrecht en Amersfoort voor de hand. 
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Groot Mijdrecht Noord (voorheen ‘Water en ruimte in de Ronde Venen’) 
 
Centrale doelstelling  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Waterproblematiek in en om de Ronde Venen duurzaam oplossen; 
- Versterking en behoud van de ruimtelijke kwaliteit, vooral in gebieden waar deze onder druk 

staat als gevolg van slechte economische vooruitzichten voor de agrarische sector; 
- Realiseren van schakel in EHS en Natte As; 
- Kansen benutten voor recreatie, toerisme en economische ontwikkeling in het landelijk 

gebied; 
Tussentijdse evaluatie 
Centrale doelstelling is ongewijzigd en nog onverkort van kracht.  
 
Beschrijving project / resultaten  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Afronden onderzoek naar wateropgave en andere ruimtelijke opgaven; 
- Uitvoeren van een verkenning voor een duurzame inrichting van het gebied (voorbereiden 

besluitvorming, ontwikkelen strategie voor uitvoering en financiering, leidend tot een 
intentieovereenkomst voor de uitvoering); 

- Initiëren van een of meer voorbeeldprojecten 
Tussentijdse evaluatie 

- Het onderzoek naar wateropgave en andere ruimtelijke opgaven is in 2005 uitgevoerd; 
- Verkenning naar een duurzame inrichting is uitgevoerd en is gereed voor besluitvorming. In 

het project zijn vijf strategieën ontwikkeld: uitvoering Plan De Venen, Technieken, 
Meegroeien, Ophogen en Plas. De strategieën zijn beoordeeld op de aspecten haalbaarheid 
(beleidsmatig, effecten, acceptatie), betaalbaarheid en duurzaamheid. Bij deze beoordeling 
zijn zowel interne als externe experts betrokken.  

- Ten aanzien van de voorbeeldprojecten is er een functiecombinatieonderzoek water – natuur 
uitgevoerd. De resultaten hiervan hebben geleid tot enige aanpassing van de inrichting van 
Waverhoek. De gereserveerde middelen voor de voorbeeldprojecten worden naar verwachting 
in 2007 gebruikt voor de uitvoering van de voorkeursstrategie. 

- Welke vervolgtraject vanaf 2007 aan de orde is, hangt in hoge mate af van de keuze van de 
voorkeursstrategie.  

 
Financiële betrokkenheid  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007
De beschikbare middelen €1.200.000 worden ingezet voor: 

- Proceskosten  (€300.000): communicatie, feitenonderzoek, verkennen beoogde kwaliteiten en 
oplossingsrichtingen;  

- voorbeeldprojecten en praktijkonderzoek (€900.000) 
Tussentijds evaluatie 
In het projectplan is de begroting nader uitgewerkt. Vanuit het budget van het MAP-streekplan is eind 
2006 circa €450.000 uitgegeven voor proceskosten en praktijkonderzoek. Het resterende budget zal in 
2007 worden benut voor de uitvoering van de (nog te kiezen) voorkeursstrategie.  
 
Planning  
Tekst MAP-streekplan 2005-2007

- Afronden voorverkenning naar wateropgave (voorjaar 2005) 
- Opstellen projectplan (voorjaar 2005) 
- Voorbereiden en uitvoeren voorbeeldprojecten (voorjaar 2005 – 2007) 
- Uitvoeren verkenning, gevolgd door besluitvorming over de uitvoering (vanaf voorjaar 2005). 

Tussentijdse evaluatie 
- Voorverkenning naar wateropgave is conform planning voorjaar 2005 afgerond. 
- Projectplan is conform planning voorjaar 2005 opgesteld en juni 2005 door GS vastgesteld. 
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- Onderzoek naar functiecombinatie onderzoek is uitgevoerd. Er zijn geen andere 
voorbeeldprojecten uitgevoerd. 

- Uitvoeren verkenning en bijbehorende besluitvorming zijn conform planning en conform 
projectplan uitgevoerd. De besluitvorming is begin 2007 voorzien; de uitkomsten van deze 
besluitvorming zijn op het moment van het opstellen van deze evaluatie nog niet bekend. Het 
vervolgtraject van het project is in hoge mate afhankelijk van deze besluitvorming en de te 
kiezen voorkeursstrategie.  

 
Betrokkenheid en draagvlak externe partijen 
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007 
Het project wordt in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht 
(AVG) en de gemeente De Ronde Venen uitgevoerd. Zodra de problematiek en globale 
randvoorwaarden bekend zijn, wordt samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties.  
Tussentijdse evaluatie 
In de Stuurgroep zijn AGV en de gemeente vertegenwoordigd. Het Expertisenetwerk 
gebiedsontwikkeling Habiforum participeert in het proces. De samenwerking verloopt goed. In 2005 
en 2006 zijn veel inspanningen gedaan om het proces en de communicatie met alle belanghebbenden 
zo goed mogelijk te laten verlopen (bijeenkomsten met bewoners en maatschappelijke organisaties, 
nieuwsbrieven, website, e-mail, individuele gesprekken).  
Een ingestelde kerngroep van bewoners heeft de samenwerking opgeschort, vooral omdat zij nut en 
noodzaak niet erkenden en niet wilden dat de mogelijkheid van een multifunctionele plas werd 
onderzocht. Zij stopten de samenwerking toen niet aan hun voorwaarden werd voldaan. Uit 
achtentwintig individuele gesprekken met bewoners en ondernemers blijken de meeste geïnterviewden 
de problemen te erkennen. Veel bewoners van de droogmakerij zelf hebben grote bezwaren bij 
bepaalde voorkeursstrategieën, terwijl die door andere bewoners en ondernemers uit de gemeente juist 
als gunstig worden beoordeeld.  
Regionale partners en deskundigen zijn betrokken bij de beoordeling van duurzame ontwikkeling; 
deze beoordeling leidde tot een eenduidig beeld. 
Op Rijksniveau krijgt het project bijzondere aandacht, wat onder meer blijkt uit de opname van het 
project in het Praktijkboek Gebiedsontwikkeling NederlandBovenWater en werkbezoeken van premier 
Balkenende en Prins Willem-Alexander aan het gebied. Ook staat het project op de groslijst om in 
aanmerking te komen voor Nota Ruimte gelden.  
 
Totaalbeeld tussentijdse evaluatie  

- Groot Mijdrecht Noord is met voortvarendheid en zorgvuldig ter hand genomen. Het is voor 
een dergelijk complex en ingrijpend project bijzonder dat (in ieder geval tot en met de 
voorbereiding van de besluitvorming) de planning ook daadwerkelijk is gehaald.  

- Van het gereserveerde MAP-budget (€1.200.000) is eind 2006 circa €450.000 uitgegeven. Het 
resterende budget wordt in 2007 besteed aan de uitwerking/uitvoering van de nog te kiezen 
voorkeursstrategie.  

- Communicatie en de juiste betrokkenheid van alle belanghebbenden staat bij dit project hoog 
in het vaandel. Helderheid en voldoende perspectieven voor bewoners (financieel, ruimtelijk) 
zijn belangrijk voor de acceptatie / draagvlak. Op Rijksniveau staat het project in de 
schijnwerpers.  

- Het vervolgtraject is in hoge mate afhankelijk van de besluitvorming die begin 2007 is 
voorzien. Bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan 2008 - 2011 wordt dan ook bezien 
of dit project na 2007 zal doorlopen onder de vlag van het MAP-streekplan.  
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Regionaal bedrijventerrein Woerden   
 
Centrale doelstelling 
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
De realisatie van een vernieuwend en duurzaam bedrijventerrein ten westen van Woerden, dat volgens 
de principes van zorgvuldig ruimtegebruik tot stand gekomen is en op zorgvuldige wijze 
landschappelijk is ingepast. Het bedrijventerrein is zowel bedoeld voor de reguliere groei als voor de 
hervestiging van uit te plaatsen bedrijven uit omliggende kernen en buitengebied.  
Tussentijdse evaluatie 
De doelstelling is nog onverkort van kracht.  
 
