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1. Inleiding

Hieronder volgt de rapportage over het derde kwartaal van 2004 m.b.t. het programma
Agenda 2010. Naast een terug- en vooruitblik wordt in deze rapportage ook ingegaan op de
effecten van de bezuiniging  op de beschikbare middelen, door PS op 18 mei 2004, in relatie
tot de projectdoelstellingen.

In deze rapportage zijn de effecten van de besluitvorming van PS op 4 oktober 2004 inzake
kwatta 2 verwerkt. PS hebben besloten een bezuiniging op te leggen aan het programma
Agenda 2010. Dit heeft geresulteerd in het beëindigen van het project Veenweide m.i.v. 1
januari 2005, een korting op het budget van Agenda 2010 ter hoogte van € 4.050.000 en
uitvoering van de opdracht Veenweide te laten plaatsvinden binnen het reguliere beleid..

In deze rapportage wordt allereerst een kort algemeen beeld gegeven over de ontwikkeling
van de projecten en het programma in het algemeen. Vervolgens worden de effecten van de
nadere bezuiniging per project benoemd en een opsomming van specifieke aandachts- en
discussiepunten aan PS. Tenslotte wordt per project de stand van zaken weer-gegeven en een
doorkijk gemaakt naar de komende kwartalen.

2. Algemeen

De projecten van het programma Agenda 2010 belanden in een fase waarin deze steeds meer
kantelen van oriënteren en voorbereiden naar uitvoering. Dit betekent dat de ‘presterende
provincie’ steeds meer een gezicht gaat krijgen. Zowel in de beeldvorming naar de burgers
van de provincie Utrecht, als naar partners en de interne organisatie wordt het nu spannend.

Het kantelen van projecten van denken en afstemmen naar doen is niet altijd eenvoudig. Dit
wordt m.n. zichtbaar bij de projecten De Schammer en Hart van de Heuvelrug.
Bij het project de De Schammer is een go – no go moment ontstaan, doordat de partners nog
geen overeenstemming hebben over de financiële bijdrage. Binnenkort nemen de partners een
definitief besluit. Het project Hart van de Heuvelrug heeft te maken met een
referendumaanvraag m.b.t. de een voorgenomen plaatsing van een eco-passage in de
gemeente Soest.

Bovenstaande ontwikkelingen zijn kenmerkend voor projecten die overschakelen van een
planfase naar een uitvoeringsfase. Deelnemende partijen moeten de daad bij het woord
voegen, of effecten van plannen worden concreter en roepen daardoor soms reacties uit de
samenleving op. Het vraagt van de initiatiefnemer in het project ook een duidelijke
stellingname. Ten aanzien van het project De Schammer hebben GS een duidelijk go – no go
moment benoemd, waarin GS de partners hebben gevraagd een besluit te nemen. Voor Hart
van de Heuvelrug is de situatie complexer, omdat in deze situatie de gemeente Soest het
directe aanspreekpunt is. Echter, de impact heeft zijn weerslag op het project. De provincie
beraadt zich nog op welke wijze zij hierin zal acteren.

In enkele projecten heeft deze kanteling zich al ingezet, zoals in ‘Op de fiets’, ‘Wandelen in
Utrecht’, ‘Stichtse Lustwarande’en deels ook in ‘De Schammer’. Bij de overige projecten
gaat de kanteling in het komende half jaar eveneens plaatsvinden.

In het derde kwartaal heeft er een wisseling plaatsgevonden in de invulling van de
rolbezetting van de programmamanager en twee projectleiders. De heer A. de Jong heeft het
programma Agenda 2010 opgestart en vorm gegeven. De nieuwe programmamanager, de
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heer R.L.W.M.R. Cortjens heeft als taak om met name de kanteling van het gehele
programma van een planfase naar een uitvoeringsfase te begeleiden. De projectleider ‘Hart
van de Heuvelrug’, de heer H.B.M. van Rooijen, is vervangen door de projectleider van ‘Op
de fiets’, mevrouw C. Schippers. Mevrouw J.W.M. Kleijweg is met ingang van 1 september
projectleider ‘Op de fiets’.

In lijn met de ontwikkeling van projectmatig werken van de vorige rapportage volgt de
komende tijd ook de methodische verdieping. In het komende kwartaal wordt voor alle
projecten een uitvoeringsprogramma opgesteld. Dit is gericht op de concretisering van de
resultaten alsmede op  het zichtbaar maken van de kosten. Bovendien krijgt het bestaande
communicatieplan Agenda 2010 een meer concrete invulling.

2.1 Bezuiniging middelen uit Structuurfonds (18 mei 2004)

Er heeft een bezuiniging plaats gevonden van gelden uit het Provinciaal Structuurfonds
(conform de besluitvorming in GS van 18 mei jl.). Afgesproken is dat de projectleiders de
consequenties voor de ambities zullen aangeven, als gevolg van een lagere bijdrage, dan wel
het effect op de begroting van uitgaven en inkomsten. Hieronder volgt een reactie per project.

Nieuw Wonen / Ondiep
Het project blijft zoals nu is voorzien binnen de geraamde begroting voor 2004. De
bezuinigde gelden zijn conform de meerjarenbegroting en hebben geen effect op de
doelstellingen.

Nieuw Wonen / Veenendaal-Oost
Er zijn geen effecten op de oorspronkelijke doelstellingen. Het project was op het moment dat
de besluitvorming plaats vond nog in de oriëntatiefase.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
Bij de bezuiniging van gelden is op het project Nieuwe Hollandse Waterlinie € 500.000
gekort. De kwalitatieve gevolgen van deze korting zijn nog niet in te schatten, aangezien de
onderhandelingen met partners nog worden gevoerd. Bepalend is vooral of andere partijen
voor een groter bedrag zullen participeren, ofwel onderdelen uit het totale model te schrappen
zonder daarmee de overblijvende functies te schaden.

De Stichtse Lustwarande
Het uitvoeringsbudget is met ca. 2,5 miljoen teruggebracht. Tot op dit moment staat er nog 2
miljoen op de begroting als bijdrage aan de gesplitste aansluiting op de A12 bij Driebergen.
Aangezien dit project niet doorgaat, ligt het voor de hand de financiën voor de gesplitste
aansluiting uit de begroting van de Stichtse Lustwarande te halen. De korting van de overige
half miljoen wordt verspreid doorbelast op de resterende uitvoeringskosten. Effecten hiervan
zullen merkbaar zijn in de realisatievoorstellen van het uitvoeringsprogramma 2005.

Ureka!
De gevolgen van een lagere bijdrage zal implicaties hebben voor één of enkele deelprojecten,
te weten “multifunctionele bibliotheek”  en “cultuurportaal/uitpunt”; het laatst genoemde
project dient nog te worden opgestart, het eerstgenoemde project in reeds in uitvoering bij zes
gemeenten, waarbij de inzet voor een tweede ronde is gecommuniceerd naar alle gemeenten
en bibliotheken in de provincie. Het internet-informatieloket Al@din zal op basis van het
eindmodel van de stuurgroep in de nabije toekomst volledig worden gefinancierd door de
Utrechtse bibliotheken.
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De Schammer
In het Plan De Schammer waren twee doorgangen gepland: een tunnel onder de A28 bij het
Valleikanaal en een voetgangersbrug over de A28 bij de Barneveldsebeek. Als gevolg van het
GS-besluit van 18 mei jl. is de ambitie van twee doorgangen bijgesteld. De voetgangersbrug
is geschrapt.

