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Inleiding 
De Grebbelinie is een noord-zuid lopende verdedigingslinie in de Gelderse Vallei tussen Nederrijn en het 
Eemmeer. Het is een waterlinie die in de tweede helft van de achttiende eeuw is aangelegd ter verdediging tegen 
de vijand uit het oosten. Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog is de linie verbeterd met enige 
honderden betonkazematten en veldversterkingen. Door de inbedding in het natuurlijk landschap van onder 
andere de overgang van de Heuvelrug naar de Gelderse Vallei is de Grebbelinie nog gaaf aanwezig.  
De Grebbelinie is in het Streekplan en de Reconstructie Utrecht-Oost / Gelderse Vallei erkend als een 
belangrijke structuur voor verdere ontwikkelingen. De Grebbelinie biedt goede kansen voor gecombineerde 
ontwikkeling van cultuurhistorie, recreatie en toerisme, natuur, landschap en waterberging.  
 
In het meerjarenactieprogramma (MAP) Streekplan 2005-2007 is de Grebbelinie opgenomen als één van de vijf 
strategische uitvoeringsprojecten. De nu voorliggende Gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma Grebbelinie zijn 
tot stand gekomen in nauwe samenwerking met betrokken gemeenten en vele partijen in het veld. De visie wordt 
breed gedragen. Niet alleen hebben alle aanliggende gemeenten, de provincie Gelderland, Staatsbosbeheer en het 
Waterschap zich aan de gebiedsvisie gebonden, ook de Reconstructiecommissie is buitengewoon enthousiast 
over de kwaliteitsimpuls die met deze aanpak van de Grebbelinie aan het oostelijk deel van de provincie gegeven 
wordt (brief van de Reconstructiecommissie met adhesiebetuiging is toegevoegd). In september zal de 
Gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma Grebbelinie officieel gepresenteerd worden en zal een gebiedsafspraak 
door de leden van de Stuurgroep Grebbelinie ondertekend worden. Met deze gebiedsafspraak zullen de 
deelnemende partijen zich committeren aan de visie en het uitvoeringsprogramma.  
Het uitvoeringsprogramma Grebbelinie bestaat uit 11 grote sleutelprojecten en zo’n honderd deels aan de 
sleutelprojecten gerelateerde uitvoeringsprojecten. De realisering hiervan zal de komende jaren ter hand worden 
genomen en is uiteraard afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende middelen en de medewerking van 
derden. We veronderstellen het totale uitvoeringsprogramma gespreid over een periode van 10 jaar te kunnen 
realiseren. Van jaar tot jaar wordt bekeken welke projecten uitvoeringsgereed zijn en welke middelen daarvoor 
beschikbaar kunnen worden gesteld uit de provinciale begrotingsmiddelen. Voor de startfase van het 
uitvoeringsprogramma zal gebruik gemaakt worden van de € 1.500.000,- die in het MAP-streekplan 
gereserveerd staat voor de Grebbelinie. Behalve de provincie zijn ook andere kostendragers in beeld: de 
Reconstructie, Europese fondsen, het rijk, de aangesloten gemeenten, Staatsbosbeheer, het Waterschap en 
diverse fondsen.  
 
U wordt verzocht de gebiedsvisie Grebbelinie vast te stellen. Bovendien wordt u verzocht in te stemmen met het 
uitvoeringsprogramma, de inhoud van de gebiedsafspraak en de ontwikkelingskoers van het Fort aan de 
Buursteeg. Om optimaal te kunnen sturen op de toekomstige ontwikkeling van het fort, is het raadzaam dat de 
provincie de op het fort gelegen camping aankoopt. Conform de notitie 'Actief provinciaal grondbeleid' zijn GS 
gerechtigd tot deze privaatrechtelijke rechtshandeling binnen de voorliggende, door uw staten in uw 
kaderstellende rol vast te stellen, visie voor de Grebbelinie. Over de feitelijke aankoop zal de statencommissie 
BEM geïnformeerd worden.  
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van 3 juli 2006;  
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 30 mei 2006, dienst/sector MEC/DCU, nummer 
2006MEC000952i; 
 