Beschrijving project / resultaten  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
De feitelijke realisatie van het bedrijventerrein wordt na 2010 voorzien. Het project heeft betrekking 
op de voorbereiding ervan. In het project wordt een haalbaarheidsverkenning uitgevoerd, met in ieder 
geval aandacht voor: 

- de technische haalbaarheid; 
- de ontwikkeling van enkele ruimtelijke varianten, inclusief kosten en opbrengsten; 
- de wijze waarop bedrijven die in aanmerking komen voor verplaatsing daadwerkelijk kunnen 

worden verplaatst.  
Na de haalbaarheidsverkenning wordt het vervolgtraject bepaald. Uitgangspunt is dat in 2006 
helderheid ontstaat over de realisatie van het bedrijventerrein en de aanleg van de westelijke randweg. 
Tussentijdse evaluatie 
Ten behoeve van de haalbaarheidsverkenning is een aantal afzonderlijke onderzoeken uitgevoerd naar 
profiel en type bedrijvigheid, fysieke randvoorwaarden en ruimtelijke varianten, uitplaatsing van 
bedrijven, de mogelijke vormgeving van een uitvoeringsorganisatie, en aanwezige flora en fauna. 
Bij de uitvoering van de onderzoeken en de besluitvorming over de haalbaarheidsverkenning is 
vertraging opgetreden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn: 

- de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006. In een ruime periode voor en na de 
verkiezingen kon om verschillende redenen slechts in een laag tempo voortgang worden 
geboekt; 

- het opstellen door de gemeente Woerden van een Economische visie. Dit is een afspraak in het 
Coalitieakkoord van de gemeente Woerden; 

- context van het project, met name de ligging aan de rand van het venster Bodegraven – 
Woerden uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart en de relatie met de NV-Utrecht (Oude 
Rijn zone).  

Naar verwachting wordt begin 2007 de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald. 
 
Financiële betrokkenheid  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Het beschikbare budget (€500.000) wordt ingezet ter dekking van de voorbereidingskosten (proces, 
haalbaarheidsverkenning, aanvullend onderzoek, ontwikkelingsplan). Een deel van dit bedrag kan 
worden beschouwd als plankosten en kan later weer terugvloeien naar de provincie.  
Tussentijdse evaluatie 
Een aanzienlijk deel van dit budget (inschatting €440.000) heeft betrekking op het uitvoeren van de 
haalbaarheidsverkenning (inhuur menskracht voor de gemeente Woerden en middelen voor de 
onderzoeken). In november 2005 hebben provincie en gemeente een Intentieverklaring ondertekend, 
waarin is opgenomen dat deze kosten als ‘plankosten’ worden aangemerkt. De provincie financiert 
deze plankosten voor. Als de ontwikkeling van het bedrijventerrein niet doorgaat, is het risico voor de 
provincie.  
Eind 2006 is ruim €300.000 uitgegeven. Over het resterende budget zal besluitvorming plaatsvinden in 
het kader van het bepalen van het vervolgtraject (begin 2007). 
 
Draagvlak en betrokkenheid externe partijen  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
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Er is op basis van een uitgevoerd onderzoek naar de nadere onderbouwing van de economische 
behoefte draagvlak bij de betrokken gemeenten (Woerden, Oudewater, Montfoort, Lopik) voor de 
haalbaarheidsverkenning. Bij de haalbaarheidsverkenning worden ook andere organisaties betrokken. 
Tussentijdse evaluatie 
Met de vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke organisaties vindt regelmatig 
bilateraal overleg plaats en zij zijn tevens vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De betrokken 
gemeenten zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep en projectgroep. Bij de gemeenten Montfoort, 
Oudewater en Lopik is draagvlak voor het RBT-Woerden, met name bij Oudewater.  
Het RBT-Woerden is een verkiezingsitem geweest in de gemeente Woerden. Voorafgaand aan een 
standpuntbepaling door het college en gemeenteraad ten aanzien van het RBT-Woerden, stelt de 
gemeente eerst een Economische visie voor haar grondgebied op.  
 
Planning  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007

- Opstellen projectplan (voorjaar 2005) 
- Uitvoeren haalbaarheidsverkenning (voorjaar 2005 – voorjaar 2006) 
- Op basis van haalbaarheidsverkenning bepalen vervolgstappen  

Tussentijdse evaluatie 
Het projectplan is in juni 2005 vastgesteld. Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende 
besluitvorming is vertraging opgetreden, zoals al aangegeven onder het kopje ‘Beschrijving project / 
resultaten. 

Totaalbeeld tussentijdse evaluatie  
- De onderzoeken die nodig zijn voor de haalbaarheidsverkenning voor het Regionaal 

bedrijventerrein Woerden zijn allemaal uitgevoerd. 
- Bij de haalbaarheidsverkenning en bijbehorende besluitvorming is vertraging opgetreden. De 

belangrijkste redenen hiervoor zijn de gemeenteraadverkiezingen in maart 2006, de wens van 
de gemeente Woerden om eerst een economische visie voor hun grondgebied op te stellen en 
de context van het project (Uitvoeringsprogramma Groene Hart, NV-Utrecht).  

- Begin 2007 wordt de balans opgemaakt en wordt het vervolgtraject bepaald.  
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Linschoterwaard  
 
Centrale doelstelling 
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied Linschoterwaard en omgeving door 
de landbouwkundige, recreatieve, ecologische en landschappelijke structuren te versterken, de 
cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden, en waterknelpunten in de regio op te lossen. 
Tussentijdse evaluatie 
De doelstelling is nog onverkort van kracht. 
 
Beschrijving project / resultaten  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Voorafgaand aan het MAP-streekplan is een Startdocument Linschoterwaard opgesteld. Deze 
gebiedsuitwerking is ondertekend door de gemeente Montfoort, Oudewater, de Stichting Landgoed 
Linschoten en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.  
In het Startdocument zijn 13 projecten opgenomen. Belangrijke onderwerpen zijn onder meer: 
verbeteren landbouwkundige structuur door kavelruil, verbeteren van het recreatieve netwerk, 
realiseren nieuwe natuurgebieden en verbindingszones, verbeteren landschappelijke kwaliteit door 
inpassing A12 en bedrijventerreinen bij Montfoort en Linschoten, en vergroting van de 
bergingscapaciteit van de Boezem van Woerden. 
De middelen uit het MAP worden deels ingezet voor verbetering van de agrarische structuur. 
Vrijwillige kavelruil is belangrijk om de doelen te realiseren. 
Tussentijdse evaluatie 
Er zijn enkele belangrijke resultaten gehaald: er is een kavelruilcoördinator aangesteld die bij alle 
grondeigenaren heeft geïnventariseerd welke wensen er zijn ten aanzien van kavelruil, voor de 
bufferzone bij Oudewater zijn gronden aangekocht, er is zicht op de realisatie van een ecologische 
verbindingszone bij de Hollandse Kade en de deelprojecten Groene Bebouwingslinten en Promotie 
Linschoterwaard zijn gestart. Enkele deelprojecten moeten nog worden gestart.  
Voor het project breekt nu een cruciale fase aan: zijn uit de inventarisatie bij de grondeigenaren 
voldoende aanknopingspunten voor kavelruil en zijn er concrete mogelijkheden om deze wensen ook 
waar te maken? De kavelruil is van essentieel belang voor de verbetering van de agrarische structuur 
en voor het realiseren van doelstellingen voor nieuwe natuur, water en bufferzones en is daarmee in 
hoge mate bepalend voor het slagen van het project. De beschikbaarheid van voldoende ruilgrond is 
daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief grondbeleid worden ingezet. 
 
Financiële betrokkenheid  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
De bijdrage vanuit het budget van het MAP-streekplan (€500.000) zal worden ingezet voor: 
- proceskosten (€20.000); 
- versterking agrarische structuur (€200.000); 
- fysieke maatregelen op het gebied van landschappelijke inpassing, cultuurhistorische 

herkenbaarheid, recreatie en natuur (€280.000). 
Tussentijdse evaluatie 
In het projectplan is de onderlinge verdeling van het beschikbare budget enigszins gewijzigd, waarbij 
een groter deel zal worden ingezet ter versterking van de agrarische structuur (kavelruil). Er is tot nu 
toe circa €140.000 uitgegeven/verplicht. Het is echter de verwachting dat het resterende bedrag nog in 
2007 zal worden besteed voor het realiseren van de kavelruil.  

