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1. Natuur

Ambitiesthema Operationele doelen Provincie (PU) Prestatieindicatoren 2013 Budget Rijk ILG Budget PU
Rijksmiddelen Prov. middelen

Behoud, herstel,
ontwikkeling en
duurzaam
gebruik van
natuur t.b.v.
biodiversiteit en
de kwaliteit van
de leefomgeving
voor de mens.

Realisatie EHS (samenhangend netwerk
van natuurgebieden) middels:
- verwerving
- inrichting
- beheer

Cruciale onderdelen van dat netwerk zijn:
Ecologische verbindingszones en
Faunapassages van infrastructuur.

Ter ondersteuning van de EHS is het
natuurvriendelijk gebruik van agrarisch
terrein vangroot belang:
-Agrarisch natuurbeheer
-Agrarisch natuurbeheer buiten de EHS
omvat weidevogelbeheer, botanisch beheer
en overig beheer en is ong. 70 % van het
totaal 30 % ligt in EHS.
Om gelegenheid te geven aan met name
ganzen om te foerageren en boeren
schadeloos te stellen voor schade worden
-Foerageergebieden aangewezen.

Verwerven EHS: 1750 ha
particulier beheer: 1590 ha

Inrichten EHS: 4344 ha

Beheer: 25237 ha

Additioneel: robuuste verbindingen: 711
- verwerving: 522 ha (pm verbetering)
- particulier beheer: 261 ha (pm verbetering)

175 km gerealiseerde ecologische verbindingszone
105 faunapassages

In het WHP staat de volgende doelstelling:
- 450 km natte ecologische verbindingszones in

2018

agrarisch natuurbeheer totaal.: 5250 ha
agr nat beh buiten ehs: 3675 ha

Foerageergebied: 1343 ha

34,65 mln EHS

16,84 mln (pm
verb)
3,68 mln (robuust)

6,01 mln robuust

zie EHS

zie EHS

pm

pm

11,48 mln

0
0

0,64 mln

zie EHS

zie EHS

pm

pm

Op basis van
normkosten, raming
van de sector:

Verwerv ehs: 47,1
Inrichten ehs: 50,73
Partic beheer: pm

Robuuste verb
Verwerven: 14,73
Inrchten:

Verwerven ehs:
SVGV: 21 mln
De Venen: 53 mln

Inrichten ehs
SVGV 22 mln
De Venen 12 mln

Op basis van
normkosten, raming
van de sector:

Verwerv ehs: 15,6

SVGV 7 mln

Nationaal Park UH:
2mln voor
ontsnippering.

In 2018 voldoen aan de
milieurandvoorwaarden van de
natuurdoeltypen.( Het Beleidsplan Natuur
en Landschap)
Het PMP kent geen specifieke doelen ten
aanzien van milieukwaliteit EHS.

In het WHP staan de volgende
doelstellingen:
- verminderen van het areaal verdroogd

gebied met 40% in 2010
- totdat doelen KRW zijn vastgesteld

streven we ernaar in 2010 te voldoen
aan MTR oppervlaktewaterkwaliteit

- 450 km natte ecologische

De provincie werkt op dit moment hard aan het
project Concretiseren milieudoelen landelijk gebied,
waarin de milieutekorten van de EHS/VHR in beeld
worden gebracht en samenhangende pakketten van
maatregelen worden voorgesteld ten aanzien van de
aanpak van:
- Verdroging (in totaal 9268 ha bestaande natuur)
- herstel kwel (in totaal 3.787 ha bestaande

natuur)
- verzuring door stikstofdepositie (in totaal

13.205 ha bestaande natuur)
- eutrofiëring oppervlaktewater (nog niet

berekend)
Voorbeeld verdroging:
Totaal verdroogde bestaande natuur: 9268 ha (100%)

In totaal is
13.300.000
beschikbaar, maar
groot deel hiervan
valt onder
reconstructie.