Gelezen; gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma Grebbelinie 
 
Besluiten:  
 

• De Gebiedsvisie Grebbelinie vast te stellen; 
• Kennis te nemen van het uitvoeringsprogramma Grebbelinie; 
• Kennis te nemen van de inhoud van de gebiedsafspraak 
• Kennis te nemen van de ontwikkeling van het Fort aan de Buursteeg tot een toeristisch-

recreatief centrum van de Grebbelinie, conform het voorstel in de bijlage. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Vervolg inleiding 
De Stuurgroep Grebbelinie zal, onder voorzitterschap van de provincie Utrecht, in de huidige vorm voortgezet 
worden. De stuurgroep bewaakt het proces voor de integrale realisatie van deze visie. De provincie Utrecht 
levert ambtelijke ondersteuning en coördineert de uitvoering van de visie (programmamanagement). Jaarlijks zal 
een jaarprogramma worden opgesteld. Deze jaarprogramma’s worden in samenspraak met de verschillende 
betrokken partijen opgesteld en door de Stuurgroep Grebbelinie vastgesteld. Het eerste jaarprogramma (2007) 
zal eind 2006 aan u voorgelegd worden.  
Eén van de strategische deelprojecten en beoogd speerpunt is de ontwikkeling van het Fort aan de Buursteeg tot 
recreatief knooppunt. Dit grootste fort en parel van de Grebbelinie is centraal gelegen in de Grebbelinie, heeft 
een uitstekende bereikbaarheid en is daarmee zeer geschikt om tot bezoekerscentrum ontwikkeld te worden. Dit 
project is daarom door de Stuurgroep Grebbelinie opgenomen als sleutelproject met de hoogste prioriteit. Om dit 
project mogelijk te maken zal het noordelijke deel van het fort van functie moeten wijzigen. Voorgesteld wordt 
om het fort als een grootschalig toeristisch-recreatief knooppunt te ontwikkelen, met een concentratie van 
activiteiten op het noordelijk deel van het fort (thans Camping de Batterijen).  
 
Beoogd effect 
Met de Gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma Grebbelinie wordt beoogd een zoveel mogelijke 
gecombineerde en integrale ontwikkeling op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en toerisme, natuur, 
landschap en waterberging. De visie met het uitvoeringsprogramma is een integraal plan voor ontwikkeling en 
herstel van het Grebbeliniegebied. De Grebbelinie kan hiermee een bijdrage leveren aan een nieuwe structuur, 
identiteit en economische vitaliteit van de Gelderse Vallei. 
Het Fort aan de Buursteeg kan vanwege de ligging worden ontwikkeld tot recreatief toeristisch knooppunt waar 
de ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden versterkt worden. Het benutten van deze kans zal 
een belangrijke impuls geven aan de uitvoering van provinciale plannen (CHS, EHS, Reconstructie Utrecht-
Oost/Gelderse Vallei en het Streekplan 2005-2015). Door middel van deze ontwikkeling zal de provincie een 
positie in de Gelderse Vallei verwerven en sturing kunnen geven aan ontwikkelingen in het gebied. 
 
Argumenten 
Door uitvoering te geven aan de visie en het uitvoeringsprogramma wordt een belangrijke impuls gegeven aan 
de provinciale plannen (CHS, EHS, Reconstructie Utrecht-Oost/Gelderse Vallei en het Streekplan 2005-2015).  
 
Kanttekeningen 

• De realisatie van het uitvoeringsprogramma zal de komende jaren ter hand worden genomen en is 
uiteraard afhankelijk van het beschikbaar komen van voldoende middelen. Op dit moment is € 
1.500.000,- (uit het MAP-streekplan) beschikbaar. Risico is dat andere kostendragers te traag of slechts 
ten dele beschikbaar komen. 