Draagvlak en betrokkenheid externe partijen  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Naast de provincie zullen de gemeenten Oudewater en Montfoort, de Stichting Landgoed Linschoten 
en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Intentieverklaring ondertekenen. Daarnaast 
worden nauwe contacten onderhouden met andere maatschappelijke organisaties en 
burgers/particulieren. 
Tussentijdse evaluatie 
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In de Stuurgroep zijn de genoemde partijen vertegenwoordigd. In oktober 2005 is een bijeenkomst 
voor grondeigenaren gehouden. Daarbij bleek een groot wantrouwen te zijn ten opzichte van 
overheidsplannen voor het landelijk gebied. Daarom is bij het vervolgproces nog sterker gekozen voor 
een bottem-up proces, waarbij alle grondeigenaren zijn bezocht. Deze aanpak heeft het draagvlak 
versterkt. Eind 2006 bespreekt de Stuurgroep de resultaten van de inventarisatie van de 
kavelruilcoördinator en worden de vervolgactiviteiten bepaald. 
 
Planning  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Opstellen projectplan in voorjaar 2005  
Start voorbereiding en uitvoering van deelprojecten. Het project ‘Kavelruil’ start reeds in 2005.  
Tussentijdse evaluatie 
Het projectplan is in het voorjaar van 2005 opgesteld en in juni door GS vastgesteld. Bij beschrijving 
project / resultaten is al aangegeven dat een aantal deelprojecten is vertraagd. 
 
Totaalbeeld tussentijdse evaluatie  
- Bij het project is een aantal kleine successen behaald: inventarisatie van de mogelijkheden voor 

kavelruil bij alle grondeigenaren, aankoop gronden voor bufferzone bij Oudewater en zicht op de 
realisatie van een ecologische verbindingszone langs de Hollandse Kade. 

- Voor het realiseren van de doelstellingen van het project is kavelruil nodig. Begin 2007 moet 
blijken of er voldoende concrete mogelijkheden hiervoor zijn. De beschikbaarheid van ruilgrond 
als start van de kavelruil is daarbij van groot belang. Hiervoor zal naar verwachting actief 
grondbeleid worden ingezet.   

- Op dit moment is een beperkt deel van de beschikbare middelen gebruikt. Het is echter de 
verwachting dat het gehele bedrag nog in 2007 zal worden besteed voor het realiseren van de 
kavelruil. 

- Bij het opstellen van het MAP-streekplan 2009 - 2011 zal, mede in het licht van de Agenda Vitaal 
Platteland, worden bezien of Linschoterwaard onder de vlag van het MAP-streekplan zal worden 
gecontinueerd. 
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Grebbelinie  
 
Centrale doelstelling 
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Het vergroten van de (ruimtelijke) kwaliteit en functionaliteit van de Grebbelinie door het:  
- herstellen en beter herkenbaar en beleefbaar maken van waardevolle cultuurhistorische elementen 

en structuren; 
- versterken van de recreatief-toeristische mogelijkheden als belangrijke drager van de 

plattelandseconomie; 
- het versterken van de ecologische en landschappelijke waarden. 
Tussentijdse evaluatie 
De doelstelling is nog onverkort van kracht. 
 
Beschrijving project / resultaten  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
In de periode van het MAP-streekplan (2005 – 2007) wordt een samenhangend ontwikkelingsbeeld 
met bijbehorend actieprogramma opgesteld. Hierbij ligt het accent op het actieprogramma. Het ligt het 
voor de hand om, vanuit het samenhangende beeld, een aantal ‘hotspots’ te benoemen waar de 
inspanningen uit het actieprogramma zich vooral op richten.  
Tussentijdse evaluatie 
De gebiedsvisie (het samenhangende ontwikkelingsbeeld) en het uitvoeringsprogramma zijn door de 
Stuurgroep Grebbelinie (april 2006), GS (mei 2006) en PS (juli 2006) vastgesteld. In het 
uitvoeringsprogramma, zijn circa 100 projecten/acties opgenomen, waarvan 11 als sleutelproject zijn 
aangeduid. Daarmee is het gelukt om in een kort tijdsbestek een breed gedragen visie met 
actieprogramma op te stellen. Dit blijkt ook uit de door vele partijen ondertekende Intentieverklaring. 
Een van de sleutelprojecten betreft het Fort aan de Buursteeg. In 2006 is onderhandeld over de 
aankoop van een deel van het Fort waarop een camping ligt. Parallel aan de onderhandeling is een 
scenariostudie voor de toekomstige inrichting uitgevoerd, waarbij GS en PS hebben gekozen voor de 
ontwikkeling van het fort tot een recreatief centrum inclusief een bezoekerscentrum. 
In het vervolg zal jaarlijks een Jaarprogramma (met een doorkijk naar de komende jaren) worden 
opgesteld. Het eerste Jaarprogramma is in november door de Stuurgroep Grebbelinie vastgesteld en in 
december door GS.  
 
Financiële betrokkenheid  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Opstellen ontwikkelingsbeeld met actieprogramma en bijbehorend proces:  €   200.000 
Uitvoering actieprogramma:       €1.300.000 
Tussentijdse evaluatie 
Door gedeeltelijke financiering uit andere bronnen, heeft het opstellen de Gebiedsvisie minder kosten 
met zich meegebracht voor het MAP-streekplan (circa €110.000). Het resterende budget voor 
proceskosten wordt gebruikt ter dekking van de financiering van het projectmanagement in 2007. Het 
gereserveerde bedrag voor uitvoering zal in 2007 vrijwel geheel worden besteed aan uitvoering van 
het Jaarprogramma 2007 en een reservering voor de ontmanteling van Camping de Batterijen.  
De totale kosten van het uitvoeringsprogramma zijn geschat op circa €40.000.000. Het is belangrijk 
dat een evenredig deel hiervan goed wordt verankerd in het Kaderdocument AVP en het 
Gebiedsprogramma  Gelderse Vallei / Eemland.  
 
Draagvlak en betrokkenheid externe partijen  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Er is draagvlak bij de belangrijkste partijen: Rijk, provincie Gelderland, gemeenten, Waterschap Vallei 
en Eem, terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties, Utrechts Bureau voor Recreatie en 
Toerisme, Stichting Grebbelinie. Er wordt overwogen om de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei 
met programmabureau een belangrijke rol te geven bij het opstellen en uitvoeren van het 
actieprogramma. 
Tussentijdse evaluatie 
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Alle genoemde partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep. De gebiedsvisie en 
uitvoeringsprogramma hebben een groot draagvlak in de streek, wat ook blijkt uit de door alle 
betrokken partijen ondertekende intentieverklaring. Dit is ook de verdienste van het gevolgde proces 
bij de Grebbelinie, waarbij er veel ruimte is geweest voor inbreng van onderaf. Een voorbeeld hiervan 
zijn de drie bewonersavonden die voorafgaand aan de gebiedsvisie zijn gehouden, waarbij burgers al 
in een vroeg stadium ideeën voor de ontwikkeling van de Grebbelinie konden aandragen. 
De uitvoering van het programma vindt in nauwe samenwerking plaats met de het programmabureau 
van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei.  
 
Planning  
Tekst MAP-streekplan 2005 – 2007
Voorjaar 2005:    Opstellen projectplan 
Zomer 2005 – voorjaar 2006:  opstellen ontwikkelingsbeeld met actieprogramma 
Voorjaar 2006:   Uitvoering actieprogramma 
Tussentijdse evaluatie 
Projectplan, gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma zijn zonder vertraging tot stand gekomen. De 
omschakeling naar de uitvoeringsfase en het opstellen van het Jaarprogramma 2007 heeft in de tweede 
helft van 2006 de nodige tijd gekost. De financiën voor het Jaarprogramma 2007 zijn vrijwel geheel 
afkomstig uit het MAP-streekplan. De financiering voor de periode na 2007 zal plaatsvinden in het 
kader van het AVP. 
 