Op de Fiets
Op de Fiets zet zich in om een integraal fietsnetwerk te ontwikkelen en het fietsgebruik te
stimuleren. Vaak gaat het om projecten die zijn vastgelopen en met een flinke impuls weer
vlot getrokken kunnen worden (inzet, bestuurlijke inbreng, financiering).
Juist die projecten, die voor het netwerk van belang zijn, zijn opgenomen in de
prioriteitenlijst. Er is dus al een keuze gemaakt waaruit de noodzakelijke ontbrekende
schakels zijn gekomen. Bij het realiseren van de projecten betaalt Op de Fiets een deel van de
aanlegkosten, ook de overige partijen leveren een bijdrage.
Deze prioriteitlijst is tot stand gekomen na de nadere bezuiniging.

Vrede van Utrecht 2013
Bij de bezuiniging van gelden is een korting toegepast ten aanzien van de Vrede van Utrecht
2013, in die zin dat gekozen is voor de financiële minimumvariant voor het project. Dit
betekent dat er op jaarbasis een bedrag van € 950.000 uit het structuurfonds beschikbaar is
voor de voorbereiding en de uitvoering van het project. Gevraagd was om een verdubbeling
van dit bedrag, om de geformuleerde ambities waar te maken (blijvende investeringen in de
culturele infrastructuur, grootse herdenking Vrede van Utrecht en Utrecht Europees Culturele
Hoofdstad). Voor de korte termijn heeft de bezuiniging van 18 mei jl. geen consequenties
voor het project en blijft de provinciale inzet gelijk aan de (financiële) inzet van de gemeente
Utrecht; de provincie kan hiermee voldoen aan de gemaakte afspraken in  het
samenwerkingsconvenant met de gemeente. Op basis van vergelijkbare projecten in andere
steden en regio’s is duidelijk dat gemeente en provincie hun financiële inzet op de langere
termijn moeten verhogen om de geformuleerde ambities waar te maken.

Wandelen in Utrecht
In GS van 18 mei jl. is vastgesteld dat € 5,2 mio beschikbaar is voor het project Wandelen in
Utrecht. Dit komt min of meer overeen met het bedrag dat bij aanvang voor het wandelproject
is begroot, namelijk € 5,4 mio. De verlaging van €200.000 heeft dan ook geen consequenties
voor het project.

Hart van de Heuvelrug
Bij de bezuiniging van € 76,8 miljoen, zoals vermeld in de brief van GS aan PS van 18 mei
2004, is € 3,5 miljoen afgehaald van het gevraagde bedrag bij Hart van de Heuvelrug. Dit is
gebeurd omdat GS concludeerden dat binnen het bedrag dat voor het project uit het
Provinciaal Structuurfonds beschikbaar wordt gesteld geen risicodekking van grondaankoop
thuis hoort. Het is immers de bedoeling dat deze risicodekking via het Stimuleringsfonds of
via de vermogenspositie van de provincie wordt afgedekt.

2.2 Conclusie
Voor vijf projecten geldt dat de bezuiniging van middelen uit het Structuurfonds, op 18 mei
2004, effect heeft op de oorspronkelijke ambities of financiële risico’s in zich dragen in geval
van handhaving van de ambities.

1. Nieuwe Hollands Waterlinie: voorgesteld wordt om de oorspronkelijke doelstelling te
handhaven en de vermindering in de bijdrage te compenseren door een grotere financiële
bijdrage van andere partners.
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2. Ureka!: Ook in dit geval wordt een deel van de financiële bijdrage verplaatst naar de
andere partners.

3. Vrede van Utrecht: vermindering heeft geen effect op de korte termijn, maar met name op
de langere termijn ontstaat er een probleem als de ambities gehandhaafd worden.

4. De Schammer: een geplande voetgangersbrug is geschrapt.

5. Hart van de Heuvelrug: De risicodekking voor grondaankopen is niet langer onderdeel
van het budget van Agenda 2010. Voorstel is om dit onderdeel te dekken vanuit het
Structuurfonds.

2.3 Bijgestelde begroting

Onderstaand een bijgestelde begroting voor de projecten van Agenda 2010 na verwerking van
de bezuinigingsmaatregelen van 18 mei en 11 oktober 2004.

Projecten Bijgesteld begroting
Op de Fiets € 10.760.000
De Schammer € 7.970.000
Wandelen in Utrecht € 5.200.000
Stichtse Lustwarande € 7.120.000
Veenweidegebied € 0
Vrede van Utrecht1 € 8.645.000
Nieuwe Hollandse Waterlinie € 7.290.000
Ureka! € 4.800.000
Hart van de Heuvelrug € 10.850.000
Nieuw Wonen (Ondiep en Veenendaal-oost) € 9.295.000
Totaal € 71. 930.000

1 Garantiestelling WK-voetbal is onderdeel van de begroting van de Vrede van Utrecht, ter hoogte van
€ 1.200.000.
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3. De projecten

3.1 Nieuw Wonen

De algemene doelstelling voor het project is nieuw wonen door de generaties heen waar te
maken: samen met (alle) betrokken partijen ervoor te zorgen dat in de toekomst
levensloopbestendige wijken ontstaan waar bewoners van alle leeftijden en met verschillende
leefstijlen terecht kunnen. Dit betekent concreet dat de provincie Utrecht samen met alle
betrokken partijen:twee ontwerpen voor levensloopbestendige wijken wil creëren als
voorbeeldprojecten;wil stimuleren dat deze projecten ook uitgevoerd worden; door
kennisoverdracht over levensloopbestendige wijken en over de aanpak van het creëren van
levensloopbestendige wijken andere nieuwe initiatieven wil stimuleren.

Op twee locaties is het project actief. In de wijk Ondiep van de gemeente Utrecht en in een
nieuwbouwproject in Veenendaal Oost.

3.1.a Nieuw Wonen / Utrecht Ondiep

Projectfasering

• Keuze van de wijken: voor maart 2003 zijn twee wijken gekozen waarvan een ontwerp
gemaakt kan worden.
Product: voorstel voor een keuze. (afgerond)

• ontwerpen van de levensloopbestendige wijk:
• Samenstellen ontwerpteam en vaststellen intentieovereenkomsten met de beide wijken.

