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1. Inleiding 
 
Gevolg gevend aan het besluit van GS van 15 augustus jl, waarin de 1e kwartaalrapportage Agenda 
2010 werd aangehouden en besloten werd om deze te transformeren tot een 1e halfjaar rapportage, 
ontvangt u thans de rapportage over het eerste halfjaar van 2006 van het programma Agenda 2010. 
 
Gelijktijdig hiermee wordt het voorstel ‘afronding en borging Agenda 2010’ met daarin overzicht van 
de financiële consequenties Agenda 2010 en voorstellen betreffende de herallocatie van middelen ter 
besluitvorming voorgelegd. Deze halfjaarrapportage dient als onderliggend stuk ten behoeve van het 
voorstel ‘Afronding en Borging Programma Agenda 2010’. 
 
In hoofdstuk 2 van deze halfjaarrapportage worden de algemene ontwikkelingen op programmaniveau 
en een samenvatting van opvallende zaken op projectniveau weergegeven. Tevens worden de 
belangrijkste financiële aspecten van het programma en de projecten belicht. 
 
In hoofdstuk 3 wordt op projectniveau een verslag gedaan van de resultaten van het 1e kwartaal 2006 
en de verwachte mijlpalen van het 2e kwartaal 2006. Zo nodig worden resultaten nader toegelicht. De 
rapportage geschiedt aan de hand van het ‘dashboard’-model. 
 

2. Algemeen 
 

In het tweede kwartaal is gestart met de voorbereidingen om Agenda 2010 vóór het einde van 2006 af 
te ronden. In gesprekken met projectdirecteuren en projectleiders is onderzocht wat hiervoor de 
organisatorische en financiële randvoorwaarden zouden moeten zijn.   
 
Allereerst zijn de behaalde en nog te behalen resultaten afgezet tegen de oorspronkelijke doelstelling, 
waarbij geconstateerd kan worden dat het programma als geheel succesvol verloopt. Enkele 
projecten gaan zelfs (binnen de gestelde budgetten) meer realiseren dan de oorspronkelijke 
doelstelling was.   
 
Naar het zich thans laat aanzien zijn er geen organisatorische of financiële belemmeringen die het 
afronden van Agenda 2010 in de weg kunnen staan. Wel moeten er nog besluiten genomen ten aanzien 
van de borging van die projecten die doorlopen in 2007 en verder, en moet er een besluit worden 
genomen hoe om te gaan met de gelden die naar verwachting op programma niveau zullen resteren. 
Hierover is een beslisdocument in voorbereiding dat  in aug/sept wordt aangeboden in de DR en aan 
GS. 
 
Zoals in de 4e kwartaalrapportage aangekondigd is de vacature projectleider Wandelen ingevuld in 
overleg met de dienst MEC. Dhr Bas Wijffels van de sector DER heeft per 1 februari 2006 de taak 
projectleider Wandelen op zich genomen.  
 
Vanwege het vertrek van de projectleider, dhr. P. Laban, wordt Ureka! naar alle waarschijnlijkheid per 
1 september 2006 versneld ondergebracht bij de lijnorganisatie (MEC). Dit is in lijn met het 
voornemen om het programma Agenda 2010 eind dit jaar af te ronden.  
 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten en eventuele risico’s 
binnen de projecten . 
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2.1 Aandachtspunten / Risico’s 
 
Nieuw Wonen Ondiep  
Het project is nagenoeg afgerond. De regierol is overgedragen aan de gemeente Utrecht, de Provincie 
neemt op bestuurlijk niveau deel aan de Stuurgroep Levenslustig Ondiep. Aandachtspunt is nog het 
ontwikkelen van een goed monitor instrument voor het project, dit is momenteel op ambtelijk niveau 
onder handen. Met het monitor instrument zal de voortgang en de besteding van de provinciale 
middelen bewaakt worden.  
 
Nieuw Wonen Veenendaal-Oost  
In december 2005 ondertekenden de partijen een overeenkomst waarin het ontwerp en het 
toetsingskader voor Nieuw Wonen is vastgesteld en waarin afspraken zijn gemaakt over verdere 
uitvoering en samenwerking.  
 
In het eerste kwartaal van 2006 heeft de gemeente Veenendaal op basis van het ontwerp en het 
toetsingskader een uitvoeringsplan opgesteld.  In het tweede kwartaal 2006 is het uitvoeringsplan 
Nieuw Wonen en de concept prestatieovereenkomst vastgesteld door GS (besluit 30 mei 2006) en ter 
advisering voorgelegd aan Commissie ZCW (19 juni 2006). Ook het college van B&W van gemeente 
Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept prestatieovereenkomst vastgesteld. 
 
Ook het college van B&W van gemeente Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept 
prestatieovereenkomst vastgesteld. In het derde kwartaal (5 oktober 2006), na de 
gemeenteraadsvergadering van september in Veenendaal, zal de feitelijk ondertekening van de 
prestatieovereenkomst plaatsvinden en zal de subsidiebeschikking worden afgegeven.  
 
Ook hier blijft het aandachtspunt  het monitoren van de voortgang en de besteding van de provinciale 
middelen.  
 

Hart van de Heuvelrug 
Het bestuurlijk platform heeft overeenstemming bereikt over een visie op de toekomstige invulling 
van het vliegveld Soesterberg. In het komende half jaar zal gewerkt worden een ruimtelijk plan. Het 
tijdsbestek om te komen tot een haalbaar plan is ambitieus. Ook is het spannend of de verschillende 
randvoorwaarden leiden tot een plan dat zowel wettelijk (o.a. flora en faunawet), als maatschappelijk, 
als bestuurlijk als financieel haalbaar is.   
 
De defensieterreinen Jessurunkamp en Richelleweg kunnen naar verwachting in het 3e kwartaal van 
2006 aangekocht worden van Domeinen. Aandachtspunt hierbij is de discussie over de waardering van 
de terreinen.  
 
Naar verwachting kan het clustercontract Kamp van Zeist eind 3e kwartaal worden ondertekend. 
Samenhang met het clustercontract Den Dolder is een must. Dit omdat met de verdiencapaciteit van 
Den Dolder het groen maken van Zeist moet worden betaald.  
 
Voor het cluster Den Dolder zijn heldere uitspraken gedaan over de ruimtelijke invulling. Momenteel 
wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en welke 
financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een maatschappelijke discussie over 
bebouwingsmogelijkheden in Den Dolder.   
 
In het eerste halfjaar heeft het Bestuurlijk Platform een uitspraak gedaan over het tracé van de 
Westelijke Corridor. Nu dit tracé is vastgesteld kan voor het gehele tracé verder worden gewerkt aan 
nadere concretisering van de planvorming, planning en kosten. Hier is al belangrijke voortgang 
geboekt.  
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Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3e kwartaal 2006 worden een 
aantal bestuurlijke overleggen gepland. 
Bij Cluster Den Dolder is het zorgvraagstuk (behoefte 2e zorgkern) in het eerste half jaar beantwoord. 
Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die locatie en 
welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren.  
 

Bijzonder aandachtspunt blijft ook in het tweede halfjaar het opzetten van een financiële administratie 
van het programma Hart van de Heuvelrug, waarvan geprognosticeerd is dat die in het eerste kwartaal 
gereed zou zijn maar die nog niet gereed is gekomen. Aansluiting van de financiële regimes van de 
provincie en de gemeenten Soest en Zeist blijkt bij het opzetten van de administratie een lastig punt te 
zijn. 
 

Ureka! Utrechtse poort tot kennis  
Het gehele traject bibliotheekautomatiseringssyteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door 
de bibliotheken en het implementatieplan van de SUB. Het voorstel voor de aanschaf van het systeem 
wordt 4 juli as. voorgelegd aan GS. De implementatie zal door de op te richten Service Organisatie ter 
hand worden genomen. Het in vorige rapportages gesignaleerd aandachtspunt betreffende oprichting 
van de beoogde Service Organisatie, thans Bibliotheek Service Centrum (BiSC) genoemd,  is opgelost. 
De recent aangestelde interim manager van het BISC heeft als primaire taak de implementatie van het 
ICT systeem.  
 
Voor 13 Utrechtse gemeenten is de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis 
gestart, in het 1e kwartaal zijn hiervoor de plannen van aanpak opgeleverd. Vóór 1 maart zijn 10 
nieuwe aanvragen voor procesbegeleiding en 1 aanvraag voor de investeringsbijdrage ingediend. 
Aandachtspunt is de financiering van de investeringsbijdrage voor mogelijk 16 i.p.v. 10 cultuurhuizen.  
 