Verdroging
2.200.000
(WHP)

Verzuring:
Middelen
Reconstructie

Waterkwaliteit:
Zie Water

Verdroging
1.400.000
(Reconstructie)

Verzuring
2.250.000
(reconstructie)

Waterkwaliteit:
Zie Water

Verdroging
1.400.000
(Reconstructie)

Verzuring
3.200.000
(reconstructie)

Waterkwaliteit:
Zie Water



verbindingszones in 2018

De ambities voor de gewenste
milieukwaliteit worden vastgesteld door de
provincies op basis van:
- de natuurdoeltypen
- de instandhoudingsdoelstellingen

conform de VHR, gereed in 2006
- de goede toestand conform KRW,

gereed in 2009

Prestatie 2010: 3707 ha (40%)
Reeds aangepakt: 1760 ha (19%)
In de ILG overeenkomst met het Rijk willen we
afspraken maken over de maatregelen en middelen
voor 1760 ha, waarbij mogelijk de prioriteit uitgaat
naar de VHR gebieden. Hiervan is ongeveer 500 ha
verdroogd.

Naast bovengenoemde thema’s wil de provincie in
2006 ook het milieutekort voor geluid vaststellen.

Nationaal park Realisatie uitvoerings programma Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug

1,74 mln 1,74
Zie Factsheet Nationaal Park voor de totale
ambitie 25,3 mln

Soorten bescherming
Achteruitgang van de biodiversiteit moet
zijn gestopt in 2010.

In 2007 uitvoering van het soortenbeleid ‘oude
stijl’en vanaf 2008 uitvoering van
leefgebiedenbenadering.

690.000 12.083.000

Natuurwetgeving
Beheersplannen Nbwterreinen.

Realiseren van de doelen van het beheersplan 175.000

Toelichting
Vastgesteld op basis van bestaand beleid vastgelegd in: Beleidsplan Natuur en Landschap, Streekplan, Werkprogramma Ecologische verbindingszones,
Programma Ontsnippering, Natuurgebiedsplannen, Diverse uitwerkingsplannen Robuuste Verbindingszones.

Uitgangspunt voor het opstellen van de doelen in deze tabel zijn de gegevens zoals de provincie die heeft verwerkt in de “GIS grondverwerving”. In dit
bestand zijn alle data ten aanzien van de te halen doelen geografisch bepaald. Dit geeft daarmee een goed inzicht in de restanttaakstelling en waar deze liggen.
Bij de controle van natuurgebiedsplan Utrechtse heuvelrug verwacht de provincie nog een correctie van het aantal bestaande hectare natuur ten koste van de
gerealiseerde natuur van ongeveer 50 ha.
Uitgangspunt voor de provinciale programmering zijn niet alleen de verwerving- en inrichtingsdoelen en budgetten, maar ook de doelen die binnen de
Programma Beheer budgetten worden gefinancierd. Deze doelen en budgetten zijn met elkaar verbonden.

Uitgangspunt voor de berekening van de doelstelling voor verwerving is realisatie in 2015, voor particulier beheer 2018.
Onder ‘beheer’ wordt bedoeld het aantal ha dat beheerd wordt voor natuur en landschap; dus niet het aantal hectares dat specifiek door particulieren wordt
beheerd, buiten de bestaande natuur.
Op basis van een vergelijking van de huidige milieukwaliteit met de gewenste milieukwaliteit bepaalt de provincie het milieutekort per natuurgebied, gereed
in 2006. Hiervoor wordt door de provincies een gezamenlijke systematiek gehanteerd.



2. landschap en cultuurhistorie
Ambitiesthema Operationele doelen Provincie (PU) prestatieindicatoren Budget Rijk ILG Budget PU tot 2008
Rijksmiddelen Prov. middelen

• Behoud en
versterking van
de identiteit van
de verschillende
landschapstypen

• Het vernieuwen
van het
landschap, met
herkenning van
het verleden

Binnen het gebiedsgericht beleid worden
de kenmerkende landschapskwaliteiten
meegenomen en ontwikkelingen worden
daaraan getoetst.

• kwaliteitstoetsen worden toegepast in de
voorbereidingsfase van gebiedsgerichte
projecten

• De basiskaart landschap, met de onderliggende
lagen (bodem, natuur en cultuurhistorische
hoofdstructuur), zoals in de provinciale database
(website ‘Buiten in beeld’) en in de publicaties
(Tastbare tijd), vormt het uitgangspunt voor
deze kwaliteitstoets.

