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Inleiding 
 

Van Coalitieakkoord via Collegeprogramma naar Uitvoeringsprogramma 
Voor u ligt het programma ‘Uitvoeren met hart voor de toekomst’, het laatste document in de reeks 
Coalitieakkoord, Collegeprogramma, Uitvoeringsprogramma. Hierin maken we duidelijk welke projecten 
en activiteiten we de komende vier jaar gaan uitvoeren en welke financiële onderbouwing we daarvoor 
hebben. Ook hebben we hierin de samenwerkingsafspraken met gemeenten verwerkt en de reacties van 
waar we om gevraagd hebben bij de presentatie van ons collegeprogramma in september 2007. 
 
Topregio 
Het Uitvoeringsprogramma en de Samenwerkingsagenda’s met Utrechtse gemeenten zijn twee kanten van 
dezelfde medaille: in alles wat we doen kiezen we voor optimale kwaliteit en duurzaamheid met als doel 
van Utrecht een excellente provincie te maken, een topregio, waar het goed wonen, werken en recreëren 
is, nu en in de toekomst. In al onze keuzes hebben we gezocht naar een evenwicht tussen 
ondernemerschap en innovatie enerzijds en het zorgvuldige gebruik van de schaarse ruimte en het groen 
in de provincie anderzijds. 
 
Samen met Utrechtse gemeenten 
Dankzij de grote inspanning die – met name door de Utrechtse gemeenten- is geleverd, is een ambitieus 
Uitvoeringsprogramma ontstaan waarin we samen werken aan het versterken van de unieke kwaliteiten 
van onze provincie, maar ook aan de zorg voor alles wat kwetsbaar is, zowel mens als natuur, in het oog 
houden.  
 
Geen blauwdruk, wel kader 
Het Uitvoeringsprogramma is de onderlegger voor de eerste begrotingswijziging 2008. De jaarschijven 
2009 en verder zullen op de gebruikelijke manier via de begroting worden geregeld. Het 
Uitvoeringsprogramma vormt daarbij het overkoepelende financiële kader.  
 
We zijn trots op dit ambitieuze programma voor de jaren 2008 – 2011 en nodigen een ieder die dit leest 
uit samen met ons Utrecht nog mooier te maken! 
 

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht  
 

November 2007 
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1 Agenderen van de samenwerking  
 

Opereren als één overheid; de krachten bundelen bij complexe of kansrijke situaties: kortom sámen 
werken aan een mooier Utrecht: dat zijn voor ons redenen geweest om een nieuw instrument te 
ontwikkelen: Samenwerkingsagenda’s met Utrechtse gemeenten. Agenda’s waarin ruimte is voor 
maatwerk per gemeente en waarin de deelname van de provincie een duidelijke meerwaarde heeft. Die 
dynamisch van aard zijn en een nieuwe start in onze relaties markeren.  
 
Een overheid 
Wij werken op tal van terreinen al jarenlang samen met gemeenten. De VNG afdeling Utrecht heeft ons 
met het Manifest (voorjaar 2007) ervan overtuigd dat we die samenwerking moeten en kunnen verdiepen. 
Niet als doel op zich, maar als middel om maatschappelijke effecten te bereiken; sámen maken wij 
Utrecht immers mooier. De agenda biedt alle gelegenheid om niet alleen naar de inhoud, maar ook naar 
de manier van samenwerking te kijken. Op die manier zijn we beter in staat als één overheid te opereren.  
 
Een pragmatische start 
Het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 met zijn ambities en extra beleidsimpulsen biedt een unieke kans 
om de samenhang te zoeken tussen provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarom hebben wij in overleg met 
de gemeenten gekozen voor een pragmatische start voor de Agenda’s van 2008. Dat heeft geleid tot een 
resultaat dat er mag zijn: 33 concept Samenwerkingsagenda’s (29 gemeenten, 3 samenwerkingsverbanden 
en de VNG afdeling Utrecht) die bijdragen aan het provinciaal beleid.  
 
Toetsingskader 
Een open proces, niet alles op voorhand dichtregelen, dat waren en zijn belangrijke uitgangspunten. We 
hebben daarom een kort toetsingskader opgesteld dat voldoende ruimte biedt voor maatwerk en 
initiatieven, maar tegelijkertijd richting geeft aan welk type afspraken zich leent voor de 
Samenwerkingsagenda’s. Het toetsingskader ziet er als volgt uit: 
o het gaat om een extra, zichtbare impuls voor zaken die provincie en gemeenten van belang achten en 

leiden tot maatschappelijke resultaten. Het gaat dus niet om het bundelen van bestaande initiatieven,  
o er is sprake van wederkerigheid; beide partijen hebben iets te winnen, 
o het gaat niet om het dichten van financiële gaten, 
o het gaat om bovenlokale activiteiten met een meerwaarde van/voor de provincie (aansluitend bij ons 

Uitvoeringsprogramma) 
o de Samenwerkingsagenda is uitdrukkelijk geen subsidieregeling; áls er financiële bijdragen aan de 

orde zijn, gelden er aanvullende criteria (onder meer over cofinanciering) en zijn de normale regels 
van doelmatigheid en rechtmatigheid van toepassing.  

 
Samenwerken op 3 niveaus 
Wij onderscheiden 3 soorten afspraken.  

o In de eerste plaats zijn er kennisafspraken. Dit zijn afspraken over het wederzijds uitwisselen van 
kennis, ervaring, soms ook in de vorm van het leveren van capaciteit. Uit de agenda’s blijkt dat 
dit vooral een dringende vraag is bij kleinere gemeenten. Overigens maakt het delen van kennis, 
ervaring en capaciteit ook vaak onderdeel uit van de procesvragen.  

o Daarnaast zijn er procesafspraken. Het kan daarbij zowel gaan om projecten die nog nader 
gedefinieerd moeten worden als om medewerking of bijdragen aan beleidsontwikkelingen. 
Algemeen kenmerk van een procesafspraak is dat er nader overleg moet komen om precies te 
bepalen wat de gevraagde bijdrage van de provincie is. Met deze afspraak wordt het onderwerp 
geagendeerd, de nadere uitwerking volgt later.  

o Tot slot zijn er projectafspraken. Het gaat dan om afspraken over concrete, uitvoerbare projecten 
in 2008 waar de provincie een financiële bijdrage aan wil leveren.  
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Top 8 
Bij de start is er een top 8 van thema’s die het meest gescoord hebben. In willekeurige volgorde zijn dat: 

o verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 
o jeugdzorg (o.a. Centra voor Jeugd en Gezin) 
o stedelijke vernieuwing 
o herstructurering van bedrijventerreinen 
o duurzaamheid, milieu, groen en water 
o aanpak wegennet (mobiliteit) 
o cultureel erfgoed/cultuurhuizen 
o leefbaarheid kleine kernen 

 
Van agenderen naar uitvoering 
In totaal zijn er nu 33 concept agenda’s voor 2008 waarin de onderwerpen van samenwerking voor 2008 
staan geagendeerd. Na ondertekening van de agenda’s door de (gemeente) besturen, is de uitwerking aan 
de orde. Aan de hand van projectvoorstellen vindt per project besluitvorming plaats over de provinciale 
bijdrage. We willen in het eerste kwartaal 2008 samen met de gemeenten komen tot duidelijke en 
afgebakende resultaatsafspraken voor tenminste 75% van de proces- en kennisafspraken. Zodra een 
dergelijke afspraak er is, wordt gestart met de uitvoering ervan.  
 
Hiermee bouwen we een jaarlijkse cyclus op waarin sprake is van agendering, uitwerking van de 
afspraken, uitvoering, rapportage en actualisering in de vorm van een nieuwe agenda voor het betreffende 
jaar.  
 
Financiële consequenties 
De Samenwerkingsagenda’s zijn nadrukkelijk geen subsidiebudgetten. In de meeste gevallen gaat het om 
het samen optrekken; het uitwisselen van kennis en kunde; het meedenken of meewerken. Maar er kan 
ook sprake zijn van financiële bijdragen. Dit gaat dan vooral om de uitvoerbare projecten waarmee naast 
gemeentelijke ook provinciale doelstellingen worden verwezenlijkt. De dekking hiervan kan worden 
gevonden in bestaande budgetten. Dit sluit aan bij de achterliggende filosofie van de 
Samenwerkingsagenda’s om een aansluiting te maken tussen ons beleid en het beleid van de gemeenten. 
Op dit moment lijkt die aansluiting geen problemen te geven. Bij actualisering van de agenda’s zal 
moeten blijken of dat op termijn ook nog het geval is.  
 
Voor twee thema’s hebben wij een uitzondering gemaakt. Wij constateren aan de hand van de concept 
agenda’s dat het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven een urgent maatschappelijk probleem is dat 
bij tal van gemeenten speelt en ook hoog op ons eigen prioriteitenlijstje staat. Daarom richten wij 
hiervoor een speciaal fonds in. Naast mogelijke financiële bijdragen zullen wij in dit kader ook nagaan 
hoe wij vanuit een integrale aanpak, die de sectoren milieu, economische zaken en wonen bundelt, op 
andere manieren de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven kunnen stimuleren en hoe wij 
gezamenlijk hierover kennis en kunde kunnen opbouwen. Daarnaast hebben wij gemerkt dat het fonds 
stedelijk bouwen en wonen te krap bemeten is om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. Daarom 
hebben wij besloten om het budget van dit fonds op te hogen met een bedrag van 25 miljoen euro 
waarmee het in totaal 60 miljoen omvat. Ook hier geldt dat we naast financiële middelen ook kennis en 
best practises willen overdragen.  
 
Evaluatie 
Een nieuw instrument als de Samenwerkingsagenda’s heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. Op korte 
termijn evalueren wij het huidige proces. In 2010 vindt een bredere evaluatie plaats over doelen, 
verwachtingen en resultaten.  
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2. Ruimtelijke 
ontwikkeling 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
2. Ruimtelijke Ontwikkeling Dhr. R.W. Krol 

Commissie 
Ruimte, Groen en Water (RGW) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
Onze doelstelling voor het ruimtelijke beleid is een levenskrachtige en duurzaam aantrekkelijke provincie 
met afwisseling tussen stad en land. Het gaat dan om: 

- Het tegengaan van verrommeling door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherp af te wegen, 
een hoge kwalitatieve invulling te stimuleren en zo nodig af te dwingen. 

- Het intensiveren en herstructureren van bestaand stedelijk gebied binnen de rode contouren. 
- Het behoud en de ontwikkeling van de vitaliteit en kwaliteit in het landelijk gebied 

 
Wij werken deze doelen uit aan de hand van 3 sporen: 

1. Beleidsuitvoering en beleidsdoorwerking tot 2015 
2. Ruimtelijke kwaliteit 
3. Beleidsbepaling en beleidsdoorwerking na 2015 

 
Het beleidsterrein Ruimtelijke Ontwikkeling biedt de kaders waarbinnen andere beleidsterreinen, die op 
de fysieke ruimte gerichte zijn, hun doelen kunnen realiseren. Het feitelijk waarneembaar 
maatschappelijk effect van dit beleidsterrein wordt zichtbaar binnen andere beleidsterreinen als wonen en 
landelijk gebied1 én binnen gebiedgerichte programma’s zoals Hart van de Heuvelrug en het Ruimtelijk 
Actieprogramma (RAP).  
 
Indicatoren uit collegeprogramma 

- Presentatie nieuw Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 (concept) eind 2007 
- Vaststelling van Beleidslijn o.b.v. nieuwe Wro medio 2008  
- Ruimtelijke Visie Vliegbasis Soesterberg opgesteld samen met Soest en Zeist gereed in 2008 
- 150 ha. vliegbasis heringericht in 2011 

1 Hierbij valt te denken aan: hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke vernieuwing: woningtekort en woningproductie en hoofdstuk 3  
Landelijk gebied: het aantal hectares nieuwe natuur 
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2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Ruimtelijk beleid tót 2015 
 
Het ruimtelijk beleid tót 2015 is vastgelegd in het Streekplan 2005-2015. Het Streekplan zoekt het 
evenwicht tussen (leef)kwaliteit en druk op de ruimte door te kiezen voor beheerste groei. Dit betekent 
dat niet de kwantitatieve vraag maar de ruimtelijke mogelijkheden bepalend zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Uitvoering en doorwerking van dit beleid vindt plaats, via: 

• De beoordeling/begeleiding van gemeentelijke ruimtelijke ontwikkelingen, 
• De projecten van het meerjarenactieprogramma voor de periode 2008-2011,  
• De projecten van integrale gebiedsontwikkeling, en  
• De realisering van de woningbouwopgave tot 2015, ook tegen de achtergrond van het rapport van 

de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie.  
 
De provincie zet haar bestuurlijke en juridische bevoegdheden in om doorwerking en uitvoering van het 
provinciaal beleid in gemeentelijk beleid te bewerkstelligen. De Samenwerkingsagenda’s werken hierbij 
als een stimulans.  
 
Het huidige Meerjarenactieprogramma 2005-2007 ter uitvoering van het Streekplan 2005-2015 wordt in 
administratieve zin eind 2007 afgesloten en in financiële zin begin 2008 afgesloten.  
Het nieuwe meerjarenprogramma voor de periode 2008-2011 (in voorbereiding) draagt de naam 
Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2008-2011).

Het RAP 2008-2011 richt zich op 3 thema’s, waaraan zes projecten worden gekoppeld. 
Thema A Binnenstedelijke Woon- en Werklocaties 

1. Offensief Binnenstedelijke Woningbouwlocaties 
2. Kwaliteitsimpuls Werklocaties 
3. Gemeentelijke Agenda voor Transformatie en Herontwikkeling  

Thema B De Utrechtse Landschappen 
4. Kwaliteiten Nationale en Provinciale Landschappen 
5. Natuur Compensatiefonds 

Thema C Stad-Land 
6. Stad-Land Fietsverbindingen 

 

Thema A Binnenstedelijke Woon- en Werklocaties 
 
Project 1: Offensief Binnenstedelijke Woningbouwlocaties 
Dit project richt zich op grote én complexe binnenstedelijke locaties die bij gemeenten nog verkeren in 
een pré-projectfase (zoals de omvangrijke Merwedekanaalzone te Utrecht). Het project draagt er toe bij 
dat deze locaties door de gemeenten in de planologische procedure kunnen worden gebracht. Het gaat 
daarom om het aanvullen van de voorraad plannen die gemeenten met het oog op de toekomst (NV-
Utrecht Ontwikkelingsvisie!) moeten hebben voor binnenstedelijke woningbouw. Feitelijke realisatie valt 
buiten dit project; de realisatiefase wordt overgepakt door het Aanjaagteam Woningbouw (zie ook 
hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke vernieuwing). 
 
Project 2: Kwaliteitsimpuls Werklocaties
Dit project geeft invulling aan de verbetering van de duurzaamheid en kwaliteit van bedrijventerreinen en 
kantoorlocaties. Beoogd wordt op vernieuwende wijze het bestaande én nieuwe wettelijk instrumentarium 
in te zetten (inclusief de Grondexploitatiewet) waarbij ook het provinciaal grondbeleid een rol kan 
vervullen. Voorts blijven de gemeenten bij de ontwikkeling van hun plannen ondersteuning krijgen via 
het bestaande Kennisteam Werklocaties. Hierbij wordt ook gedacht aan de projecten uit de 
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Samenwerkingsagenda’s die zicht richten op bedrijfsverplaatsingen in Loenen, Bunnik, Oudewater en 
Breukelen. 