Naar verwachting kan Ureka! in maart 2007 worden afgerond, na voltooiing van de laatste tranche 
investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen.  
 
Vanwege het vertrek van de projectleider, dhr. P. Laban, wordt Ureka! waarschijnlijk per 1 september 
2006 ondergebracht bij de lijnorganisatie (MEC). Dit is in lijn met de voornemens het programma 
Agenda 2010 eind dit jaar af te ronden.  
 
Vrede van Utrecht  
De stichting Vrede van Utrecht is in december 2005 opgericht door de gemeente Utrecht en de 
Provincie. Provincie en Gemeente hebben ieder een subsidierelatie met de Stichting voor de uitvoering 
van de jaarlijkse activiteitenprogramma’s. Aandachtspunt is het monitoren van de besteding van 
gelden in de komende jaren. De intentie is om de met ingang van 01-01-07 de stichting budgethouder 
te laten zijn.  
 
De evaluatie van het programma Vrede van Utrecht wordt uitgevoerd in het tweede en derde kwartaal 
van 2006. Aan de hand van de uitkomsten van deze evaluatie vindt besluitvorming plaats over de 
continuering van het project vanaf 2007. De uitkomsten uit deze evaluatie worden meegenomen in de 
op te stellen samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en provincie, voor de periode 2007-2013, 
op te stellen in het derde kwartaal van 2006.. De resultaten van de evaluatie en de 
samenwerkingsafspraken worden in het najaar voorgelegd aan GS.   
 
Tot en met 2006 zijn samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeente en 
provincie vastgelegd in een intentieovereenkomst en een uitvoeringsconvenant. Voor de periode na 
2006 wordt - na een evaluatie van de resultaten – uitgegaan van continuering van de Vrede van 
Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde 
condities (50/50 financiering door resp. gemeente en provincie). Voor de periode na 2010 dient nog 
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dekking te worden gevonden. Voor het jaar 2013 dient een groter budget beschikbaar gesteld te 
worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.  
 

De Schammer 
Het inrichtingsplan is verder uitgewerkt,  de Dienst Landelijk Gebied verwerft in opdracht van de 
provincie en de partners de grond  die nodig is om het plan Schammer te realiseren. Het proces om te 
komen tot een minnelijke verwerving is afgrond. De grondeigenaren hebben een schriftelijke bieding 
gekregen.   
 
Partijen hebben reeds besloten om indien de minnelijke werving niet tot het gewenste resultaat leidt 
over te gaan tot onteigening. Hiertoe is een onteigeningsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad van 
Leusden in september moet worden vastgesteld.   
 

Voor wat betreft de fietstunnel is de artikel 19 procedure van de WRO is binnen de gemeente Leusden 
afgehandeld. Het traject aan de kant van Amersfoort behoeft nog wat meer tijd. Met de grondeigenaar 
is onderhandeld over in gebruikneming van de grond om de tunnel te kunnen bouwen 
 

Nieuwe Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten  
Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee ook 
met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele vergunningentraject 
gestart.  
 
Omdat de geplande locatie aan de rand van de EHS ligt, wordt een uitgebreid flora- en fauna 
onderzoek uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet moet is vermoedelijk elders een stuk grond worden 
aangewezen ter compensatie. Het compenseren van grond vereist de nodige tijd voor procedures en 
besluitvorming. Ook aanbestedingsprocedures nemen forse tijd in beslag.  
 

Stichtse Lustwarande 
Geen bijzonderheden t.a.v. de lopende trajecten 2006. Het uitvoeringsprogramma 2007 wordt op 4 
september door de stuurgroep Stichtse Lustwarande behandeld. Na vaststelling door de stuurgroep zal 
het ter vaststelling worden aangeboden aan GS. 
 
Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. 
Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007. De inhoudelijke componenten van het 
project (Visie en Identiteit) zullen binnen de staande organisatie geborgd worden. Bedoeling is om 
oktober/november de overdracht naar de sector RGO te hebben afgerond. 
 

Wandelen in Utrecht 
Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste 
uitvoeringsprogramma’s is een start gemaakt. Vooruitlopend op de overdracht aan de sector DER is de 
projectleiding vanaf februari 2006 overgenomen door de senior coördinerend beleidsmedewerker 
recreatie en toerisme. Hiermee is het vertrek van de projectleider ondervangen. Omwille van de 
continuïteit is extra capaciteit ingezet in de projectondersteuning. De wisseling van projectleiders heeft 
geen nadelige gevolgen gehad voor de voortgang van het project.  
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Op de Fiets 
De reservelijst van projecten is inmiddels vastgesteld en toegevoegd aan het programma. Het project 
loopt zoals gepland, geen bijzonderheden.  
 
De fietsrouteplanner die op 14 juni 06 in gebruik is gesteld, en via de provinciale website te 
raadplegen is blijkt een groot succes. 
 



2.2 Financiën

In het 2e kwartaal van 2006 is een inventarisatie gemaakt van de uitputting tot en met 2006 en de verwachte uitgaven in 2006 en verder. Dit is een financiële
momentopname van projecten in beweging. Toch geeft het een indicatie van de uitputting van de budgetten Agenda 2010 ultimo 2006.

Tabel: schatting uitputting budgetten Agenda 2010 (stand 31/08/2006)

2002-2005 2006
2007 e.v.
uitvoering

Risico
dekking

Reserve
onvoorzien

2007 e.v.
totaal Structuur-fonds

Bijdrage
derden

Restant /
Tekort

Programma kosten € 582.313 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 582.313-
Reserve € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 780.000 € 1.300.000 € 0 € 520.000
Wandelen € 1.820.328 € 2.557.162 € 400.000 € 0 € 0 € 400.000 5.200.000 € 0 € 422.510

Op de Fiets € 1.831.248 € 2.100.000 € 8.203.453 € 0 € 0 € 8.203.453 10.760.000
€

2.385.500
€

1.010.799

De Schammer € 912.774 € 3.626.549 € 2.860.000 € 1.450.000 € 235.000 € 4.545.000 € 7.970.000
€

1.762.500 € 648.177
Stichtse
Lustwarande € 1.434.815 € 1.886.329 € 3.755.000 € 0 € 0 € 3.755.000 € 7.120.000 € 83.682 € 127.538
Vrede van Utrecht € 1.999.797 € 1.150.000 € 4.200.000 € 0 € 0 € 4.200.000 € 6.895.000 € 800.000 € 345.203
NHW / Fort Vechten € 837.254 € 554.500 € 5.850.000 € 0 € 0 € 5.850.000 € 7.290.000 € 0 € 48.246
Ureka! € 839.647 € 2.701.000 € 800.000 € 0 € 0 € 800.000 € 4.800.000 € 0 € 459.353
Hart v/d Heuvelrug € 2.655.019 € 1.234.000 € 5.000.000 € 2.000.000 € 0 € 7.000.000 € 10.850.000 € 60.000 € 20.981
NW Ondiep € 967.983 € 3.642.442 € 500.000 € 0 € 0 € 500.000 € 5.065.733 € 0 € 44.692-
NW Veenendaal € 581.503 € 657.400 € 3.021.750 € 0 € 0 € 3.021.750 € 4.129.267 € 0 € 131.386-
Veenweidegebied € 202.813 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 320.000 € 0 € 117.187
WK Jeugd € 550.000

Totaaltelling
€

14.665.494
€

20.109.382
€

34.590.203 € 3.450.000 € 235.000
€

39.055.203 € 72.250.000
€

5.091.682
€

2.961.603

Korting Veenweide € 4.550.000
Oorspronkelijk bedrag
structuurfonds € 76.800.000



2.3 Toelichting ‘dashboard’ model 
 
Het dashboard model wordt gebruikt om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken van diverse 
ontwikkelingen die tegelijkertijd lopen (gelijk aan autorijden). Waarbij de kleur een indicatie geeft of 
er sprake is van punt van aandacht.  
Hiervoor zijn 6 categorieën benoemd die relevant voor de besturing van het proces en zijn afgeleid van 
de kaders voor projectmatig werken. Hieronder een korte toelichting per categorie. 
 
“Doel” 
Past de activiteit, zoals die nu wordt gerealiseerd, nog binnen de doelstellingen van het project.  
 
