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Gebiedsvisie Vechtstreek



Inleiding 
De Vechtstreek is van hoge kwaliteit en wordt zeer gewaardeerd door bewoners en bezoekers. Met 
name de verschillende ontwikkelingslagen van het landschap, de wijze waarop open en gesloten 
landschappen elkaar afwisselen en hoe hierin de mens zich in boerderijen, nederzettingen en 
buitenplaatsen in de loop der eeuwen heeft gemanifesteerd maakt het gebied zo uniek. Deze 
meervoudige kwaliteiten staan evenzeer op gespannen voet met meervoudige ontwikkelingen die de 
kwaliteiten van de Vechtstreek onder druk zetten en waardoor het gebied aan verrommeling 
onderhevig is. Uit de inventarisatie blijkt dan ook dat er niet één enkelvoudige opgave voor het gebied 
aan te wijzen is; het gaat om een samenspel van verschillende opgaven die tezamen de 
ontwikkelopgave voor de Gebiedsvisie Vechtstreek vormen. Daarmee worden oplossingen aangereikt 
om de druk(te) op het gebied op zo’n manier te reguleren dat de kwaliteiten blijven behouden of 
worden versterkt. 
 
Ontwikkelopgaven Vechtstreek 
Onderstaande ontwikkelopgaven geven het kader waarbinnen de gebiedsvisie wordt opgesteld. Het 
gebied (de stuurgroep Gebiedsvisie Vechtstreek) wordt de speelruimte gelaten om nadere invulling te 
geven en prioriteiten te stellen. 
 
Algemene ontwikkelopgaven: 

1. Gebiedsvisie: Bundel de bestaande plannen, ideeën en initiatieven in een gezamenlijke 
gebiedsvisie. 

2. Organisatie: Ontwikkel een nieuwe of benut een bestaande organisatiestructuur (bv NHW, 
Vechtplatform) bij uitvoering van de gebiedsvisie en afstemming van activiteiten in de 
Vechtstreek. 

 
Thematische ontwikkelopgaven: 

1. Handhaving: Zorg voor goede afstemming op het gebied van integrale handhaving. 
2. Ruimtelijke kwaliteit: Versterk de landschappelijke diversiteit door gebruik te maken van 

bestaande gebiedskwaliteiten (cultuurhistorie, landschap, natuur). Credo: “Behoud door 
Ontwikkeling”. 

3. Economie: Faciliteer het ondernemerschap bij het gebruik van bestaande bebouwing. 
4. Verkeer & vervoer: Ontwikkel een gemeenschappelijk beeld voor de verkeersafwikkeling in 

het gebied. Zorg daarbij voor een goede aansluiting tussen het rijkswegennet en het lokale 
netwerk. 

5. Recreatie en toerisme: Verbeter het regionaal routenetwerk en versterk het recreatief-
toeristisch voorzieningenniveau. Zorg voor een goede toegankelijkheid van de Vechtoevers en 
recreatieve doorstroming van de Vecht. 

6. Bekendheid: Vergroot de bekendheid van de Vechtstreek en zoek aansluiting bij lopende 
projecten in het gebied, zoals de NHW (beeldvorming, identiteit, communicatie/educatie en 
marketing). 

 



Processtappen 
Het proces naar het opstellen van een gebiedsvisie met een uitvoeringsprogramma bestaat in 
hoofdlijnen uit: 
1) Het opstellen van de ontwikkelopgaven (fase 1) 
2) Het opstellen en vastleggen van de gebiedsvisie (fase 2 t/m 4) 
3) Het uitwerken van de visie in een uitvoeringsprogramma / projectenatlas (fase 5 en 6) 
In onderstaand schema zijn de volgende zes projectfasen onderscheiden: 
 
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 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. 

Rol van GS en PS 
Het besluit voor de start van het project Gebiedsvisie Vecht wordt genomen door GS en PS.  
De stuurgroep start vervolgens met de ontwikkelopgaven, maar heeft de vrijheid daarin te prioriteren 
en aan te passen.  
 
Tijdpad besluitvorming PS/GS: 
Tijd  
September 2006 Vaststelling ontwikkelopgave GS 
Oktober 2006 Ontwikkelopgaven voorgelegd aan PS 
Februari 2007 Vaststellen gebiedsvisie GS / PS 
Juli 2007 Vaststellen projectenatlas GS / PS 



Projectorganisatie 
− Procesleiding: provincie Utrecht 
− Projectgedeputeerde Utrecht: A. Kamp 
− Projectdirecteur: Erik Wagener 
− Projectleider: Brendan McCarthy 
− Projectteam: Brendan McCarthy, Aart Kees Evers, Carola Berkelaar, projectassistent PM 
− Interne begeleidingsgroep: brede vertegenwoordiging vanuit NHW-enveloppe Vechtstreek-

Zuid, RLU / Groene Hart, water, natuur, verkeer&vervoer, ruimtelijke ontwikkeling, 
cultuurhistorie, recreatie, milieu, provincie Noord-Holland (incl. Stelling van Amsterdam) 

 
Stuurgroep:
Bestuurders van de provincies Utrecht en Noord-Holland, Vechtgemeenten, waterschap. De 
stuurgroep wordt voorgezeten door de CvdK Utrecht, dhr Staal. De provincie Utrecht wordt 
vertegenwoordigd door mw Kamp. De stuurgroep komt voor het eerst in oktober 2006 bijeen. 
 
Ambtelijke begeleidingsgroep:
Vertegenwoordiging van dezelfde partijen als in de Stuurgroep, aangevuld met enkele 
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, waaronder landbouw, natuurbeheerders, 
Vechtplassencommissie (VPC), Vechtplatform. 
 
Burgertraject:
De bewoners van de Vechtstreek zijn zeer mondig en hebben zich bijzonder sterk georganiseerd in 
een veelheid van belangenorganisaties. Bovendien is het een gebied waarin sociale netwerken een 
belangrijke rol spelen. Dit vraagt van de provincie een rol waarin wij het gebied vooral zelf aan het 
woord moeten laten. Gedurende het proces van het opstellen van de visie zal dan ook een aantal 
werkconferenties nodig zijn, waar mogelijk georganiseerd door de partijen uit het gebied zelf. De 
exacte invulling wordt momenteel met diverse partijen nader verkend. 
 
De stuurgroep is verantwoordelijk voor besluitvorming tijdens met name de 3e en 4e fase van het 
traject. Ambtelijk vinden voorbesprekingen plaats, maar deze zullen vooral de bestuurders moeten 
voeden. Bij het opstellen van de projectenatlas verschuift de nadruk naar het ambtelijk niveau: aan het 
gebied zal op een interactieve manier worden gevraagd om projectideeën aan te leveren. De 
verzameling van deze ideeën en de uitwerking daarvan vindt voor een belangrijk deel ambtelijk plaats. 
Besluitvorming daarover geschiedt uiteraard op een bestuurlijk niveau. 
 
Financiën 
Proceskosten (projectleider 2–3 dagen/week, twee projectmedewerkers 2-3 dagen/week, project 
ondersteuner 2-3 dagen/week gedurende een periode van 1 jaar): € 200.000,- 
Reproductiekosten: € 15.000,- 
Catering en zaalhuur: € 20.000,-  
Communicatie: € 15.000,- 
Totaal proceskosten: € 250.000,- 