Maart t/m mei 2003.
Product: intentieovereenkomst voor de wijk. (afgerond)

• Ontwikkelen programma van eisen (visie op levensloopbestendigheid) Mei t/m september
2003.
Product: visie op levensloopbestendigheid (afgerond)

• Ontwerp voor de wijk maken en opstellen concept uitvoeringsplan. September 2003 –
januari 2005.
Product: levensloopontwerp en uitvoeringsplan (incl. de financieringsmogelijkheden),
uitvoeringsovereenkomst en subsidietoekenning. (november 2003: start Ontwerpproces in
Ondiep)

• Realisatie van het ontwerp, tussentijdse evaluaties van de stand van zaken. 2005 – 2010.
Product: evaluatie rapporten over stand van zaken.

• Kennisoverdracht.
• Opstellen van een plan van aanpak. April 2003.Product: een plan van aanpak voor de

kennisoverdracht.(afgerond)
• Uitvoeren van het plan van aanpak. Van 1 april 2003 tot 2010.
• Product: een website die actueel is waar geïnteresseerden kunnen meekijken en leren

van het proces in Ondiep

Op dit moment bevindt het project zich in de ontwerpfase

In het derde kwartaal zal een eerste concept van het ontwerp kunnen worden vastgesteld door
partijen in Ondiep. Dit eerste concept wordt in het derde kwartaal verder uitgewerkt. Als het
definitieve concept wordt vastgesteld door de partijen dan volgt de vertaling van het ontwerp
naar uitvoeringssuggesties en vindt een berekening van de kosten van het ontwerp plaats. Dan
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kan worden vastgesteld welke extra kosten er gemoeid zijn met het ontwerp en waar de
stimuleringsbijdrage van de provincie op ingezet kan worden.

Stand van Zaken
Zoals voorgenomen werkt het ontwerpteam nog aan het ontwerp voor de
levensloopbestendige wijk.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
• Komende kwartaal zal het ontwerp verder uitgewerkt worden. Tot nu toe zijn

verschillende concepten ontwikkeld. Deze concepten gaan het komende kwartaal
gekoppeld worden aan locaties. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden.
Vervolgens moeten de concepten die uitgingen van een ideaalsituatie vertaald worden
naar de werkelijke situatie. Vanaf dat moment (waarschijnlijk vierde kwartaal) kunnen de
verschillende onderdelen van het ontwerp doorgerekend en op haalbaarheid bekeken
worden. Daarna volgt vertaling in het definitieve ontwerp.

• Vaststelling van het definitieve ontwerp volgt in het eerste kwartaal van 2005.(resultaat
een definitief ontwerp voor levenslustig Ondiep)

• Uitwerking van het definitieve ontwerp in uitvoeringssuggesties en het opstellen van een
uitvoeringsovereenkomst voor het verlenen van de stimuleringsbijdrage vindt ook plaats
in het eerste kwartaal 2005. (resultaat een plan met uitvoeringssuggesties en
uitvoeringsovereenkomst)

3.1.b Nieuw Wonen / Veenendaal-Oost

Projectfasering

• Startfase
• Oriëntatie en omgevingsanalyse: (april 2004- mei 2004)
• Opstellen van een plan van aanpak (april- juni 2004)
• Organiseren van een startbijeenkomst (april- mei 2004)
• Opstellen samenwerkingsovereenkomst (juni 2004)

• Ontwerpfase en definitiefase
• Installeren van een projectorganisatie (juni 2004-september 2004)
• Processen van MER, voorontwerp bestemmingsplan en stedenbouwkundige planning

en dit onderhavige proces met elkaar in samenhang brengen
• Realisatiefase 1

Opstellen van een basisdocument (menukaart) waarin de onderdelen voor een
levensloopbestendig nieuwbouwwijk zijn benoemd, globaal programma van eisen en
maken van een plan van aanpak voor de verdere uitwerking ((juni-september 2004).

• Realisatiefase 2
• Verscherpte versie van een programma van eisen (januari 2005)
• Uitdiepen van de elementen levensloopbestendigheid in de wijk (verdieping ontwerp)

(april 2005)
• Maken van een toetsingskader levensloopbestendigheid (april 2005)
• Inbedding van het ontwerp in stedenbouwkundige uitvoeringsplannen en

gemeentelijk beleid (mei 2005)
• Nazorg

Maken van een bestedingsvoorstel voor de provinciale uitvoeringsmiddelen (juni 2006)
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Stand van Zaken

Startfase (= afgerond)
Oriëntatie en omgeving en risicoanalyse: (april 2004- mei 2004)
Opstellen van een plan van aanpak (april- juni 2004)
Organiseren van een startbijeenkomst (27 mei 2004)
Opstellen samenwerkingsovereenkomst (juni 2004)
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst (2 september 2004)

De producten voortkomend uit stappen 1, 2, en 4 zijn in GS van 29 juni 2004 vastgesteld en
ter kennisname aan de commissies ZCW en R&G verstuurd voor de vergaderingen van
respectievelijk 23 augustus en 30 augustus 2004.

Stand van zaken op dit moment (medio september)
Het project bevindt zich op het kruispunt van de ontwerp en definitiefase en de 1e

realisatiefase.

Ontwerpfase en definitiefase
• Installeren van een projectorganisatie (juni 2004-september 2004)
• Samenhang brengen tussen dit onderhavige proces (een levensloopbestendig ontwerp

voor de nieuwbouwwijk) met het totaalproces rondom een stedenbouwkundig plan:
Resultaten:
• Medio september zal de MER van gemeente Veenendaal en het ontwikkelingsbedrijf

OVO de inspraakronde ingaan. In de MER zal een passage over
levensloopbestendigheid worden opgenomen. De MER (met de passage over
levensloopbestendigheid) is gekoppeld aan  het voorontwerp bestemmingsplan.

• Tussen september 2004 en december 2004 zal het ontwikkelingsbedrijf “OVO” een
stedenbouwkundig masterplan ontwikkelen. De betrokken stedenbouwkundigen
zullen gelijktijdig betrokken zijn bij Nieuw Wonen Veenendaal-oost.

Realisatiefase 1
• Opstellen van een basisdocument (menukaart) waarin de onderdelen voor een

levensloopbestendig nieuwbouwwijk zijn benoemd, globaal programma van eisen en
maken van een plan van aanpak voor de verdere uitwerking.
Product: Menukaart (bepalen van levensloopbestendige thema;s) : 2 september

• Kennisoverdracht:
Product: Functionerende website www.lerenvannieuwwonen.nl (portal) en
www.lerenvanveenendaal-oost.nl zijn 16 september operationeel.

De uitkomsten en producten voortkomend uit de stappen 6 t/m 9 zullen in het najaar 2004
worden meegenomen in een presentatie over  “Nieuw Wonen” aan de commissie ZCW met
uitnodiging van commissie R&G.
GS en PS zullen rond 16 september geïnformeerd worden over de website, middels een breed
opgezette PR campagne.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005

Doelstelling 1: ontwerp levensloopbestendige wijk
Verder uitwerken van het basisdocument (menukaart) waarin de onderdelen voor een
levensloopbestendig nieuwbouwwijk zijn benoemd. Dit uitwerken gebeurt in 5 werkateliers,
waarin externe partners en deskundigen zijn vertegenwoordigd.
Producten/resultaten:
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• De 5 werkateliers stellen een plan van aanpak op voor het uitwerken van het toebedeelde
thema
oktober 2004

• De werkateliers starten met het uitwerken van een van de 5 thema’s.
Visievorming en bepalen van uitgangspunten: oktober –december 2004
Concretiseren van levensloopbestendige elementen,  (wat, hoeveel en waar): januari-
maart 2004

• Het ontwerpteam maakt een globaal programma van eisen op grond van de input van de
werkateliers (december 2004)

• De leden van de strategiegroep Nieuw Wonen Veenendaal-oost dragen er zorg voor dat
de input vanuit de werkateliers en het ontwerpteam ingebed wordt in het totaalproces
(stedenbouwkundig masterplan).