Project 3: Gemeentelijke Agenda voor Transformatie en Herontwikkeling 
Dit project zich meer op algemene kwaliteitsverbetering van woon- en/of werk- en of recreatielocaties. 
Hierbij wordt onder meer gedacht aan de projecten Waterfront Wijk bij Duurstede en Kustzone-Oost in 
Bunschoten.  
 
Thema B De Utrechtse Landschappen 
 
Project 4: Kwaliteiten Nationale en Provinciale Landschappen
Mede ter uitvoering van de ambities uit het Uitwerkingsplan Nationale Landschappen (in procedure) én 
de ambitie uit het in het Streekplan aangegeven Provinciaal Landschap Heuvelrug, wordt in de gebieden 
draagvlak gecreëerd voor de kernkwaliteiten. In het verlengde daarvan stimuleren wij de verdere 
ontwikkeling van de landschappelijke kernkwaliteiten. En zorgt ervoor dat behoud van de belangrijke 
kenmerken beleidsmatig wordt geborgd. Hierbij wordt ook gedacht aan de inzet van het Adviesteam 
Ruimtelijke kwaliteit en de Stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit (gericht op gemeentelijke 
beeldkwaliteitsplannen).  
 
Project 5: Natuur Compensatiefonds
Ruimtelijk aanvaardbare ontwikkelingen (met groot maatschappelijk belang) die leiden tot aantasting van 
bos en/of ecologische hoofdstructuur (EHS), stranden in hun realisatie soms op de onmogelijkheid om ter 
plaatse of in de nabijheid dit bos of EHS te compenseren. Een fonds kan er toe bijdragen dat op een 
regionale locatie bos en/of EHS tot ontwikkeling kan worden gebracht, uiteraard aanvullend op bestaand 
beleid. De provincie kan hierin een voortrekkersrol vervullen, wellicht zelfs met inzet van het actief 
provinciaal grondbeleid. 

 
Thema C Stad-Land 
 
Project 6: Stad-Land Fietsverbindingen
Dit project speelt in op de groei van het stedelijk gebied en op het feit dat daardoor de routes naar het 
buitengebied bemoeilijkt worden. Hierbij wordt beoogd een koppeling te leggen tussen de voorzieningen 
voor met name het utilitair én het recreatief fietsverkeer. Het kan gaan om zowel concrete planvorming 
als bundeling van voorgenomen investeringen. 

 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 
• Een aantal vastgestelde RAP projectplannen 
• Een vastgestelde voortgangsrapportage RAP 
• Een vastgestelde Uitwerkingsplan (van het huidige streekplan) voor de Nationale Landschappen  
• Een vastgestelde Ruimtelijke Visie Vliegbasis Soesterberg 
• Een vastgestelde Clusterovereenkomst Zeist III 
• Een vastgestelde partiële herziening van het huidige Streekplan voor de baggerberging Vathorst 

medio 2008;  
 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Alle RAP projecten in uitvoering (tussenevaluatie eind 2009; eindevaluatie 2011) 
• Uitwerkingsplannen van het huidige Streekplan voor onder meer Hart van de Heuvelrug (zoals 

voor Cluster Zeist III) 
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Ruimtelijke kwaliteit 
 
Het containerbegrip ‘ruimtelijke kwaliteit’ laat zich vertalen in drie kernbegrippen:  

1. Gebruikswaarde (het scheppen van de juiste ruimtelijke condities voor wie hier leeft 
2. Belevingswaarde (de visuele harmonie in én tussen stad en land)  
3. Toekomstwaarde (gericht op duurzame investeringen via ruimtelijke ontwikkelingen ).  

 
Via een goede mix van stimulering en regulering wordt samen met gemeenten gezocht naar invulling van 
dit containerbegrip. Adequate inzet van bestuurlijk en juridisch instrumentarium wordt samen met vooral 
gemeenten verkend. Dit wordt ondersteund door de inzet van de provincie om te komen tot een 
Adviesteam Ruimtelijke Kwaliteit (bestaand uit externe deskundigen) en een Stimuleringsregeling 
Ruimtelijke Kwaliteit die zich richt op het tot stand komen van gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen.  
 
Nieuwe Wro 
Het Streekplan is tot stand gekomen onder de huidige Wro (Wet Ruimtelijke Ordening). Wanneer de 
nieuwe Wro in werking treedt (naar verwachting per 1 juli 2008), wordt het Streekplan Utrecht 2005-
2015 van rechtswege omgezet in een structuurvisie.  
 
Om het Streekplan geschikt te maken voor inzet van het nieuwe wetsinstrumentarium (Wro-proof 
maken), is een Beleidslijn en Uitvoering Beleidslijn nodig. In deze documenten geven wij aan, hoe wij 
wensen om te gaan met de mogelijkheden van de nieuwe Wro. Deze documenten worden opgesteld 
vanuit de gedachte: "decentraal wat kan, centraal wat moet".  
 
In de Beleidslijn geven Provinciale Staten aan wat zij in ieder geval als ‘provinciaal belang’ aanmerken 
en welke instrumenten zij willen inzetten om een dergelijk omschreven ‘provinciaal belang’ tot 
uitvoering te brengen en/of te laten doorwerken in het gemeentelijk beleid. Daarbij kan gedacht worden 
aan de bevoegdheid van PS om een verordening, projectbesluit of inpassingsplan vast te stellen. Er wordt 
op gekoerst dat PS in een zo vroeg mogelijk stadium een principe-uitspraak doen over het al dan niet 
(door GS) doen opstellen van een verordening. Bij deze keuze moet bovendien duidelijk zijn - in het 
geval gekozen wordt vóór een verordening - welke voor- en nadelen verbonden zijn aan vaststelling van 
een Wro-verordening per 1 juli 2008. 
 
In de Uitvoering Beleidslijn geven GS aan hoe zij om wensen te gaan met de wettelijke instrumenten die 
hén ter beschikking staan: algemene aanwijzing, zienswijze, blokkeringsbesluit.  
Randvoorwaarden bij het opstellen van de Beleidslijn en de Uitvoering Beleidslijn zijn: 

o streekplan wordt beleidsneutraal omgezet (geen nieuwe beleid opnemen: dat vergt een 
zwaardere procedure); 

o wettelijke eisen zijn geen ‘provinciaal belang’ (zo is de handhaving van de wettelijke normen 
ten aanzien van luchtkwaliteit een ‘rijksbelang’); 

o eisen van goede ruimtelijke ordening zijn geen ‘provinciaal belang’. 
 
Traject samen met gemeenten en waterschappen. 
Op 28 juni 2007 hebben wij met VROM het symposium ‘Ruimte voor eigen verantwoordelijkheid in 
Utrecht’ georganiseerd. Dit was de aftrap voor het traject dat wij met gemeenten en waterschappen 
doorlopen voor de invoering van de nieuwe Wro. Het wordt een gezamenlijke zoektocht naar de invulling 
van ieders nieuwe rollen en het ontdekken van ieders nieuwe verantwoordelijkheden. Het 
invoeringstraject wordt, ook op verzoek van gemeenten, praktisch ingevuld: 

o één-op-één gesprekken met de gemeenten (eerst ambtelijk, daarna bestuurlijk); 
o bijeenkomsten waarin de praktijk wordt onderzocht, bijv. door het organiseren van ateliers of 

werkgroepbijeenkomsten met casussen; 
o een ‘verdiepingsbijeenkomst’ samen met VROM voor alle gemeenten en waterschappen in 

de provincie. 
 

Vanaf medio 2008 start de uitvoeringspraktijk van de (Uitvoering) Beleidslijn. Ter bescherming en ter 
uitvoering van het ‘provinciaal belang’ zullen wij onze verantwoordelijkheid nemen en op een efficiënte 
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en adequate wijze het Wro-instrumentarium inzetten. Gegevens over deze inzet worden systematisch 
verzameld, bewerkt en gepresenteerd, zodanig dat relevante informatie ontstaat voor eventuele bijsturing. 
Evaluatie wordt opgenomen in het jaarlijks Verslag Ruimtelijk Beleid. 
 
Provinciale Structuurvisie 
De eerder omschreven problematiek van de bouwopgave tót 2015, de recente oriëntaties op 
maatschappelijke ontwikkelingen ná 2015, én het nieuwe wettelijke sturingsinstrumentarium zullen naar 
verwachting in 2008 leiden tot behoefte aan nieuwe beleidsvastlegging in een nieuwe Provinciale 
Structuurvisie. Deze visie kan in 2010-2011 leiden tot nieuwe ruimtelijke keuzes.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde Stimuleringsregeling Ruimtelijke Kwaliteit voor gemeenten een beschikbaar 
adviesteam voor gebiedsontwikkelingen met een complex karakter  

• Een vastgestelde Beleidslijn Wro  
• Een vastgestelde Uitvoering Beleidslijn  
• Een vastgesteld voorbereidingsbesluit Provinciale Structuurvisie  

Vooruitblik 2009-2011: 
• Een vastgestelde Provinciale Structuurvisie (2010/2011) 

 

Ruimtelijk beleid ná 2015 
 
De doelstellingen van het beleid ná 2015 zijn nog niet vastgelegd. Belangrijkste bouwsteen daarvoor 
wordt geleverd door de Ontwikkelingsvisie 2015-2030 van de NV Utrecht. De NV Utrecht is een 
samenwerkingsverband van de steden Utrecht, Amersfoort en Hilversum en de samenwerkingsverbanden 
Bestuur Regio Utrecht (BRU), Eemland en Gooi- en Vechtstreek onder leiding van de provincie. In de 
Ontwikkelingsvisie wordt een spanning gesignaleerd tussen de grote opgave voor wonen en werken aan 
de ene kant en het behoud van de 5 Nationale Landschappen aan de andere kant. Alleen woningbouw in 
Almere kan deze spanning verlichten.  
 
De eerste resultaten van gebiedsverkenningen komen eind 2007 beschikbaar. Bij het zoeken naar ruimte 
voor nog 15 à 20.000 woningen in de regio Utrecht kijken wij in eerste instantie naar maximale benutting 
van het bestaand stedelijk gebied. Door het wonen meer in de buurt van infrastructuur te brengen, zoals 
bij het Randstadspoor, hopen we extra ruimte te vinden. Vervolgens gaan wij kijken naar mogelijkheden 
voor organische groei van bestaande kernen, een extra bouwopgave in Rijnenburg en naar nieuwe 
locaties. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde ‘voorloper van structuurvisie’ voor het Groene Hart door de 
Randstadprovincies, later te verwerken in de Provinciale Structuurvisies  

• Een vastgesteld overzicht van punten van afstemming voor de Provinciale Structuurvisies van de 
Randstadprovincies  

• Eerste resultaten van de uitwerkingen van de Ontwikkelingsvisie-2030 van de NV-Utrecht 
inclusief de resultaten van overleg met het Rijk  
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3. Wat gaat het kosten?2

Thema: 02. Ruimtelijke ontwikkeling
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 RAP streekplan 8.000 500 2.000 2.500 3.000
2 Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en 

voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart
200 200

Eindtotaal 8.200 700 2.000 2.500 3.000

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting2

- programma 2.1 
 

2 Middelen uit het fonds Stedelijk Bouwen en Wonen zijn ondergebracht in Hoofdstuk 4 Wonen en Stedelijke Vernieuwing. Het 
fonds heeft de twee doelen van het Fonds 1) de inzet op de duurzame en gedifferentieerde woningproductie (thema wonen) en 2) 
de inzet op de complexe stedelijke vernieuwingsopgave (thema Stedelijk Vernieuwing) recht overeind blijft. 
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3. Landelijk Gebied 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
3. Landelijk Gebied Dhr. R.W. Krol 

Commissie 
Ruimte, Groen en Water (RGW) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van het Landelijk gebied is een landelijk gebied dat landschappelijk mooi, ecologisch 
waardevol en economisch vitaal is.  
Verdeeld over vijf gebieden in de provincie Utrecht worden de komende jaren vanuit de Agenda Vitaal 
Platteland projecten uitgevoerd om de bijzondere kwaliteiten van het landelijk gebied te beschermen en te 
versterken. Daarbij zijn de beleidsspeerpunten: 

1. Een gevarieerde en levensvatbare natuur 
2. Het versterken van karakteristiek landschap en cultuurhistorie 
3. Een economisch vitaal platteland 
4. Het verbeteren van de kwaliteit van de gebieden met intensieve veehouderij 

 

Indicatoren uit het Collegeprogramma: 

- Beschikbare ILG-middelen voor recreatie rond de stad in 2010 ingezet  
- 70% van de prestaties vanuit de Bestuursovereenkomst ILG is in 2011 gerealiseerd of verplicht 
- Agenda Natuur gereed in 2008 
- 1300 ha. nieuwe natuur in het kader van EHS gerealiseerd in 2011  
- Realiseren vijf ecoducten en twee faunapassages voor 2011 
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2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Een landelijk gebied dat landschappelijk mooi, ecologische waardevol en economisch vitaal is 
 
Het uitvoeren van het Agenda Vitaal Platteland (AVP) 
Wij hebben een waardevol en gevarieerd landelijk gebied. De oprukkende verstedelijking en de behoefte 
aan meer recreatiemogelijkheden zorgen echter voor steeds meer druk op de natuur en het landschap. Wij 
investeren daarom intensief in de Agenda Vitaal Platteland. Verdeeld over vijf gebieden in de provincie 
Utrecht worden de komende jaren vanuit deze Agenda projecten uitgevoerd om de bijzondere kwaliteiten 
van het landelijk gebied te beschermen en te versterken. Deze agenda levert via diverse beleidslijnen een 
integrale impuls op voor het Utrechtse platteland.  
 
Het AVP voorziet in de uitvoering van de diverse thematische beleidsplannen van de provincie, voor 
zover ze betrekking hebben op het landelijk gebied inclusief de thema’s natuur, landschap en 
cultuurhistorie en sociaal economische vitaliteit. Het AVP zorgt voor een richtinggevend en kaderstellend 
meerjarenprogramma voor de ontwikkeling van het landelijk gebied in de provincie Utrecht voor de 
periode 2007 - 2013. In dit programma zijn de uitvoeringsambities vastgesteld voor een beperkt aantal 
thema’s en zijn de daaraan gerelateerde doelen en middelen op elkaar afgestemd. De prestaties voor deze 
periode zijn op het niveau van thema’s en doelen in een beperkt aantal gebiedsprogramma’s aangegeven. 
 