Versterken van de grote eenheden, van
samenhang en structuren door het
vergroten van het onderling contrast.

Duurzaam beheer landelijk gebied door
landgebruikers en –eigenaren
In 2004: Utrecht: 144.915 ha, landbouw
59%, bos natuur recreatie 17,6%

• Opstellen van Landschapskaders per gebied, die
een basis bieden voor het opstellen van
Landschapsontwikkelingsplannen (LOP) en
Beeldkwaliteitsplannen.

• Realisatie van nieuwe landschapselementen die
niet onder programma Beheer vallen door de
regeling KLE

• Vergroten aantal ha beheer met 1000 ha met
contracten voor Groene en blauwe diensten.
(Dus bovenop beheer EHS, robuuste
verbindingen, agrarisch natuurbeheer en
fourageergebied. Indicator is optelsom van ha
in: Programma Beheer, KLE en Groene en
blauwe diensten)

Ontwikkelen van vijf nationale
landschappen en een provinciaal
landschap
(Groene Hart, Nieuwe Hollandse
Waterlinie, Arkenheem-Eemland,
Rivierenland, Stelling van Amsterdam en
Utrechtse Heuvelrug)

• Realisatie van de uitvoeringsprogramma’s
Nationale Landschappen

• Begrenzing nationale landschappen.
• waardevolle cultuurhistorische en aardkundige

structuren zijn benoemd en uitgewerkt als
onderdeel van de uitvoeringsprogramma’s

• Realisatie van uitvoeringsprogramma van
provinciaal landschap

7,4 mln NHW: 40mln
A-E 6 milj
Rivierengeb: 6 milj
Groene Hart 19
Stelling v A: pm

Nhw 40 mln
A-E: 6 mln
Rivierengeb: 6 mln
Groene Hart 19
Stelling v A: pm

Behoud en bescherming van
cultuurhistorie en aardkundige waarden

• Kenmerkende cultuurhistorische- en
aardkundige kwaliteiten worden concreet
benoemd vanuit de basiskaart landschap
(website Buiten in beeld) en kunnen daarmee
gebruikt worden voor een kwaliteitstoets.

• Behoud en bescherming van aardkundig
waardevolle gebieden via het instrumentarium

Ambitie vanuit
Nationaal Park UH:
1,8 mln

Ambitie vanuit
Nationaal Park UH:
1,7mln



van de ruimtelijke ordening, als aardkundige
monumenten

Behoud en ontwikkeling van de
Romeinse Limes (onderdeel
Actieprogramma Ruimte en Cultuur) en
de Grebbelinie (onderdeel van MAP)

• Realisatie van uitvoeringsprogramma
Grebbelinie

• Realisatie van Limes-projecten

Grebbelinie: 5-10
mln

Grebbelinie: 10 - 20
mln

Toelichting
Vastgesteld op basis van bestaand beleid vastgelegd in: Beleidsplan Natuur en Landschap, Streekplan, en diverse uitwerkingsplannen

Voor de nationale landschappen Arkemheem-Eemland, Rivierenland en Stelling van Amsterdam zijn uitvoeringsprogramma’s nog niet vastgesteld, voor
Nieuw Hollandse Waterlinie is dit gedeeltelijk gebeurd. Voor provinciaal landschap Utrechtse Heuvelrug is ook nog geen uitvoeringsprogramma.

Voor onderbouwing provinciale ambities van de nationale en provinciale landschappen: zie Factsheets, bijlage III.
Voor onderbouwing ambitie nationaal park: zie factsheet, bijlage III
Voor onderbouwing ambitie Grebbelinie: zie factsheet, bijlage III



3. water
Ambitiesthema Operationele doelen Provincie (PU) prestatieindicatoren Budget Rijk ILG Budget PU tot 2008
Rijksmiddelen Prov. middelen

Waterkwantiteit
Het hebben van de juiste
hoeveelheid water op het
juiste moment op de
juiste plaats voor de
vereiste gebruiksfuncties.