“Tijd” 
Wordt het resultaat behaald binnen de vooraf gestelde doorlooptijd. 
 
“Middelen” 
Zijn de begrote middelen toereikend voor de realisatie van dit onderdeel van het project. 
 
“Resultaat” 
Wordt het beoogde resultaat behaald, zoals dat bij aanvang van het onderdeel is vastgesteld. 
 
“Kwaliteit” 
Voldoet het resultaat aan de kwaliteitseisen, zoals die in het begin zijn gesteld. 
 
“Borging” 
Wordt het resultaat na oplevering geborgd of is er het vermoeden dat hier een risico bestaat in de 
toekomst. 
 
“Groen” = het onderdeel verloopt conform planning / voornemen / budget. 
 “Geel” = er is sprake van een “lichte” verstoring, maar deze heeft een beperkte of geen invloed op de 
totale doelstelling. Vraagt wel aandacht.  
“Rood” = er is sprake van een ernstige verstoring, waarmee de doelstelling in het gedrang komt.  
 



Programma Agenda 2010 

1e halfjaarrapportage 2006  10 

3. De projecten 
 
3.1 Nieuw Wonen Ondiep 
 
Doelen: 
• Het realiseren van het ontwerp (programma) voor levensloopbestendig Ondiep (Levenslustig 

Ondiep) 
• Het binden van partijen aan het uitvoeren van het ontwerp via het afsluiten van een convenant, 

waarin de uitvoering van het ontwerp (programma) is geregeld.  
• Leren van het proces om een bestaande wijk levensloopbestendig te maken. 
 
Het beoogde maatschappelijke effect op microniveau is: mensen van verschillende leefstijlen vinden 
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Ondiep. Op 
macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale 
samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere 
levensloopbestendige wijken. 

Mijlpalen en resultaten 1e half jaar 2006  

• Op 26 januari heeft het congres Leren van Nieuw Wonen plaatsgevonden. (“ Een interactieve dag 
over levensloopbestendige wijken ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.”) Dit congres vond plaats 
in het kader van de kennisoverdracht. Tijdens deze interactieve dag hebben de deelnemers aan het 
ontwerpproces in Ondiep de door hun opgedane ervaringen uitgewisseld  met geïnteresseerden die 
vergelijkbare processen willen opzetten. Het congres was een succes. De deelnemers, rond de 130, 
waren in de evaluatie heel positief over de dag. Vooral het interactieve karakter is gewaardeerd 
door de deelnemers.  
 

• Op 28  februari heeft de besluitvorming rond de overeenkomst voor het ontwerp en de 
prestatieovereenkomst voor de stimuleringsbijdrage plaatsgevonden in het college van 
gedeputeerde staten.    
Hiermee is de formele basis gelegd voor de overdracht van de regierol naar de gemeente Utrecht. 
Daarnaast treedt voor het project nu ook formeel een nieuwe fase in: de uitvoeringsfase. Tijdens 
deze fase heeft de provincie een bescheiden rol. Deze rol is vooral gericht op het monitoren van 
het uitvoeringsproces. 
Met het toekennen van de stimuleringsbijdrage aan de gemeente Utrecht draagt de provincie 
financieel bij aan het realiseren van het vastgestelde ontwerp.  

 
• Op 1 maart heeft de feestelijke ondertekening van de overeenkomsten plaatsgevonden. De 

ondertekening vond plaats tijdens een grote happening in Ondiep. De happening bestond uit een 
aantal onderdelen die allemaal nauw met elkaar verbonden waren en was vooral ook bedoeld om 
duidelijk te markeren dat er een periode aanbreekt van opbouw van de wijk.  
De eerste paal van het eerste nieuwbouw project is geslagen. Vervolgens is de eerste woning 
gesloopt en daarna zijn de overeenkomsten van Levenslustig Ondiep ondertekend. Dit alles onder 
grote belangstelling van bewoners van Ondiep en betrokken professionals en bestuurders.  Zowel 
van bewoners als van bestuurders was er grote waardering voor het bereikte resultaat tot nu toe 
van Levenslustig Ondiep en voor de inzet van de provincie in dit project . 

 
• De besluitvorming rond extra benodigde financiën voor Nieuw Wonen als geheel is nog niet 

afgerond en zal betrokken worden bij de besluitvorming rond de afsluiting van Agenda 2010 als 
geheel. Dit betekent dat er nog geen helderheid is over de dekking van de geplande activiteiten 
voor 2006. De geplande activiteiten staan in het teken van het leren van Nieuw Wonen en in het 
dekking van monitoring van de uitvoering.  
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• Op 24 juni is het vernieuwde Plantageplein officieel geopend. Een concreet resultaat van het 
project Levenslustig Ondiep.  

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: 
Doordat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden over de extra benodigde financiën 
voor Nieuw Wonen als geheel, is er nog geen helderheid over de dekking voor de geplande 
activiteiten voor 2006. Deze activiteiten staan in het teken van het leren van Nieuw Wonen. 
 

Terugblik / vooruitblik 
 

o Het project bevindt zich nu in de uitvoeringsfase. De provincie heeft met de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst en de prestatieovereenkomst de regierol 
overgedragen aan de gemeente Utrecht. De provincie neemt op bestuurlijk niveau deel aan 
de stuurgroep Levenslustig Ondiep. De stuurgroep heeft als taak de programmatische 
inhoud en de voortgang op strategisch niveau te bewaken. Op ambtelijk niveau neemt de 
provincie nog deel aan de coördinatiegroep die de voortgang (proces en inhoud) van alle 
projecten in de wijk bewaakt. Op deze manier is gewaarborgd dat de provincie zicht blijft 
houden op de voortgang van de uitvoering.  

o Het is belangrijk om een goed monitor instrument voor het project te ontwikkelen. 
Ambtelijk wordt er op dit moment een monitor instrument ontwikkeld dat past bij het 
project. Het is de bedoeling dat met behulp van de monitor informatie beschikbaar komt 
over de voortgang van de uitvoering. De informatie die beschikbaar komt moet zodanig 
zijn dat inzichtelijk wordt of maatregelen volgens planning worden uitgevoerd of dat 
redenen inzichtelijk zijn waarom uitvoering van maatregelen vertraagd wordt. Op die 
manier is de monitor instrument voor sturing op het uitvoeringsprogramma inclusief het 
aanjagen of bijstellen van onderdelen daarvan.  

o Gedurende het proces van het opstellen van het ontwerp is er via www.lerenvanondiep.nl
de mogelijkheid geboden aan belangstellenden om het proces te volgen en hiervan te 
leren. In januari heeft het Nieuw Wonen congres plaatsgevonden dat geheel in het teken 
stond van leren van Nieuw Wonen. Tijdens dit congres bleek dat er grote belangstelling is 
voor een publicatie waarin de lessen staan die geleerd zijn van Nieuw Wonen. Komende 
tijd zal deze publicatie gemaakt worden. 

o In het kader van Leren van Nieuw Wonen kunnen beide projectleiders ingezet worden 
voor een aantal adviesgesprekken met initiatiefnemers van nieuwe projecten.  

 

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006 
 
• Uitgave van een publicatie waarin de lessen staan die geleerd zijn van Nieuw Wonen.  
• Ingebruikname van het monitorinstrument dat op dit moment ontwikkeld wordt.  

 

http://www.lerenvanondiep.nl/
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3.2 Nieuw Wonen Veenendaal-Oost 
 

Doelen: 
• Het realiseren van een ontwerp (programma) levensloopbestendige wijk. 
• Het vaststellen van dit programma door middel van een convenant en de uitvoering van dit 

programma inbedden in het stedenbouwkundig plan voor de nieuwbouwwijk. 
• Leren van het proces om een levensloopbestendige nieuwbouwwijk te realiseren. 
 
Het beoogde maatschappelijk effect op microniveau is: mensen met verschillende leefstijlen vinden 
voor elke levensfase een geschikte woning en passende voorzieningen in de wijk Veenendaal-oost. Op 
macroniveau: mensen kunnen prettig wonen in de wijk naar eigen keuze, waarmee de kans op sociale 
samenhang in de wijk wordt vergroot. Door de voorbeeldwerking ontstaan er meerdere 
levensloopbestendige wijken. 