Op 5 november 2007 hebben PS voor de Agenda vitaal platteland 2007-2013 vijf gebiedsgerichte 
programma’s vastgesteld. Deze richten zich op: 

• Eemland-Gelderse vallei 
• Utrechtse Heuvelrug 
• Kromme Rijngebied 
• Utrecht-midden 
• Westerlijk Utrecht (de Venen en de Utrechtse Waarden) 
 

In totaal zijn er voor het Landelijk Gebied de volgende middelen beschikbaar voor de periode 2008-2011. 
(Voor de berekening van de beschikbare middelen wordt gebruik gemaakt van een verdeelsleutel van 
4/7):  
 
- module 1: doelen en middelen Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013 
4/7 van € 350 miljoen 

 
€ 200 miljoen

- module 2: middelen collegeprogramma  €  65 miljoen
Totaal € 265 miljoen

In de periode 2008-2011 is er vanuit het collegeprogramma € 65 miljoen beschikbaar voor het AVP.  In 
het Kaderdocument AVP (2006) zijn de doelen en prestaties neergelegd voor de periode 2007-2013. Het 
toegekende € 65 miljoen is een belangrijke drager voor het realiseren van genoemde doelen en prestaties.  
 
In 2008 bestaat het Uitvoeringsprogramma voor een groot deel uit het vervolmaken van de infrastructuur 
en het creëren van voldoende mogelijkheden om de uitvoering ook daadwerkelijk op het vereiste niveau 
te krijgen (bijvoorbeeld het strategisch grondplan). Dit heeft ook gevolgen voor het kasritme, waar in 
latere jaren meer zal worden uitgegeven.  
 
Resultaten 2008 

• Adequate uitvoeringsorganisatie AVP per gebied gereed 
• Vastgesteld uitvoeringsplan 
• Vastgesteld Strategisch Grondplan 

 
Voor het jaar 2008 wordt momenteel door de gebiedspartijen en de provincie een uitvoeringsprogramma 
(UP) opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma zal eind 2007 door ons vastgesteld worden en in februari door 
Provinciale Staten.  
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Onderstaande doelen en prestaties voor de periode 2008-2011 zijn een uitsnede van het totale programma 
2007-2013 (zowel qua financiën als qua prestaties): 
 
Een gevarieerde en levensvatbare natuur 
 
Binnen het AVP worden de volgende prestaties geleverd:  
 
Natuur 

• 1300 ha ecologische hoofdstructuur gerealiseerd 
• 2020 ha ecologische hoofdstructuur (EHS) ingericht 
• 47 ecologische verbindingszones (EVZ) (60 km) 
• 1 robuuste verbindingszone (RVZ) knelpunt opheffen (Amsterdam Rijnkanaal) 

 
Natuur/ milieukwaliteit 

• 3325 ha verdroging bestreden 
• 663 ha vermesting via brongerichte maatregelen bestreden 

Water( Zie programma 6 Water) 
• Uitvoeren diverse projecten: deze worden uitgevoerd voor het beheersen waterkwaliteit ten 

behoeve van de ecologische hoofdstructuur  
 
Bodem3 (zie programma 4 Duurzaamheid en milieu) 

• In het kader van het duurzaam bodemgebruik worden 3 pilots uitgevoerd en 1 bodemvisie 
opgesteld  

• 46.000 prestatie-eenheden bodem gesaneerd ( 2010 en 2011)  
• 35.000 prestatie-eenheden waterbodem gesaneerd (2010 en 2011)  

 
Overige resultaten/ nadere uitwerking 
 
Duidelijkheid voor de toepassing van het principe “Nee, tenzij creëren”
Om meer duidelijkheid voor de toepassing van het principe Nee, tenzij te creëren, stellen we een leidraad 
op over de vraag hoe om te gaan met schadebepaling aan natuur bij de toepassing van dit principe. In 
2008 hebben we hierover overleg met de Utrechtse gemeenten. In 2009 zal vervolgens een leidraad “Nee, 
tenzij” worden opgesteld.  
 
Vereenvoudigen en effectiever maken van het subsidie-instrument voor beheer van natuur en landschap
In 2008 wordt het bestaande Programmabeheer omgevormd, in samenhang met de subsidie-instrumenten 
Groen Blauwe Diensten en Kleine Landschapselementen. De omvorming vindt plaats in het kader van het 
overgaan van een rijkstaak naar de provincies. Als doel bij de omvorming is meegegeven het subsidie-
instrument te vereenvoudigen en effectiever te maken. Uiteindelijk moet dit leiden tot een afgestemd 
subsidie-instrument(en).  
 

• Een vastgestelde (concept) nieuwe regeling als uitwerking van de omvorming van het 
Programmabeheer (grotendeels) in InterProvinciaalOverleg (IPO)-verband 

• Besluit over de voortzetting van de subsidie-instrumenten Groen Blauwe Diensten en KLE 
• Pilots voor Groen-Blauwe diensten 

 
Inzicht in de ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur
Voor het uitvoeren van een goed natuurbeleid (en actueel, bijvoorbeeld het natuurbeheer in de Natura 
2000 gebieden) is behoefte aan een adequaat systeem voor monitoring. Deze monitoring gaat inzicht 
geven in de ontwikkeling van de kwaliteit van de natuur en zal in 2008 van start gaan. 
 

3 Vanaf 2010 valt de Rijksbijdrage voor bodemsanering onder het ILG 
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Realiseren ecologische verbindingszones: doortrekmogelijkheden voor soorten (flora en fauna) 
bewerkstelligen of behouden
Om de doortrekmogelijkheden voor soorten (flora en fauna) te bewerkstelligen of te behouden wordt 70% 
van de prestaties vanuit de Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) in 2011 
gerealiseerd of verplicht. Daartoe wordt een programmering van faunapassages opgesteld en worden de 
gebieden actief gestimuleerd tot inrichting en beheer van ecologische verbindingszones. In dit kader 
worden 5 ecoducten gerealiseerd. 
 
Ecoducten 

• Bouw en inrichting N226 Plantage Willem III Elst (2008) 
• Bouw en inrichting ecoducten N227 Den Treek en N227 Biltse Rading 
• Bouw N237 Beukbergen 
• Bouw N237 Soesterberg (nog te plannen, als onderdeel van Hart van de Heuvelrug) 
 

Faunapassages 
• Programmering van de faunapassages 
• N201 Uithoorn 
• N225 Grebbeberg 
• 2 faunapassages in 2011 
 

Overige 
• 315 km natuurvriendelijke oevers in 2011 

 
Realiseren ecologisch hoofdstructuur
Wij stimuleren particuliere grondeigenaren om natuurterreinen in te richten en te beheren. Aankopen 
worden door de Dienst Landelijk Gebied uitgevoerd. In het kader van de ecologische hoofdstructuur 
(EHS) realiseren wij 1.300 ha nieuwe natuur in 2011. Daarvan is 500 ha particulier natuurbeheer en 800 
ha voor aankoop/inrichting. Dit traject vindt voortdurend plaats en wordt gerealiseerd via het AVP. 

Effectievere grondaankoop voor natuurdoelen (t.b.v. realiseren hectares)
Om de afgesproken hectares voor de EHS te realiseren is een effectief grondbeleid noodzakelijk. Dit 
wordt opgepakt met een Strategische Grondplan dat in 2008 zal worden vastgesteld. 
 
Realiseren taakstelling Natura 2000
De provincies hebben een belangrijke taak gekregen in het realiseren van ‘Natura 2000’. Voor 10 nog 
definitief aan te wijzen gebieden in Utrecht zullen beheerplannen worden opgesteld, in nauwe samenhang 
met de verdrogingsprojecten. De provincie is bevoegd gezag voor het vaststellen van de beheerplannen en 
voor 2 gebieden tevens de trekker.  
 
Natuur- en milieueducatie
Samen met NME en IVN worden pilots ontwikkeld voor een effectieve strategie in natuur-en 
milieueducatie. Doel is meer draagvlak creëren voor natuur en landschap. 
 

Het versterken van karakteristiek landschap en cultuurhistorie 
 
Landschap en cultuurhistorie 
Wij herbergen 5 nationale landschappen: 
1. Groene Hart 
2. Nieuwe Hollandse Waterlinie 
3. Rivierengebied 
4. Arkenheem-Eemland 
5. Stelling van Amsterdam 
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Per gebied zijn er uitvoeringsprogramma’s opgesteld die worden uitgevoerd. 
• Uitvoeren programma 5 Nationale landschappen  

 

Een economisch vitaal platteland 
 
Landbouw 

• Verbetering landbouwstructuur; het behouden van 37% van de grotere veehouderijbedrijven 
(bedrijven groter dan 70 NGE (grootvee eenheid)) (2690 ha) 

• 5 pilots duurzame landbouw  
• 3 bedrijven zijn overgeschakeld op de biologische landbouw (van 84 bedrijven naar 87 bedrijven) 

 
Sociaal economische vitalisering 

• Behoud leefbaarheid;  
o ondernemerschap en samenwerkingsverbanden (280 – 430 deelnemers) 
o 8 leefbaarheidsprojecten  
o 5 projecten streekidentiteit en –cultuur 

• 2 Leader gebieden ingesteld (Kromme Rijngebied + De Venen) 
 
Recreatie 

• Versterking recreatie om de stad, door:  
o 367 ha verworven 
o 100 ha geruild 
o 152 ha ingericht 
o 5140 ha in beheer 

• Versterking landelijke routenetwerken 
o Wandelen: 1 knelpunt aangepakt 
o Fietsen: 4 knelpunten aangepakt 
o Varen: 57 km knelpuntvrij 

• Het versterken van het provinciale routenetwerken  
o 48 km provinciale routenetwerken versterkt 

• Het versterken van de toeristische ontwikkeling  
o 76 projecten toeristische ontwikkeling uitgevoerd 

 
Het verbeteren van de kwaliteit van de gebieden met intensieve veehouderij 
 
Reconstructie 

• Het uitvoeren van reconstructieprojecten in Reconstructiegebied 
 

3. Wat gaat het kosten? 
 

Thema: 03. Landelijk gebied
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Uitvoering AVP (inclusief cofinanciering NHW, programma 
Groene Hart)

65.000 6.500 13.000 19.500 26.000

Eindtotaal 65.000 6.500 13.000 19.500 26.000

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
− Programma 2.8 
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4. Wonen & stedelijke 
vernieuwing 



21

Hoofdstuk Portefeuillehouders 
4. Wonen en stedelijke vernieuwing Dhr. J.P.A. De Wilde en dhr. R.W. Krol 

Commissie 
Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC) 
Ruimte, Groen en Water (RGW) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van Wonen en stedelijke vernieuwing is een provinciale woningmarkt die voldoende 
kansen biedt voor iedereen in een leefbare woonomgeving. Daarbij zijn onze speerpunten: 

1. Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort 
2. Meer starters kunnen een eigen woning verwerven 
3. Het toepassen van vernieuwende duurzame woonconcepten 
4. Het realiseren van woningbouw voor alle doelgroepen 
5. Verbeteren van woon- en leefmilieu in wijken en buurten 
6. Meer woonruimtezoekenden ontwikkelen gezamenlijk een woningbouwplan 
 

Om de bovenstaande doelstelling te realiseren worden gemeenten, als primair verantwoordelijken voor 
het wonen en de stedelijke vernieuwing, ondersteund met kennis, financiële middelen en zonodig met 
aanvullende ruimtelijke mogelijkheden.  

 
Kengetal Nulmeting 2006 2008 2009 2010 2011 
Woningbouwproductie 5.652 7.300 7.300 8.5004 8.5003

Indicatoren uit collegeprogramma: 

- Herijken woningbouwbehoefte in 2008 
- Woningbouwlocaties vastgelegd in structuurvisies 2010-2011 
- Fonds Stedelijk bouwen en wonen beschikbaar in 2008 
- Voorbeeldproject collectief particulier opdrachtgeverschap in 2008  
- Kansrijke vernieuwende vormen van bouwen en wonen in beeld in 2008 
- Starterslening beschikbaar in 2008 

4 Is afhankelijk van de woningbouwbehoefte. 
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2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Het terugdringen van het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort 
 
Woningbouwproductie  
Het kwantitatieve en kwalitatieve woningtekort moet worden teruggedrongen waardoor de 
toegankelijkheid en de keuzemogelijkheden (ook voor specifieke groepen) op de woningmarkt worden 
verruimd. Dit moet er voor zorgen dat een meer ‘normale’ vraag-aanbodverhouding wordt bereikt.  
Om de daarvoor noodzakelijke productie van gemiddeld 7.300 woningen voor 2008 en 2009 en 8.500 
woningen in 2010 en 2011 te kunnen realiseren, moeten de ruimtelijke voorwaarden aanwezig zijn en 
knelpunten worden weggenomen.  
Met het versterken van het aanjaagteam en de inzet van de deskundigenpool wordt de 
woningbouwstagnatie aangepakt. Daarnaast wordt er uitvoering gegeven aan de kennisbank. Waar 
mogelijk worden aanvullende of nieuwe initiatieven gefaciliteerd en ondersteund. 
 
Actualisering en evaluatie vraag-aanbodverhouding 
Om het kwantitatieve woningtekort terug te dringen, worden in 2008 de woningbehoefte en 
plancapaciteiten geactualiseerd waarna de evaluatie en besluitvorming over de eventueel aanvullende 
maatregelen plaatsvindt; in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Provinciale 
Statencommissie Onderzoek Woningbouwstagnatie (2006).  
De hier genoemde inspanningen moeten uiteindelijk leiden tot het realiseren van de productie van 
gemiddeld 7.300 voor 2008 en 2009 en 8.500 woningen in 2010 en 2011. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een rapportage over de actualisatie woningbehoefte en plancapaciteiten  
• Een evaluatie over de resultaten van de uitvoering van het Plan van Aanpak van de Commissie 

Onderzoek Bouwstagnatie  
• Inzet aanjaagteam en deskundigenpool 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitwerking/uitvoering van de besluitvorming (in 2008) over de resultaten van de uitvoering 
van het Plan van Aanpak van de Commissie Onderzoek Bouwstagnatie 2006 

• Inzet aanjaagteam en deskundigenpool 
 

Meer starters kunnen een eigen woning verwerven 
 
Een provinciale startersregeling 
Door de sterk gestegen koopprijzen op de woningmarkt is het voor startende huishoudens met een 
bescheiden inkomen (bijna) onmogelijk geworden een eigen woning te kopen.  
Om meer starters in staat te stellen een eigen woning te kunnen verwerven, wordt een provinciale 
startersregeling op “revolving-fund-basis”5 opgestart. Een provinciale startersregeling maakt het 
gemeenten mogelijk meer startersleningen te verstrekken. In het 3e kwartaal van 2008 wordt een 
startersregeling vastgesteld. Vervolgens vindt tot het einde van de collegeperiode in 2011 de uitvoering 
en promotie van de startersregeling plaats. De doelstelling is de komende jaren tenminste 1000 
startersleningen te ondersteunen via de revolving-fund-constructie. Het realiseren van die doelstelling 
is overigens mede afhankelijk van een aantal factoren zoals, de vraag, de hoogte van het leenbedrag, 
duur van de lening, rentepeil en termijn van (tussentijdse) aflossingen. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde Stimuleringsregeling startersleningen 

5 Een “revolving fund” is een fonds, opgezet door de overheid dat investeert in een bepaald soort projecten, in dit geval in het 
beschikbaar stellen voor startersleningen. Het geld dat dan via aflossingen weer terugkomt, wordt door de beheerder van het 
fonds opnieuw geïnvesteerd. 
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Vooruitblik 2009-2011: 
• Uitvoering stimuleringsregeling startersleningen 
 

Het toepassen van vernieuwende duurzame woonconcepten 
 
Experimentenregeling wonen 
Ook vanuit wonen werken wij aan duurzame oplossingen. Daarbij gaat het om toepassingen van 
vernieuwende woonconcepten in brede zin. Daarom worden experimenten met vernieuwende en 
duurzame woonconcepten gestimuleerd. Door middel van de opgedane kennis met de initiatieven 
worden vernieuwende en duurzame woonconcepten verder gestimuleerd. In 2008 wordt een 
experimentenregeling vastgesteld. Hierin worden de criteria opgenomen om in aanmerking te komen 
voor dit experiment. In de loop van 2008 tot en met 2011 wordt de regeling ten uitvoer gebracht. In die 
periode zullen enkele bijzondere projecten financieel worden ondersteund en zal de opgedane kennis en 
ervaring actief worden verspreid.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde Stimuleringsregeling experimenten wonen 
• Uitvoering van de Stimuleringsregeling experimenten wonen 
 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Kennisverspreiding. 

