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Inleiding 

Op 10 oktober 2005 hebt U ingestemd met het labelen van middelen uit het Stimuleringsfonds voor projecten in 
het landelijk gebied voor een totaal van € 9,0 mln.  
Het betreft de volgende projecten: Ecoducten € 1,6 mln, Groen-Blauwe structuren € 6,4 mln en middelen 
Duurzame Landbouw (gevraagd was € 0,65 mln, besloten is totaal € 1,0 mln te labelen uit middelen 
Stimuleringsfonds (zie hierna)). 
 
Middelen Duurzame versterking landbouw  
In het oorspronkelijke PS-voorstel (PS2005REG05/10 oktober 2005) was gevraagd om € 0,65 mln voor 
Duurzame versterking landbouw. Dit bedrag was opgebouwd uit  € 0,45 mln voor het landinrichtingsplan RAK 
Kromme Rijn en € 0,2 mln voor Agrotoerisme. Naar aanleiding van een amendement hebt u besloten om de 
middelen voor RAK Kromme Rijn niet uit het Stimuleringsfonds te financieren en dit bedrag (€ 0,45 mln)  in te 
zetten voor het maken van een Bodemkaart voor het veenweidegebied. Het voorstel was om de resterende 
middelen (€ 0,35 mln) eveneens uit het Stimuleringsfonds beschikbaar te stellen.  
 
U wordt verzocht in te stemmen met het aanwenden van de middelen uit het Stimuleringsfonds voor de volgende 
projecten. NB de middelen van Duurzame Landbouw zijn buiten dit voorstel gehouden. 
 
1) Groen/blauwe structuren (rond Amersfoort en Utrecht). Gelabeld is in totaal € 6,4 mln uit de middelen van het 
Stimuleringsfonds. Verzocht wordt in te stemmen met: 
 
a. het aanwenden van € 0,7 mln voor het onderdeel Groen Blauwe Structuur Amersfoort,  te weten voor de 

ecologische verbindingszone Valleikanaal.  
Voor de resterende € 2,15 mln voor Groen Blauwe Structuur Amersfoort wordt m.b.t. Vathorst-Noord later 
een bestedingsvoorstel aan u voorgelegd. Afgesproken is op basis van het structuurplan Vathorst, dat eind 
2006 wordt vastgesteld te besluiten over de exacte bijdrage van de provincie aan het project; 
 

b. het beschikbaar stellen van € 913.000 voor de realisering van de recreatieve voorzieningen in de 
planwijziging herinrichting Noorderpark (Groen rond de stad Utrecht) en € 2,54 mln voor de realisering van 
recreatieve voorzieningen in de uitvoeringsmodules van het landinrichtingsplan Haarzuilens (Groen rond de 
stad Utrecht) en het beschikbaar stellen van € 0,1 mln voor proceskosten Groen rond de stad Utrecht, 
waarbij het gaat om voorbereiding en begeleiding i.v.m. tijdige realisatie van de totale groenopgave. 

 
2)  Ecoducten 
Gelabeld is in totaal uit de middelen Stimuleringsfonds € 1,6 mln, waarvan € 1,5 mln voor de bouw van het 
ecoduct N225 bij Elst en € 0,1mln voor de uitwerking van het ecoduct projectnr. 6 N 227 Leusderheide/Den 
Treek (nb twee prioritaire ecoducten). Verzocht wordt om in te stemmen met het beschikbaar stellen van € 0,1 
mln  voor de voorbereidingskosten van dit ecoduct.  
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De middelen voor de bouw van het ecoduct bij Elst ad € 1,5 mln. kunnen gereserveerd blijven tot 2007. Hiervoor 
wordt later een bestedingsvoorstel aan u voorgelegd. 
 
Nadere toelichting 
 
Ad 1a  
Groen Blauwe Structuur Amersfoort 
Voor de ecologische verbindingszone Valleikanaal gaat het om een bijdrage van 25% in de inrichting tot een 
maximum van € 0,7 mln. De totale inrichtingskosten van deze ecologische verbindingszone bedragen ca. € 2,8 
mln en worden, naast de provincie, gedragen door de gemeente Amersfoort, Stichting Het Utrechts Landschap 
en het Waterschap Vallei en Eem. Alle partijen dragen een kwart van de kosten. NB In het concept-
inrichtingsplan is BTW in de kosten berekend. Omdat Amersfoort de BTW kan compenseren behoeft de 
provincie dit bedrag niet te subsidiëren. Zie verder voor inhoudelijke informatie het bijgevoegde concept-
inrichtingsplan. Het definitieve inrichtingsplan is nog niet beschikbaar (nb bij de subsidie-aanvraag worden via 
het subsidieproces de bijbehorende stukken gecheckt). (bijlage 1).  
 