In het WHP staan de volgende doelen onder
het thema’s Waterkwantiteit:

Vanaf 2015 voldoen alle watersystemen
aan de landelijke normen voor
wateroverlast
Alle relevante delen van de provincie
beschikken in 2007 over geldige
peilbesluiten
Vermindering van het areaal verdroogd
gebied met 40% in 2010 (zie ook natuur)
De kans op negatieve effecten door
watertekorten is als gevolg van droge
zomers is aanvaardbaar
Het gebruik van het grondwater is
gereguleerd met als doel duurzaam gebruik
en beperking van de negatieve effecten
Voor 2010 provinciedekkend GGOR
Stimuleren meervoudig ruimtegebruik

Doelstellingen Thema Ruimte en Water,
Stedelijk Waterbeheer en Vaarwegen zijn
hier niet opgenomen

GGOR 100 % gerealiseerd

Geen middelen uit
ILG met
uitzondering van:
duurzaam
waterbeheer in de
Reconstructie is
voor Utrecht
4.600.000
beschikbaar

1.560.000
(WHP)

11.400.000
(AGV)

1.200.000
(blauwe diensten
AGV)

3.800.000
(Reconstructie)

11.400.000
(AGV)

1.200.000
(blauwe diensten
AGV )

3.500.000
(Reconstructie)

Waterkwaliteit
Bereiken van een goede
ecologische kwaliteit van
de stroomgebieden van
Rijn, Maas, Schelde en
Eems, alsmede het
deltagebied om duurzaam
gebruik van water te
waarborgen.

Het WHP thema Waterkwaliteit en
Ecologie kent de volgende doelen:

- Implementatie KRW
- Conform de KRW zal in 2015

voldaan worden (doelen vastgesteld in
2007)

- Totdat doelen KRW zijn vastgesteld
geldt huidig beleid om in 2010 aan
MTR te voldoen

• Zie budget
Milieukwaliteit
VHR/EHS

180.000
(WHP)

12.400.000
(AGV)

9.000.000
(Reconstructie

12.400.000
(AGV)

7.500.000
(Reconstructie)

3.150.000
(HDSR voor
waterkwaliteit
Kromme Rijn)



Veiligheid
Bescherming tegen
overstromingen, waarbij
een aantal projecten
wordt uitgevoerd in
combinatie met
natuurontwikkeling

In het WHP thema Veiligheid is met name
van belang:
- in 2015 voldoen alle keringen aan de

normen

Het op het vereiste niveau brengen van de
bescherming van het rivierengebied en
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
(Ruimte voor de rivier)

Ruimte voor de
Rivier: ca 40 mln

Ruimte voor de
Rivier: 0,5 mln

Toelichting
1. Vastgesteld op basis van bestaand beleid, vastgelegd in: Water Huishoudings Plan en Provinciaal Milieubeleidsplan en sectorale beleidsprogramma’s

en voor Ruimte voor de Rivier: Deel 3 PKB Ruimte voor de Rivier. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met deskundigen binnen WEM,
waterschappen en terreinbeheerders en zijn er gebiedsplannen geraadpleegd (Plan van Aanpak de Venen, en het Reconstructieplan).
Budgetten zijn door sector WEM ingevuld op basis van bestaande financieringsbronnen voor geplande maatregelen, dus geen gecalculeerde totale
kosten van geplande prestaties. Alleen in het reconstructiegebied zijn de kosten geraamd, genoemde kosten zijn overgenomen uit de concept
overeenkomst Water en Reconstructie. Het gaat hierom aanpassing op rwzi’s, bovenwettelijke saneringen riooloverstorten, aanpak diffuse bronnen,
monitoring en inrichtingsmaatregelen. Voor grootschalige waterbergingsprojecten zoals Groot Mijdrecht en Bethunepolder worden de kosten en de
provinciale bijdrage nog nader in beeld gebracht

2. Vergelijking met rijksdoel:
Water maakt onderdeel uit van de Utrechtse Agenda Vitaal Platteland omdat water een integraal onderdeel is van de uitvoering in het landelijk gebied.
In het ILG zijn echter geen middelen voor waterkwantiteit beschikbaar met uitzondering voor het reconstructiegebied.
De provinciale doelen komen overeen met de rijksdoelen.
Bij waterkwaliteit EHS is het moeilijk een prestatie af te spreken omdat de doelen (en middelen) voor de Kader Richtlijn Water in 2007 vastgesteld
worden en tot nu toe is nog onduidelijk of het rijk budget beschikbaar stelt voor de te leveren prestaties. Daarnaast is het ook lastig de effecten van de
maatregelen aan te geven, dus is het zeer moielijk een maatregelpakket af te spreken met daaraan een goed omschreven milieueffect.
Het is nu al duidelijk dat voor het Eemmeer (Natura 2000 gebied) de afspraken voor 2015 niet gehaald kunnen worden, dat is berekend met
Rijkswaterstaat en waterschap.