 

Het realiseren van woningbouw voor alle doelgroepen 
 
Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen 
Het Fonds Stedelijk bouwen en wonen wordt gevoed met middelen vanuit stedelijke vernieuwing (27,5 
miljoen euro) en vanuit wonen (32,5 miljoen euro). Het raakvlak is het proces van herstructurering 
waarin de leefbaarheid op de korte en lange termijn en het voorzien in voldoende woningen hand in 
hand gaan. Het fonds wordt zodanig ingericht dat er sprake is van één fonds met 2 herkenbare 
onderdelen: 1. ondersteuning stedelijke vernieuwing en leefbaarheid en 2. ondersteuning stedelijke 
woningbouw en initiatieven/doelgroepen.  
 
Het doel van het Fonds Stedelijk bouwen en wonen is zowel het zoveel mogelijk ontzien van het 
landelijk gebied als een kwaliteitsimpuls voor het stedelijk gebied. Het ruimtelijk onderscheid tussen 
inkomen op lokaal niveau en inkomen op regionaal niveau wordt verminderd. Om dit te bereiken 
worden gemeenten ondersteund om woningbouw op dure en/ of complexe locaties mogelijk te maken. 
Soms ook gericht op specifieke doelgroepen zoals starters/lage inkomens en doelgroepen in het kader 
van het programma ‘Wel Thuis’!. Daartoe worden prestatieafspraken gemaakt met gemeenten voor een 
aantal nog te selecteren specifieke (potentiële) dure en/ of complexe woningbouwlocaties. In de 
prestatieafspraken komen meetbare doelen en prestaties te staan over de te realiseren woningen en 
woonvoorzieningen. Hierbij kan gedacht worden aan aantallen, kwaliteit (waaronder duurzaamheid) en 
doelgroepen. 
 
‘package-deals’ 
In 2008 worden de criteria bepaald en vastgesteld waaraan een ‘dure en/of complexe 
woningbouwlocaties’ moeten voldoen. Op basis van deze criteria wordt in 2008 eveneens de selectie 
van enkele (potentiële) locaties en projecten afgerond. Hierbij gaat het om alle middelgrote gemeenten 
en Amersfoort en Utrecht. 
In 2008 en 2009 worden er ‘package-deals’ gesloten met gemeenten, waarin meetbare afspraken staan 
over aantallen, fasering, differentiatie, ondersteuning en eventuele nieuwe uitleg. In 2008 wordt met 
enkele gemeenten gestart, die daarvoor in aanmerking komen. Van 2008 tot en met 2011 vindt de 
uitvoering van het Fonds Stedelijk bouwen en wonen plaats. Er wordt een aantal package-deals 
gesloten en zijn wij betrokken bij de uitvoering. 
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Resultaat in 2008: 
• Een vastgestelde Regeling Fonds Stedelijk bouwen en wonen  
• Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen (maken van prestatieafspraken en/of package-

deals)  
 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering en monitoring uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen. 
 

Verbeteren van woon- en leefmilieu in wijken en buurten 
 
Prestatieafspraken met gemeenten over ‘wijken en buurten’  
Wij willen met gemeenten prestatieafspraken maken voor een aantal nog te selecteren buurten en 
wijken waar gemeenten het woon- en leefmilieu willen verbeteren en herstructureringsknelpunten 
willen aanpakken. In de prestatieafspraken komen meetbare doelen en prestaties op het terrein van de 
stedelijke herstructureringsopgave en de leefbaarheidsproblematiek. In 2008 worden de criteria bepaald 
waaraan wijken of buurten moet voldoen. Op basis van deze criteria vindt een selectie plaats van 
enkele wijken, buurten en strategische herstructeringsknelpunten. Hierbij gaat het eveneens om alle 
middelgrote gemeenten en Amersfoort en Utrecht betrokken. In 2008 wordt met enkele van de in 
aanmerking komende gemeenten begonnen.  
 
Pakket kleinschalige stedelijke vernieuwingsinitiatieven  
In het kader van de buurt- en wijkaanpak vindt in het eerste kwartaal van 2008 een keuze plaats van 
een aantal pakketten kleinschalige stedelijke vernieuwingsinitiatieven. Deze sociale maatschappelijke, 
economische, fysieke initiatieven (waaronder die in het kader van de uitvoering van de sociale agenda). 
moeten de integrale wijkaanpak een beslissende zet te geven.  
 
Instellen van een voorfinancieringsfonds 
Om het woon- en leefmilieu in wijken en buurten te verbeteren, wordt een voorfinancieringsfonds 
ingesteld waar gemeenten een beroep op kunnen doen om tegen zachte financiële voorwaarden 
strategische aankopen te kunnen doen in herstructureringsgebieden.  
 
Resultaat in 2008; 

• Een vastgestelde Regeling Fonds Stedelijk bouwen en wonen 
• Een voorfinancieringsfonds 
• Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen (maken van prestatie- en/of pakketafspraken) 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering en monitoring uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen. 
 

Meer woonruimtezoekenden ontwikkelen gezamenlijk een woningbouwplan 
 
Starten van 2 voorbeeldprojecten “Collectief particulier opdrachtgeverschap” 
Met behulp van het project “Collectief particulier opdrachtgeverschap” kunnen meer 
woonruimtezoekenden initiatieven ontwikkelen om gezamenlijk een woningbouwplan te realiseren. 
Het is de bedoeling dat er kennisoverdracht plaatsvindt en dat partijen als gemeenten, 
woningcorporaties en potentiële bewonersgroepen worden gestimuleerd om actief de mogelijkheden te 
verkennen en deze te realiseren. Daartoe worden twee voorbeeldprojecten “collectief particulier 
opdrachtgeverschap” geïnitieerd.  
In 2008 worden enkele gemeenten, woningcorporaties en potentiële bewonersgroepen geselecteerd. 
Vervolgens wordt het proces georganiseerd en begeleid. In 2008 tot en met 2011 vindt de uitvoering 
plaats. 
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Resultaten in 2008: 
• Er zijn twee voorbeeldprojecten geselecteerd  
• Een vastgesteld uitvoeringsplan met prestatieafspraken 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Begeleiding/monitoring uitvoering 
• Actieve kennisverspreiding 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 04. Wonen
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Woningbouwproductie 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000
2 Experimentenregeling wonen 800 400 400
3 Opstarten van enkele voorbeeldprojecten “Collectief 

particulier opdrachtgeverschap”
200 200

4 Een provinciale startersregeling 1.200 400 400 400
5 Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen 60.000 27.500 32.500

Eindtotaal 66.200 29.100 34.300 1.400 1.400

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 2.2 
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5. Duurzaamheid en 
milieu 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
5. Duurzaamheid en Milieu Dhr. J.P.A. de Wilde 

Commissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van Duurzaamheid en Milieu is het naderbij brengen van een duurzame provincie, 
door het aanpakken van hardnekkige milieuproblemen en verbetering van de milieukwaliteit. 
Daarbij horen de volgende beleidsspeerpunten: 

1. Duurzaamheid: wij stimuleren duurzaamheid in de provincie 
2. Energie: wij intensiveren energiebesparing en opwekking van duurzame energie 
3. Klimaatverandering: wij werken aan een klimaatbestendige provincie 
4. Leefbaarheid: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, met 

luchtkwaliteit en geluidhinder als speerpunten. 
 

De belangrijkste onderdelen van deze speerpunten worden in navolgende paragrafen uitgewerkt. 
Daarnaast worden de komende vier jaar de reguliere, deels wettelijke, milieutaken gecontinueerd. 

 

Kengetal 2008 2009 2010 2011 
Aantal beleidsterreinen waarop een significante stap 
voorwaarts op de duurzaamheidsladder is gezet 

1 1 1 1

Aantal nieuwe installaties voor duurzame energie 10 10 10 10 
Aantal verplaatsingen van (milieu)hinderlijke bedrijven  2 2 2 
Klimaatneutraal provinciekantoor Ja Ja Ja Ja 
De provinciale organisatie klimaatneutraal Nee Nee Ja Ja 
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Indicatoren uit collegeprogramma: 

- Actieplan Duurzaamheid gereed in 2007:  
- Duurzaamheidstoets voor provinciaal handelen ingevoerd in 2008 
- Programma Duurzaamheid, waaronder klimaatacties en duurzaam bouwen, gereed in 2008 
- Stimuleringsregeling duurzame energieprojecten gereed in 2008 
- Provinciale organisatie klimaatneutraal in 2009 en het nieuwe provinciehuis wordt duurzaam 

gebouwd 

2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Duurzaamheid: wij stimuleren duurzaamheid in de provincie 
 
Duurzaamheid is een van de belangrijkste uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Bij al 
ons handelen willen wij een integrale afweging maken tussen de belangen van people, planet en 
profit. Wij willen de afwenteling van negatieve effecten naar toekomstige generaties en naar 
plekken elders op de wereld voorkomen. Duurzaamheid moet een vast aandachtspunt worden bij 
het vormgeven van ons beleid op diverse beleidsterreinen, maar ook bij de uitvoering van beleid 
en binnen onze eigen bedrijfsvoering. Wij maken momenteel al werk van duurzaamheid door 
onder andere uitvoering van het programma Leren voor Duurzaamheid, stimuleren van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij bedrijven. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld afwegingskader duurzaamheid (duurzaamheidsladder) waarmee we het 
duurzame karakter van onze projecten en acties kunnen afmeten aan onze ambities 

• Een vastgesteld actieprogramma duurzaamheid waarin we aangeven hoe ver we zijn op 
het gebied van duurzaamheid, waar kansen liggen voor verbetering en hoe we die kansen 
gaan benutten 

 
Vooruitblik 2009 – 2011: 

• uitvoeren van het actieprogramma duurzaamheid met als speerpunten: 
o een voorbeeldfunctie vervullen voor onze omgeving door onze eigen 

bedrijfsvoering te verduurzamen (te denken valt aan inkoop, facilitair beheer, 
vermogensbeheer) 

o onze externe partners stimuleren en ondersteunen in hun duurzame ambities 
(wordt per beleidsveld uitgewerkt)  

o op minimaal vier beleidsterreinen een significante stap voorwaarts maken op de 
duurzaamheidsladder (we denken aan klimaatbestendigheid, energie, economie, 
mobiliteit)  

 
Met het afwegingskader duurzaamheid (duurzaamheidsladder) krijgen wij een instrument om de 
mate van duurzaamheid van projecten, acties en beleidsuitgangspunten “in te schalen”. Daarmee 
kan per beleidsveld de ambitie worden vastgesteld en worden aangegeven hoe ver de realisatie van 
die ambitie verwijderd is. Het actieplan duurzaamheid biedt gereedschappen om die ambities 
daadwerkelijk te halen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichting, opleiding en gerichte ondersteuning 
op projectbasis. Het actieprogramma helpt dus om de verschillende beleidsvelden hoger op de 
duurzaamheidsladder te krijgen.  
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Schematisch ziet dit er als volgt uit: 
 

Duurzame energie en energiebesparing 
Het gebruik van fossiele brandstoffen leidt lokaal tot luchtverontreiniging en draagt mondiaal bij 
tot verandering van het klimaat. Wij willen daarom een impuls geven aan het terugdringen van het 
verbruik van fossiele brandstoffen. Daartoe zetten wij in op vermindering van het energieverbruik, 
en op toepassing van schone en duurzame energiebronnen. Op het gebied van energie ondernemen 
wij de volgende acties: 
• Programma energiebesparing in de gebouwde omgeving: een subsidieregeling voor 

energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking, gericht op particuliere 
woningeigenaren en op het MKB. 

• Een “revolving fund” voor de realisering van (gemeenschappelijke) installaties voor 
opwekking van duurzame energie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om installaties voor koude-
warmte opslag (KWO) met een zekere schaalgrootte, die veelal door meerdere partijen 
gemeenschappelijk zullen worden toegepast. Het fonds zal € 20 miljoen bedragen, maar deze 
middelen vloeien weer terug in de provinciekas. Een alternatief is om voor dit bedrag 
garantstellingen te verlenen, waardoor de leningen door reguliere geldverstrekkers (banken) 
kunnen worden opgebracht. Voor het afdekken van het risico dat een deel niet wordt 
terugbetaald (c.q. er aanspraak wordt gemaakt op de afgegeven garanties), wordt een bedrag 
van € 2 miljoen (10% van het totale fondsbedrag) uitgetrokken. 

 
Resultaat in 2008: 

• Een vastgestelde regeling voor energie in bebouwde omgeving 
• Een vastgesteld revolving fund voor koude-warmteopslag 

 
Vooruitblik 2009 – 2011: 

• Uitvoeren van de regelingen 
 

Klimaat: werken aan een klimaatbestendige provincie 

Programma klimaatbestendige provincie 
Het programma Klimaatbestendige provincie heeft tot doel om de leefomgeving aan te passen aan 
de gevolgen van klimaatsverandering en het voorkomen van extra opwarming. Het programma 
bestaat uit 16 projectdoelen met eigen resultaten die bijdragen aan:  

− voorbeeld zijn (bedrijf en beleid) 
− verbinden van partijen 
− versnellen van initiatieven 
− vermarkten van klimaatbestendigheid 



30

Het gaat daarbij om 1) vijf projecten als nieuwe klimaatimpulsen, 2) het versterken van zes 
klimaatgerelateerde afdelingsinitiatieven en 3) het ondersteunen van vijf projecten van derden met 
een nationale voorbeeldwerking. Veel projecten zullen in samenspraak met gemeenten, bedrijven, 
en maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. Specifiek zal het deelproject ‘Nieuw 
Bouwen’ – een proefontwerp voor klimaatbestendige ontwikkeling van een gebied - gezamenlijk 
met gemeente(n) worden opgepakt.  
 
De middelen voor het programma Klimaat worden apart begroot, los van de overige milieutaken. 
Het programma klimaat betreft acties die aanvullend zijn op de reguliere taken (nieuw beleid) en 
die bovendien betrekking hebben op alle beleidsterreinen en niet alleen op milieu. Voor 2008 gaat 
het om 4.07 miljoen euro. Voor de jaren 2009 – 2011 is het exacte bedrag aan benodigde middelen 
nu nog niet bekend. Begin 2008 wordt het programma Klimaat op Orde gepresenteerd. Dan zal 
ook een begrotingsvoorstel worden ingediend voor uitvoering van het klimaatprogramma 2009-
2011 binnen de beschikbare middelen. 
 