Totaalbeeld tussentijdse evaluatie  
- Geheel volgens planning is in het voorjaar de Gebiedsvisie Grebbelinie en Uitvoeringsprogramma 

door de Stuurgroep Grebbelinie, GS en PS vastgesteld. Ook is in september 2006 door alle 
betrokken partijen een Intentieverklaring vastgesteld. Mede door het gevolgde proces, bestaat een 
groot draagvlak voor de Gebiedsvisie en het Uitvoeringsprogramma. 

- Vanaf de zomer van 2006 is het project in uitvoering. De doelen en ambities van het project zijn 
verankerd in het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland en moeten nog worden verankerd in het 
Gebiedsprogramma Gelderse Vallei / Eemland. Aandacht is nodig om ervoor zorg te dragen dat de 
benodigde middelen na 2007 ook feitelijk beschikbaar komen. 

- Nu het project succesvol is gestart en de financiering van de uitvoering van de projecten na 2007 
via het AVP gaat plaatsvinden, moet bij het opstellen van het nieuwe MAP-streekplan 2008 - 2011 
worden nagegaan of dit project onder vlag van het MAP-streekplan blijft varen.  
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Bijlage 2: Acties

De bijgevoegde kleurenindeling heeft de volgende betekenis:

Actie is eind 2006 geheel uitgevoerd en afgerond.
Actie wordt naar verwachting in 2007 afgerond of is een routinematige toepassing geworden.
Actie loopt naar verwachting na 2007 door.

Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

1. Wateropgave
Bethunepolder
(4.2 en 9.1)

Het nader onderzoeken van de waterhuishoudkundige opgave in
Bethunepolder. Afhankelijk van de uitkomst moeten zo nodig
alternatieven worden gezocht voor de drinkwaterfunctie van dit
gebied. Na het onderzoek moet een besluit worden genomen
over eventuele waterberging. Zonodig vindt een verdere
verankering van de wateropgave plaats via een uitwerkingsplan
of een partiële herziening.

2005: nader onderzoek
naar wateropgave
gereed
2008: besluitvorming
over eventuele
waterberging en
zonodig planologische
verankering

Provincie, Hoogheemraadschap AGV en de gemeente Amsterdam
hebben gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar aard en omvang
van de wateropgave. Het onderzoek is in 2006 afgerond.
Hoogheemraadschap AGV heeft de provincie eind 2006
schriftelijk meegedeeld dat voor de Bethunepolder geen
grootschalige waterberging nodig is. Wel is een (beperkte)
waterberging van circa 120 ha nabij de Molenpolder. Dit kan
mogelijk worden gecombineerd met nieuwe natuur in het kader
van de Westelijke Natte As. Als hierover meer duidelijkheid is,
kan verdere verankering in het streekplan plaatsvinden. De
gemeenten en andere belanghebbenden worden middels een brief
van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de
resultaten.

2. Wateropgave
Hollandsche
IJssel/Oude Rijn
(4.2 en 12.1)

Het nader onderzoeken van de waterhuishoudkundige opgave in
gebied Hollandsche IJssel/Oude Rijn. Afhankelijk van de
uitkomst, wordt zonodig zorg gedragen voor een passende
planologische verankering.

2005: nader onderzoek
naar wateropgave
uiterlijk gereed
2007: besluitvorming
over eventuele
waterberging en
zonodig planologische
verankering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2005 en
2006 onderzoek gedaan naar aard en omvang van de wateropgave
uitgevoerd, inclusief enkele potentiële oplossingsrichtingen.
Het Hoogheemraadschap heeft de provincie eind 2006 schriftelijk
meegedeeld dat hier geen grootschalige waterberging nodig is. Er
kan worden volstaan met technische maatregelen en kleinschalige
ruimtelijke maatregelen. Gezien deze uitkomst is geen verdere
verankering in het streekplan nodig; wel worden de gemeenten en
andere belanghebbenden middels een brief van de provincie begin
2007 op de hoogte gesteld van de resultaten.
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Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

3. Wateropgave in /
rondom stad Utrecht
(4.2 en 9.1)

Het nader onderzoeken van de watergave in/rondom de
gemeente Utrecht. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig
zorg gedragen voor een passende planologische verankering.

2005: nader onderzoek
naar wateropgave
uiterlijk gereed
2007: besluitvorming
over eventuele
waterberging en
zonodig planologische
verankering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft in 2005 en
2006 onderzoek gedaan naar aard en omvang van de wateropgave
uitgevoerd, inclusief enkele potentiële oplossingsrichtingen.
Het Hoogheemraadschap heeft de provincie eind 2006 schriftelijk
meegedeeld dat voor de wateropgave geen grootschalige
waterberging nodig is. Er kan worden volstaan met technische
maatregelen en kleinschalige ruimtelijke maatregelen. Gezien
deze uitkomst is geen verdere verankering in het streekplan nodig;
wel worden de gemeenten en andere belanghebbenden middels
een brief van de provincie begin 2007 op de hoogte gesteld van de
resultaten.

4. Wateropgave
Broekzijdsche polder
(4.2 en 12.1)

Het nader onderzoeken van de wateropgave in Broekzijdsche
polder. Afhankelijk van de uitkomst, wordt zonodig zorg
gedragen voor een passende planologische verankering.

2005: nader onderzoek
naar wateropgave
uiterlijk gereed
2007: besluitvorming
over eventuele
waterberging en
zonodig planologische
verankering

Het Hoogheemraadschap AGV heeft het onderzoek in 2005
afgerond. Zij heeft vervolgens de provincie eind 2006 schriftelijk
meegedeeld dat voor de Broekzijdsche polder geen grootschalige
ruimtelijke maatregelen nodig is.
Gezien deze uitkomst is geen verdere verankering in het
streekplan nodig; wel worden de gemeenten en andere
belanghebbenden middels een brief van de provincie begin 2007
op de hoogte gesteld van de resultaten.

5. Veiligheidsvisie
Baarn e.o. (4.2 en 8.1)

Het opstellen van een visie met concrete maatregelen over de
wijze waarop de buitendijks gelegen delen van de bestaande en
nieuwe bebouwing in Baarn en Amersfoort kunnen voldoen aan
de veiligheidsnormen met betrekking tot de risico’s voor
overstroming vanuit het Markermeer en Eemmeer.

2005: Veiligheidsvisie
uiterlijk gereed

De veiligheidsvisie is nog niet gestart. De beleidslijn ‘Buitendijks
meren en delta's’ zou in 2005 door het rijk worden vastgesteld. Dit
is de basis voor de Veiligheidsvisie. De beleidslijn is echter eind
2006 nog steeds niet vastgesteld door het Rijk, waardoor
vertraging is opgelopen. Zodra de beleidslijn vastgesteld is, kan de
provincie met de Veiligheidsvisie starten.

6. Onderzoek tegengaan
verzilting (4.2)

Het onderzoeken van de noodzaak van de aanleg van
zoetwaterreservoirs of aanvoerroutes van zoet water, met als
doel het tegengaan van verzilting.