Doelstelling 2: Kennisoverdracht en interactieve benadering
Het komend kwartaal zal de website www.lerenvannieuwwonen.nl (portal) en
www.lerenvanveenendaal-oost.nl operationeel zijn (leerdoel) en bovendien worden benut om
het proces te ondersteunen.
Er zullen discussievragen/stelling op de site www.lerenvanveenendaal-oost.nl worden
geplaatst waarop consumentenpanels kunnen reageren. De consumentenpanels zullen actief
worden benaderd om hieraan deel te nemen.

Beoogd resultaat:
Door de discussies hopen we enerzijds gevarieerde input te krijgen vanuit het
consumentenperspectief en anderzijds wordt er (extra) PR voor Nieuw Wonen nagestreefd.

Doorkijkje eerste kwartaal 2005

Realisatiefase 2
• Concrete voorstellen van werkateliers voor het ontwikkelen van levensloopbestendige

elementen in de wijk
• Haalbaarheidstoets van de voorstellen van werkateliers (januari/maart 2005)
• Het ontwerpteam maakt op basis van het ontwerp en de input van werkateliers een

verscherpte versie van een programma van eisen (jan/maart 2005)
• Het ontwerpteam maakt op basis van de input van de werkateliers een samenhangend

ontwerp voor een levensloopbestendige wijk (april 2005)
• Het ontwerpteam draagt zorg voor een haalbaarheidstoets voor het totaalplan en maakt

indien nodig scenario’s (maart/april 2005)

3.2 Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het doel van het project is een aansprekend resultaat neerzetten binnen de NHW. Het
ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een recreatief en cultureel centrum, met centraal daarin
het realiseren van een nationaal liniecentrum, biedt daarvoor een goede gelegenheid. Fort bij
Vechten moet een open, bereikbaar recreatiegebied zijn waar zowel oude als nieuwe cultuur
een plaats kunnen vinden. Het liniecentrum is gericht op een breed publiek en vraagt aandacht
voor de cultuurhistorie, maar heeft ook oog voor de linietoekomst, de natuur en de
architectuur. Bovendien is het van belang het snijpunt van de Linie en de Limes in beeld te
brengen.

Projectfasering
Het project kent de volgende fases:
• In 2003 is een interne haalbaarheidsstudie gehouden, waarin de mogelijkheden en risico’s

in beeld zijn gebracht. Het verslag hiervan is in december 2003 gepresenteerd aan GS.
Aansluitend was een presentatie aan de commissie ZCW.
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• Instellen van een enveloppecommissie Rijnauwen-Vechten, waarbinnen het Agenda 2010
een plek krijgt. Deze enveloppecommissie draait inmiddels en heeft een plan van aanpak
geformuleerd, waarin het Agenda 2010-project is opgenomen.

• Instellen van een externe projectgroep die de randvoorwaarden en een programma van
eisen formuleert. Dit heeft inmiddels geleid tot een ontwerpopgave.

• Ontwerpfase: opdracht aan een extern bureau om een compleet model voor Fort bij
Vechten te ontwikkelen. Het model wordt begin 2005 ter goedkeuring voorgelegd aan GS
en PS.

• Realisatie; Als het uitgewerkte model tot een (goedgekeurd) definitief ontwerp heeft
geleid, kan gestart worden met de daadwerkelijke realisatie die moet uitmonden in de
opening van een liniecentrum in 2008. GS en PS worden middels kwartaalrapportages
van het verloop op de hoogte gehouden.

• Evaluatie; Na de opening zal zowel het product als het proces geëvalueerd moeten
worden. Een verslag hiervan komt in GS.

Stand van Zaken
Resultaten van de afgelopen periode:
• Eind 2003 is bij het ministerie van VROM een aanvraag gedaan voor BIRK-subsidie.

BIRK staat voor Beleid Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit. Deze zomer heeft de
minister laten weten dat het project Fort bij Vechten is toegelaten tot de uitvoeringsfase.
Mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden, komt een subsidie van maximaal 20%
van de voorbereidings- en uitvoeringskosten ter beschikking.

• De projectgroep heeft een ontwerpopgave geformuleerd aan de hand waarvan een
ontwerpbureau een model kan maken voor de inrichting van het fort, dat wil zeggen dat er
overeenstemming is met alle betrokken partijen over het programma van eisen rond de
inrichting. De enveloppencommissie heeft de opgave inmiddels goedgekeurd.

• Er is een opgave verstrekt aan een extern bureau om onderzoek te doen naar de mogelijke
ontsluiting van Fort bij Vechten via de Mereveldseweg, langs de zuidkant van de A12.

• Met het Nationaal Project NHW is overeenstemming bereikt over het opnemen van een
tijdelijk liniecentrum in het Agenda 2010-project. Dit betekent dat een voorloper van het
uiteindelijke Liniecentrum al in de Fortenmaand van 2005 geopend kan worden.

• DCU (primair) en RLU hebben aangegeven een leidende rol in de gehele Nieuwe
Hollandse Waterlinie binnen de provincie Utrecht te willen spelen. Door de inzet vanuit
de lijn, kan een goede inbedding van het Agenda 2010-project geborgd worden.

• Binnen het gebied Rijnauwen-Vechten is met subsidie van het stimuleringsfonds voor de
architectuur een project gestart om te komen tot een geactualiseerd landinrichtingsplan.
Dit project wordt in maart afgerond.

• Door Staatsbosbeheer moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de mogelijkheid de
vleermuizen op Fort bij Vechten een alternatieve habitus te geven. Door interne
reorganisaties bij SBB loopt dit onderzoek achter op schema.

• Het onderzoek naar Fort bij Vechten als mogelijke locatie voor het Archeologisch
Informatie Centrum heeft inmiddels het inzicht opgeleverd dat het statisch depot (de grote
voorraad dozen) beter niet op Vechten gehuisvest kan worden, maar dat in samenwerking
met de gemeenten Utrecht en Amersfoort naar een andere locatie wordt gezocht. Op
Vechten kan dan mogelijk een klein dynamisch depot komen met tentoonstellings-
mogelijkheden, onderzoeksruimten en initiatieven op archeologisch gebied. Binnen de
sector DCU wordt dit onderzoek voortgezet. In het model voor Fort bij Vechten blijft de
optie van een ACI voorlopig open.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
• Het komende kwartaal zullen voorgang van de onderzoeken en het ontwerpen centraal

staan. Resultaten daarvan zijn in 2005 te verwachten.
• Het instellen van een selectiecommissie voor het aanbestedingstraject bij het plaatsen van

de ontwerpopdracht.
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• Het uitwerken van het aanbod van Rijkswaterstaat om het benzinestation De Slagmaat om
te vormen tot een verzorgingsplaats, waarmee een verbinding ontstaat met het gebied in
het algemeen en Fort bij Vechten in het bijzonder.