Resultaten in 2008: 

• Voorbereiding en start realisatie van 16 programma-activiteiten gericht op adaptatie 
(aanpassing aan de leefomgeving) en mitigatie (terugdringen broeikasuitstoot):  

o Vijf nieuwe projecten klimaatimpulsen  
o Versterken van zes klimaatgerelateerde afdelingsinitiatieven 
o Ondersteunen vijf projecten van derden met een nationale voorbeeldwerking 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering van 16 projectonderdelen gericht op adaptatie (aanpassing van leefomgeving) 
en mitigatie (terugdringen broeikasuitstoot) 

• Provinciale organisatie klimaatneutraal in 2009 
• Nieuwbouw provinciehuis duurzaam gebouwd 

 

Leefbaarheid: wij behouden en herstellen de milieukwaliteit in de provincie, met 
luchtkwaliteit en geluidhinder als speerpunten 
 
Geluidhinder  
In 2010 is het aantal woningen langs provinciale wegen dat te maken heeft met een 
geluidbelasting van 63 dB(A) of meer gereduceerd tot 500. We spannen ons in om door middel 
van zonebeheer in samenwerking met gemeenten de hinder van bedrijventerreinen tenminste te 
stabiliseren. We ondersteunen gemeenten in hun geluidtaken. De handhaving op geluidsaspecten 
bij provinciale inrichtingen wordt geïntensiveerd. Naast de reguliere taken stellen we in 2008, in 
overeenkomst met de Europese regelgeving, een Actieprogramma geluid op. Met daarin 
maatregelen voor geluidreductie langs provinciale wegen, en worden (onder het Programma 
Mobiliteit) geluidreducerende maatregelen aan onze wegen uitgevoerd. Verder maken we in 2008 
een Beleidsnota kleine luchtvaart, met het oog op de overheveling van de bevoegd gezag-rol voor 
de kleine luchtvaart van rijk naar provincie. Wij hopen van het rijk de middelen te krijgen om deze 
taken te kunnen intensiveren, en zullen ons bestuurlijk inspannen de benodigde maatregelen, en de 
bijbehorende middelen, op een zo kort mogelijke termijn te kunnen uitvoeren. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld Actieprogramma geluid 
• Een vastgestelde Beleidsnota kleine luchtvaart (waarin luchtvaartterreinen voor kleine 

luchtvaart en helikopters worden aangewezen) 
• Een afgeronde sanering van het NS-rangeerterrein Amersfoort met de oplevering van het 

geluidscherm. 
• Een intensivering van de handhaving op geluidsaspecten bij provinciale inrichtingen. 
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Vooruitblik 2009-2011: 
• Uitvoering Actieprogramma geluid 
• Uitvoering Beleidsnota kleine luchtvaart 

 
Luchtkwaliteit  
We spannen ons in om samen met andere partijen de grenswaarden voor luchtkwaliteit in de 
daarvoor gestelde periodes te realiseren en te waarborgen. We adviseren en toetsen bij ruimtelijke 
ontwikkelingen. We voeren de regie op de totstandkoming en uitvoering van het regionaal 
samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en voeren ons eigen aandeel daarin, het Provinciaal 
Programma Luchtkwaliteit, uit. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
• Uitvoering Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 
• Twee aardgasstations in de provincie 
• Afronding aanbesteding concessies OV op basis van vergaande milieueisen 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Uitvoering Provinciaal Programma Luchtkwaliteit 
• Realisatie minimaal zes aardgasstations in de provincie 

 
Instellen fonds voor het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven  
In het stedelijk gebied bevinden zich op veel plaatsen bedrijven die milieuhinder veroorzaken. De 
voorstellen van gemeenten ten behoeve van de Samenwerkingsagenda’s geven daar zicht op. 
Gemeenten vragen steun in het zoeken naar alternatieve locaties en financiële steun voor 
verplaatsingen. We willen ons actief gaan opstellen en concrete gevallen oppakken. We stellen 
voor die financiële steun een provinciaal fonds in dat jaarlijks een/enkele uitplaatsingen mogelijke 
maakt, in het kader van stedelijke vernieuwing (of de AVP, waar het gaat om belasting van 
kwetsbare functies in het landelijk gebied). Primair zou het moeten gaan om provinciale 
inrichtingen. Uit de Samenwerkingsagenda’s blijkt dat gemeenten ook steun vragen voor 
gemeentelijke inrichtingen. Het bedrag is gebaseerd op de financiering van de onrendabele top van 
de kosten van uitplaatsing. De planning is sterk afhankelijk van de beschikbare alternatieven en 
lokale ontwikkelingstrajecten e.d.(zie ook hoofdstuk 7 Economische Zaken en recreatie).  
 
Resultaten in 2008 

• Een vastgestelde regeling 
• (Mogelijk) eerste uitplaatsing 

Vooruitblik 2009-2011 
• Uitvoeren regeling, uitplaatsen bedrijven 

Naast de bovengenoemde speerpunten blijven wij actief beleid voeren om de milieukwaliteit 
structureel te verbeteren. Daarbij denken we onder andere aan externe veiligheid, gebiedsgerichte 
benadering van gewenste milieukwaliteit, etc. In het verleden is hier telkens incidenteel geld voor 
vrijgemaakt in het kader van de opeenvolgende Provinciale Milieubeleidsplannen (PMP). Wij 
vinden het echter belangrijk om hiervoor structureel middelen beschikbaar te hebben. Daarvoor 
trekken we gedurende de komende vier jaar dan ook € 10 miljoen uit (middelen beschikbaar in het 
Collegeprogramma; continuering milieutaken). 
 
Bodem:  Implementatie Kaderrichtlijn Water in relatie tot bodembescherming 
De Kaderrichtlijn Water krijgt zijn uitwerking ten aanzien van de bescherming van bodem en 
grondwater. Een maatregelenpakket wordt opgesteld en vastgesteld voor de borging van de 
kwaliteit van het grondwater. Dit maatregelenpakket omvat de uitvoering van het grondwaterplan 
door middel van pilots, en stimulering en advisering rond het terugdringen van het gebruik van 
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bestrijdingsmiddelenbij gemeenten, de landbouw en particulieren. 
 
Resultaten in 2008 

• Een vastgesteld maatregelenpakket voor de kwaliteit van grondwater 
 

Vooruitblik 2008-2011 
• Uitvoering van het in 2008 opgestelde maatregelenpakket. 

 
Opstellen bodemvisie in het kader van ILG 
In december 2006 is een bestuursovereenkomst tussen provincie Utrecht en het Rijk in het kader 
van Inrichting Landelijk Gebied (ILG) gesloten. Het duurzaam gebruik van de bodem is hiervan 
een onderdeel. Ter stimulering van een duurzaam gebruik van de bodem wordt een bodemvisie 
opgesteld die in 2009 gereed moet zijn. De bodemvisie is een belangrijk hulpmiddel bij de 
ruimtelijke planvorming en voorkomt in de praktijk aanzienlijke kostenverhogingen bij de 
realisatie en het onderhoud van woningbouwlocaties, infrastructuur en bedrijventerreinen. 
 
Resultaten 2008 

• Opstellen bodemvisie  
 

Resultaten 2009 
• Een vastgestelde Bodemvisie gereed 

Bodem- en grondwaterinformatie veenweidegebied 
In het veenweidegebied is sprake van een sterke bodemdaling. Wij willen de bodemdaling in het 
veenweide-gebied zoveel mogelijk beperken (lange termijn doelstelling streekplan). Er wordt een 
gedetailleerde bodemkaart opgesteld als hulpmiddel om duurzaam gebruik van de bodem te 
bewerkstelligen. Uit deze kaart moet de kwetsbaarheid van de bodem voor bodemdaling blijken. 
Ook wordt een uitgebreide grondwatertrappenkaart opgesteld die inzicht geeft in het verloop van 
het bovenste grondwater. De bodemkaart en de (uitgebreide) grondwatertrappenkaart zullen 
toegepast worden voor het instellen van beperkende maatregelen ten aanzien van grondbewerking 
en voor de ruimtelijke planvorming (de uitvoering van gebiedsgerichte projecten in het 
veenweidegebied (peilbeheer), inzicht in mogelijke functieveranderingen, inzicht in mogelijke 
landbouweconomische schade ten gevolge van vernatting, inzicht in de (on)mogelijkheden voor 
natuurontwikkeling en natuurbeheer. 
De nieuwe informatie die bodemkaart en grondwatertrappenkaart leveren, worden voor derden 
beschikbaar gesteld door middel van een nog te realiseren internettoepassing.  
 
Resultaten 2008 

• Een beschikbare uitgebreide grondwatertrappenkaart 
• Een beschikbaar plan van aanpak communicatie voor het gebruik van de nieuwe bodem- 

en grondwatertrappenkaart 
• Een beschikbare internettoepassing voor het gebruik nieuwe van de nieuwe bodem- en 

grondwatertrappenkaart  

Vooruitblik 2009-2011 
• Stimuleren van het gebruik van de nieuwe kaarten ten behoeve van een duurzaam 

bodembeheer 
 
Koppelen van de provinciale en gemeentelijke bodeminformatiesystemen  
Het koppelen van de provinciale en gemeentelijke bodeminformatiesystemen zorgt voor een 
verdere invulling van het opvraagbare beeld van de kwaliteit van bodem en grondwater in de 
provincie Utrecht (PMP doel 4). Zo kan er een actueel beeld van alle (potentiële) 
bodemverontreinigingen worden verkregen en door middel van de website beschikbaar gesteld aan 
de Utrechtse burger (belangrijk bij aan/verkoop of ruimtelijke ontwikkelingen) via 1 loket.  
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Resultaten 2008-2011 
• Jaarlijks voor 8 gemeenten de koppeling tot stand gebracht tussen het provinciale en 

gemeentelijke bodeminformatiesysteem per jaar. De informatie is te raadplegen via het 
internet 

 
Structureel maken milieutaken 
Naast de bovengenoemde speerpunten blijven wij actief beleid voeren om de milieukwaliteit te 
verbeteren. In het verleden is hier telkens incidenteel geld voor vrijgemaakt in het kader van de 
opeenvolgende Provinciale Milieubeleidsplannen (PMP). Wij vinden het echter belangrijk om 
hiervoor structureel middelen beschikbaar te hebben. Het huidige PMP loopt tot eind 2008. Voor 
het jaar 2008 voegen wij eenmalig een bedrag van € 925.000 toe aan de middelen van het PMP, 
om de nog resterende opgaven te kunnen realiseren. Gezien de hoge ambities van dit college op dit 
terrein, zullen we voor de jaren 2009, 2010 en 2011 jaarlijks een bedrag van 3.025.000 uittrekken 
voor milieubeleid, Hiervan is 2.500.000 per jaar structureel, zodat dit bedrag ook voor de jaren na 
2011 beschikbaar is. De uit te voeren acties zullen wij in 2008 uitwerken in een nieuw PMP. 
 
Resultaten in 2008 

• Een vastgesteld nieuw PMP 
 
Vooruitblik 2009-2011 

• Uitvoering PMP 
 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 05. Duurzaamheid en milieu
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie 5.000 500 1.500 1.500 1.500
2 Duurzaamheid 11.017 517 3.500 3.500 3.500
3 Revolving fund KWO 2.000 2.000
4 Programma Klimaat 4.000 4.000 0 0 0
5 Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 15.000 1.000 4.000 4.500 5.500
6 Continuering milieutaken 2.500 925 525 525 525
7 Structureel maken milieutaken 7.500 2.500 2.500 2.500

Eindtotaal 47.017 8.942 12.025 12.525 13.525

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 3.2 
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6. Water 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
6. Water Dhr. J. Binnekamp 

Commissie 
Ruimte, Groen en Water (RGW) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van Water is een veilig en bewoonbaar land te hebben en in stand te houden. De 
provincie Utrecht streeft naar gezonde en veerkrachtige watersystemen en een duurzaam gebruik 
van water voor mens en natuur. Daartoe zal er in 2008 een start worden gemaakt met de 
vernieuwing van het Waterhuishoudingsplan (WHP) in de vorm van de uitgangspuntennotitie 
“nieuw-WHP”. De beleidsspeerpunten van het hoofdstuk Water zijn: 

1. Afdoende bescherming tegen hoog water 
2. De verwerking van regenwater is afdoende 
3. Gezonde en veerkrachtige watersystemen 
4. Water wordt op verantwoorde wijze gebruikt 
5. Organisatie van het waterbeheer: De waterschappen voeren hun taken binnen de 

gestelde kaders adequaat uit. 
 

Kengetal Nulmeting 2006 2008 2009 2010 2011 
Percentage van de regionale waterkeringen 
dat voldoet aan de veiligheidsnormen en 
randvoorwaarden 

72% 78% 81% 84% 87% 

Percentage oppervlakte dat voldoet aan de 
werknormen voor wateroverlast  

35% 48% 56% 63% 70% 

Indicatoren uit het collegeprogramma: 
 
- Convenant over aanpak verdroging in natuurgebieden afgesloten in 2008  
- Project Ruimte voor de Lek wordt in uitvoering gebracht in deze collegeperiode 
- Besluit ten aanzien van Groot Mijdrecht Noord in 2008 
- Zichtbare rol provincie in waterketen genomen in 2008, uitgevoerd in 2011  
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2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Afdoende bescherming tegen hoog water 
 
Waterveiligheid 
Onze provincie wordt beschermd tegen overstromingen door een systeem van primaire 
waterkeringen (onder meer langs de Lek, de Nederrijn en het Eemmeer) en regionale keringen, 
zoals boezemkades. De basisdoelstelling van ons beleid met betrekking tot de veiligheid is dat de 
kans op overstromingen aanvaardbaar is. Mede naar aanleiding van de kadebreuk in Wilnis in 2003 
zetten wij sterk in op het stellen van normen voor de regionale waterkeringen via provinciale 
Verordeningen, en het regelmatig toetsen van de veiligheid van de regionale waterkeringen aan deze 
normen. Bij regionale waterkeringen die niet aan de normen voldoen, zal dijkverbetering 
plaatsvinden. Op 13 november 2006 heeft PS het Amendement “Beperken overstromingsrisico’s 
regionale waterkeringen aangenomen. Hieraan wordt invulling gegeven door projecten uit te voeren 
over onderwerpen als: verminderen van de belasting op de waterkeringen (bijvoorbeeld door extra 
waterberging), het vergroten van de sterkte van de waterkeringen en het beperken van de gevolgen 
bij overstromingen.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde verordening waterkering Vallei en Eem. 
• Voor alle regionale waterkeringen zijn toetsrapporten over de veiligheidssituatie opgesteld  
• Het amendement ‘beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen’ is in uitvoering  

Vooruitblik 2009-2011: 
• Begeleiden proces totstandkoming jaarlijkse verslaglegging over regionale waterkeringen 

door waterschappen. 
• Vervolg uitvoering amendement ‘beperken overstromingsrisico’s regionale waterkeringen’. 