2007: voorstel gereed
voor eventueel te
nemen maatregelen

Het onderzoek is in opdracht van Rijkswaterstaat met de
betrokken waterschappen en provincies uitgevoerd. Uitkomst van
het onderzoek is dat de kosten-batenverhouding van ruimtelijke
maatregelen ongunstig is en ruimtelijke maatregelen daardoor niet
in beeld zijn.
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Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

7. Stichtse Lijn (5.3) Het onderzoeken van het tracé van de Stichtse Lijn en van de
vorm van openbaar vervoer.

Zo mogelijk in periode
2005 – 2007

In 2005 en 2006 is er geen onderzoek gedaan. In oktober 2006 is
de concept Noordvleugel Utrecht Ontwikkelingsvisie 2015-2030
verschenen. Hierin is aangegeven dat een deel van de
woningbouwopgave voor de gewesten Gooi en Vechtstreek en
Eemland (10-15.000 woningen) zal worden gerealiseerd in
Flevoland. In het Noordvleugelprogramma van het Rijk wordt
hierin ook voorzien door de ontwikkeling van Almere-oost. Met
het Rijk is een aantal planstudies infrastructuur overeengekomen
(integrale pakketstudies). Een hiervan heeft betrekking op de
driehoek Amersfoort-Hilversum-Utrecht, waarbij de as vanuit
Utrecht doorloopt naar tot Almere. Deze integrale afweging houdt
ook rekening met openbaar vervoer. Tevens zal een landelijke
spoor analyse worden uitgevoerd door het ministerie V en W.
Deze spooranalyse moet ook inzicht geven in ontbrekende
spoorverbindingen in Nederland. Een goede OV-verbinding is bij
deze beoogde woningbouwontwikkeling in Almere-oost van
belang. Dit zeker ook vanwege de al in het streekplan aangegeven
samenhang van het stadsgewest Utrecht met het Gooi en Almere.
Onder meer via het traject van de pakketstudies zullen wij het
belang van een goede openbaar vervoer verbinding tussen Utrecht
en Almere inbrengen.

8. Lage Weide (5.4) Herstructurering en versterking van het multimodale karakter
van het bedrijventerrein Lage Weide. Daarbij moet tevens
rekening worden gehouden met de milieueffecten op
omliggende woongebieden.

Start uitvoering 2005 -
2006

In opdracht van de gemeente Utrecht is in 2005 voor de
herstructurering een Masterplan opgesteld en begin 2006 door B
& W vastgesteld. De provincie heeft in 2006 €2.5000.000
bijgedragen uit het Stimuleringsfonds. Tevens hebben GS positief
geadviseerd over een bijdrage uit de Topperregeling van EZ.
Om ongewenste beperkingen aan de ontwikkeling van Lage
Weide te voorkomen, hebben GS aan een school in het
bestemmingsplan Maarssen-Zuid goedkeuring onthouden.
Daarnaast is bestuurlijk overleg geweest over de afstemming
tussen het plan ‘Op Buuren’ (gemeente Maarssen) en Lage Weide.
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Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

9. Kennisteam /
voorbeeldprojecten
zorgvuldig
ruimtegebruik (6.1, 6.2
en 6.5)

Het kennisteam bestaat uit vertegenwoordigers van de
beleidsvelden ruimtelijke ordening, economie, milieu en
verkeer. Het kennisteam zal:
- Aanspreekpunt zijn voor diverse onderwerpen met

betrekking tot bedrijventerreinen, (zoals het locatiebeleid,
de bereikbaarheid, intensivering, duurzaamheid, milieu en
aanpak van herstructurering) en vragen op het gebied van
de detailhandel;

- Betrokken zijn bij de monitoring van de uitvoering van het
provinciale programma bedrijventerreinen;

- Een rol gaan vervullen in het kader van de mobiliteitstoets
en de monitoring van de uitvoering van het provinciale
programma bedrijventerreinen.

- Algemeen aanspreekpunt is voor vragen met betrekking tot
zorgvuldig ruimtegebruik.

Ook is het kennisteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen
van enkele voorbeeldprojecten op het gebied van zorgvuldig
ruimtegebruik.

2005: instellen
kennisteam
2005 – 2007: fungeren
als aanspreekpunt en
ontwikkelen
voorbeeldprojecten

Het Kennisteam Werklocaties is op 14 maart 2006 door het
college van GS ingesteld, in lijn met de in het MAP aangegeven
intenties. Het kennisteam functioneert als een centrale ingang (één
loket) waar gemeenten - al in een vroeg stadium - met hun vragen
terecht kunnen over plannen voor de ontwikkeling van
werklocaties. In het team zijn vertegenwoordigers van de
verschillende provinciale diensten (R&G, MEC, WVV en W&M)
bijeen gebracht zodat een gecoördineerde en geïntegreerde
ondersteuning van de gemeenten kan plaatsvinden.
Er is inmiddels een werkplan voor de periode 2006 – 2007
opgesteld en de gemeenten zijn geïnformeerd over het
kennisteam.
Uit de contacten met de gemeenten blijkt dat de gemeenten
positief reageren op het initiatief kennisteam. Diverse concrete
vragen van gemeenten zijn inmiddels door het kennisteam in
behandeling genomen.
Een eerste, in januari 2007 te houden, informatieve bijeenkomst
met de contactambtenaren van de gemeenten is in voorbereiding.

10.
Milieukwaliteitprofielen
(6.2)

Het opstellen van gebiedsgerichte Milieukwaliteitprofielen,
waarbij de differentiatie van de milieukwaliteit naar typen
gebieden centraal staat. De milieukwaliteitprofielen zijn
bouwstenen voor ruimtelijke plannen.

2005 - 2007: opstellen
milieukwaliteitprofielen

Ter introductie van de milieukwaliteitprofielen heeft de provincie
samen met regionale milieudiensten trainingen gegeven aan
gemeenteambtenaren (milieu en ruimtelijke ordening). De
milieukwaliteitprofielen worden niet gebiedsdekkend opgesteld,
maar selectief toegepast in gebieden met de hoogste dynamiek.
Zowel in 2005 als in 2006 is de werkwijze enkele malen toegepast
bij de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijfsterreinlocaties.

11. Uitvoeringsplan
leefbaarheid kleine
kernen (6.4)

Het inzetten van ontwikkelingstrajecten met (nader te bepalen)
gemeenten ter vergroting van de leefbaarheid. Deze aanpak is
vastgelegd in het al vastgestelde Uitvoeringsplan leefbaarheid
kleine kernen.

2005 – 2007:
doorlopend proces

In de eerste helft van 2005 is de pilot Lopikerwaard uitgevoerd.
Mede op basis van de hierbij opgedane ervaring hebben PS in mei
2006 het Totaalplan leefbaarheid kleine kernen opgesteld. Hierin
zijn projecten in ruim 20 kleine kernen opgenomen. Eind 2006 is
met vrijwel alle betrokken gemeenten een convenant opgesteld
waarin de afspraken en verplichtingen zijn vastgelegd. De
uitvoering van een aantal projecten is al gestart; de uitvoering zal
doorlopen tot na 2007.
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Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

12. Vastleggen
bundelingsgebied (6.4)

Het begrenzen van het bundelingsgebied (Nota Ruimte), waarna
deze begrenzing wordt vastgelegd middels een uitwerkingsplan
van het streekplan.

2005/2006 Vanwege de relatie met de NV-Utrecht, is hiermee nog niet
gestart. Besluitvorming over de Ontwikkelingsvisie van de NV-
Utrecht is medio 2007 voorzien. Dan zal ook worden bezien of en
zo ja op welke wijze een zinvolle invulling kan worden gegeven
aan de begrenzing van de bundelingsgebieden.

13. Monitoring
voortgang programma
woningbouw (6.4 en
14.5)

Het monitoren van de voortgang van de uitvoering van het
woningbouwprogramma. Als vertraging optreedt bij de
uitvoering van het woningbouwprogramma, dan zal vroegtijdig
in overleg met de betrokken partijen worden bepaald welke
acties (variërend van opheffen oorzaken vertraging tot
aanduiden extra locaties) moeten worden ondernomen.

2005-2007: jaarlijks In 2005 is voor de monitoring woningbouw streekplan een
nulmeting uitgevoerd. Inmiddels wordt tweejaarlijks
gerapporteerd over de voortgang van de woningbouw. Op basis
van de rapportages wordt zonodig acties ondernomen. Daarbij
speelt het Aanjaagteam woningbouw een belangrijke rol.

14. Woonmilieu- en
woningdifferentiatie
per streekplan-
deelgebied (6.4)

Het maken van afspraken met de vier streekplandeelgebieden
over de gewenste woonmilieu- en woningdifferentiatie en
woontypen (onder andere sociale woningbouw) per
streekplandeelgebied. Bij de afstemming van woonmilieus, zal
ook de vraag op basis van het Programma Wonen, Zorg en
Welzijn worden betrokken.