3. Aannames en onzekerheden
Alleen in het Reconstructiegebied kan door waterschap Vallei en Eem een redelijke inschatting worden gemaakt voor zowel de kosten van
waterkwantiteit en –kwaliteit.
Op basis van een interview met AGV zijn de kosten van integrale watergebiedsplannen grofweg verdeeld over waterkwantiteit en –kwaliteit. De
maatregelen van HDSR bestaan met name uit het opstellen en uitvoeren van integrale watergebiedsplannen. Deze zijn gericht op overlast, GGOR,
verdroging en waterkwaliteit. In totaal heeft HDSR voor integrale waterplannen 42 miljoen begroot.
De kosten van aanpassing van een aantal rwzi’s zijn nog niet in beeld gebracht.



Ter discussie staat of de KRW maatregelen ook gekoppeld kunnen worden aan waterkwaliteit van de Utrechtse natuur om zodoende ILG middelen te
kunnen aanvragen. In het algemeen kan worden gesteld dat alle waterkwaliteitsmaatregelen wel ergens ten goede komen aan de kwaliteit van de natte
natuur.
De maatregelen in de Reconstructie zijn allemaal van invloed op het Vogelrichtlijngebied Eemmeer.
Wat in ieder geval helder moet zijn is het (haalbare) maatregelenpakket voor de waterkwaliteit van de VHR gebieden.
Voor WEM is het belangrijk om in de Agenda Vitaal Platteland het project Ruimte voor de Rivier op te nemen. Financiële bijdrage van het Rijk is
geen onderdeel ILG.

4. Onderhandelingspunten
Bijdrage van het Rijk aan de prestaties in het kader van de Kader Richtlijn Water.
Voor waterkwaliteit is te weinig budget: Met focussing op verdroging en reconstructie (stank, ammoniak en waterbeheer) zou al het budget uitputten.

5. Co financiering / derden.
Het Rijk stelt dat financiering van de maatregelen ten behoeve van het regionale watersysteem hoofdzakelijk plaats vindt vanuit de waterschapslasten.
Omstreeks 31 maart leveren de waterschappen een globale inschatting van de maatregelen en kosten ten behoeve van het halen van de doelen van de
KRW. Het voorstel is om deze bedragen over te nemen in de AVP.Cofinanciering / derden



4. bodem
Ambitiesthema Operationele doelen Provincie (PU) prestatieindicatoren Budget Rijk ILG Budget PU
Rijksmiddelen Prov. middelen

Duurzaam
bodemgebruik
Afstemmen van het
gebruik van de bodem op
de aanwezige
bodemkwaliteit.

Realisatie vindt plaats
binnen de kaders van o.a.
Beleidsbrief Bodem en
de KRW

In het PMP staat onder het thema bodem:
- In 2008 is er een actueel beeld van de

kwaliteit van de bodem en het
grondwater in 80% van het stedelijke
en landelijk gebied

- De kwaliteit van het op te pompen
grondwater blijft gelijk t.o.v. niveau
2004

De kwaliteit van de bodem is in
overeenstemming met de gewenste functie.
De kwaliteit van het grondwater voldoet
aan de KRW

Beschikbare vraaggestuurde informatie over
bodemkwaliteit.