 
Ruimte voor de Lek 
In het kader van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn wij initiatiefnemer 
voor de maatregelen bij de Lek. Het gaat om het gebied tussen de Middelwaard, Bossenwaard en 
fort Honswijk. In een bestuurlijke overeenkomst hebben wij met het rijk afgesproken zorg te dragen 
voor het afronden van de Planstudie. Wij nemen deze rol op ons omdat wij hier als gebiedsregisseur 
uitgelegen kansen zien om het verbeteren van de rivierveiligheid te koppelen aan het verbeteren van 
de ruimtelijke kwaliteit in het gebied. Wij doen dit samen met de gemeenten Nieuwegein, 
IJsselstein, Vianen en Houten, de waterschappen Rivierenland en het Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat en de Programmadirectie Ruimte voor de Rivier. De mate 
waarin de Lek meer vrij spel krijgt en de mate waarin de ruimtelijke kwaliteit wordt aangepakt, is 
afhankelijk van technische en bestuurlijke afwegingen. Eind 2007 nemen wij een besluit over het 
gewenste en haalbare ambitieniveau en wordt aan de hand daarvan een projectplan opgesteld. In 
2009 moet het ontwerp zijn vastgesteld door de staatssecretaris, de uitvoering vindt plaats van 2009-
2011.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde startnotitie (MER).  
• Een vastgestelde Milieu-effectrapportage (MER) 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Een vastgestelde voorkeursvariant en een zogenaamd ‘SNIP 2a besluit’ (terminologie 

ministerie) door de staatssecretaris  
• Een vastgesteld projectontwerp een zogenaamd ‘SNIP 3 besluit’ door de staatssecretaris  
• De uitvoering van het SNIP 3 besluit vindt vervolgens na oktober 2009 tot (afhankelijk van 

de reikwijdte van de maatregel) einde 2011 of verder. 
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Een bewoonbaar land; De verwerking van regenwater is afdoende 
 
Wateroverlast en verdrogingsbestrijding 
Door de verandering van het klimaat zal de wateroverlast als gevolg van zwaarder wordende 
neerslag toenemen. Deze gevolgen vragen om oplossingen van waterberging. Wij zetten extra in op 
projecten om de risico’s en gevolgen van wateroverlast te beperken. Vanaf uiterlijk 2015 moeten 
alle watersystemen voldoen aan de landelijke normen voor wateroverlast. Voorlopig gelden 
hiervoor de werknormen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Op dit moment worden 
alle regionale watersystemen getoetst aan de werknormen. De resultaten van het toetsingsproces 
worden vastgelegd in definitieve normen in de Provinciale verordening Wateroverlast die in 2009 
zal worden vastgesteld.  
 
Veroorzaakt water op sommige plekken overlast, op andere plekken is er juist sprake van een tekort. 
Door het kunstmatig lager houden van het grondwaterpeil voor landbouw en wonen treedt 
verdroging op. Dit is slecht voor de natuur. Daarom nemen wij de regie op ons voor de uitvoering 
van een verdrogingsaanpak in de zogenaamde 12 ‘TOP-gebieden’. De TOP gebieden zijn nationaal 
en internationaal gezien de belangrijkste verdroogde natuurgebieden (in het kader van Natura 2000 
en Natuurbeschermingswet) en worden met prioriteit aangepakt in de provincie Utrecht. Samen met 
partners zullen in de collegeperiode maatregelen worden opgesteld en uitgevoerd om de verdroging 
in deze gebieden aan te pakken 

Resultaten in 2008: 
• Inspraak over concept provinciale Verordening Wateroverlast afgerond  
• Een ondertekend convenant verdrogingsbestrijding 
• Een vastgesteld Plan van aanpak per Top Gebied (voor 12 gebieden) 
• Een eerste start van de uitvoering van het maatregelenpakket per Top gebied 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Een vastgestelde Provinciale Verordening Wateroverlast 
• Uitvoering van maatregelenpakket per Top gebied  

 

Gezonde en veerkrachtige watersystemen 
 
Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft regels voor waaraan de waterkwaliteit in de 
Europese landen moet voldoen. Het gaat hierbij om de chemische en ecologische kwaliteitseisen 
voor zowel grond- als oppervlaktewater. De KRW moet eind 2009 verwerkt zijn in het 
Waterhuishoudingsplan. Dat wil zeggen dat er maatregelenpakketten zijn geformuleerd om de 
gestelde kwaliteitseisen te halen.  

Resultaten in 2008: 
• Vastgestelde maatregelpakketten voor 2 deelstroomgebieden 
• Een concept partiële herziening Waterhuishoudingsplan als gevolg van KRW. 

 
Vooruitblik 2009-2011 

• Uitvoering maatregelen in het kader van KRW. 
• Implementatie grondwaterplan (uitvoeren van maatregelen voor KRW)  

Inrichtingsmaatregelen Kaderrichtlijn Water 
Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als één van de meest effectieve 
inrichtingsmaatregelen om de ecologische kwaliteit van waterlichamen te verbeteren. Een van de 
inrichtingsinstrument hiervoor is het aankopen van stroken grond langs de watergangen. Het gaat 
met name om de stroken grond die in het agrarische gebied liggen, waarvoor geen budget beschik-
baar is vanuit het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG, zie hoofdstuk 3 Landelijk Gebied). 
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Resultaten in 2008 
• Een onderzoek naar de noodzaak financiering inrichtingsmaatregelen buiten ILG 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Uitvoering inrichtingsmaatregelen 

Een duurzame inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord 
In de polder Groot Mijdrecht Noord speelt een groot dilemma. Het lijkt technisch en financieel 
onhaalbaar de polder op langere termijn droog te houden voor de landbouw. Er is een meer 
duurzame oplossing nodig: voor de landbouw, maar ook om de kansen voor natuur en recreatie 
beter te benutten. Een onafhankelijke Onderzoekscommissie heeft gekeken naar de thema’s water 
en bodemdaling en de consequenties voor de handhaafbaarheid van de zes ruimtelijke strategieën in 
beeld gebracht. Dit onderzoek wordt begin 2008 besproken in het gebied. Naar aanleiding van het 
rapport en de besprekingen daarvan, vindt zonodig een verdiepingsslag plaats om besluitvorming 
mogelijk te maken. Ook worden de kosten per strategie in beeld gebracht en wordt een beeld 
gegeven van de mogelijke dekking van de kosten. De kosten variëren sterk per ruimtelijke strategie.  
Wij koersen aan op besluitvorming over de ruimtelijke strategie in het najaar van 2008. De keuze 
die we dan maken is van groot belang voor hoe we verder willen met het gebied en wat dat gaat 
kosten. Als we kiezen voor een meer ingrijpende ruimtelijke strategie, zullen we eind 2008 de 
planologische en juridische consequenties nader in beeld brengen. We streven ernaar, nadat we met 
al deze bouwstenen op zorgvuldige wijze besluiten hebben genomen, eind 2008 een start met de 
uitvoering te maken. De middelen die wij hebben gereserveerd in het kader van het 
Collegeprogramma zijn bestemd voor de aankoop van gronden en opstallen. Het aanwenden van 
deze middelen is sterk afhankelijk van het verloop van de besluitvorming in 2008.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een rapportage van Onderzoekscommissie water en bodemdaling Groot Mijdrecht Noord 
• Een voorbereidend onderzoek / verdieping ten behoeve van nadere besluitvorming  
• Een onderbouwing van kosten en eerste beeld van mogelijke dekking  
• Een besluit over een duurzame en betaalbare ruimtelijke strategie voor Groot Mijdrecht 

Noord (september) 
• Een nadere planologisch-juridische verankering van besluitvorming (oktober) 
• De start van de uitvoering (november) 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering van de duurzame inrichting van de polder Groot Mijdrecht Noord  
 

Duurzaamheid in de keten; water wordt op verantwoorde wijze gebruikt 
 
Stedelijk Waterbeheer en waterketen 
De waterketen is de benaming voor het (merendeels ondergrondse) watertransport, vanaf 
drinkwaterbedrijf, via consument, naar riolering en afvalwaterzuivering. In dit traject verzorgen 
verschillende partijen onderdelen van het transport (drinkwaterbedrijf, gemeente, waterschap). De 
onderlinge samenwerking en afstemming in deze waterketen is lang niet altijd optimaal. Dit terwijl 
de komende jaren door klimaatverandering, vervanging van rioleringen en hogere eisen aan de 
waterkwaliteit (KRW) de komende tijd forse investeringen nodig zijn. Meer samenwerking tussen 
de partijen in de waterketen kan leiden tot kostenbesparing, tot meer doelmatigheid, transparantie en 
service aan de burger en tot een betere waterkwaliteit. De besparing aan schoon- en afvalwater heeft 
tevens duurzaamheidseffecten en levert een bijdrage aan de bestrijding van wateroverlast.  
Het onlangs afgesloten Bestuursakkoord Waterketen is het kader voor het intensiveren van de 
samenwerking. De eerste vervolgstap is het opstellen van een plan van aanpak voor de 
samenwerking en de inhoudelijk te bereiken resultaten. De uitwerking van de samenwerking willen 
wij vorm geven via een Stimuleringsprogramma. In dit programma willen wij partners stimuleren 



39

innovatieve oplossingen toe te passen, meer samenwerking te zoeken en projecten versneld uit te 
voeren. De nadruk ligt bij de speerpunten die in het Bestuursakkoord Waterketen zijn benoemd: 
benchmarking, samenwerking, zicht op kosten, innovatie en betrokkenheid burgers. Te denken valt 
aan uitvoeringsprojecten op het gebied van afkoppeling van regenwaterafvoer van de bestaande 
riolering, de aanpak van het overstorten en aanleggen van gescheiden afvalwatersystemen.  
In het stimuleringsprogramma zal een uitgebreid communicatietraject worden opgenomen om ook 
de individuele burgers bewust te maken van het waterspoor. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een Plan van aanpak voor samenwerking in de waterketen 
• Een Stimuleringsprogramma voor samenwerking in de waterketen  
• Minimaal 3 samenwerkingsprojecten in de waterketen zijn in uitvoering 
 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Alle geformuleerde samenwerkingsprojecten waterketen zijn in uitvoering 

De waterschappen voeren hun taak binnen de gestelde kaders adequaat uit 
 
Opstellen nieuw Waterhuishoudingsplan 
In december 2010 verloopt de geldigheid van het huidige Waterhuishoudingsplan (WHP). Vanaf 
2008 zal gestart worden met de voorbereidingen van een nieuw plan. Het plan is het kader voor de 
uitvoering van het beheer door de waterschappen. Geheel in lijn met het Collegeprogramma zal 
kwaliteit en duurzaamheid een belangrijke pijler vormen van het WHP. Ook zullen de 
klimaatontwikkelingen en nieuwe regelgeving (o.a. Waterwet, KRW, Wro, WABO, 
hoogwaterrichtlijn) en de invloed hiervan op water en ruimte aan de orde komen. Van belang hierbij 
is dat het nieuwe WHP tevens Structuurvisie zal zijn op basis van de nieuwe Waterwet. Bij het 
proces van het opstellen van het nieuwe WHP wordt rekening gehouden met de samenloop met het 
opstellen van de waterbeheersplannen door de waterschappen.  
 
Resultaten in 2008: 

• Start opstellen nieuw WHP 
 
Vooruitblik 2009 – 2011: 

• Vastgesteld Waterhuishoudingsplan 2010-2014 
• Implementatie nieuwe wetgeving 

 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 06. Water
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Waterveiligheid 1.190 360 360 310 160
2 Wateroverlast en verdrogingsbestrijding 350 160 90 50 50
3 Europese kaderrichtlijn water 460 180 200 40 40
4 Stedelijk waterbeheer en waterketen 360 90 90 90 90
5 Opstellen nieuw WHP 1.140 310 310 460 60
6 Groot Mijdrecht Noord 23.000 2.000 7.000 7.000 7.000
7 Ruimte voor de Lek 4.000 2.000 2.000
8 Waterketen stimuleringsbudget/inrichtingsmaatregelen KRW 5.000 1.500 1.500 2.000

Eindtotaal 35.500 4.600 9.550 11.950 9.400

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 3.1 
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7. Economische 
zaken en recreatie 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
7. Economische zaken en recreatie Dhr. J.H. Ekkers 

Commissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van Economische zaken en Toerisme en Recreatie zoals uitgewerkt in het Economisch 
Beleidsplan 2008-2011 en het Actieplan Toerisme 2005-2008 is het op duurzame wijze uitbouwen van 
de economische positie van de provincie, zodat Utrecht een innovatieve Topregio wordt waardoor de 
Utrechtse bevolking in staat wordt gesteld om te voorzien in haar behoeften. Daarbij zijn onze 
beleidsspeerpunten: 

1. Verbetering van de kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan 
vestigingsmilieus bieden in aansluiting op wensen van bedrijven. 

2. Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie in samenwerking met 
kennisinstellingen en (MKB) bedrijven. 

3. Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij 
het economisch profiel van de provincie Utrecht. 

4. Stimuleren van kwalitatieve en kwantitatieve groei van de toeristisch-recreatieve sector en 
versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming. 

5. Beter benutten van het Utrechtse arbeidspotentieel in zowel kwalitatief als kwantitatief 
opzicht, onder meer door verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. 

 
Kengetal Nulmeting 2006 2008 2009 2010 2011 
Positie ranking Europese 
regio’s 

6e plaats    5e

plaats 
Toename van het aandeel in de 
totale werkgelegenheid van de 
werkgelegenheid in 
kennisintensieve diensten 

1% 3% 3% 4% 4% 
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Toeristische bestedingen 
nemen toe tot 2.887 miljoen in 
2012 (33% groei). 

2.171 (miljoen 
euro) 

2.300 2.450 2.600 2.750 

Netto Participatiegraad  66% (2005) 67% 67% 68% 68% 

Indicatoren uit collegeprogramma: 
 
- Het nieuwe programma Herstructurering bedrijventerreinen plus start in 2008 
- Drie spraakmakende werklocaties gerealiseerd in 2011 
- 60.000 m2 bedrijfsruimte voor science-bedrijven op de Uithof gerealiseerd in 2015 
- Actieplan zakelijke dienstverlening en toerisme vastgesteld 2008  

2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 

Verbetering van de kwaliteit van ons vestigingsmilieu en voldoende diversiteit aan 
vestigingsmilieus bieden in aansluiting op wensen van bedrijven. 

Duurzame kwaliteitsverbetering op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. 
Om de duurzame kwaliteit op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen te verbeteren, worden drie 
herstructureringsprojecten uitgevoerd waarbij zowel de openbare ruimte als de private kavels worden 
aangepakt. Per project wordt bekeken wat de beste manier is om deze herstructurering plus te realiseren. 
In 2008 maken wij een nieuw herstructureringsprogramma bedrijventerreinen plus en starten wij met de 
uitvoering. Hierin wordt het economische deel van het lopende programma Duurzame 
Bedrijventerreinen opgenomen.  
 