• Het plan van aanpak voor een tijdelijk informatiecentrum.
• Een presentatie van de NHW én Agenda 2010 tijdens de open monumentendag in

Paushuize en daarna in de loopbrug van het provinciehuis.
In 2005 worden de volgende resultaten verwacht:
• Een gebiedsaanpak voor het enveloppengebied Rijnauwen-Vechten
• Resultaten van het onderzoek naar de ontsluiting
• Resultaten van het onderzoek naar de vleermuizen
Een model voor de inrichting, exploitatie en financiering van Fort bij Vechten

3.3 De Stichtse Lustwarande

Sturing geven aan de ontwikkeling van de Stichtse Lustwarande, waarbij recht wordt gedaan
aan de cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het gebied.

Projectfasering
De komende maanden wordt de definitiefase van het project afgerond. In deze projectfase
wordt het programma van eisen voor het verdere verloop van het project opgesteld. Aan de
hand van dit programma van eisen wordt het definitieve projectplan voor de Stichtse
Lustwarande opgesteld.
Parallel hieraan wordt al met de uitvoering van projecten gestart. In het komende kwartaal
zullen reeds een aantal uitvoeringsprojecten afgerond worden die passen binnen de visie voor
de Stichtse Lustwarande.

Producten richting GS:
• Definitief projectplan (oktober)
• Begroting 2005 (oktober)

Stand van Zaken
• Uitvoeringsprogramma 2004 gereed
• “Beeldenboek  SLW”  t.b.v. ontwerpers en planners aanbesteed
• Workshop stationsgebied Driebergen-Zeist (met bestuurders en projectontwikkelaars)

gehouden
• Aanleg 2 faunavoorzieningen aanbesteed
• Aangepaste website in de lucht

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
Vanuit uitvoeringsprograma 2004:
• Oplevering en opening 2 faunavoorzieningen
• Oplevering van herstelde ringwalburcht op de Grebbeberg
• Op twee locaties herstel oude zichtlijnen (Zuylestein en Overplaats Lindenhorst)
• Terugbrengen groenelementen langs Utrechtseweg in Zeist

Rond Ecopassage Elst:
• Definitief ontwerp voor Ecopassage
• Voorlichtingsavond voor bewoners en belanghebbenden
• Start vergunningaanvragen bij gemeente Rhenen

En verder:
Uitvoeringsprogramma 2005
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3.4 Ureka!

Het project Ureka! Utrechtse Poort tot Kennis voorziet in de modernisering van het openbare
bibliotheekwerk in de provincie Utrecht door de herstructurering van het netwerk en de
ontwikkeling van de hiervoor noodzakelijke informatie-infrastructuur. Het doel is als volgt
gedefinieerd:

Doel herstructueringsproces
Het realiseren van een nieuw bibliotheekstelsel in de provincie Utrecht. In opdracht van het
Rijk voert de provincie de regie over het herstructureringsproces van het bibliotheekwerk
door participatie in en facilitering van de stuurgroep en diverse overlegorganen. De
provinciale inzet richt zich primair op de oprichting van regionale bibliotheken en de
omvorming van de provinciale bibliotheekcentrale, alsmede de onderlinge samenwerking
tussen deze bibliotheekorganisaties.

Doel informatie-infrastructuur
Het verbeteren van de informatiefunctie aan de burger in de provincie Utrecht door bij te
dragen aan de totstandkoming van een volwaardige technologische en fysieke infrastructuur
voor de openbare bibliotheken in de provincie Utrecht. De provinciale inzet richt zich op:
• Aansturing en financiering van ICT van het openbaar bibliotheekwerk (infrastructuur,

systeem, gebruikersportaal)
• Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van multifunctionele

bibliotheekgebouwen.

Projectfasering
Herstructurering
• Presentatie eindmodel Utrechts bibliotheeknetwerk door Stuurgroep – augustus
• Bespreking eindmodel Utrechts bibliotheeknetwerk door GS, waaraan gekoppeld

herpositionering van de provincie en voorstel tot middelenallocatie – 28 september
• Juridische vorming regionale bibliotheken – 1e tranche 1 januari 2005, 2e tranche 1 juli

2005
• Start oprichting overlegplatform Samenwerkende Utrechtse Bibliotheken (SUB) -

september
• Ondernemingsplan serviceorganisatie/PBCU “nieuwe stijl” – november

Informatie-infrastructuur
• Aanbestedingsprocedure ICT bibliotheekwerk, verzenden request for proposal naar

leveranciers – september
• 2e stimuleringsimpuls ontwikkeling multifunctionele bibliotheekgebouwen – september
• Vervolgaanpak stimulering multifunctionele bibliotheekgebouwen (op basis van

opgedane ervaringen in de initiatiefase) – najaar 2004
• Eerste monitor internet-informatieloket Al@din – najaar 2004
• Virtueel consumentenloket, start met pilot cultuurportaal/uitpunt – najaar 2004

Stand van Zaken
• eindmodel collectief bibliotheeknetwerk vastgesteld door Stuurgroep (augustus jl)
• Gestart met procesondersteuning regionale bibliotheken, opstellen ondernemingsplannen

en gereed maken juridische vorm – lopend proces, SvZ per regio bekend
• Productgebonden kostenverdelingsystematiek voor het nieuwe bibliotheeknetwerk is

uitgewerkt door Stuurgroep, alsmede de incidentele proces- en frictiekosten
• ICT bibliotheekwerk: aanbestedingsprocedure onder voorbehoud van gunning gestart
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• PvA voor de ontwikkeling van multifunctionele bibliotheekgebouwen per gemeente
opgesteld, voor tweede fase procesbegeleiding is nog geen vervolg ontwikkeld (wel
gewenst!)

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
• Vaststelling eindmodel Utrechts bibliotheekwerk en toewijzing middelen door GS/PS
• Begeleiden provinciale bibliotheekcentrale tot opstellen ondernemingsplan

serviceorganisatie
• Ondersteuning oprichting regionale bibliotheken
• Vaststelling raamwerk sociaal plan
• Implementatie eindmodel, te starten met overdracht werkgeverschap van PBCU naar

regionale bibliotheken
• Inrichting ICT-beheerorganisatie
• Gunning ICT-bibliotheekwerk, start implementatie in eerste regionale bibliotheek
• 2e stimuleringsimpuls ontwikkeling multifunctionele bibliotheekgebouwen
• Start met pilot virtueel consumentenloket: cultuurportaal/uitpunt

3.5 De Schammer

Doel van het project De Schammer is de realisatie van een recreatieve voorziening met
waterberging en natuurversterking tussen Amersfoort en Leusden. De recreatie mag geen
aantasting worden van het landelijke karakter van dit Utrechtse deel van de Gelderse Vallei:
wel behoud door ontwikkeling. Het gaat om een duurzame functiecombinatie van recreatie,
waterberging en natuurversterking.