2005 In november 2005 hebben wij met het Gewest Eemland en
gemeenten afspraken gemaakt over de woningdifferentiatie en
aantallen te bouwen woningen.
In 2005 is gestart met de voorbereiding van dergelijke afspraken
in West-Utrecht. Het was de bedoeling om in 2006 ook met de
regio Zuid-oost in gesprek te gaan. De eerste signalen zijn dat
beide gebieden niet overtuigd zijn van nut en noodzaak en vinden
dat zij daar nog niet aan toe te zijn. In Utrecht-West zijn de
inspanningen nu vooral gericht geweest op het creëren van
draagvlak en het totstandkomen van een regionale overeenkomst
in het kader van het Programma “Wel Thuis’’. In Utrecht zuidoost
is de nieuw gevormde gemeente Utrechtse Heuvelrug nog volop
in de overgangsfase.
Inmiddels is het accent van het provinciale beleid verlegd naar het
meer direct aanjagen van de woningbouw. Eind 2007 zal worden
bezien of de activiteiten in deze 2 regio’s weer moeten worden
opgepakt, en in welke vorm dat zou moeten gebeuren.
In het Stadsgewest Utrecht moet afstemming plaatsvinden in het

kader van de uitvoeringsafspraken van het RSP. De provincie is
hierbij geen partij. In het kader van het Plan van Aanpak naar
aanleiding van de bevindingen van de Commissie Bouwstagnatie
en de daarbij aangenomen motie zal in ieder geval met de stad
Utrecht overleg plaatsvinden c.q. afspraken worden gemaakt over
het aandeel sociale woningbouw en de spreiding daarvan over de
regio.
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Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

15. Woon-, zorg- en
welzijnsvoorzieningen
(6.4)

Het onderzoeken van vraag en aanbod van woningen met zorg-
en welzijnsvoorzieningen (o.a. als gevolg van vergrijzing) per
regio. Op basis van dit onderzoek worden vervolgens
bestuurlijke overeenkomsten gesloten over de realisatie van deze
typen woningen en voorzieningen.

2005: start onderzoek
voor 3 regio’s

In 2005 is in het Gewest Eemland een bestuurlijke overeenkomst
wonen, welzijn en zorg ondertekend. Voor West-Utrecht wordt
gestreefd naar ondertekening van een overeenkomst eind 2006. In
het BRU-gebied is in het voorjaar gestart met een project wonen
met zorg- en welzijnsvoorzieningen. BRU en provincie zijn
gezamenlijk opdrachtgever. De eerste verkenningsfase van dit
project is eind 2006 afgerond. Op basis daarvan wordt bezien of
regionale afspraken meerwaarde hebben, of er draagvlak voor is
en hoe het vervolg eruit moet zien. Gestreefd wordt naar
afronding voor de zomer 2007

16. Inventarisatie tekort
woonwagens (6.4)

Het inventariseren van het tekort aan woonwagens per
streekplandeelgebied. Op basis hiervan is het de inzet te komen
tot afspraken in regionaal verband (voor het stadsgewest is het
BRU primair verantwoordelijk).

2005 Voor het Gewest Eemland is het tekort geïnventariseerd. In het
Convenant woningdifferentiatie Eemland. De gemeenten zullen
begin 2007 aangeven hoe zij met dit tekort willen omgaan. In
West-Utrecht en Zuidoost-Utrecht is de actie gekoppeld aan
Woonmilieu- en woningdifferentiatie (zie actie 14 van het MAP-
streekplan).

17. Monitoring
voortgang programma
kantoren en
bedrijventerreinen (6.1,
6.5 en 14.5)

Het monitoren van de uitvoering van het programma voor
kantoren en bedrijventerreinen. Naast de bestaande jaarlijkse
IBIS monitoring, wordt ook regelmatig voortgangsoverleg met
de 4 regio’s gehouden en de ruimtewinst op nieuwe
bedrijventerreinen in beeld gebracht (in nauwe samenwerking
met het kennisteam).
Als uit de monitoring blijkt dat vertraging gaat optreden, dan
gaan wij in overleg bepalen welke acties noodzakelijk zijn om
de vertragingen op te heffen (zonodig aanwijzen van nieuwe
locaties).

Jaarlijks vanaf 2005 Om inzicht te krijgen in de uitgifte van bedrijventerreinen en
kantoren is in 2005 en 2006 de jaarlijkse IBIS- enquête gehouden
onder de gemeenten. In 2006 is een onderzoek gestart naar de
monitoring van de ruimtewinst. De resultaten worden begin 2007
verwacht.
De onderzoeken worden ook aan de orde gesteld in het
Kennisteam Werklocaties.

18. Stiltegebied Den
Treek (7.3)

Het nader onderzoeken van de mogelijkheid om een nieuw
stiltegebied in te stellen bij Den Treek.

2005: onderzoek gereed In 2005 is uit een akoestisch onderzoek gebleken dat op basis van
het geluidsniveau en de criteria in het gebied aanwijzing tot
stiltegebied mogelijk is. Begin 2006 heeft overleg plaatsgevonden
met de gemeenten Leusden en Woudenberg. Eind 2006 vindt
vervolgoverleg plaats. Afhankelijk van dit overleg starten wij de
procedure om het stiltegebied in de provinciale milieuverordening
te verankeren.



28

Onderwerp /
paragraaf streekplan

Omschrijving actie Wanneer gereed Activiteiten / voortgang 2005/2006

19. Actieplan
Landschap (7.4)

Het opstellen van een Actieplan Landschap, waarmee invulling
wordt gegeven aan de ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie. Het Actieplan zal (deels) bestaan uit
concrete uitvoeringsprojecten.

2006: Opstellen
Actieplan Landschap

Met het Actieplan Landschap is eind 2005 gestart. In het
Actieplan zijn doelen, ambities en concrete projecten opgenomen
waaraan de provinciale landschapsarchitecten bijdragen. Naar
verwachting wordt het Actieplan in het eerste kwartaal van 2007
door GS vastgesteld.

20. Uitwerking
nationale landschappen
(7.4)

Het opstellen van gebiedsprogramma’s voor de nationale
landschappen die in de provincie Utrecht liggen, en het
vastleggen van de begrenzing van deze nationale landschappen.
Het gaat om de volgende gebieden: Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Stelling van Amsterdam, Rivierengebied,
Arkemheen-Eemland en Groene Hart (van Groene Hart is de
begrenzing al bekend). Alle genoemde landschappen zijn
provinciegrens overschrijdend. De uitwerking wordt vastgelegd
in een of meerdere uitwerkingsplannen. Bij dit proces wordt
nauw samengewerkt met de betrokken provincies en gemeenten.

2005/2006: opstellen
van
gebiedsprogramma’s en
begrenzingen, gevolgd
door procedure
uitwerkingsplan

Voor alle vijf nationale landschappen zijn trajecten gestart om te
komen tot een nadere begrenzing, beschrijving van
kernkwaliteiten en visie op het landelijk gebied, en
uitvoeringsprogramma’s. Voor de koersbepaling hebben PS in
september 2006 de notitie ‘Beleidsuitgangspunten nationale
landschappen provincie Utrecht’ vastgesteld. Hierin is onder
meer opgenomen hoe wij omgaan met migratiesaldo nul.
Voor het Groene Hart is begin 2006 het
Ontwikkelingsprogramma en eind 2006 het
Uitvoeringsprogramma door PS vastgesteld. Voor Eemland zijn
de voorbereidingen eind 2005 gestart en kan naar verwachting in
het eerste kwartaal van 2007 besluitvorming plaatsvinden. Met het
Nationaal landschap Rivierengebied is begin 2006 gestart;
besluitvorming is gepland in het eerste kwartaal van 2007. Bij de
Stelling van Amsterdam heeft de provincie Noord-Holland het
initiatief; ook hier is besluitvorming in het eerste kwartaal van
2007 gepland. Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie worden de
verschillende gebiedsenvelopjes een samenhangend document
opgesteld, waarover in de eerste helft van 2007 kan worden
besloten.
Bovengenoemde besluitvorming zal vervolgens zo mogelijk in
één uitwerkingsplan in het streekplan worden verankerd. Hiermee
kan naar de huidige inzichten kort voor de zomer 2007 worden
gestart.