Mijlpalen en beslismomenten 1e half jaar 2006 
 
Op 26 januari heeft het congres Leren van Nieuw Wonen plaatsgevonden. (“ Een interactieve dag over 
levensloopbestendige wijken ontwikkelen, ontwerpen en bouwen.”) Dit congres vond plaats in het 
kader van de kennisoverdracht. Tijdens deze interactieve dag hebben de deelnemers aan het 
ontwerpproces in Veenendaal de door hun opgedane ervaringen uitgewisseld  met geïnteresseerden die 
vergelijkbare processen willen opzetten. Het congres was een succes. De deelnemers, rond de 130, 
waren in de evaluatie heel positief over de dag. Vooral het interactieve karakter is gewaardeerd door 
de deelnemers.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

In het tweede kwartaal van 2006 heeft de gemeente Veenendaal op basis van het ontwerp en 
toetsingskader Nieuw Wonen een uitvoeringsplan opgeleverd.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

In het tweede kwartaal 2006 is het uitvoeringsplan Nieuw Wonen en de concept 
prestatieovereenkomst vastgesteld door GS (besluit 30 mei 2006) en ter advisering voorgelegd aan 
Commissie ZCW (19 juni 2006). 
Ook het college van B&W van gemeente Veenendaal heeft begin juni het uitvoeringsplan en concept 
prestatieovereenkomst vastgesteld. 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Vooruitblik 
 
• In het derde kwartaal van 2006 zal een eindpublicatie “leren van Nieuw Wonen” worden 

opgeleverd waarin de belangrijkste lessen van het proces Nieuw Wonen en Veenendaal-oost zijn 
vastgelegd. Deze eindpublicatie is bedoeld voor nieuwe initiatiefnemers die aan de slag willen gaan 
met het ontwikkelen van een levensloopbestendige wijk. 

• In het derde kwartaal (5 oktober 2006), na de gemeenteraadsvergadering van september in 
Veenendaal, zal de feitelijk ondertekening van de prestatieovereenkomst plaatsvinden en zal de 
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subsidiebeschikking worden afgegeven. De ondertekening zal tevens benut worden als 
communicatiemoment, om de resultaten en aanpak van Nieuw Wonen op de kaart te zetten. 

• Na ondertekening van het prestatiecontract zal de voortgang en de besteding van provinciale 
middelen gemonitord worden. Het monitoren gebeurt vanuit de lijnorganisatie. 

• De website www.lerenvanveenendaal-oost.nl blijft in 2006 in de lucht waarmee de provincie aan 
belangstellenden de mogelijkheid aanreikt kennis te nemen van het proces .  

• Beide projectleiders kunnen, tot het moment dat het project geborgd is in de lijnorganisatie, worden 
ingezet voor een aantal adviesgesprekken met initiatiefnemers van nieuwe projecten.  

 

http://www.lerenvanveenendaal-oost.nl/
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3.1 Hart van de Heuvelrug 
 
Het Hart van de Heuvelrug is een uniek landschap tussen Amersfoort, Soest en Zeist. Maar ook een 
gebied waar veel staat te gebeuren. Uitgestrekte militaire terreinen en grote zorginstellingen 
verdwijnen of worden kleiner. En tegelijk neemt de druk vanuit de stedelijke gebieden toe, door de 
vraag naar kantoorlocaties en woningen. Bovendien, wil de provincie Utrecht er actief de kwaliteit van 
natuur en landschap verbeteren. Een unieke kans om een nieuwe koers vast te stellen, samen met 
huidige en toekomstige gebruikers en beheerders. Om uiteindelijk een inrichtingsplan te ontwikkelen, 
dat rekening houdt met gebruikersbelangen en tegelijk de duurzaamheid van het gebied waarborgt. 
 
Mijlpalen en resultaten eerste half jaar 2006 
 

• Opening ecoduct A28 op 16 november 2005. Rijkswaterstaat opent in samenwerking met Hart 
van de Heuvelrug het ecoduct. Dit ecoduct is de eerste fysieke mijlpaal in het project.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Communicatie Hart van de Heuvelrug 
Lancering van de website en het beeldmerk Hart van de Heuvelrug en het opstellen van de 
integrale communicatiestrategie Hart van de Heuvelrug. Door middel van een beeldmerk en een 
internetsite wordt er een gezamenlijke identiteit gecreëerd voor Hart van de Heuvelrug.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De website is medio januari 2006 gelanceerd alsmede de andere communicatiemiddelen, de 
correspondentieset is gereed. In het eerste half jaar was de nieuwe versie van de publieksfolder gereed. 
Ook is de website verder verbeterd. In samenwerking met de Vereniging Bestuurskunde is er op 8 juni 
2006 een conferentie gehouden over de bestuurlijk en planologische aspecten van Hart van de 
Heuvelrug. De conferentie was druk bezocht en was een succes.  
 

• Toekomstvisie Vliegbasis Soesterberg.  
Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest hebben als direct betrokken partijen een 
conceptvisie opgesteld. Deze visie dient als voorstel naar Defensie en als basis voor de 
toekomstige invulling. 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De toekomstvisie is uiteindelijk vastgesteld door het gehele platform Hart van de Heuvelrug. Aan de 
hand daarvan zijn in het eerste half jaar van 2006 bewonersavonden gehouden. Ook zijn er een aantal 
verdiepende werkateliers gehouden met bewoners en ondernemers uit de buurt. Dit heeft geleid tot een 
publicatie over de werkateliers. In het komende half jaar zal gewerkt worden een ruimtelijk plan. Het 
tijdsbestek om te komen tot een haalbaar plan is ambitieus. Ook is het spannend of de verschillende 
randvoorwaarden leiden tot een plan dat zowel wettelijk (o.a. flora en faunawet), maatschappelijk, 
bestuurlijk en financieel haalbaar is.  
 

• Overeenkomst aankoop/verkoop terreinen Jessurunkamp en Richelleweg.  
Enige tijd zijn gemeente Soest, provincie Utrecht en het programmabureau Hart van de Heuvelrug 
in onderhandeling met Domeinen over de aankoop, resp. verkoop, van de defensieterreinen 
Jessurunkamp en Richelleweg. Deze terreinen zijn essentieel voor de uitvoering van cluster Soest.  
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Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De koopovereenkomst is eind 2005 nog niet opgesteld. Er zijn enkele discussiepunten rond de 
waardering van de terreinen. Verwacht wordt dat deze overeenkomst in het 3e kwartaal 2006 getekend 
kan worden en er overeenstemming is over de uitgangspunten.  
 

• Kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug 
De kwaliteitsvisie Hart van de Heuvelrug is gereed.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Bestuurlijk is afgesproken dat deze visie een product is van het Bestuurlijk Platform maar geen 
officiële status heeft. De kwaliteitsvisie is in het eerste half jaar gedrukt. 
 

• Cluster Westelijke Corridor  
In het eerste half jaar 2006 heeft het Bestuurlijk Platform een uitspraak gedaan over het tracé van 
de westelijke corridor (m.u.v. het gedeelte op de vliegbasis). Nu dit tracé is vastgesteld kan voor 
het gehele tracé –gesplitst in een aantal deelgebieden/ deelprojecten, te weten: ecoduct RWS Huis 
ter Heide, ecoduct over de N237 ter hoogte van Beukbergen, verwerving 20ha Ericaterreinen, 
inrichting fietsstructuur + natuur in totale corridorzone- verder worden gewerkt aan nadere 
concretisering van de planvorming, planning en kosten. Hier is al belangrijke voortgang geboekt.  

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Cluster Kamp van Zeist  
Het clustercontract voor Kamp van Zeist is zo goed als gereed. In het 3e kwartaal 2006 worden een 
aantal bestuurlijke overleggen gepland. Eén van de discussiepunten is de voorfinanciering van het 
cluster. De vraag is neergelegd bij de gemeente Zeist om de voorfinanciering op zich te nemen. 
Uitsluitsel hierover kan pas worden gegeven als er meer zekerheid is over de verdienlocatie die 
tegenover de voorfinanciering hoort te staan, te weten het project 4e kwadrant Den Dolder (zie 
hieronder).  