Projectfasering
1. Het project zit in de ontwerpfase. In april 2004 is het Plan De Schammer gereedgekomen.

Over de inhoud van het Plan is overeenstemming met de partners, de gemeenten
Amersfoort en Leusden, en het Waterschap Vallei & Eem. De financiering van het Plan
De Schammer en de bijdrage van de partners bevinden zich in de tweede ronde van de
onderhandelingsfase.

2. Het deelproject Tunnel A28 zit in de uitvoeringsfase.

Stand van Zaken
1. GS hebben 31 augustus jl. de volgende onderhandelingslijn naar de regio ondersteund:

• Keuze voor het Basisscenario Plan De Schammer
• Een 50/50 bijdrage van provincie en regio op basis van de bruto investering
• Subsidie inkomsten worden op basis van 50/50 verdeeld tussen provincie en regio
• In de uitvoering wordt zeer kritisch gekeken naar het kostenaspect om de financiële

risico's sterk te beperken. Waar mogelijk vindt versobering plaats. Gestreefd wordt
naar een maximale bijdrage van provincie en regio van ieder 7 miljoen.
Deze uitgangspunten worden voorgelegd aan de Stuurgroep op 30 september a.s. Er
wordt dan bestuurlijk committent gevraagd van de regio. Hieraan wordt een tweede
go or no go-besluit gekoppeld. Stemt de regio in, dan worden afspraken gemaakt over
verdere uitwerking.

2. Voor het deelproject Tunnel A28 wordt nu een voorontwerp voorbereid dat in november
a.s. gereed is.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
• Als de regionale partners instemmen met ons voorstel voor financiële dekking, kan het

Plan De Schammer snel in de uitvoeringsfase. Er wordt een uitvoeringsplan opgesteld; er
komt een bestuursovereenkomst om de financiële- en uitvoeringsafspraken vast te leggen;
de subsidie-aanvragen worden verder ingediend.
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• Het voorontwerp Tunnel A28 wordt in de inspraak gebracht door middel van een
bewonersavond. Het ontwerp Tunnel wordt in GS gebracht.

3.6 Op de Fiets

Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het bevorderen van het fietsgebruik.

Projectfasering

• Vaststellen van een bijgesteld projectplan door PS (voorjaar 2004)
• Vaststellen van een prioriteitenlijst in DR, GS en PS (zomer 2004)
• Per deelproject zal een kredietaanvraag worden voorgelegd aan GS, de verwachting is dat

er in 2004 zeker over vier deelprojecten besloten kan worden (maart 2004- dec 2004)
• Uitvoering van de deelprojecten. Het eerste deelproject is al gerealiseerd in november

2003. Streven is om de uitvoering van het volgende deelproject te starten in zomer 2004.
Gecompliceerdere projecten zullen een langere doorlooptijd hebben

Stand van Zaken

• Op 10 juni 2004 is door de commissie IME de prioriteitenlijst vastgesteld met 22
infrastructurele fietsprojecten voor Op de fiets.

• GS heeft de bijdrage voor  de verbreding van het fietspad Valleikanaal van de
Broekerbrug tot aan de Lange Steeg vastgesteld. Voor dit project is ook Europese
subsidie aangevraagd; over de aanvraag wordt op 10 september besloten. Begin
september zal de gunning plaatsvinden en zal de uitvoering worden gestart.

• Voor verbetering van de fietspaden in de Lange en Korte Duinen (Soest) en Birkhoven
(Amersfoort) ligt een voorstel tot medefinanciering bij GS.

• Er is een tweede bestuurlijk overleg geweest over de mogelijkheden van realisering van
een brug over de Eem tussen Soest en Amersfoort Noord. Afgesproken is dat de
financiele haalbaarheid nader onderzocht zal worden. Vervolgens zal aan GS een voorstel
worden voorgelegd om de provinciale bijdrage vast te leggen.

• Met het waterschap Vallei en Eem en de gemeente Bunschoten wordt gewerkt aan een
studie naar de mogelijkheden van fietspaden rondom Bunschoten en Spakenburg.

• Voor het fietspad Uithof-Zeist  heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden, waarin is
afgesproken dat aan de hand de verkeersprognose en technische uitwerking van het
geplande fietspad er een beslissing zal worden genomen.

• Voor het fietspad tussen Leusden en  Amersfoort langs de bestaande PON lijn wordt in
overleg met de NS gekeken naar de mogelijkheden. De NS is positief. Hier zal een
vervolg aan worden gegeven.

• In de stuurgroep van het Agenda 2010 project de Schammer is groen licht gegeven om bij
voorrang door te werken aan de realisatie van een fietstunnel onder de A28, in het
verlengde van het fietspad langs het Valleikanaal. Vanuit het project Op de fiets zal
financieel geparticipeerd worden in dit project.

• Uitwerking van andere plannen van diverse concrete projecten met de verschillende
partners (gemeentes, waterschappen, etc.).

• De digitale fietsrouteplanner is gebruiksklaar, dat wil zeggen dat burgers vanaf de
provinciale site bewegwijzerde fietsroutes voor recreatieve doeleinden kunnen
downloaden.  Er wordt verder gewerkt aan het optimaliseren van de fietsrouteplanner.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005

• Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) concrete projecten en zorgdragen voor
afstemming, zowel intern als extern.
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• Besluit nemen over minimaal 2 deelprojecten.
• Verder vorm geven van een echte fietsrouteplanner die ook gebruikt kan worden voor

woon-werkverkeer
• Werk in uitvoering aan het fietspad Valleikanaal.
• Werk in uitvoering verbetering fietspaden Lange en Korte Duinen en Birkhoven
• Ontwerpen van het bestek voor de fietstunnel onder de A28
• Ontwerpen van het bestek voor de brug over de Hollandse IJssel.

3.7 Vrede van Utrecht 2013

Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met stad en regio werken
aan de versterking en profilering van de culturele infrastructuur, dit op weg naar de volgende
2 mijlpalen:
• een grootse manifestatie in 2013 ter herdenking van de Vrede van Utrecht (1713);
• Utrecht Culturele Europese Hoofdstad  (in uiterlijk 2018).

Provincie en gemeente Utrecht treden in dit project gezamenlijk op als initiatiefnemer. De
route op weg naar de 2 mijlpalen (in 2013 en 2018) is overigens even belangrijk als de
eindbestemming.  Daarom ontwikkelen provincie en stad, samen met lokale, regionale,
nationale en Europese partners, een breed meerjarig programma met jaarlijkse activiteiten op
het gebied van cultuur en cultureel erfgoed, politiek en wetenschap, toerisme en stedelijke en
regionale promotie.