Ad 1b 
Groen rond de stad Utrecht 
N.B. Op dit moment is actuelere informatie voorhanden dan bij het opstellen van het Statenvoorstel van 10 
oktober 2005. Zie voor meer informatie bijlage 2, 3, 4, 5 en 6.  
Het gaat bij de besteding van de gelabelde gelden voor Groen rond de stad Utrecht om het zekerstellen van de 
regionale cofinanciering voor realisering van de recreatieve voorzieningen in de planwijziging Noorderpark en 
de landinrichting Haarzuilens. Zolang de regionale cofinanciering ontbreekt, stagneert de uitvoering (zie bijlage 
2). Daarnaast is procesgeld nodig voor de voorbereiding en begeleiding van de tijdige realisatie van de totale 
groenopgave vóór 2013.   
 
Voor de door de landinrichtingscommissie vastgestelde planwijziging Noorderpark is in totaal een bedrag van  
€ 1,8 mln benodigd voor de aanleg van wandel-, fiets- en ruiterpaden. De benodigde regionale cofinanciering 
wordt geraamd op € 913.000 (zie bijlage 2 en 3 voor nadere informatie). De uitvoering kan na vaststelling van de 
planwijziging door GS (1e helft 2006) naar verwachting in de periode 2007 - 2009 plaatsvinden.  

Het landinrichtingsplan Haarzuilens is in afwachting van het toetsingsadvies over de aanvulling op het MER 
door GS voorlopig vastgesteld en zal binnenkort definitief door GS worden vastgesteld. Voor de uitvoering van 
het landinrichtingsplan, bestaande uit 450 ha recreatief groen en 15 km fietspaden, zijn de totale 
realiseringskosten in het ontwerp landinrichtingsplan geraamd op ca. € 19 mln. De benodigde regionale 
cofinanciering van de uitvoering via door GS vast te stellen uitvoeringsmodules wordt geraamd op ca. € 2,54 
mln over de jaren 2006 – 2010 (zie bijlage 2 , 5 en 6 voor nadere informatie).  

In totaal komen deze ramingen van de gevraagde regionale cofinanciering voor de realisering van recreatieve 
voorzieningen in Noorderpark en Haarzuilens uit op € 3,45 mln. Daarnaast is procesgeld nodig (personele inzet 
vanuit provincie of inhuur van anderen). Geraamd wordt dat hier een bedrag van ca. € 0,1 voor nodig is.  
 
Ad2 
Ecoducten 
Het project bij Leusden betreft de voorbereidingen voor de bouw van een ecoduct over de provinciale weg N227 
tussen de Leusderheide en het Landgoed Den Treek in aansluiting op het in 2005 gerealiseerde ecoduct van de 
A28 en het nog te realiseren ecoduct over de N237 bij Soesterberg (in het kader van het project Hart van de 
Heuvelrug). De uitvoering is gepland in 2009. De kosten voor de bouw worden geschat op ca. € 5 mln. De 
kosten voor de voorbereiding op ca. 2%. Dit is een bedrag van  € 0,1 mln. Zie bijgevoegd plan (bijlage 6). 
Voorgesteld wordt een bedrag van € 0,1 mln. beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van dit ecoduct.  
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Ontwerp-besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 10 april 2006 tot het beschikbaar stellen van middelen 
voor projecten in het landelijk gebied.  
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 28 februari 2006, dienst/sector REG/RLU, nummer 
2006REG00376i; 
 
Gelet op art. 193-1 en art. 143-2 Provinciewet 
 
Besluiten:  
 