€ 0,45 2007-2008
€ 0,48mln

2009-2013
€ 1,0 mln

Pm
KRW
GIS/ICT
Uitvoering projecten
derden

2007-2008
€0,11 mln BIELLS
€0,37 mln integraal bodembeheer

2009-2013
€0,75 mln pilotgebieden koppeling gegevens
€0,25 mln BIELLS beheer
€0,5 mln integraal bodembeheer, bodemvisie

Pm
KRW
GIS/ICT
Uitvoering projecten
derden

Bodemsanering
Realiseren van de
gewenste bodemkwaliteit
in het landelijk gebied
door sanering

Realisatie vindt plaats
binnen de kaders van o.a.
Beleidsbrief Bodem

Bodemsanering vanaf 2010

Waterbodemsanering vanaf 2010

pm €5,64 mln
vanaf 2010
voor bodemsanering
(€ 3,2 mln ) en
sanering
waterbodems (€2,44
mln)

€ 16 mln voor beide
doelen gezamenlijk

Toelichting
Vastgesteld op basis van bestaand beleid, vastgelegd in PMP en Meerjarenprogramma Bodembescherming 2005-2009. De periode 2009-2013 betreft
inschattingen op basis van de huidige koers en een vooruitblik op de te lopen koers.
De genoemde bedragen zijn gebaseerd op:

- optimalisering van actuele toegankelijke vraaggestuurde informatie over bodemkwaliteit.
- uitvoering van circa 10 pilotgebieden bodeminformatie
- koppeling van een visie over duurzaam bodembeheer, rekening houdend met de actuele kwaliteit en de lokale en regionale bodemambities versus

bestaande/toekomstige functies.
- advisering bij toepassing van integraal bodembeheer op basis van bestaande informatie en ambities bij ruimtelijke plannen.



5. Landbouw

Ambitiesthema Operationele doelen Provincie
(PU)

prestatieindicatoren Budget Rijk
ILG

Budget PU tot
2008 Rijksmiddelen Prov. middelen

• landbouw Duurzame landbouw • 10 pilots duurzaam ondernemen
gerealiseerd

• Het aantal biologische bedrijven
neemt toe met 5 tot 85 bedrijven.

0,83 mln 0,83 0,83 mln pm

Optimale (fysieke)
landbouwstructuur.

• 500-1000 ha
landbouwstructuurverbetering
gemiddeld per jaar (2007-2013), d.i.
3500-7000 voor 2007-2013

• Behouden percentage agrarische
bedrijven groter dan 70 nederlandse
grootvee eenheden

Ambitie vanuit de gebieden:
De Venen: kavelruil 470-2520 ha (1-1,4
mln)

Inrichten: 470-2520 ha (0,1-1,2
mln)
Linschoterwaard: inrichten: 150 ha.

1,32 1,32 1,1-2,2 1,1-2,2

Toelichting:
1. Tabel is gebaseerd op bestaand beleid vastgesteld in: Platteland in Ontwikkeling, Visie en activiteitenprogramma Plattelandsontwikkeling in de

provincie Utrecht, 2006-2009.

2. Vergelijking met rijksdoelen: rijksbod is 4244 ha, komt overeen met provinciale ambitie. Ook voor duurzaam ondernemen komt de provinciale
ambities overeen met het rijksbod.

3. Aandachtspunten: voortgang structuurverbetering in de gaten houden met de midterm review. En de ambitie uit de gebieden moet nog vergeleken
worden met de provinciale ambitie



6. Sociaal economische vitalisering

Ambitiesthema Operationele doelen Provincie
(PU)

prestatieindicatoren Budget Rijk
ILG

Budget PU
Rijksmiddelen Prov. middelen

Sociaal
economische
vitalisering

• Vergrootte professionaliteit
van ondernemers en hun
samenwerkingsverbanden.

• Groei van verbrede landbouw
en ‘nieuw’ ondernemerschap.

• Streekidentiteit en – cultuur
versterkt plattelandseconomie.

• Versterking en/behoud van de
leefbaarheid op het platteland
en de kleine kernen.

• Provincie Utrecht is meer
partner in het landelijk gebied

• Wet- en regelgeving voor
plattelandsontwikkeling wordt
ontwikkelingsgericht
toegepast.

• 700 (van de 2000) agrarische
ondernemers hebben meegedaan aan
trainingen en ontwikkelingstrajecten

• Aantal verbrede landbouw bedrijven
neemt toe met XX%

• Beoordelingscijfer van consumenten
van producten en diensten van het
platteland

• Gerealiseerde leefbaarheidsprojecten
in 16 gemeenten met kleine kernen en
uitbreiding van projecten die tot doel
hebben de sociale cohesie op het
platteland te bevorderen.