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Cluster Den Dolder  
Gebleken is dat, alvorens bij dit cluster invulling te kunnen geven aan het ruimtelijke vraagstuk, 
eerst antwoord gegeven moet worden op het zorgvraagstuk (Is er behoefte aan een 2e zorgkern in 
de Provincie Utrecht en zo ja, hoe dient een dergelijke 2e zorgkern er uit te zien (omvang/ 
samenstelling)). Dit zorgvraagstuk is in het eerste half jaar beantwoord, evenals heldere uitspraken 
over de ruimtelijk invulling van het cluster Den Dolder (woonwijk met omgekeerde integratie + 
toename van het aantal zorgplaatsen). HUL stelt gronden beschikbaar.  
Momenteel wordt onderzocht of het gewenste programma ook ruimtelijk inpasbaar is op die 
locatie en welke financiële opbrengsten het cluster kan genereren. Daarbij speelt een 
maatschappelijke discussie over bebouwingsmogelijkheden in Den Dolder.   

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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• Oprichting financiële administratie Hart van de Heuvelrug 
De partijen die betrokken zijn bij de clusters dienen gezamenlijk een financiële administratie op te 
zetten. Vanuit het programmabureau zal hiervoor een adviseur ingesteld worden die dit in 
samenwerking met de gemeente Soest, Zeist en provincie Utrecht opstelt.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Het opzetten van een financiële administratie blijkt weerbarstige materie te zijn. Dit komt doordat drie 
organisaties (Provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest) moeten werken met dezelfde 
uitgangspunten. Daarbij hadden de beide gemeenten in het eerste half jaar te kampen met 
capaciteitsproblemen.  
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3.4 Ureka! Utrechtse poort tot kennis 
 

Met het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis geeft de provincie Utrecht invulling aan de 
bibliotheekvernieuwing. Landelijk is afgesproken dat de provincie de regie voert van dit 
vernieuwingsproces. Taakstellend hierin is de herstructurering van het bibliotheekstelsel met als 
eindresultaat de vorming van regionale bibliotheken en de omvorming van de PBC’s. Daarnaast wil de 
provincie Utrecht een impuls geven aan modernisering van de bibliotheken, waarbij een 
achterstandsituatie dient te worden weggewerkt. Vanuit de Agenda 2010 zijn daartoe middelen 
beschikbaar gesteld, gericht op het realiseren van een moderne informatie-infrastructuur (ICT, 
internetportalen, cultuurhuizen). De vorming van een nieuwe structuur geldt als een randvoorwaarde 
voor de investeringsimpuls. 
 
Met het besluit van Provinciale Staten betreffende het eindadvies van de Stuurgroep Modernisering 
Utrechts Bibliotheekwerk is 16 december 2004 het ontwerp voor de inrichting van het Utrechtse 
bibliotheekwerk vastgesteld. Het ontwerp vormt de leidraad voor de oprichting van de regionale 
bibliotheken en de omvorming van de serviceorganisatie. De projectleider Ureka! heeft in opdracht 
van de dienst MEC tot 18 november 2005 de realisatie van de regionale bibliotheken en 
serviceorganisatie begeleid, die gelden als resultaatverplichtingen vanuit de herstructurering.  
 
Het project Ureka! Utrechtse Poort Tot Kennis heeft zich afgelopen jaar volledig gericht op het 
Agenda 2010-deel betreffende de ontwikkeling van de informatie-infrastructuur voor het 
bibliotheekwerk. Het doel hiervan is 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 het bibliotheekautomatiseringssysteem 
• Stimulering van gemeenten en bibliotheken bij de ontwikkeling van “cultuurhuizen” 
• Initiatie van de totstandkoming van het informatie-internetportaal “Uit in Utrecht” 
 

Mijlpalen en resultaten 1e helft 2006 
 
• Aanschaf bibliotheekautomatiseringssysteem vertraagd tot juni 2006 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Het gehele traject bibliotheekautomatiseringssyteem is afgerond inclusief de leverancierskeuze door 
de bibliotheken en het implementatieplan van de SUB. Het voorstel voor de aanschaf van het systeem 
wordt 4 juli as. voorgelegd aan GS. 
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• Cultuurhuizen: 13 lopende initiatieven, 7 nieuw gehonoreerde initiatieven en 1 aanvraag voor de 

investeringsbijdrage 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Voor 13 Utrechtse gemeenten loopt de procesbegeleiding voor de ontwikkeling van een Cultuurhuis, 
waarvan 9 centraal worden ondersteund door het opgerichte projectbureau Cultuurhuizen bij de 
PBCU. In het 2e kwartaal zijn door de adviescommissie en de gedeputeerde aanvullend nog 7 
initiatieven gehonoreerd, alsmede is goedkeuring gegeven aan één voorstel voor de 
investeringsbijdrage (Doorn). De investeringsbijdrage zal 4 juli as. worden voorgelegd aan GS. 
 

• “Uit in Utrecht”: voor de ontwikkeling van het internetportaal op gebied van cultuur en vrije tijd is 
een PvA opgeleverd. 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De haalbaarheidsverkenning is uitgemond in een PvA door de SUB, waarvan de eerste fase de opbouw 
van de netwerkorganisatie betreft. Door middel van de specifiek ontwikkelde database “De Gids” zal 
de informatie worden verzameld en ingericht. De informatie zal via een internetportaal toegankelijk 
worden gemaakt, waarvoor het voorstel is vanuit Ureka! € 100.000 eenmalig ter beschikking te stellen. 
Het informatienetwerk zal worden wordt gefinancierd vanuit de dienst MEC. Over het project zal GS 
4 juli as. Een voorstel worden aangeboden.  
 

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006 
• Voorstellen adviescommissie investeringsbijdrage 2e tranche  
• Aanbieden overdrachtsdocument 
 

Terugblik / vooruitblik 
Met ingang van 1 september zal het gehele project “Ureka!” worden overgedragen aan de dienst MEC, 
waarvoor een overdrachtsdocument zal worden opgesteld. 
 

Uitputtingsoverzicht langere termijn 
Naar verwachting kan Ureka! maart 2007 worden afgegrond, na voltooiing van de laatste tranche 
investeringsbijdrage voor de cultuurhuizen. Uitgaande van 16 cultuurhuizen en een bijdrage per 
cultuurhuis van € 200.000 is er een financieringstekort van € 1,2 miljoen, waarover thans een 
aanvullend voorstel in voorbereiding is. 
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3.5  Vrede van Utrecht 
Met de Vrede van Utrecht 2013 wil de provincie in samenwerking met de 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 en investeringen op het gebied van cultuur 
en cultureel erfgoed.  
 
De strategische koers voor de Vrede van Utrecht is vastgelegd in de notitie “Op koers” (GS, 6 
december 2004). Uitgangspunt bij het opstellen van de jaarprogramma’s is de 50/50 verdeling tussen 
het investeringsprogramma en het activiteitenprogramma, en tevens de 50/50 verdeling tussen 
projecten in de stad en in de regio.  
 
Tot en met 2006 zijn samenwerkingsafspraken en financiële afspraken tussen de gemeente en 
provincie vastgelegd in een intentieovereenkomst en een uitvoeringsconvenant. De provinciale 
bijdrage voor de Vrede van Utrecht is gereserveerd tot en met 2010. 
 
Op 19 december 2005 is de Stichting Vrede van Utrecht formeel opgericht door de gemeente en 
provincie. De provincie en gemeente hebben ieder een subsidierelatie met de Stichting, voor de 
uitvoering van het activiteitenprogramma. 
 
Mijlpalen en resultaten 1e en 2e kwartaal 2006 
 

Evaluatie programma Vrede van Utrecht en samenwerkingsafspraken vanaf 2007 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Uitvoering jaarprogramma 2006 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De uitvoering van het activiteiten- en investeringsprogramma 2006 vindt plaats gedurende het gehele 
jaar. Het activiteitenprogramma 2006 wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de stichting.  
 
De provincie is budgethouder voor de investeringsprojecten. De definitieve vaststelling van het nu 
resterende deel van de projectplannen en de toekenning van de middelen zal naar verwachting 
plaatsvinden in het (tweede en) derde kwartaal van 2006.  
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Mijlpalen en beslismomenten 3e en 4e kwartaal 2006 
 

Afrekening projecten 2005 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

De inhoudelijke en financiële verantwoording van het jaarprogramma 2005 zal – voor zover de    
projecten geen doorloop hebben naar 2006 – uiterlijk in het 3e kwartaal van 2006 plaatsvinden. 
 