Bevorderen van een gezonde kantorenmarkt met maximaal 5% leegstand 
Wij willen dat Utrecht een nationaal en internationaal aansprekende vestigingslocatie is voor kantoren. 
Het juiste kantoor op de juiste plaats; locaties die zich kenmerken door een kwalitatief hoogwaardige 
uitstraling. Om dit te bereiken willen we toe naar een gezonde kantorenmarkt met maximaal 5% 
leegstand. Daarom stellen wij een kantoorvisie op, waarbij het huidige streekplan het uitgangspunt is als 
het gaat om aantallen kantorenmeters en locaties. In deze visie onderbouwen we onze wens om kantoren 
te concentreren op hoogwaardige randstedelijke toplocaties en geven we aan hoe we om willen gaan met 
structurele leegstand en verouderde kantorenlocaties. 
 
Fonds uitplaatsen milieuhinderlijke bedrijven 
Uit de eerste Samenwerkingsagenda’s met gemeenten blijkt dat er grote behoefte is aan ondersteuning 
bij het uitplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven. Het uitplaatsen van bedrijven vanuit de 
woonomgeving of vanuit het buitengebied naar een bedrijventerrein (in de regio) zorgt voor een betere 
ruimtelijke kwaliteit, maakt woningbouw en andere ontwikkelingen mogelijk en gaat milieuoverlast en 
verrommeling tegen. Om die reden stellen wij een fonds in voor milieuhinderlijke bedrijven (zie 
hoofdstuk 5 Duurzaamheid en milieu. 

Programma Architectuur en Stedebouw op bedrijventerreinen (2008).  
In 2007 zijn wij een programma gestart om de aandacht voor architectuur en stedenbouw op 
bedrijventerreinen te bevorderen. Dit programma richt zich zowel op bedrijven als op gemeenten. Binnen 
het programma wordt aansluiting gezocht met het opgezette Kennisteam, waar bevordering van de 
ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen een belangrijk aandachtspunt is. In 2008 zal gestart worden 
met de uitvoering van het programma. 
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Resultaten in 2008: 
• Een vastgesteld programma herstructurering bedrijventerreinen plus 
• Een afgeronde verkenning van investeringsmogelijkheden voor herontwikkeling van 1 concreet 

bedrijventerrein in samenwerking met betrokken gemeente en bedrijfsleven. 
• Een vastgestelde Kantorenvisie  
• Een vastgesteld beleidskader voor het nieuwe Fonds Uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 
• Project “Architectuur en Stedebouw op Bedrijventerreinen” bestuurlijk vastgesteld. 1 

bijeenkomst over dit onderwerp georganiseerd. 1 publicatie over dit onderwerp uitgegeven.  
 
Vooruitblik 2009-2011: 

• 2 nieuwe herstructureringsprojecten plus opgestart en/of uitgevoerd 
• Start gemaakt met uitvoeren onderdelen kantorenvisie 
• In 2010 wordt het project Architectuur en Stedebouw op Bedrijventerreinen geëvalueerd en op 

basis daarvan besloten over evt. voortzetting voor een volgende 2 jaar. 

Bevorderen van een duurzame kennisintensieve en creatieve economie in samenwerking met 
kennisinstellingen en (MKB) bedrijven. 
 
Het, op basis van het in 2006 ondertekende Convenant door de Universiteit van Utrecht, de 
provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, het UMC en de Hogeschool Utrecht realiseren van een 
Science Park op de Uithof in 2010.  
Dit Science Park moet naast ruimte voor onderwijs en studentenhuisvesting ook ruimte en ondersteuning 
bieden aan startende en groeiende kennisintensieve bedrijven. Door realisatie van het Science Park wordt 
innovatie bij bedrijven bevorderd en wordt de relatie tussen bedrijven en kennisinstellingen 
gestimuleerd. 

Bevordering van kennis en innovatie bij (MKB) bedrijven. 
In 2008 worden de resultaten van de Task Force Innovatie (TFI) geëvalueerd. In ditzelfde jaar wordt een 
besluit voorbereid over de toekomstige vorm van de provinciale investeringen in de kenniseconomie op 
basis van deze evaluatie en een al geformuleerde kennisagenda. Ook worden projecten gestart in het 
kader van de rijksregeling Pieken in de Delta en de Europese regeling EFRO. Hierbij gaat het voor een 
belangrijk deel om projecten die een bijdrage leveren aan de op Europees niveau geformuleerde 
Lissabon-doelstellingen. 
 
Stimulering Creatieve Broedplaatsen 
Voor de versterking van de creativiteit bij bedrijven en de economische spin-off van culturele 
activiteiten, stellen wij in 2008 een integraal programma Cultuur en Economie op. Vooruitlopend op dit 
programma is in 2007 al een aantal projecten van start gegaan waaronder de Biënnale en het evenement 
Kunstgras. In het programma worden ook projecten opgenomen met een meer fysiek karakter. Dit 
betekent dat we proberen om gebouwen met een cultuurhistorische waarde een economische functie te 
geven. Tevens wordt in 2008 een Utrechts FabLab (Fabrication Laboratory) opgericht.  
 
Alle Utrechts bedrijven en instellingen aansluiten op breedbandinfrastructuur 
Om het digitaal functioneren en de innovatiekracht van Utrechtse (MKB) bedrijven en instellingen te 
moderniseren, streven we er naar om alle Utrechts bedrijven en instellingen aangesloten te krijgen op 
breedbandinfrastructuur. Daartoe wordt in 2008 een virtueel Loket ingericht waar ondernemers en 
instellingen zich kunnen melden voor een breedbandaansluiting. In 2008 wordt de huidige 
subsidieregeling voor het stimuleren van nieuwe breedbanddiensten geëvalueerd. Op basis van deze 
evaluatie nemen wij een besluit over de vraag of en hoe wij verder gaan met het stimuleren van nieuwe 
breedbanddiensten. 
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Resultaten in 2008: 
• Een startersregeling voor innovatieve bedrijven die een relatie hebben met het Science Park. 
• Een nieuw bedrijfsverzamelgebouw. 
• Een evaluatie van de Task Force Innovatie (TFI) 
• Een vastgestelde Kennisagenda om kennis en innovatie te bevorderen bij (MKB) bedrijven. 
• 5-10 nieuwe projecten in het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta en de Europese 

regeling EFRO 
• Een vastgesteld Programma Cultuur en Economie, minimaal 2 projecten in uitvoering  
• Een Utrechts FabLab. 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• 60.000 m2 bedrijfsruimte verdeeld over meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en individuele 
kavels voor  kennisintensieve bedrijven op de Uithof gerealiseerd in 2015. 

• Jaarlijks 5-10 projecten gestart in het kader van de rijksregeling Pieken in de Delta en de 
Europese regeling EFRO.  

• Jaarlijks 5 projecten gestart in het kader van het Programma Cultuur en Economie 
 

Nieuwe (internationale) bedrijven aantrekken en bestaande bedrijven binden die passen bij het 
economisch profiel van de provincie Utrecht.  

Acquireren van buitenlandse bedrijven (5 bedrijven per jaar)  
Wij willen meer buitenlandse bedrijven aantrekken, daarom gaan wij de acquisitie intensiveren. In 2008 
maken wij een hiervoor Actieplan waarin staat welke landen en welke sectoren kansrijk zijn. Bij het 
opstellen van dit Actieplan werken wij samen met gemeenten en andere partners. Inzetten op behoud (de 
zogenaamde “after-sales”) is een bewezen effectief middel om het aantal internationale 
bedrijfsvestigingen op peil te houden. In het Actieplan doen wij daarvoor nadere voorstellen.  
 
Versterken kansrijke sectoren 
Kansrijke sectoren worden gestimuleerd en voelen zich welkom en thuis in de regio. Om de 
samenwerking en innovatiekracht toe te laten nemen binnen deze sectoren, worden programma’s 
ontwikkeld voor de sectoren Gezondheidseconomie (2008) en Gaming (2009). Deze programma’s 
worden in samenwerking met de partners uit de sectoren zelf (bedrijfsleven en kennisinstellingen) 
ontwikkeld.  
 
Economische promotie van de regio, bijvoorbeeld door deelname aan grote internationale 
evenementen 
Met het opstellen en uitvoeren van een evenementenbeleid (2008) willen wij het imago van de provincie 
als Topregio versterken. Het gaat dan onder meer om internationale evenementen als de Tour de France 
en het Jeugd Olympisch Festival.  
 
Resultaten in 2008: 

• 5 buitenlandse bedrijven hebben zich in de provincie Utrecht gevestigd 
• Een vastgesteld Programma Gezondheidseconomie, start uitvoering van minimaal 2 projecten  
• Een vastgesteld evenementenbeleid waarin jaarlijks 1 groot en 5 kleinere evenementen worden 

ondersteund 
 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Er vestigen zich 5 buitenlandse bedrijven per jaar in de provincie Utrecht. 
• Een vastgesteld Programma Gaming, start uitvoering van minimaal 2 projecten  
• Een evaluatie van het programma Gezondheidseconomie (2010) 
• Er worden jaarlijks 1 groot en 5 kleinere evenementen ondersteund. 
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Stimuleren van kwalitatieve en kwantitatieve groei van de toeristisch-recreatieve sector en 
versterking van het profiel van de provincie als vrijetijds- en zakelijke bestemming. 

Versterking van de zakelijk toeristische markt en de promotie van de Utrechtse als zakelijke 
Topbestemming. Wij streven een groei van het totale aantal zakelijke bestedingen met 10% in 4 
jaar gemeten vanaf 2006.  
We willen de zakelijk toeristische markt versterken door uitvoering van een Actieplan Zakelijk Toerisme 
(vanaf 2008). In dit Actieplan staan gezamenlijke marketing- en promotieacties. We werken samen met 
het Platform Zakelijk Toerisme. 
 
Professionalisering toeristische promotie voor de regio via UTR en VVV’s 
Wij willen dat de toeristisch-recreatieve sector groeit; zowel in omvang als in kwaliteit. Bovendien 
willen wij dat het profiel van de provincie Utrecht als vrijetijds- en zakelijke bestemming versterkt 
wordt. Een onderdeel hiervan is een professionele toeristische marketing voor de regio. Om de VVV’s te 
professionaliseren en de onderlinge samenwerking te vergroten worden in samenwerking met betrokken 
gemeenten actieplannen opgesteld voor de Heuvelrug, Vecht- en Plassengebied en het Groene Hart 
(2008). De UTR voert het in 2007 opgestelde actieplan uit.  
 
Ontwikkeling voucherboekje “Utrecht Kinderuitjes Pas” 
Wij willen de toegankelijkheid van voorzieningen en attractiepunten voor burgers van en bezoekers aan 
de regio vergroten door middel van het voucherboekje “Utrecht Kinderuitjes Pas”. Het Utrecht 
Kinderuitjes Pas is een voucherboekje voor 100.000 schoolkinderen dat vanaf 2008 jaarlijks wordt 
uitgegeven.  
 
Stimulering Toeristisch-Recreatieve locaties. 
Wij streven naar continuering van de activiteiten van de Stichting NORT Utrecht (2008-2009) om 
ondernemers te adviseren over investeringen in de bedrijfsvoering en de kwaliteitsverbetering van 
locaties. Wij zetten in op versterking van de toeristische bestemmingsgebieden Utrechtse Heuvelrug, de 
steden Utrecht en Amersfoort, en het Vecht en Plassengebied. Wij doen dit in samenwerking met de 
Recreatieschappen en andere uitvoeringspartners.  
In 2008 wordt het functioneren van de Recreatieschappen geëvalueerd. Verder streven wij naar de 
ontwikkeling en kwaliteitsverhoging van routestructuren voor wandelen, fietsen en varen. Hierbij geven 
we prioriteit aan het oplossen van knelpunten in routes en het verbinden van populaire bestemmingen en 
locaties. We ontwikkelen in 2008 een visie op recreatieve routes.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld project Zakelijk Toerisme, start uitvoering. Het totaal aantal zakelijke 
bestedingen groeit met 2,5% per jaar 

• Het UTR heeft het verbeterplan uit 2007 voor een deel uitgevoerd. 
• Een vastgesteld Actieplan voor de VVV’s van de Utrechtse Heuvelrug en het Groene Hart. 
• Een voucherboekje “Utrechts Kinderuitjes Pas” voor 100.000 kinderen. 
• 35 begeleide ondernemerstrajecten per jaar door de Stichting NORT. 
• Een evaluatie van het functioneren van de recreatieschappen. 
• Een vastgestelde visie op recreatieve routes. 
 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Een evaluatie van het project Zakelijk Toerisme (2010)  
• Een uitgevoerd Actieplan voor het UTR (2009). 
• Een vastgesteld Actieplan voor het Vecht- en Plassengebied (2009). 
• Een voucherboekje “Utrechts Kinderuitjes Pas” jaarlijks uitgegeven aan 100.000 kinderen. 
• Een evaluatie van het functioneren van de Stichting NORT (2009)  
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Beter benutten van het Utrechtse arbeidspotentieel in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht, 
onder meer door verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. 
Als gevolg van de vergrijzing zal de beroepsbevolking minder snel stijgen dan de totale bevolking. 
Samen met het bedrijfsleven willen we projecten ondersteunen en initiëren die het arbeidsaanbod 
vergroten, door betere benutting van het arbeidspotentieel. Hier valt bijvoorbeeld te denken aan projecten 
die gericht zijn op het langer laten doorwerken van ouderen (sociale innovatie), of het aanspreken van 
doelgroepen die op dit moment om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan de arbeidsmarkt 
(vrouwen, lager opgeleiden, allochtonen). Het gaat om concrete projecten die aansluiten bij de vraag van 
het bedrijfsleven en de kwaliteit van de doelgroepen (zie ook hoofdstuk 10 Jeugd, onderwijs en zorg). 
 