• Voor wat betreft het Fort aan de Buursteeg geldt dat de afname van de verblijfscapaciteit afwijkt van 
het Actieplan Recreatie en Toerisme omdat het Actieplan een groei van 1000 overnachtingplaatsen 
binnen de provincie nastreeft. De provincie zal de inspanningsverplichting op zich nemen het aantal 
recreatieplaatsen te behouden. Binnen het reconstructiegebied Utrecht-Oost/Gelderse Vallei zal een 
zoekopdracht worden uitgezet voor compensatiemogelijkheden. Aankoop van agrarische grond en 
bestemmingswijziging is hiertoe de geëigende oplossing. De waardevermeerdering die hierdoor ontstaat 
kan mede dienen ter compensatie van de inrichtingskosten voor het Fort aan de Buursteeg. De 
Reconstructiecommissie heeft schriftelijk medewerking toegezegd.  

 
Financiën en Realisatie 

• Het uitvoeringsprogramma Grebbelinie bestaat uit 11 grote sleutelprojecten en zo’n honderd deels aan 
de sleutelprojecten gerelateerde uitvoeringsprojecten. De looptijd van het uitvoeringsprogramma is 10-
15 jaar. De uitvoering van de projecten zal gefaseerd aangepakt worden afhankelijk van het voor 
handen zijn van de benodigde middelen. Bij de voorbereiding van de provinciebegroting zullen 
hiervoor jaarlijks voorstellen worden ingediend. Het programmamanagement Grebbelinie stelt daartoe 
een jaarprogramma op. Eind 2006 zal het eerste jaarprogramma (2007) met een concreet 
dekkingsvoorstel aan PS voorgelegd worden. Hierbij zullen o.a. de beschikbare middelen uit het MAP-
streekplan meegenomen worden. Tevens worden andere financieringsbronnen benut; daartoe worden de 
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relevante uitvoeringsprojecten opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2007-2013 van de provinciale 
AVP (Agenda Vitaal Platteland).  

• Dekking van de kosten voor het opstellen van een projectplan “uitvoering ontwikkeling Fort aan de 
Buursteeg” valt binnen het gereserveerde budget van de proceskosten van het MAP-streekplan-
Grebbelinie. 

 
Juridisch 
GS zijn bevoegd hierover te besluiten op grond van artikel 143 lid 2 Provinciewet/artikel 58 Provinciewet. 
 

Communicatie 
De Gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma Grebbelinie zijn uitvoerig gecommuniceerd met betrokken 
partijen in het gebied, o.a. door middel van informatiebijeenkomsten in het gebied. In mei/juni zullen wederom 3 
informatiebijeenkomsten gehouden worden om bewoners over de stand van zaken van de visie te informeren. Op 
25 april is een informatieavond gehouden voor de raadsleden van de twaalf betrokken gemeenten. Daarnaast zijn 
of worden de Reconstructiecommissie, de provincie Gelderland en gemeenten direct geïnformeerd over visie en 
uitvoeringsprogramma aan de hand van presentaties enof informatiemateriaal. In september 2006 zal de 
definitieve visie met het uitvoeringsprogramma feestelijk aan bewoners, bestuurders, grondeigenaren en andere 
betrokkenen gepresenteerd worden.  
In verband met zorgvuldigheid naar de gebruikers van Camping De Batterijen (Fort aan de Buursteeg) is een 
communicatieplan opgesteld. Daarin is aandacht voor afspraken met de huidige eigenaar en gebruikers, de 
gemeente Renswoude, waarin het fort ligt en de pers. 

Bijlagen 
• Gebiedsvisie en Uitvoeringsprogramma Grebbelinie 
• Concept-Gebiedsafspraak Grebbelinie 
• Ontwikkelingsvoorstel Fort aan de Buursteeg, inclusief communicatieplan 
• Brief Reconstructiecommissie 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 


	Inleiding
	Vervolg inleiding
	Beoogd effect
	Argumenten
	Kanttekeningen
	Financiën en Realisatie
	Juridisch
	Communicatie
	Bijlagen