Opstellen jaarprogramma 2007  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Eind augustus wordt een voorstel voor het activiteitenprogramma 2007 door de stichting ingediend bij 
de gemeente en provincie. Ook wordt eind augustus in overleg tussen de gemeente, provincie en 
stichting een investeringsprogramma opgesteld. Van belang is hierbij om door middel van de 
jaarprogramma’s toe te werken naar de mijlpalen in 2013 en 2018. Uitgangspunt bij het opstellen van 
de jaarprogramma’s is de 50/50 verdeling tussen activiteiten en investeringen, en tevens de 50/50 
verdeling tussen project in de stad en in de regio. 
 

Overige mijlpalen en beslismomenten 3e en 4e kwartaal  
 
- De stichting heeft tot doel een succesvol programma Vrede van Utrecht te ontwikkelen. De 

intentie is dat de stichting met ingang van 01-01-07 eveneens budgethouder is voor het 
investeringsprogramma. De randvoorwaarden voor de overdracht van het investeringsprogramma 
worden medio 2006 verder uitgewerkt. De gemeente en provincie hebben aangegeven dat er 
duidelijkheid dient te zijn over mogelijke BTW compensatie bij de stichting, voordat er concrete 
afspraken worden vastgelegd over de overdracht van de investeringsprojecten in 2007.  

- Opstellen meerjarenvisie. De samenstelling van het bestuur van de stichting is afgerond. Het 
bestuur van de stichting heeft onder meer tot taak het opstellen van een meerjarenvisie. Deze 
meerjarenvisie zal als leidraad fungeren bij het opstellen van de jaarprogramma’s.  

 
- De achterliggende gedachte om een Stichting Vrede van Utrecht op te richten, is om een maximale 

inhoudelijke en financiële betrokkenheid te realiseren vanuit derden (universiteit, bedrijfsleven, 
toeristenbranche, culturele veld) uit de regio. Deze betrokkenheid dient ondermeer zichtbaar te 
zijn in samenwerkingsafspraken tussen de Stichting en partners. Het realiseren van deze 
betrokkenheid is een continue activiteit, die door zal lopen in de komende jaren.  

 

Uitputtingsoverzicht langere termijn 
 
Voor de periode na 2006 wordt - na een evaluatie van de resultaten – uitgegaan van continuering van 
de Vrede van Utrecht met een gelijk jaarlijks financieel kader voor de uitvoeringskosten (activiteiten 
en investeringen) van het programma als in de periode 2004 t/m 2006, onder dezelfde condities (50/50 
financiering door resp. gemeente en provincie). Voor het jaar 2013 dient een groter budget 
beschikbaar gesteld te worden voor een grootse viering van de Vrede van Utrecht.  
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3.6 De Schammer 
 
Het westelijk Valleigebied tussen Leusden en Amersfoort wordt ontwikkeld tot een multifunctioneel 
landelijk gebied. Het gaat om de transformatie van een agrarisch gebied naar een nog steeds landelijk 
gebied met meervoudig ruimtegebruik: recreatie, waterberging en natuurontwikkeling. Met het 
tekenen van de samenwerkingsovereenkomst Schammer en de bestuursovereenkomst Tunnel zijn de 
rollen opnieuw verdeeld. De Provincie Utrecht draagt de trekkersrol over aan de gemeente Leusden.  
 
De rol van de provincie is nu die van een samenwerkingspartner van de gemeenten Leusden en 
Amersfoort en het Waterschap Vallei & Eem. Daarnaast is de provincie opdrachtgever voor de 
grondverwerving en de realisatie van de Fietstunnel A28. De coördinatie van de interne processen en 
de provinciale vertegenwoordiger naar buiten toe, dus de sturing en monitoring zal vanuit Agenda 
2010 blijven plaatsvinden. Hiermee levert de provincie één aanspreekpunt voor het project De 
Schammer. 
 
Mijlpalen en resultaten 1e half jaar 2006  

Recreatiegebied De Schammer 
Het inrichtingsplan is verder uitgewerkt. Intern is er bij de Provincie Utrecht het  nodige overleg 
gepleegd om in het bijzonder de natuurdoelen goed in het plan te krijgen. 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Bestemmingsplanprocedure binnen provincie.
Het ontwerp bestemmingsplan is door de PPC behandeld. Verklaring van geen bezwaar wordt 
afgegeven.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Bestemmingsplan recreatiegebied De Schammer 
Het bestemmingsplan is inmiddels door de gemeenteraad van Leusden goedgekeurd.  

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Minnelijke traject grondverwerving
De Dienst Landelijk Gebied verwerft in opdracht van de provincie en de partners de grond, die nodig 
is om het plan Schammer te realiseren. Het proces om te komen tot een minnelijke verwerving is 
afgrond. De grondeigenaren hebben een schriftelijke bieding gekregen.   
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Opstellen onteigeningsplan
Partijen hebben reeds besloten om indien de minnelijke werving niet tot het gewenste resultaat leidt 
we overgaan tot onteigening. Hiertoe is een onteigeningsplan opgesteld, dat door de gemeenteraad van 
Leusden in september moet worden vastgesteld.   
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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Fietstunnel A28
De artikel 19 procedure van de WRO is binnen de gemeente Leusden afgehandeld. Het traject aan de 
kant van Amersfoort behoeft nog wat meer tijd. Met de grondeigenaar is overeenstemming over in 
gebruikneming van de grond om de tunnel te kunnen bouwen.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

D2 subsidie tunnel aanvragen 
De aanvraag d2 subsidie voor de bouw van de tunnel is ingediend en door de stuurgroep positief 
bevonden.  

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Terugblik / vooruitblik 
 

• Het proces loopt volgens schema.   
 

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006 
 

• Onteigeningsplan vaststellen door gemeenteraad van Leusden 
• Financiële structuur vaststellen 
• Voorbereiding uitvoering tunnel A28 
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3.7 Nieuw Hollandse Waterlinie / Fort bij Vechten 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een imposant monument, verspreid over vijf provincies, met het 
grootste deel in de provincie Utrecht. Natuur, landschap en cultuur ontmoeten elkaar op vele 
verrassende manieren. Als verdedigingslinie heeft de Linie zijn functie verloren, maar de unieke 
aaneenschakeling van forten, waterlopen en landschapselementen verdienen het om behouden en 
hersteld te worden. Niet voor niets is de Nieuwe Hollandse Waterlinie voorgedragen voor plaatsing op 
de Wereld Erfgoedlijst. De provincie Utrecht maakt zich sterk voor het behoud en herstel van de Linie 
in de eigen provincie. 
 
Doel van het Agenda 2010-project is het ontwikkelen van Fort bij Vechten tot een cultureel en 
recreatief centrum met centraal daarin een nationaal liniecentrum. 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 vraag aandacht voor de cultuurhistorie, maar heeft ook 
oog voor de linietoekomst, de natuur en de architectuur. Fort bij Vechten is ook het snijpunt van de 
Linie en de Limes, de oude Romeinse grens. 
•
Mijlpalen en resultaten 1e halfjaar 2006 

• Tijdelijk Informatie Centrum: Barak Z 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Mede dankzij een mooie nazomer heeft BARAK Z na de opening op 1 september in 2005 nog 
8.000 bezoekers mogen ontvangen. Een mooi resultaat. Om de Barak ook in 2006 weer te kunnen 
openstellen (in de wintermaanden is de Barak alleen op afspraak open), is het nodig om, op last 
van de brandweer een aantal extra veiligheidsmaatregelen uit te voeren. De vergaderruimte die in 
de Barak gerealiseerd is, heeft voor een goede inzet nog een kachel nodig en er wordt een kleine 
pantry ingericht. 
 

• Aanleg Nutsvoorzieningen 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• De werkzaamheden rond de aanleg van de nutsvoorzieningen zijn afgerond. De nieuwe ‘bunker’ 
waarin de installaties worden ondergebracht is gestort en er zijn sanitaire voorzieningen in het 
tijdelijk informatiecentrum gerealiseerd. De extra kosten van € 150.000,= worden door de 
samenwerkende partijen opgebracht. De provincie betaalt hiervan €40.000,=.  