1. Ten laste van de binnen het Stimuleringsfonds gereserveerde middelen t.b.v. Landelijk Gebied, onderdeel 

Groen/Blauwe Structuren ter beschikking te stellen: 
a) € 0,7 mln voor de uitvoering van artikel 29, tweede lid, onder L, van de Algemene Subsidieverordening;  
b)  € 3,55 mln voor de uitvoerings-en proceskosten van Groen rond de stad Utrecht, t.w. een bijdrage van  
€ 913.000,= voor de recreatieve voorzieningen in de planwijziging herinrichting Noorderpark ; een bijdrage 
van € 2,54 mln voor de realisering van recreatieve voorzieningen in de uitvoeringsmodules van het 
landinrichtingsplan Haarzuilens; en een bijdrage van € 0,1 mln voor proceskosten voor de voorbereiding en 
begeleiding i.v.m. tijdige realisatie van de totale groenopgave;  

2. Ten laste van de binnen het Stimuleringsfonds gereserveerde middelen t.b.v. Landelijk Gebied , onderdeel 
Ecoducten, ter beschikking te stellen: 
€ 0,1 mln voor de voorbereidingskosten van de bouw van het ecoduct Leusderheide/Den Treek N227; 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Aan Provinciale Staten Toelichting 

Wettelijke grondslag 
Artikel 193-1 en artikel 143-2 Provinciewet. 
 
Beoogd effect 
Het stimuleren (versterken en versnellen) van de uitvoering van reeds bestaande projecten. 
 
Argumenten 
Versnelling van en het wegnemen van knelpunten bij de uitvoering van reeds bestaande projecten. Dit is in lijn 
met het uitgangspunt van PS en GS om meer aandacht te geven aan de uitvoering. 
 
Financiën 
Ecologische verbindingszone Valleikanaal:
In het concept-projectplan is sprake van btw. Hiervoor komt een aangepaste begroting. De provincie draagt 
maximaal 25% bij in de kosten van het project. NB Het betreft een subsidie. Goedkeuring van het project loopt 
verder via het subsidieproces. 
Groen rond de stad Utrecht:
De ramingen m.b.t. de benodigde regionale cofinanciering voor de recreatieve voorzieningen in het Noorderpark 
en Haarzuilens betreffen resp. € 913.000 en  € 2,54 mln; daarnaast  is geraamd dat € 100.000 aan proceskosten 
nodig is. Dit is totaal € 3,55 mln, hetgeen overeenkomt met de gelabelde middelen in het Stimuleringsfonds van 
€ 3,55 mln. Overigens zal in de afspraken van de provincie met zowel de landinrichtingscommissie als het 
recreatieschap over de financiering van de regionale cofinanciering als voorwaarde worden opgenomen dat zij 
zich maximaal zullen inspannen om zelf gelden te genereren (o.a. subsidies NB Het Recreatieschap heeft reeds 
bij de Agenda 2010-projecten wandelen en fietsen subsidieverzoeken ingediend). Dit kan ertoe leiden dat er 
uiteindelijk minder geld uit het Stimuleringsfonds nodig is. Als dat zo is, zal op dat moment een voorstel worden 
gedaan voor de besteding van de dan vrijvallende gelden voor andere onderdelen van Groen rond de stad 
Utrecht.  
 
Mandaat 
Projectdirecteur Dienst REG en de projectleiders overeenkomstig de mandateringsregeling. 
 
Communicatie 
Voor de afzonderlijke projecten worden op het moment dat daarover besloten wordt, de pers benaderd.  
Bij de uitvoering van de projecten wil de provincie prominent aanwezig zijn door middel van borden. Deze 
borden worden geïntegreerd in de publiekscampagne. Ze worden in die stijl vormgegeven en met de slogan 
"kiezen voor een mooier Utrecht" opgesierd   
 
Bijlagen 
1) Tweede concept projectplan Ecologische Verbindingszone Valleikanaal Amersfoort fase 2 (Ter Inzage) 
2) Nadere informatie over Opgave Groen rond de stad Utrecht 
3) Passage uit Ontwerp planwijziging herinrichting Noorderpark  (Ter Inzage)  
4) Ontwerp planwijziging herinrichting Noorderpark (Ter Inzage) 
5) Ontwerp landinrichtingsplan Haarzuilens (Ter Inzage) 
6) Financiële onderbouwing van de recreatieve onderdelen uit de begroting van het Ontwerp landinrichtingsplan 
Haarzuilens (Ter Inzage) 
7) Schetsontwerp Ecoduct bij Leusden N 227 (Ter Inzage) 
8) Statenvoorstel Voorstel Stimuleringsfonds t.b.v. Landelijk Gebied (PS2005REG05) 
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Artikelsgewijze toelichting 
Niet van toepassing. 
 

Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter,  Mr. B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 