Kortom: het project (meerjarig programma) Vrede van Utrecht legt verbindingen tussen de
sociale, fysieke en economische pijlers en daagt uit tot intersectorale samenwerking in
regionaal verband. Het programma behelst  niet alleen de uitvoering van projecten en
evenementen, maar is vooral gericht op blijvende investeringen in de culturele infrastructuur
in de regio. Van fundamenteel belang is ook de Europese samenwerking die in dit programma
– met de regio Utrecht net als 300 jaar geleden als middelpunt – zichtbaar betekenis krijgt.

Projectfasering

Fase 1 (juli-december 2003):
• Uitvoeren verkenning met interne en externe partners
• Bestuurlijke goedkeuring plan van aanpak en begroting 2004 t/m 2006

Fase 2 (januari-maart 2004):
• Instemming door Cie. ZCW met het plan van aanpak, de meerjarige begroting en het

uitvoeringsprogramma
• 2004, go or no go moment (eind januari 2004)
• Goedkeuring GS  intentieverklaring en uitvoeringsconvenant provincie en gemeente

Utrecht
• Inrichten tijdelijke werkorganisatie programma 2004 en uitvoering programma 2004
• Vervolg externe verkenningen/voorbereiding samenwerkingsovereenkomst met externe

partners
• Verdere voorbereiding organisatiestructuur vanaf 2005

Fase 3 (april-juli 2004):
• Tekenen intentieverklaring en uitvoeringsconvenant/ presentatie aan de pers (21 april

2004)
• Goedkeuring GS actualisatie uitvoeringsprogramma 2004 en 1e voortgangsrap. aan de

Cie. ZCW
• Vervolg externe verkenningen en onderzoek naar sponsors en Europese fondsen
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• Uitwerken inhoudelijke en financiële afspraken, bijstellen doelstellingen en bepalen
thema’s

• Uitvoering en monitoring projecten 2004
• Voorbereiding opstellen uitvoeringsprogramma 2005
• Voorbereiding bestuurlijke en ambtelijke organisatiestructuur (werkapparaat voor het

meerjarig programma)

Fase 4 (augustus-december 2004):
• Opstellen communicatieplan
• Uitvoering en monitoring projecten 2004
• Voorbereiden programma 2005 en 2006
• Besluitvorming GS over thema’s/projectcriteria, het programma 2005 en 2e rapportage

aan Cie. ZCW
• Verdere voorbereiding (bestuurlijke en ambtelijke) organisatiestructuur voor de periode

na 2004 en
• Ontwikkelen in-en uitstapprocedure overige samenwerkingspartners
• Besluitvorming GS (en B en W) over de organisatiestructuur en te hanteren procedures
• Voorbereiden en tekenen samenwerkingsovereenkomst met universiteit en evt. andere

partners
• Verkennen samenwerkingsmogelijkheden met andere Europese landen
• Verwerven fondsen en bijdragen sponsors
• Inrichting werkorganisatie en bestuurlijke structuur
• Afronden kwartiermakerfase, start programmaorganisatie

Jaarlijks
Opstelling uitvoeringsprogramma’s en evaluatie programma voorafgaand jaar en evaluatie
totale programma (doelstellingen etc.), verwerving fondsen.

Het project verloopt nog steeds conform bovenstaande planning/fasering,.

Stand van Zaken

Plan van aanpak, meerjarige begroting en uitvoeringsprogramma 2004
Beide colleges (GS en B en W van Utrecht) hebben ingestemd met het plan van aanpak voor
het project, de begroting voor de periode 2004 t/m 2006 en het uitvoeringsprogramma voor
2004. Provincie en gemeenten zullen op 50/50 basis zorgdragen voor de
voorbereiding(skosten) en de uitvoering(skosten) van het project. Ook is besloten om de
begroting van het project Vrede van Utrecht voor het jaar 2005 op te hogen in verband met
het eerdere besluit van GS om een provinciale bijdrage te leveren in de dekking van het tekort
van het evenement WK Jeugdvoetbal en om het risico van dit evenement  te dekken uit de
middelen Agenda 2010 algemeen. Ook de Commissie ZCW heeft met e.e.a. ingestemd.

Intentieovereenkomst en uitvoeringsconvenant/ perspresentatie
Na de vaststelling door GS van de intentieovereenkomst en uitvoeringsconvenant (waarin de
spelregels voor de samenwerking met de Gemeente Utrecht zijn vastgelegd) zijn beide
documenten ondertekend en is het project gepresenteerd aan de pers (21 april 2004). De
procedure voor de naamsregistratie (naam Vrede van Utrecht plus bijbehorend logo) is,  mede
op verzoek van de Cie. ZCW, in gang gezet.

(Actualisatie) uitvoeringsprogramma 2004  en voortgangsrapportage  aan Cie. ZCW
Het uitvoeringsprogramma voor 2004 is geactualiseerd en vervolgens vastgesteld door GS.
Ook heeft GS een uitgebreide voortgangsrapportage aan de Cie. ZCW vastgesteld en deze ter
kennisneming aangeboden aan de Cie. (vergadering 7 juni 2004).
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De uitvoering van de projecten van het jaarprogramma is gestart, er is een format ontwikkeld
voor de financiële en inhoudelijke verantwoording en de voortgang van de projecten wordt
gevolgd.

Tijdelijke werkorganisatie 2004 en voorbereiding definitieve bestuurlijke en ambtelijke
organisatiestructuur
Ten behoeve van de uitvoering van het projectenprogramma 2004 is een voorlopige
werkorganisatie ingericht en zijn werkafspraken gemaakt met de gemeente; de provincie zal
optreden als kassier, de gemeenschappelijke administratie verzorgen en optreden als
inhoudelijk coördinator van het uitvoeringsprogramma 2004. Deze tijdelijke werkorganisatie
vormt de basis voor de inrichting van de definitieve werkorganisatie (periode 2005
t/m 2013; een voorstel over resp. de definitieve de werkorganisatie, de bestuurlijke structuur,
de werkwijze en de te hanteren procedures is in voorbereiding en wordt in het najaar 2004 ter
besluitvorming aangeboden aan GS.Aanscherping doelstellingen, opstellen
beoordelingskader projecten en voorbereiding jaarprogramma’s
In overleg met de gemeente is een ambtelijke voorstel ontwikkeld m.b.t. de aanscherping van
de doelstellingen, de thema’s voor de komende jaren en het te hanteren beoordelingskader
voor de projecten Vrede van Utrecht; dit voorstel wordt in het najaar ter vaststelling
voorgelegd aan GS tezamen met het voorstel voor het jaarprogramma 2005 (en indicatief
2006)

Externe verkenningen en onderzoek bijdragen uit fondsen etc.
Er zijn div. presentaties gehouden over het project en de mogelijkheden voor (langdurige)
samenwerking met universiteit, Hogeschool, Kamer van Koophandel, bedrijven, UTR,
stadspromotie, gemeente Amersfoort en andere gemeenten zijn onderzocht. De samenwerking
met universiteit moet leiden tot een samenwerkingsovereenkomst (eind 2004); t.b.v. de
deelname van de andere partners wordt een in-en uitstapprocedure ontwikkeld.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005
• opstellen communicatieplan
• vaststelling door GS van beoordelingskader en criteria projecten Vrede van Utrecht
• opstelling  -en vaststelling door GS - van jaarprogramma 2005
• (verdere) uitvoering jaarprogramma 2004
• inrichten definitieve bestuurlijke structuur en werkapparaat Programma Vrede van

Utrecht (periode 2005 t/m 2013) en bemensing
• tekenen overeenkomst met universiteit
• afspraken m.b.t.  deelname van de andere partners
• verkenning samenwerking met Europese landen en onderzoek Europese (en andere)

fondsen

3.8 Wandelen in Utrecht

“Meer mensen meer aan het wandelen te krijgen in de Provincie Utrecht”

Het project bevindt zich in de uitvoeringsfase. We zijn bezig met o.a. de aanleg van
wandelroutes, het gebruiksvriendelijker maken van de website (www.wandelen.provincie-
utrecht.nl), de uitvoering van het promotie- c.q. communicatieplan.