21. Uitwerking
provinciaal landschap
Utrechtse Heuvelrug
(7.4)

Het opstellen van een gebiedsprogramma voor de Utrechtse
Heuvelrug als provinciaal landschap. Zonodig wordt een en
ander vastgelegd in een uitwerkingsplan.

2006/2007: opstellen
van gebiedsprogramma

De uitwerking van het provinciaal landschap is nog niet gestart,
omdat prioriteit is gegeven aan de uitwerking van de nationale
landschappen. De uitwerking zal wel in 2007 ter hand worden
genomen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de opgedane
ervaringen bij de nationale landschappen.
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22. Robuuste
verbindingszone
Westelijke Natte As
(7.5)

Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van
robuuste verbindingszone de Westelijke Natte As. Vervolgens
wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een
Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk
gezamenlijk met de andere robuuste verbindingszones).

2005/2006 Aanvullend aan een al uitgevoerde verkenning is in 2005 een
derde variant voor de ligging van de Westelijke Natte As verkend.
Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Noord-Holland
over de aansluiting van de Natte As in de Vechtstreek. De
procedure voor de concrete begrenzing kan op dit moment nog
niet plaatsvinden omdat in het kader van de Herijking van het Plan
de Venen is afgesproken dat een inrichtingsvoorstel wordt
uitgewerkt in een apart proces met de gebiedsactoren. De
begrenzing en de verankering in het Streekplan vinden plaats na
afronding van dat inrichtingsvoorstel (eind 2007/begin 2008).

23. Robuuste
verbindingszones
Veluwe – Utrechtse
Heuvelrug (7.5)

Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van de
twee robuuste verbindingszones tussen de Veluwe en de
Heuvelrug. Vervolgens wordt deze concrete begrenzing
vastgelegd in een Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel
mogelijk gezamenlijk met de andere robuuste
verbindingszones).

2005/2006 In september 2006 hebben GS het Ontwerp-Natuurgebiedsplan
vastgesteld. De begrenzing is in nauwe samenwerking met de
SVGV en de provincie Gelderland en met betrokkenheid van
maatschappelijke organisaties, landgoedeigenaren en agrariërs tot
stand gekomen. Vaststelling van het Natuurgebiedsplan vindt naar
verwachting in het eerste kwartaal van 2007 plaats. De
verankering in het streekplan vindt plaats tezamen met een aantal
andere aanpassingen van de EHS.

24. Begrenzing
robuuste
verbindingszone
Nieuwe Hollandse
Waterlinie (7.5)

Het concreet begrenzen van de EHS in het Utrechtse deel van
robuuste verbindingszone Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Vervolgens wordt deze concrete begrenzing vastgelegd in een
Uitwerkingsplan van het streekplan (zoveel mogelijk
gezamenlijk met de andere robuuste verbindingszones).

2006 Deze verbindingszone (circa 50 ha) ligt in de projectenveloppe
Linieland van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (zie paragraaf 2.3).
Op basis van de planuitwerking voor dit gebied, zal de stuurgroep
voor deze projectenveloppe een advies geven over de ligging van
deze verbindingszone. De concrete begrenzing in een
Natuurgebiedsplan gebeurt naar verwachting in 2007. De
verankering in het streekplan vindt plaats tezamen met een aantal
andere aanpassingen van de EHS.

25. WAV-besluit (7.5 en
7.6)

Het vaststellen (door GS) van de voor verzuring gevoelige delen
van de EHS in het kader van de Wet Ammoniak en Veehouderij
(de ‘zuurkaart’).

2005/2006: GS stellen
de ‘zuurkaart’ vast

In mei 2005 hebben GS de aanpak voor het opstellen van de EHS
– WAV-kaart geaccordeerd. GS hebben het ontwerp-besluit in
juni 2006 gepubliceerd, waarna vaststelling van het definitieve
besluit begin 2007 zal volgen. Inmiddels heeft de Tweede Kamer
in november 2006 een wetswijziging WAV vastgesteld; GS
brengen de gevolgen hiervan worden in 2007 nader in beeld en
ondernemen zonodig vervolgacties.
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26. Groene diensten
(7.6)

Het concreet inhoud geven aan het begrip ‘groene en blauwe
diensten’, door het uitvoeren (De Venen) en starten
(Langbroekerweteringgebied) van pilots.

2005 – 2007:
doorlopend proces

In 2005 is in IPO-verband een catalogus voor groene en blauwe
diensten opgesteld. Deze catalogus is voorgelegd aan de Eu en
naar verwachting kan hiermee vanaf 2007 worden gewerkt.
In 2005 is een pilot groene en blauwe diensten in het
Langbroekerweteringgebied uitgevoerd. Eind 2006 hebben GS
ingestemd met het starten van een pilot groene en blauwe diensten
in De Venen. Beide pilots zijn ook input om te komen tot een
samenhangend uitvoeringskader groene en blauwe diensten.

27. Regeling
Natuurlijke Handicaps
(7.6)

Het bewerkstelligen dat de Regeling Natuurlijke Handicaps zo
breed mogelijk wordt ingezet in provincie Utrecht, met name in
De Venen en het Langbroekerweteringgebied.

2005 – 2007:
doorlopend proces

De veenweidegebieden in de provincie Utrecht waarop de
Regeling Landbouw met Natuurlijke Handicaps (LNH) van
toepassing is, zijn in 2004 in het Beheersgebiedsplan begrensd.
Op basis van dit plan vindt vergoeding van de LNH plaats,
gekoppeld aan een contract voor agrarisch natuurbeheer (SAN).
Rijk en provincies hebben inmiddels afgesproken dat het gewenst
is de vergoeding los te koppelen van de SAN. Rijk en provincies
zijn nog bezig met de praktische invulling en implementatie van
deze loskoppeling.

28. Verblijfsrecreatie
op Heuvelrug (7.7)

Het onderzoeken van de mogelijkheden naar
kwaliteitsverbetering van de bestaande verblijfsrecreatie in het
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Bezien wordt of de
uitkomsten kunnen worden toegepast op de hele Heuvelrug.

2005: afronden
onderzoek en eventuele
ontwikkeling
vervolgactiviteiten

Het onderzoek is begin 2005 afgerond. Op basis van het
onderzoek hebben GS voor 2 jaar een adviescommissie Recreatie
& Toerisme ingesteld, die op verzoek van de gemeente in een
vroeg stadium van de planologische procedure aan GS en de
betrokken gemeente adviseert over kwaliteitsverbetering (inclusief
eventuele uitbreiding) van bestaande verblijfsrecreatiebedrijven in
het Nationale Park.
Halverwege de pilot is tot en met 2006 pas 1 adviesaanvraag
ontvangen. Dit wijst waarschijnlijk niet op afwezigheid van
uitbreidingsbehoefte. De praktijk wijst namelijk uit dat veel
uitbreidingsplannen in het voortraject blijven hangen en niet het
stadium bereiken waarin ze aan de adviescommissie kunnen
worden voorgelegd. Om haar expertise toch in te kunnen zetten
heeft de adviescommissie besloten om eerder in het planproces te
adviseren en zonodig het gehele planproces te begeleiden. De
adviescommissie heeft de provincie gevraagd om het ‘nee, tenzij’-
regime te concretiseren en gemeenten hierover te informeren.
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29.Agenda Westelijke
veenweiden (7.8)

Het uitvoeren van de Agenda Westelijke Veenweidegebieden.
De Agenda heeft onder meer tot doel het agrarische
cultuurlandschap te bewaren, door de verbreding van de
economische dragers voor de melkveehouderij en de
totstandkoming van een robuuster watersysteem.