 
Parkeerplaats 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Eind van het jaar hebben GS en PS ingestemd met de quick wins binnen de waterlinie en daarmee 
ook met de aanleg van de parkeerplaats bij Fort bij Vechten. Inmiddels is het hele 
vergunningentraject gestart. Omdat de geplande locatie aan de rand van de EHS ligt, wordt een 
uitgebreid flora- en fauna onderzoek uitgevoerd. Zoals het er nu naar uitziet moet is vermoedelijk 
elders een stuk grond worden aangewezen ter compensatie. Het compenseren van grond vereist de 
nodige tijd voor procedures en besluitvorming. Ook aanbestedingsprocedures nemen forse tijd in 
beslag. De daadwerkelijke aanleg van de parkeerplaats zal gelet op deze procedurele 
noodzakelijkheden pas in de tweede helft van 2007 kunnen worden gestart. 
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3.8 Stichtse Lustwarande 
Het project richt zich op de bescherming en ontwikkeling van de belangrijke cultuurhistorische, 
landschappelijke en ecologische kwaliteiten van de Stichtse Lustwarande. Dit gebeurt aan de ene kant 
door een visie voor de toekomst van het gebied te ontwikkelen, aan de andere kant door het uitvoeren 
van een programma bestaande uit een aantal strategische deelprojecten. 
•
Mijlpalen en resultaten 1e halfjaar 2006  

Uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door GS 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Op 28 februari is het uitvoeringsprogramma 2006 vastgesteld door GS. 
 
Ontwerp Ecopassage bij Elst goedgekeurd door plaatselijke welstandscommissie. Afronding 
definitief ontwerp.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Op 29 maart is het ontwerp voor de Ecopassage bij Elst goedgekeurd door de plaatselijke 
welstandscommissie in Rhenen. Eind maart is ook het definitief ontwerp voor de Ecopassage 
gereedgekomen..  
 
Start werkzaamheden herstel renaissance lanen landgoed Zuylestein 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Project is begin januari van start gegaan en verloopt geheel volgens planning. Op 20 april is door Jan 
van Bergen de laatste boom van de eerste fase van het project laanherstel landgoed Zuylestein geplant. 
De tweede fase van het project is begin juni van start gegaan.  
 
Visie Stichtse Lustwarande vastgesteld door GS 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Op 25 april is de Visie voor de Stichtse Lustwarande als interne beleidsnotitie vastgesteld door GS 
 
Start vergunningaanvraag Ecopassage Elst  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Er is een start gemaakt met een gecoördineerde vergunningaanvraag voor dit project. In deze aanvraag 
worden alle benodigde vergunningen en ontheffingen in één procedure aangevraagd.    
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Definitief ontwerp Dorpsplein Doorn.

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Eind maart is het voorlopig ontwerp voor het Dorpsplein in Doorn gereedgekomen en gepresenteerd 
aan de lokale klankbordgroep. Het ontwerp is daar met instemming ontvangen, het voorlopig ontwerp 
heeft tot 19 mei ter inzage gelegen, hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Op dit moment vindt 
desondanks binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug een herbezinning plaats op de inrichting van het 
plein. Hierdoor loopt het project vertraging op. 
 
Dag van de provincie op landgoed Broekhuizen 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Op 17 mei is door PS de dag van de provincie gevierd. Eén van de locaties was landgoed Broekhuizen 
in de Stichtse Lustwarande. Ca. 20 burgers zijn ontvangen en rondgeleid op het landgoed. Tevens 
heeft Joop Binnekamp op die dag de officiële openingshandeling verricht voor de aanleg van een 
mindervalidenpad op het landgoed, een project uit het uitvoeringsprogramma 2006. 
 
Opening mindervalidenpad Von Gimborn Arboretum 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Op 19 mei heeft Erica Terpstra het mindervalidenpad op het Von Gimborn Arboretum in Doorn 
geopend. Dit was een project uit het uitvoeringsprogramma 2005, dat is uitgevoerd samen met de 
Rijksuniversiteit Utrecht en de Rotary club Doorn. 
 

Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006 
 
• Het uitvoeringsprogramma 2007 wordt op 4 september door de stuurgroep Stichtse Lustwarande 

behandeld, na vaststelling door de stuurgroep zal het ter vaststelling worden aangeboden aan GS. 
• De definitieve (gecoördineerde) vergunningaanvraag voor de  Ecopassage Elst wordt ingediend bij 

de verschillende bevoegde gezagen. 
• Aanbesteding van het design en construct contract voor de Ecopassage Elst. 
• Start werkzaamheden Groene Entree Amerongen (aanleg kunstgrasvelden). 
 

Terugblik / vooruitblik 
 
Het uitvoeringsprogramma 2007 is het laatste uitvoeringsprogramma voor de Stichtse Lustwarande. 
Uitvoering van deelprojecten zal nog doorlopen tot eind 2007. 
De inhoudelijke componenten van het project (Visie en Identiteit) zullen binnen de staande organisatie 
geborgd worden. Bedoeling is om oktober/november de overdracht naar de sector RGO te hebben 
afgerond. 
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3.9 Wandelen in Utrecht 
Het project bevindt zich in de afrondingsfase. Met de uitvoering van de laatste 
uitvoeringsprogramma’s is een start gemaakt. Vooruitlopend op de overdracht aan de sector DER is de 
projectleiding vanaf februari 2006 overgenomen door de senior coördinerend beleidsmedewerker 
recreatie en toerisme. Hiermee is het vertrek van de projectleider ondervangen. Omwille van de 
continuïteit is extra capaciteit ingezet in de projectondersteuning. 
 
Het belangrijkste in 2006 is het aanleggen van de routes, de slotmanifestatie en het regelen van de 
borging en de instandhouding van de resultaten van het project vanaf 1 januari 2007. Concreet 
betekent dat: 
 
• Het afronden van de laatste wandelroutes uit het Uitvoeringsprogramma 2005 en opening van de 

hierin gerealiseerde paden; 
• De aanleg wandelroutes van het uitvoeringsprogramma 2006  
• realisatie van de al goedgekeurde wandelroutes uit het uitvoeringsprogramma knelpunten en 

verbindende schakels, en het voorleggen van projecten die nog nader moesten worden uitgewerkt; 
• Het organiseren van promotionele activiteiten (adverteren in recreatiekrant, TV-uitzending RTV 

Utrecht, gadgets uitdelen bij wandelvierdaagse, flyeren, ((openings) evenementen, etc). 
• Maken van afspraken met UTR, de recreatieschappen en de Sector Toerisme en Recreatie over de 

overdracht en borging 
 

Mijlpalen en resultaten 2e kwartaal in 2006 

• Uitvoeringsprogramma’s
Het uitvoeringsprogramma 2006 is op 10 januari door GS vastgesteld. De beschikkingen voor de 
projecten zijn verstuurd en met de uitvoering is gestart. In het 2e kwartaal werden de 
Spengenroute, Spoordijk Vinkeveen, Alendorperveerpad, Klompenpad Vreeland, Natuurpaden 
Houten en routes Zuylenstein en Klompenpad Eemnes opgeleverd van het UVP 2005. Van het 
UVP 2006 is de Nordic Walkingroute opgeleverd.  

 
• Communicatieplan 2006
Het communicatieplan met hierin opgenomen de promotieactiviteiten voor 2006 is eveneens in 
januari 2006 aan GS ter goedkeuring voorgelegd. De ambities voor de communicatie komen 
echter niet overeen met de beschikbare middelen. Omdat de effectiviteit van diverse advertenties 
discutabel is wordt er voor gekozen de communicatie te richten op de website, slotmanifestatie, 
advertentie in de recreatiekrant en diverse sponsoringacties. Hiervoor zijn vooralsnog voldoende 
middelen. In het 2e kwartaal zijn gadgets uitgedeeld bij de opening van routes en de 
wandelvierdaagse. In de recreatiekrant is een paginagrote advertentie van het project verschenen. 
In de eerste week van juni heeft RTV Utrecht de opnames gemaakt voor de serie Utrecht Buiten 
met aandacht voor Aderwinkelpad en het Goypad. Uitzendingen staan gepland op 25 juni en 2 juli.  
 

