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Inleiding 
Mede naar aanleiding van het GS-besluit van 16 december 2005, wensen uit de streek, de evaluatie van het 
Restauratieplan Vecht (RPV) en gevoed door de motie “één gebiedsvisie vechtstreek” van PvdA en VVD van 15 
mei 2006 heeft een verkenning plaats gevonden naar de provinciale rol en de (inhoudelijke) provinciale ambitie 
voor de Vechtstreek. Aan de hand van deze verkenning zijn in overleg met sleutelpersonen in het gebied 
ontwikkelopgaven voor het gebied geformuleerd. Deze ontwikkelopgaven zullen in de commissievergadering 
REG op 9 oktober door de projectleider in een presentatie worden toegelicht. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 16 oktober 2006   
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 19 september 2006, dienst/sector PMB, nummer 
2006WEM003634i; 
 

Besluiten:  
 
� Financiële middelen ad € 250.000,- (procesgeld) beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost 

nog toe te wijzen middelen; 
� Het plan Gebiedsvisie Vechtstreek te starten zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 

Wettelijke grondslag 
 
Beoogd effect 
Met de gebiedsvisie voor de Vechtstreek wordt het waarborgen van de kwaliteiten van het gebied beoogd. De 
visie is een samenbindend, overkoepelend integraal plan met als credo “behoud door ontwikkeling”. 
 
Argumenten 
Op basis van het besluit van Gedeputeerde Staten van 16 december 2005 wordt een integrale gebiedsvisie voor 
de Vechtstreek ontwikkeld gericht op waterkwaliteit, landschap, cultuurhistorie,  recreatie en toerisme, 
werkgelegenheid, woningbouw en de verkeerssituatie. In de motie ÉÉN GEBIEDSVISIE VECHTSTREEK 
worden thema’s aangedragen die in de Vechtstreek aandacht behoeven, welke dit besluit ondersteunen. 
 
Kanttekeningen 
In de verkenningsfase is niet zonder meer uitgegaan van deze thema’s. Wel zijn de ontwikkelopgaven getoetst 
aan de thema’s in de motie. Uit de inventarisatie bij gemeentes is gebleken dat er weinig enthousiasme is voor 
een nieuw overlegorgaan, maar de wens voor een visie leeft wel. Zorgen zijn er op gemeentelijk niveau ten 
aanzien van de mandatering. Wens bestaat om een visie te ontwikkelen die dermate gefundeerd is dat sprake kan 
zijn van afrekenbaarheid tussen partijen in het gebied en een duurzame waarborging van kwaliteit in het gebied 
gerealiseerd kan worden.  
 
Financiën 
Nu alleen procesgeld, geen uitvoeringsgeld.  
De interne programma’s zijn goed op elkaar afgestemd. De gebiedsvisie Vechtstreek is als PM post opgenomen 
in AVP. 
 
Juridisch 
nvt 
 
Europa 
nvt 
 
Mandaat 
nvt 
 
Realisatie 
 
Fase Toelichting 
1 Opstellen ontwikkelopgaven 
Vechtstreek  
(september-oktober 2006) 

De ontwikkelopgaven voor de gebiedsvisie worden opgesteld op basis van 
gesprekken met enkele sleutelfiguren in de Vechtstreek een 
probleemanalyse en geeft inhoudelijke lijnen aan waarop het project een 
antwoord moet geven. 

2 Vaststellen ontwikkelopgaven GS 
en Cie REG (oktober 2006) 

De ontwikkelopgaven worden voorgelegd aan bestuurders (GS en PS). GS 
stelt de ontwikkelopgaven vast. Deze worden vervolgens gepresenteerd 
aan de Cie REG op 9 oktober. Na aanpassing en goedkeuring buigt de 
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stuurgroep zich over de ontwikkelopgaven. 
3 Opstellen gebiedsvisie  
(oktober 2006 – januari 2007) 

De stuurgroep bepaalt, op basis van de ontwikkelopgave, de richting van 
de gebiedsvisie. De provincie Utrecht is hierin ‘slechts’ één van de 
spelers. Gedurende het project wordt regelmatig de streek (bewoners, 
belangenorganisaties, beambten en bestuurders) geconsulteerd. 

4 Vaststellen gebiedsvisie  
(februari 2007) 

De gebiedsvisie Vechtstreek wordt breed gedragen door de streek. De 
visie is een richtinggevend document. Deze wordt vervolgens voorgelegd 
aan GS en PS. 

5 opstellen van een projectenatlas 
(maart – juni 2007) 

Op basis van de gebiedsvisie wordt een projectenatlas opgesteld. Voor een 
deel zijn dit reeds lopende projecten die binnen het integrale kader van de 
gebiedsvisie worden geplaatst. Voor een ander deel zijn dit ook nieuwe 
projecten die vanuit de gebiedsvisie volgen. 

6 vaststellen van een projectenatlas 
(juli 2007) 

Mede naar aanleiding van dekkingsmogelijkheden wordt de projectenatlas 
door de verschillende gebiedspartijen vastgesteld. 

Op basis van de Gebiedsvisie Vechtstreek en gezien de ruimtelijke dimensie die op de gebiedsvisie van 
toepassing is zal te zijner tijd worden bezien of een (tussentijdse) aanpassing van het streekplan voor dit gebied 
nodig is. 
 
Communicatie 
Er wordt in samenwerking met de afdeling Communicatie van de provincie een communicatieplan opgesteld. 
 
Bijlagen 
Statenvoorstel Gebiedsvisie Vechtstreek 
 

Bijlagen 
Gebiedsvisie Vechtstreek 
 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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