• Beoordelingscijfer van klanten voor
partnerschap provincie in
plattelandsontwikkeling is een 8.

2mln pm 2 mln + pm

Toelichting:
1. De tabel is gebaseerd op bestaand beleid vastgesteld in: Platteland in Ontwikkeling, Visie en activiteitenprogramma Plattelandsontwikkeling in de

provincie Utrecht, 2006-2009, Totaalplan leefbaarheid Kleine Kernen.
2. Vergelijking met rijksdoelen:

Het rijk zet niet in op dit thema. De provincie heeft 2 miljoen euro bestemd om middels projecten de leerbaarheid in kleine kernen te verhogen.
Daarmee is vooralsnog de provinciale financiële ruimte voor dit onderwerp ingevuld. Leefbaarheid is voor de provincie evenwel een belangrijk thema
bij het bepalen van de toekomstige koers voor een blijvend vitaal platteland in de provincie Utrecht. Ook in de toekomst wil de provincie daarom
aandacht schenken aan de sociale dimensie op het platteland, zowel in de kleine kernen als daarbuiten. Daarom is het van belang dat ook het rijk daar
prioriteit aan geeft beschikbaar zijn voor het platteland voor de komende jaren.

3. Aannames en onzekerheden.
Het vastgesteld beleid loopt tot 2009, voor de periode daarna zijn er nog geen operationele doelen genoemd.
Wel is het thema sociaal economische vitalisering belangrijk in de gebiedsgericht projecten: ambities op dit thema worden regelmatig genoemd en het
werken aan deze sociaal economische doelstelling heeft vaak een positieve invloed op de uitvoering van andere doelstellingen.



7. recreatie

Ambitiesthema Operationele doelen Provincie (PU) prestatieindicatoren Budget Rijk
ILG

Budget PU
Rijksmiddelen Prov. middelen

Grootschalig groen,
recreatie om de stad
Capaciteit: 20 pers per dag
per ha
Vrij toegankelijk
Bereikbaar vanuit
woonomgeving via met
name wandel en fietspaden

Naast de uitfinanciering van lopende
verplichtingen in
landinrichtingsprojecten is er een
ambitie in Utrecht West van:
Verwerven: 352 ha (Inrichten: 707 ha)
(+ wat in 2005/2006 nog niet
gerealiseerd is)

Waarvan 250 ha VINAC

Groen rond de stad Amersfoort:
geschat: 400ha

26,7 mln
(verwerv)
8,1 mln
(inrichten)

0

3,5 mln (min
investeringen in
verbindingen en min
investering UC’05-
’06)

Verwerven:
28,7 mln

Inrichten 15,4
mln

3,5 mln

Recreatief groen
Dagrecreatie, volledig
opengesteld en vrij
toegankelijk.

Ambities vanuit de gebieden
(Marickenland, De Venen, De
Schammer:)
Verwerven: 199 ha
Inrichten: 232 ha
Beheer en onderhoud: 232ha

0 Provincie heeft:
0,017 (Fort
Maarsen)
0,026
(Middelwaard)

Totale ambities vanuit de Venen:
Verwv:6,2 mln
Inrich: 10,2 mln
Beheer: pm

Landelijke
routenetwerken
Ontwikkelen en
onderhouden van landelijk
aaneengesloten
routenetwerk

Ambitie vanuit landelijke werkgroep:
(voorlopig) Wandelen: 208, Fietsen:
334

Ambitie Nieuw H. Ijssel: Varen:
23 km, wandelen 7 km – vanuit de
sector geen ambities

Beheer en onderhoud: ……. km

0,03
0,43
1,90

Provincie heeft:
Wandelen: eenmalig
0,2

Provinciaal budget
vanuit Agenda 2010.

2 milj

Recreatief aantrekkelijke
provincie utrecht
• gezond woon en

werkklimaat
• opheffen tekorten

dagrecreatie
• toegankelijkheid groene

ruimte
• ruimte voor recreatief

ondernemerschap

algemene
beleidsdoelstellingen:
• Het aantal daguitstapjes

groeit met 10% van 70 naar
77 miljoen per jaar.