Terugblik  
• Uitvoeringsprogramma 2005

Van de 18 routes zijn er momenteel 9 daadwerkelijk afgerond en opgeleverd. Aanvragers dienen voor 
1 juli de eindafrekening in (m.u.v. te voet de stad uit).Het project te voet de stad uit wordt in 
september opgeleverd. 4 routes zijn (deels) doorgeschoven naar het UVP 2006 en worden uiterlijk 
medio 2007 opgeleverd. Nog eens 4 routes zijn gestopt wegen ontbreken medewerking 
grondeigenaren (Heiligerbergerbeekpad, Malenpad, Eem) of nieuwe huisstijl NP Utrechtse Heuvelrug 
(Cuneravaart).  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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• Uitvoeringsprogramma 2006

Van de 27 routes zijn er 21 gestart waarvan er 1 al afgerond is(Nordic Walking). 2 projecten hebben 
problemen met de co financiering (Nederrijn en Gelderse Vallei). Bij 4 projecten zijn er vertragingen 
in de voortgang om diverse vaak organisatorische redenen. 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels
De 4 projecten Noorderpark zijn nog niet gestart vanwege vertragingen in de procedures 
landinrichting. De drie overige projecten lopen op schema. Voor het uitvoeringsprogramma 
knelpunten en verbindende schakels zijn aanvullende projectvoorstellen ingediend op basis van de 
knelpunteninventarisatie. De Stichting LAW heeft projecten ingediend voor 
langeafstandswandelpaden die in het kader van het Agenda Vitaal Platteland worden meegefinancierd 
door het rijk. 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Overdracht en instandhouding
De looptijd van het project Wandelen in Utrecht is vijf jaar. Dit betekent dat het project per 1 
januari 2007 afloopt. Het is van belang dat de resultaten van het project worden geborgd.  
De resultaten van het project zijn:  
- het wandelpadennetwerk, 
- de website, 
- de in - en externe contacten en overlegstructuur. 
Aangezien het thema ‘wandelen’ bij uitstek thuishoort in de sector Economische Zaken, Recreatie 
en Toerisme (DER), zijn er op dit moment gesprekken gaande over de borging van de Agenda-
2010 resultaten in te bedden in de structuur en beleidslijnen van de sector DER. Dit sluit naadloos 
aan op het actieplan ‘Recreatie en Toerisme’ waarin als actie opgenomen is het instellen van een 
coördinatiepunt routestructuren, in samenwerking met Agenda 2010.  
De feitelijke uitvoering van de borging zal in opdracht van DER worden uitgevoerd door een 
externe Coördinator Provinciaal Wandelroutenetwerk waarin de recreatieschappen en UTR 
deelnemen. Voor de continuïteit en goede overdracht is het raadzaam dat het coördinatiepunt 
januari 2007 operationeel is en financieel ondersteund zal worden voor een periode van 10 jaar.  
Aangezien de sector geen financiële middelen aan kan wenden wordt voorgesteld vanuit het 
project “Wandelen in Utrecht” geld beschikbaar te stellen. Om zodoende de resultaten van het 
project op langere termijn te waarborgen. Een verzoek tot goedkeuring zal in het laatste kwartaal 
2006 worden ingediend bij GS en deze zal worden opgesteld door de Economische Zaken, 
Recreatie en Toerisme (DER). UTR en recreatieschappen hebben de intentie uitgesproken de rol 
van dit coördinatiepunt op te willen nemen in een samenwerkingsovereenkomst met provincie.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Kromme Rijn
DLG voert onderhandelingen met de grondeigenaren over de laatste tracés. De vooruitzichten op een 
goede afloop zijn goed.  



Programma Agenda 2010 

1e halfjaarrapportage 2006  28 

 
De projectgroep en stuurgroep zijn geïnformeerd over de nieuwe projectstructuur en voortgang. 

 
Vooruitblik 

In het 3e kwartaal staat de opening van te voet de stad uit gepland op 28 september. Dit wordt moment 
aangegrepen voor de slotmanifestatie van het project. Bekeken wordt of dan een voorlopige hardcopy 
van de Utrechtse wandelnetwerkkaart kan worden uitgedeeld. Verder wordt bezien of de website kan 
worden verbeterd.  
Verder zal aan GS een geactualiseerd uitvoeringsprogramma knelpunten en verbindende schakels 
worden aangeboden. Bij de opening en de avondvierdaagse worden gadgets met het beeldmerk van het 
project aangeboden. Met UTR en recreatieschappen wordt verder onderhandeld over de uitvoering van 
de borging. Een concreet voorstel aan GS voor borging en overdracht volgt in het 4e kwartaal. 
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3.10 Op de fiets 
 
Het verbeteren van het fietspadennetwerk kan bijdragen aan het oplossen van mobiliteitsvraagstukken 
en is bovendien milieuvriendelijk. Daarnaast is fietsen een goedkope, laagdrempelige en gezonde 
manier van je voortbewegen. Fietsen zal om deze redenen zoveel mogelijk gestimuleerd moeten 
worden. Het doel van het project is dan ook: “ Ontwikkeling van een integraal fietsnetwerk en het 
bevorderen van het fietsgebruik.” 
•
Mijlpalen en resultaten 1e half jaar 2006 
 
• Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, 

zowel intern als extern.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Toelichting: er is in het bijzonder voorbereidende aandacht uitgegaan naar de projecten Let de 
Stigterpad, fietspad Noorderpark en fietspad Wulfse pad te Houten. Het fietspad Valleikanaal 
heeft veel voortgang geboekt: de uitvoering van dit tweede deel is opgestart en nagenoeg gereed. 
Ook de notariële afhandeling (overdracht fietspad naar gemeenten) is in de afrondende fase.  
 

• Beslissing nemen over twee deelprojecten 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Toelichting: Project Grote Heicop, en project Tunnel N226 zijn aan GS voorgelegd en positief 
besloten. Ook zijn er besluiten genomen over het fietspad Abcoude (Abcoude), Noorderpark (de 
Bilt), Nieuwe Wulvse pad (Houten), Eemnespolder (Eemnes), Lekdijk (Nieuwegein). 
 

• Reservelijst laten vaststellen en opnemen in het programma 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Toelichting: reservelijst is toegevoegd aan het programma. 
 

• Uitwerking nieuwsbrief Op de Fiets en ontwikkeling logo 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Toelichting: logo wordt volop gebruikt en de eerste nieuwsbrief is goed ontvangen.  
 

• Opening Fietsrouteplanner 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: De fietsrouteplanner is in gebruik gesteld op 14 juni 06 en via de provinciale website 
te raadplegen. Groot succes. 
 

• Afronding werkzaamheden Birkhoven / Bokkeduinen te Amersfoort 
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Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: fietspad is klaar, deels uitgevoerd in asfalt en daardoor ook toegankelijk voor skaters 
en deels uitgevoerd in een halfverharding. 
 

• Afronding fietspad Groote Heicop 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

• Toelichting: uitvoering is afgerond, zeer snel project in samenwerking met het Waterschap. 
 

• Werkzaamheden aan de fietsbrug over de Hollandse Ijssel 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: Het werk is aanbesteed en de uitvoering in volle gang, Opening op 13 oktober 
gepland, in samenwerking met het nieuwe restaurant en de jachthaven. Prachtig recreatief 
knooppunt zal hier ontstaan. 
 

• Inloopavond Let de Stigterpad organiseren in maart 06 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: Inloopavond trok veel belangstellenden. Veel vragen zijn beantwoord en nuttige tips 
zijn verwerkt. Alle grondeigenaren waren ook aanwezig om toelichting te geven.    
 

• Website OpdeFiets voorzien van kaartmateriaal en foto’s  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: Nieuwe programma en nieuwe foto’s staan op de website. Ook de fietsrouteplanner is 
via deze website te raadplegen.  
 

• Afronden werkzaamheden fietspad Valleikanaal 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

•
Toelichting: fietspad is gereed en feestelijk geopend op boomplantdag. Het fietspad wordt zeer 
intensief gebruikt.  
 

Terugblik / vooruitblik 
 
- Beschouwing: wat zijn opvallende zaken geweest rond het project (publicitaire zaken, successen, 

tegenvallers):het project loopt zoals het is afgesproken 
- Wat zijn aandachtspunten voor DR/GS: niet van toepassing 
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Mijlpalen en beslismomenten 3e kwartaal 2006 
 
Benoem puntsgewijs mijlpalen en resultaten voor het komende kwartaal (resultaat omschrijving, korte 
toelichting, betrokken partijen, eventuele besluitvorming en een relevante datum) 
 
• Verder uitwerken van een aantal (minimaal 3) deelprojecten en zorg dragen voor afstemming, 

zowel intern als extern.  
• Beslissing nemen over drie deelprojecten 
• Uitvoering van het fietspad Hoofdweg te Waverveen 
• Uitvoering van het fietspad langs de Barneveldsestraatweg 
• Voorbereidende werkzaamheden voor uitvoering Let de Stigterpad 
• Opening van de fietsbrug over de Hollandse IJssel 
• Promotieactiviteiten continueren  
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