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Inleiding
Hart van de Heuvelrug is een project in het kader van Agenda 2010.
Medio 2003 hebben 16 partijen de intentieovereenkomst Hart van de Heuvelrug getekend met als basis
de gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug. In de gebiedsvisie staat de wens centraal om de kwaliteit van
het gebied te versterken teneinde met name een aaneengesloten natuur- en recreatiegebied beter te
laten functioneren.

Thans ligt voor de Raamovereenkomst, waarin de spelregels en randvoorwaarden zijn bepaald voor de
uitvoering van groene en rode projecten, de verantwoordelijkheid voor de verschillende projecten, hoe
de uitvoering vorm krijgt en hoe de kosten en opbrengsten met elkaar worden verevend.
De concept-Raamovereenkomst is op 29 juni ondertekend door 17 partijen (Prorail is de nieuwste
partij) onder voorbehoud van instemming van raden en staten.

Op basis van deze Raamovereenkomst kunnen Clusterovereenkomsten worden gesloten. Dit zijn
overeenkomsten van clusters van groene en rode projecten met randvoorwaarden ten aanzien van
ruimtelijke kwaliteit, rood-groenbalans en financiële verevening. In deze clusterovereenkomsten
worden ook de financiële risico’s van projecten zichtbaar. Naar verwachting komt als eerste het cluster
van Soest aan de orde.

De herbestemming van de vliegbasis Soesterberg valt nog buiten deze Raamovereenkomst omdat
hiervoor een aparte visie wordt ontwikkeld met een apart financieel regime.

Op 14 juni 2004 is de concept-Raamovereenkomst behandeld in de commissie Ruimte en Groen. Deze
had enkele vragen, die zijn beantwoord door de betrokken portefeuillehouders. Op 30 augustus 2004
wordt het onderwerp nog een keer ter finale bespreking  behandeld in de commissie Ruimte en Groen.

Hierbij treft u de Raamovereenkomst met bijlagen aan met het verzoek om op grond van het bepaalde
in artikel 20 van deze overeenkomst in te stemmen  met de ondertekening.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van Provinciale Staten van 6 september 2004 tot instemming met de ondertekening van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 17 augustus 2004, dienst/sector REG/RSO, nummer
2004REG002302i

Gelet op artikel 20 van de Raamovereenkomst

Besluiten:

� ARTIKEL 1

In te stemmen met de ondertekening door gedeputeerde staten van 29 juni 2004 van de
Raamovereenkomst Hart van de Heuvelrug.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect: nieuwe mijlpaal in project hart van de Heuvelrug

Argumenten: Startpunt voor ontwikkelingsplanologie

Kanttekeningen: onderhandelingen over ruimtelijke kwaliteit en financiële risico’s worden in de
volgende fase van clusteronderhandelingen cruciaal.

Financiën: nog niet van toepassing

Bijlagen
Raamovereenkomst en bijbehorende bijlagen zijn bijgevoegd.

Artikelsgewijze toelichting
In artikel 20 van de Raamovereenkomst is bepaald dat de provincie het recht heeft uit te treden tot 1 oktober
2004 wegens het ontbreken van instemming van provinciale staten. Eenzelfde constructie geldt voor gemeenten.

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