Nog geleverd gaat worden een document over de instandhouding van het netwerk in de
toekomst.

Stand van Zaken
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• Digitaliseren alle bewegwijzerde wandelroute t.b.v. website. Resultaat: gros van de
bewegwijzerde wandelroutes in de provincie (75) is gedigitaliseerd en staat op de
website. Voorzien van startpunt (met adres), aantal kilometers, bereikbaarheid en
achterliggende informatie (musea, toeristische voorziening e.d)

• Realisatie Cockange-route (door Recreatieschap): gereed sinds juli 2004
• Opening Waterliniepad (in combinatie met fortenmaand): opening vindt plaats op 1

september in  aanwezigheid van circa 200 (!) geïnteresseerden
• 5 afleveringen met RTV-Utrecht (i.s.m. fietsproject Agenda 2010) waarin diverse

wandel- en fietsroutes onder de aandacht zijn gebracht.

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005

• Realisatie diverse wandelroutes uit uitvoeringsprogramma 2004.
• December 2004: Uitvoeringsprogramma 2005 gereed (= overzicht van nieuwe routes die

in 2005 aangelegd gaan worden en waarvoor we vanuit de Agenda 2010 financiële
middelen beschikbaar willen stellen).

• Eind 2004/ begin 2005: Uitvoering geven aan activiteiten uit het promotie- c.q.
communicatieplan voor het project Wandelen in Utrecht ( advertenties, free publicity,
e.d.). In de eerste maanden van 2005 zal ook op het gebied van arrangementontwikkeling
en het organiseren van wandel- activiteiten worden ingezet.

• December 2004: Voorstel  voor organisatiestructuur instandhouding Wandelnetwerk. Om
te voorkomen dat van het bewegwijzerde wandelroutenetwerk dat we nu maken, over een
aantal jaren niets meer over is, is het van belang dat over de instandhouding wordt
nageacht. Vooralsnog is de gedachte dat een zogenaamde coördinator aangesteld moet
worden die verantwoordelijk is voor het in stand houden van het netwerk. Wie dat moet
zijn, wat de taken precies zijn,  waar een dergelijke functie moet worden ondergebracht
en hoe de financiering moet worden geregeld is momenteel onderwerp van gesprek. In
december 2004 willen dit in kaart hebben gebracht, zodat we in 2005 concreet invulling
hier aan kunnen gaan geven.

3.9 Hart van de Heuvelrug

Het Hart van de Heuvelrug (HvdH): een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist.
Maar ook een gebied waar veel te gebeuren staat. Een deel van de militaire terreinen en de
zorginstellingen komen vrij voor nieuwe functies. En tegelijk is de druk vanuit de stedelijke
gebieden zichtbaar en zal deze nog toenemen door de vraag naar werklocaties en woningen.
De provincie wil in samenwerking met de partners in het gebied de kwaliteit van natuur en
landschap verbeteren. Het doel van het project is op hoofdlijnen:

1. een herkenbare versterking van de natuur in het HvdH met herstel van groene
verbindingen;

2. balans en kwaliteit in de verdere ontwikkeling in het HvdH met zo mogelijk winst voor
zorg, wonen, werken en recreatie.

Projectfasering

• vaststellen gebiedsvisie en afsluiten intentie overeenkomst               mei ’03
• voorbereiden vereveningsprogramma  + bestuursovereenkomst        mei - dec ’03
• onderhandelingsfase bestuursovereenkomst                                       eerste helft ‘04
• afsluiten raamcontract                                                                         29 juni 2004
• voorbereiden clustercontracten (Soest en 1e contract Zeist)               najaar 2004
• Feniks Soesterberg (uitwerken visie vliegbasis)                                 najaar 2004
• Uitvoering    pm (afh.deelproject)        
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Stand van Zaken

1. De gebiedsvisie is in mei ‘03 afgerond met de ondertekening van de betreffende
intentieverklaring.

2 Afstemmen HvH met  Streekplan en dienst R&G:
• Is geschied in het ontwerp Streekplan; wordt n.a.v. inspraakreacties nog aangescherpt

i.o.m. VROM
• ontwikkelen regionale kwaliteitsvisie Vista afgerond. Deze visie zal nog nader

uitgewerkt worden (najaar 2004)
3. Oostelijk groene corridor:

• in december convenant afgesloten met de betrokken partijen (RWS, Soest, A’foort,
Leusden, Prorail, Defensie en HUL)

• RWS heeft ecoduct inmiddels gegund, voor ecoduct Amersfoortsestraatweg is WVG
gevestigd, Prorail is zich aan het bezinnen op het vooruittrekken van dit project.

6.   Toekomstvisie vliegbasis Soesterberg.
• Werkgroep Feniks, waar een toekomstvisie wordt ontwikkeld voor vliegveld

Soesterberg is gestart
• startnotitie defensie inzake ontwikkelen toekomstvisie vliegbasis met trekkersrol

provincie door Platform geaccordeerd.
7 Raamovereenkomst

Op 29 juni is de raamovereenkomst getekend door alle 17 partijen betrokken bij het
platform Hart van de Heuvelrug waarin het principe van de rood-groen balans en de
financiële verevening wordt vastgelegd

8 Clustercontracten
Gestart is met de clusteronderhandelingen van Soest, met als deelnemers Soest-Provincie
en Domeinen. Er gaat nog dit najaar gestart worden met de clusteronderhandelingen van
de zorgpilot in Zeist

9 Diversen:
• Streven is om SALZ binnen een jaar te verplaatsen
• Kamp van Zeist: Justitie is zeer recentelijk gekomen met een huisvestingsplan. Dit zal

worden bekeken met de spelregels van HvdH

Komend kwartaal, met een doorkijk naar het eerste kwartaal van 2005

• Binnenkort besluit GS over een subsidie voor SALZ
• afronding van het eerste clustercontract van Soest
• afronding van het eerste clustercontract van Zeist
• eerste ontwerpen gereed van de vliegbasis Soesterberg binnen de werkgroep Feniks
• bestemmingplannen gereed voor Kamp van Zeist.