2005 – 2007: uitvoering
is een doorlopend
proces

Op basis van de Agenda is vanaf januari 2005 gewerkt aan een
lange termijn visie en daaraan gekoppeld investeringsplan. Deze
actie is ook opgenomen in het Ontwikkelingsprogramma en het
Uitvoeringsprogramma Groene Hart. Functie volgt peil is daarbij
het nieuwe paradigma.
De Agenda Westelijke Veenweiden zet nu in op instrumentarium
om Functie volgt Peil uit te voeren, zoals toepassing van LNH
vergoedingen, systeeminnovaties in de landbouw, regeling
boerderijverplaatsing etc. Hiervoor heeft het Rijk enige middelen
ter beschikking gesteld.

30. Bodemkaart
veenweidegebieden (7.8)

Het opstellen van een gedetailleerde bodemkaart van de
veenweidegebieden, die gebruikt zal worden bij de beoordeling
van de noodzaak van ploegen/scheuren van grasland.

2005/2006: opstellen
bodemkaart

In 2005 is de vraagstelling aangescherpt en hebben PS extra
middelen (Stimuleringsbudget € 800.000) gereserveerd voor de
uitvoering van dit onderzoek. De opdracht voor de bodemkaart is
Europees aanbesteed. Begin 2006 hebben GS het projectplan voor
het project Bodemkaart vastgesteld, inclusief een verbreding van
het onderzoek met de grondwatertrappenkaart. Inmiddels is het
onderzoek in uitvoering. Naar verwachting zal de bodemkaart
eind 2007 beschikbaar zijn.

31. Uitwerkingsplan-
(nen) Hart van de
Heuvelrug (7.10)

Het opstellen van Uitwerkingsplannen van het Streekplan voor
de uitvoering van de afspraken die in het kader van het project
Hart van de Heuvelrug zijn gemaakt. De uitwerkingsplannen
zijn een belangrijk middel om te bewerkstellingen dat zowel de
groene en rode transformaties in hun samenhang worden
gerealiseerd.

2005 – 2007: opstellen
van een of meerdere
uitwerkingsplannen

GS hebben in december 2005 het Uitwerkingsplan Hart voor
Groen vastgesteld. Op basis hiervan wordt de uitvoering van de
Hart van de Heuvelrug clusterovereenkomst Soest I op provinciaal
niveau planologisch mogelijk gemaakt.
Een concept-ontwerp Uitwerkingsplan Hart van de Heuvelrug II
Kamp van Zeist is gereed. Indien ook de bijbehorende
clusterovereenkomst getekend is, zullen GS het Uitwerkingsplan
begin 2007 in ontwerp vaststellen.
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32. Windenergie (8.2) Het bevorderen van de samenwerking tussen provincie,
betrokken gemeenten en marktpartijen bij de realisatie van
locaties voor windenergie.

2005 – 2007:
doorlopend proces

In 2005 is overleg gevoerd met die gemeenten waar een
indicatieve aanduiding voor een grootschalige windturbine locatie
in het streekplan is opgenomen. Dit heeft nog niet tot concreet
resultaat geleid. In 2005 en 2006 zijn in de provincie nog geen
windturbines gerealiseerd. Wel is een aantal bouw- en
milieuvergunningen verleend en bestemmingsplannen in
procedure gebracht die plaatsingsmogelijkheden voor
windturbines bevatten. Dit betreft locaties in de gemeenten Lopik
(9 MW) en Houten (9 MW). Er zijn verder diverse andere
initiatieven, zowel voor de grootschalige opstellingen als voor een
aantal kleinschalige opstellingen.
Met ingang van augustus 2006 wordt echter geen subsidie meer
verstrekt aan nieuwe projecten voor duurzame elektriciteit
(waaronder windenergie) in het kader van de MEP. Er is een
tegemoetkomingsregeling toegezegd voor bedrijven die
rechtstreeks getroffen zijn door de abrupte sluiting van de MEP-
regeling. Maar verwachting wordt deze subsidie eind 2006 van
kracht. Of en in hoeverre de stopzetting van de MEP-regeling
consequenties heeft voor de verschillende initiatieven is nu nog
niet duidelijk.

33. Meervoudig
ruimtegebruik
Hollandsche IJssel /
Oude Rijn (12.1)

Het verkennen van de mogelijkheden om in het landelijk gebied
tussen de Hollandsche IJssel en de Oude Rijn aantal projecten
voor meervoudig ruimtegebruik uit te voeren, als vervolg op de
prijsvraaginzending Dotterlandschap en deze projecten
vervolgens (doen) uitvoeren.

2005: keuze
vervolgprojecten
2007: uitvoering
gekozen
vervolgprojecten

De afronding van het Spiegelproject Dotterlandschap heeft al eind
2004 plaatsgevonden. De ideeën uit het spiegelproject zijn in 2005
input geweest in onder meer het project Linschoterwaard, Route-
ontwerp A12 en Rijnenburg.

34. Grondbeleid (14.2) Nadere invulling van de mogelijkheden voor een actieve
participatie op de grondmarkt. Hiervoor is de notitie Actief
provinciaal grondbeleid opgesteld.

2005 – 2007:
vaststellen en toepassen
notitie Actief
provinciaal grondbeleid

GS hebben in april 2005 de nota Actief provinciaal grondbeleid
vastgesteld. Daarin zijn de hoofdlijnen van het grondbeleid
vastgelegd en is tevens besloten tot het instellen van een
grondbank en een risicofonds (€ 5 miljoen uit het
Stimuleringsfonds). OP dit moment lopen verschillende trajecten
waarbij actief grondbeleid wordt overwogen. De aankoop van het
Fort aan de Buursteeg is in een vergevorderd stadium.
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35. Handleiding
bestemmingsplannen
(14.4)

Het opstellen van een Handleiding bestemmingsplannen. In de
Handleiding wordt onder meer ingegaan op:
- de richtinggevende beleidsuitspraken (voor zover nodig);
- de punten waarover in het streekplan is opgenomen dat zij

nader gedetailleerd worden in de Handleiding
bestemmingsplannen.

2005 Op basis van een eerste ambtelijke aanzet heeft begin 2005
overleg plaatsgevonden met gemeenten en maatschappelijke
organisaties. De Handleiding is vervolgens nader uitgewerkt en in
september 2005 in concept vastgesteld. De concept – Handleiding
is vervolgens besproken in PPC, PCLG en de statencie REG en in
de inspraak gebracht. GS hebben de Handleiding in februari 2006
vastgesteld.

36. Monitoring
streekplan (14.5)

Het monitoren en evalueren van de beleidsuitspraken en
projecten in het streekplan op in ieder geval de thema’s
windenergie, wonen, werken en enkele speerpunten (met name
recreatief groen en EHS) in het landelijk gebied.

Vanaf 2005 jaarlijks De voortgang met betrekking tot wonen, werken, windenergie,
recreatief groen en EHS wordt gemonitord. De resultaten hiervan
zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

37. Lange termijn
perspectieven /
gebiedsperspectieven
verstedelijking (3.5 en
14.6)

Het ontwikkelen van ruimtelijke scenario’s, om inzicht te
krijgen in gebieden die op de langere termijn voor
verstedelijking in aanmerking komen. Deze
gebiedsperspectieven zullen de basis vormen, om bij gebleken
noodzaak (op basis van de monitoring) locaties eerder, al in de
streekplanperiode, operationeel te maken.

2005: start
ontwikkeling lange
termijn perspectieven /
gebiedsperspectieven
verstedelijking

Op basis van de Nota Ruimte is in het verband van de NV Utrecht
voor de stadsgewesten Utrecht, Amersfoort en Hilversum een
verkenning uitgevoerd naar de lange termijn mogelijkheden voor
verstedelijking in de bundelingsgebieden. Een eerste concept
Ontwikkelingsvisie is in oktober 2005 vastgesteld. Het tweede
concept is in oktober 2006 vastgesteld en wordt aan de
achterbannen voorgelegd. Naar verwachting wordt de
ontwikkelingsvisie medio 2007 vastgesteld.
Voor Zuidoost-Utrecht is in 2006 gewerkt aan een
Knelpuntennota streekplanprogramma wonen en werken. Deze
Knelpuntennota kan in 2007 mede input zijn voor een lange
termijn visie die door de regio zelf zal worden opgesteld.