• 98% van de Utrechtse
bevolking onderneemt
minstens eenmaal per jaar
een dagtocht

• 90% van de Utrechtse
bevolking is tevreden over
het recreatieve aanbod

• Het aantal overnachtingen
groeit met 25% van 3,5
miljoen naar 4,5 miljoen Overige recreatieve

routes
Naast de uitfinanciering van lopende
projecten in landinrichting zijn er
vanuit de Schammer, Utrecht Oost en

0 Provincie heeft:
0,18 voor
onderhoudscontracte
n.
0,644 fietspaden

Totale ambitie vanuit de Venen:
Wandelen: 2 mln
Fietsen: 3,6 mln

Nationaal park UH: 1,2 mln



de Uiterwaarden de volgende ambities
voor routenetwerken:
Wandelen: 96 km knelpuntvrij
Fietsen: 70 km
Varen: 3 km
Beheer en onderhoud: ….. km

aanleg
Evt. 0,231 subsidie

provinciaal budget, 2,4 van derden

Operationeel doel aangedragen
vanuit andere sectoren en de
gebiedsgerichte projecten:

Ontwikkelen en
versterken van de
toegankelijkheid van
natuurgebieden, nationale
landschappen en
recreatief (mede) gebruik
van landbouwgronden

• Watersportmogelijkheden (in
reconstructiegebied, Nieuwe
Hollandse Ijssel, De Venen ..)

• Reguliere bijdragen aan
uitvoeringsorganisaties

• Groene entrees NPUH
• pm.

zie:
nationaal
landschap
en
reconstrucitie

Nationaal park UH:
0,4 mln rijk, 4,1 mln pvovincie, 3,5
mln EU en 3,4 derden

Toelichting
De tabel is gebaseerd op het rijksmeerjarenplan voor het thema Recreatie. Het bestaand provinciaal beleid (‘Uit en Thuis in de provincie Utrecht –
Actieplan recreatie en toerisme 2005 -2008’) is daarin gedeeltelijk opgenomen. Voor Recreatie om de Stad is het gebaseerd op afspraken in het
Gebiedsperspectief Groot Groengebied Utrecht (1996, gebaseerd op SGR) en het gebiedsperspectief Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht (2002,
gebaseerd op VINAC)
Met de volgende aandachtspunten:

• Binnen provinciaal beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen stad en landelijk gebied, veel geoperationaliseerd beleid heeft betrekking op activiteiten
in de steden. Het actieplan bekijkend zijn er echter nog wel projecten te vinden die duidelijk in het landelijk gebied gesitueerd zijn, maar die door de
sector niet in het stramien van de AVP geperst kunnen worden. Daarnaast zijn in het beleidsdocument van de sector effect-indicatoren gedefinieerd van
het algemene beleid en niet prestatie-indicatoren van geoperationaliseerde doelen.

• De sector heeft nog geen beleid voor na 2008 en heeft daar geen ambities voor benoemd voor in het koersdocument / Agenda Vitaal Platteland.
• Vanuit de gebiedsgerichte projecten komen ook nog ambities naar boven die door de sector niet in de tabel opgenomen worden omdat het hier volgens hen

geen vastgesteld beleid betreft. De door de SVGV genoemde ambitie tav watersportmogelijkheden in de Grift is genoemd in het Reconstrucitieplan.
Verder gaat het om de Groene entrees in het NPUH en nationale landschappen. Dit zou kunnen vallen onder: Ontwikkelen en versterken van de
toegankelijkheid van …… ect.

• De uitfinanciering van lopende verplichtingen in Landinrichtingsprojecten worden apart in beeld gebracht door de Taskforce landinrichting. Daarin zijn
opgenomen 350 ha Recreatie om de stad en de bijbehorende verbindingen.

• Er is op dit moment geen beleid rond fietsroutes, met Agenda 2010 zijn de geplande routes in uitvoering gebracht. In de tabel worden cijfers genoemd die
komen van de landelijke werkgroep die belast is met de planning van de het landelijke routenetwerk (wandelen en fietsen), en er zijn ambities voor
landelijke en overige routes in de gebiedsgerichte projecten. Ook voor (landelijke) vaarroutes worden er vanuit de sector geen ambities genoemd.
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