Betere aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt. 
Als onderdeel van het programma De Sociale Agenda wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op 
basis van gesprekken met partners bij gemeenten, in het onderwijs en bij de Centra voor Werk en 
Inkomen wordt afgesproken welke bijdrage wij leveren om enerzijds schooluitval te voorkomen, en 
anderzijds jeugdwerkloosheid te verminderen. In 2008 is dit uitvoeringsprogramma gereed, tot 2011 
zullen hierbinnen concrete projecten worden ondersteund en uitgevoerd. Voorbeelden van concrete 
projecten zijn: het TechniekGilde, het MKB-Leerbanen in Utrecht en Amersfoort. Deze hebben nu in het 
arbeidsmarktbeleid een plaats. Binnen de Sociale Agenda kunnen we ze een extra impuls geven, en goed 
lopende projecten overdraagbaar maken naar andere gemeenten, regio’s of sectoren (zie ook hoofdstuk 
10 Jeugd, onderwijs en zorg). 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld project “toekomstbestendige arbeidsmarkt”, start uitvoering. 
• Een vastgesteld uitvoeringsprogramma over aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt met jaarlijks 3-

5 projecten.  
 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Een evaluatie van het project “toekomstbestendige arbeidsmarkt (2010). 
• Binnen het uitvoeringsprogramma aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt worden jaarlijks 3 tot 5 

projecten uitgevoerd. 
 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 07. Economische zaken en recreatie
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Economisch beleidsplan 5.500 1.500 1.500 1.500 1.000
2 Internationale acquisitie (EBP) 1.000 250 250 250 250
3 Evenementenbeleid +extra middelen Tour de France 2.500 500 1.000 500 500
4 Versterking zakelijk toerisme 800 200 200 200 200
5 Toeristische promotie 1.200 300 300 300 300
6 Utrecht Kinderuitjes Pas 500 275 75 75 75
7 Voortzetting NORT 400 400
8 Stimulering toeristisch-recreatieve locaties 1.850 500 500 500 350
9 Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie 2.000 500 500 500 500
10 Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur 1.500 0 500 500 500
11 Nieuw innovatiebeleid (inclusief MKB) 1.500 0 500 500 500
12 Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS 15.000 1.000 3.000 6.000 5.000

Eindtotaal 33.750 5.425 8.325 10.825 9.175

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 5.1 
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8. Mobiliteit 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
8. Mobiliteit Dhr. J.H. Ekkers 

Commissie 
Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling van het hoofdstuk Mobiliteit is het waarborgen en verbeteren van de bereikbaarheid van 
de provincie Utrecht voor alle vervoerswijzen. Daarbij zijn onze beleidsspeerpunten: 

1. Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet 
2. Het bevorderen van goederenvervoer over water 
3. Het verbeteren van de bereikbaarheid van binnensteden 
4. Het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer 

 

Indicatoren uit collegeprogramma 

- Geactualiseerd SMPU begin 2008  
- Tariefacties OV vanaf 2008  
- Doelen uit het Randstad Urgent gerealiseerd in 2011 

2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Het verbeteren van de verkeersafwikkeling op het hoofdwegennet 
 
Pakketstudies: een forse impuls in samenhangende maatregelen om Utrecht bereikbaar te houden 
Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Utrecht stellen rijk en regio € 3,1 miljard 
beschikbaar. Met dit geld kunnen maatregelen worden genomen die de bereikbaarheid van de regio 
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Utrecht, en daarmee de ruimtelijk economische ontwikkeling van de regio Utrecht, moeten garanderen.  
 
De regio Utrecht is met vijf projecten vertegenwoordigd in het programma Randstad Urgent. Eén van de 
projecten is “Draaischijf van Nederland”.Voor Randstad Urgent worden de eerste ‘korte termijn 
maatregelen’ in december 2007 vastgesteld. In 2008 worden er in samenwerking met het rijk en de 
regionale partijen twee Pakketstudies afgerond voor twee samenhangende pakketten aan verkeers- en 
vervoermaatregelen voor dé grote verkeersknooppunten in Utrecht. Eén voor het gebied binnen en 
rondom de Ring Utrecht en één voor het gebied binnen en rondom de driehoek 
Amersfoort/Hilversum/Utrecht. Het gaat om maatregelen voor zowel de verbetering van het fietsverkeer, 
autoverkeer als voor het openbaar vervoer. De Pakketstudies geven een forse impuls aan de 
bereikbaarheid van de regio Utrecht. Na besluitvorming over de samenhangende pakketten aan verkeers- 
en vervoermaatregelen worden de verschillende maatregelen vanaf 2010 verder uitgewerkt en 
uitgevoerd. Vanwege complexe voorbereidingen en procedures wordt de hoofdmoot van de maatregelen 
pas aan het einde van onze collegeperiode uitgevoerd. Daarom zullen wij eerder starten met zogenaamde 
‘No-regretmaatregelen’ die betekenisvol zijn en vooruitlopen op het gehele Pakket. 
 
Resultaten in 2008: 

• Twee vastgestelde Pakketstudies voor Ring Utrecht en driehoek Amersfoort/Hilversum/Utrecht.  
 
Vooruitblik 2009-2011 

• Uitvoering van no-regretmaatregelen vooruitlopend op gehele maatregelenpakketten; 
voorbereiding en uitvoering van gehele maatregelenpakketten. 

 
Actualisering Strategische Mobiliteitsplan Provincie Utrecht  
In 2003 heeft Provinciale Staten het Strategische Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU) vastgesteld. 
Destijds is afgesproken deze nota na vier jaar te actualiseren. De actualisatie heeft plaatsgevonden, 
waarbij rekening is gehouden met de inmiddels verschenen rijksnota Mobiliteit. De Nota van 
Wijzigingen van het SMPU heeft in 2007 ter visie gelegen ten behoeve van de inspraak. Op basis van de 
ingekomen inspraakreacties wordt een inspraaknota opgesteld waarin wordt aangegeven op welke wijze 
de inspraakreacties aanleiding zijn tot aanpassing van de Nota van Wijzigingen van het SMPU. Deze 
wijzigingen zullen worden verwerkt in het bestaande SMPU waardoor een geactualiseerd SMPU 
ontstaat. Het geactualiseerde SMPU zal begin 2008 aan Provinciale Staten ter behandeling worden 
voorgelegd.  
 
2008 

• Een geactualiseerd SMPU 
 
Knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd  
De knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd maken onderdeel uit van de Pakketstudies. Voor 
deze knelpunten worden door rijk en regio herinrichtingsvoorstellen uitgewerkt. Deze zullen wij 
beoordelen op kosten en probleemoplossend vermogen. De provinciale betrokkenheid blijft beperkt tot 
het verstrekken van een financiële bijdrage aan de te nemen maatregelen. Besluitvorming over de 
verdere uitwerking en uitvoering vindt plaats in het kader van de Pakketstudies. De uitvoering vindt dan 
ook op zijn vroegst vanaf 2010 plaats. 
 
Resultaten in 2008: 

• 3 vastgestelde herinrichtingsvoorstellen voor de knelpunten Hoevelaken, Eemnes en Rijnsweerd 
als onderdeel van de Pakketstudies. 

 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering herinrichtingsvoorstellen (vanaf 2010 en verder). 
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Mobiliteitsmanagement 
De verkeersafwikkeling kan worden verbeterd door het wegennet beter te benutten en de 
verkeersstromen te sturen. Daartoe willen wij in overleg met rijk en regio de Utrechtse Regionale 
Verkeersmanagementcentrale (RVMC) oprichten. Begin 2008 willen wij hierover definitieve keuzes 
maken en vervolgens gaan wij aanbesteden, zodat het RVMC vanaf 2009 operationeel is. Met het beter 
sturen van verkeer en verbetering van incidentmanagement zal de verkeersafwikkeling wezenlijk 
verbeteren. Naar verwachting zal het aantal voertuigverliesuren dalen met 8,5 % op het hoofdwegennet 
tot 20% op het onderliggend wegennet. Behalve voor het autoverkeer willen wij soortgelijke ICT-
maatregelen ook toepassen in het openbaar vervoer; bijvoorbeeld voor dynamische reizigersinformatie 
en het detecteren van bussen bij met verkeerslichten geregelde kruisingen.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgesteld voorstel voor de Utrechtse Regionale Verkeersmanagementcentrale. 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Een operationeel Utrechtse Regionale Verkeersmanagementcentrale  

 
Het bevorderen van goederenvervoer over water 
 
Onderzoek Blue Ports 
Om vervoer over water te bevorderen willen wij met het bedrijfsleven en de gemeenten Utrecht en 
Nieuwegein de bedrijventerreinen Lage Weide en ’t Klooster omvormen tot Blue Port. Dit zijn terreinen 
aan het water die toegankelijk zijn voor goederenoverslag. In 2008 wordt een onderzoek naar Blue Ports 
afgerond.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een afgerond onderzoek Blue Ports Lage Weide en ’t Klooster.  
 
Het verbeteren van de bereikbaarheid van binnensteden 
 
Bereikbaarheid binnensteden/transferia’s/OV-knooppunten 
Wij willen de bereikbaarheid van binnensteden verbeteren door meer gebruik van het openbaar vervoer 
en vermindering van het autogebruik binnen de steden. Het primaat hiervoor ligt bij de gemeenten. Wij 
ondersteunen de aanpak van gemeentelijke transferia (bijvoorbeeld in Utrecht en Amersfoort) met een 
financiële bijdrage.  
Wij zijn nauw betrokken bij het stationsgebied Driebergen-Zeist. Hier komt een kwalitatief hoogwaardig 
Openbaar Vervoerknooppunt waar de bussen een goede aansluiting hebben op de treinen en het 
treinverkeer conflictvrij kruist met het overige verkeer. 
 
Resultaten in 2008: 

• Planvorming 
 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Uitvoering  
 
Het vergroten van het gebruik van het openbaar vervoer 
 
Tariefsacties openbaar vervoer 
Wij willen het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijker maken door middel van tariefsacties. De 
mogelijkheid van tariefsacties is opgenomen in de nieuwe openbaar vervoerconcessie. Wij nemen van 1 
januari tot 1 juli 2008 een proef met een tariefsactie in het openbaar vervoer tussen Amersfoort en De 
Uithof. De resultaten van deze proef zullen mogelijk tot nieuwe voorstellen leiden. Eind 2007/begin 
2008 vindt de Europese aanbesteding plaats van de openbaar vervoerconcessie die vanaf 14 december 
2008 in werking treedt 
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Resultaten in 2008: 
• Een proef met openbaar vervoer tussen Amersfoort en De Uithof  
• Een Europese aanbesteding van de openbaar vervoerconcessie 
• Een vastgestelde openbaar vervoerconcessie 2008-2016 

 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 08. Mobiliteit
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Onderzoek realisatie Blue Ports 300 0 300 0 0 0
2 Gerichte tariefsacties OV 5.000 0 500 1.500 1.500 1.500
3 Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en 

Rijsweerd (is onderdeel Pakketstudies)
10.000 0 0 0 2.500 7.500

4 Mobiliteitsmanagement 8.000 4.000 4.000 0 0 0
5 Pakketstudies 34.000 0 1.000 8.500 8.500 16.000
6 Bereikbaarheid binnensteden en transferia 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500
7 Stationsgebied Driebergen-Zeist (openb.verv) 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250

Eindtotaal 72.300 4.000 9.550 13.750 16.250 28.750

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
− Programma 4.5 en 4.6 
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9. Samenleving, 
cultuur en sport 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
9. Samenleving, Cultuur en Sport Mw. A.H. Raven 

Commissie 
Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
De doelstelling voor Samenleving, Cultuur en Sport is de instandhouding en versterking van een 
kwalitatief hoogwaardig en verscheiden cultuuraanbod en culturele infrastructuur (inclusief media, 
bibliotheken en erfgoed), alsmede het vergroten van publiekbereik en cultuurparticipatie. En het 
stimuleren van de sociale samenhang op het gebied van samenleven, bewegen en je inzetten voor 
anderen. 
 
We vertalen het algemene cultuurdoel als volgt naar subdoelen voor: 

Cultuur 
1. we bevorderen dat zo veel mogelijk inwoners deelnemen aan cultuur dan wel er kennis van 

nemen 
2. we bevorderen dat er een veelzijdig en kwalitatief goed kunstaanbod is voor een breed en 

divers publiek 
3. we bevorderen dat er een onafhankelijke, hoogwaardige, voor iedereen toegankelijke 

informatievoorziening (media) bestaat 
4. we zetten ons in voor het behoud, beheer en publieksbereik van cultureel erfgoed 
 
Samenleving 
5. Het op peil houden van voorzieningen in de kleine kernen 
6. Volgens het nabijheidprincipe de inzet van vrijwilligers zo dicht mogelijk bij gebruikers 

realiseren 
 
Sport 
7. een substantieel deel van de ruim 40% burgers die onvoldoende beweegt, (alsnog) aan het 

bewegen krijgen  
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Indicatoren uit collegeprogramma: 

- Vaststelling Cultuurprogramma in 2009 
- Utrechtse Schatkamer gerealiseerd in 2011 
- 60% van de minimumvariant NHW en 60% van de projecten Grebbelinie gerealiseerd in 2011  
- 18 kleine kernenprojecten succesvol uitgevoerd in 2010 
- Programma “Bewegen” ontwikkeld in 2008  

2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Het vergroten van de cultuurparticipatie, cultuurbereik en het cultuuraanbod 

Voortzetting en vernieuwing Cultuurprogramma 
Het jaar 2008 is het laatste jaar van het lopende 4-jarige cultuurprogramma. In het cultuurprogramma is 
het beleid geformuleerd voor de kunsten, media, erfgoed en voor cultuurbereik. Speerpunten in het 
lopende beleid zijn de bibliotheekvernieuwing, de realisatie van cultuurhuizen, de uitvoering van het 
actieprogramma cultuurbereik en de uitvoering van de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS). 
Belangrijke structurele pijlers in het lopende cultuurprogramma zijn de ondersteuning van een aantal 
provinciale ondersteunende instellingen (zoals KunstCentraal, Zimihc en Landschap Erfgoed Utrecht) en 
de ondersteuning van podiumkunsten via de cultuurconvenanten met rijk en gemeenten. De middelen 
voor de regionale omroep zijn eveneens in het cultuurprogramma opgenomen. 
 
Wij hebben een startnotitie cultuurbeleid 2009-2012 vastgesteld. Thema’s waar wij aandacht aan willen 
schenken zijn Cultuur & Ruimte, Cultuur & Samenleving en Cultuur & Kracht. In 2008 zal het nieuwe 
cultuurprogramma worden vastgesteld, waarvoor wij de bestaande middelen minimaal zullen 
continueren.  
Ten behoeve van het beleidsproces voor de uitvoering van het cultuurprogramma organiseren wij 
regiobijeenkomsten en expertmeetings. Daarnaast stellen wij een Adviescommissie Cultuurconvenant in. 

Resultaten in 2008: 
• Een vastgesteld Cultuurprogramma 2009-2012 
• Vastgestelde Convenantsafspraken Cultuur met rijk en gemeenten Utrecht en Amersfoort 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Uitvoering cultuurprogramma 2009-2012 
• Start programma’s en projecten Cultuur & Ruimte, Cultuur & Samenleving en Cultuur & Kracht 

 

De geschiedenis en het cultureel erfgoed zijn fysiek en/of digitaal beschikbaar voor een brede 
laag van de Utrechtse samenleving voor educatie, onderzoek en vrijetijdsbesteding  

Utrechtse Schatkamer 
Wij willen beter inspelen op de publieke belangstelling voor geschiedenis en erfgoed. Om dit te bereiken 
is van belang dat collecties, archieven, musea, cultuurhistorische databestanden en dergelijke goed 
toegankelijk zijn. Wij willen het publieksbereik van musea, archieven, historische verenigingen 
(informatie, educatie, evocatie) op een innovatieve wijze verbeteren. 
 
Een nieuw programma Utrechtse Schatkamer wordt opgesteld voor de ontwikkeling en (digitale) 
ontsluiting van erfgoed en versterking regionale geschiedenis. Hierin worden onder andere diepte-
investeringen gedaan in musea samen met gemeenten, regionale samenwerkingsimpulsen, impulsen voor 
verdere professionalisering van musea en de regionale geschiedenis en de samenwerking tussen musea 
en regionaal historische centra’s,  
Binnen de doelen van de Utrechtse Schatkamer en het project Van Collectie naar Connectie willen we in 
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2008 maximaal € 500.000 bijdragen aan de uitbreiding en herinrichting van het museum in Spakenburg. 
Voor de ontsluiting van de kadastrale atlas via internet en voor de digitalisering van historische 
(archief)bronnen stellen we extra middelen beschikbaar.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vernieuwd museum Spakenburg.  
• Een via internet ontsloten kadastrale atlas.  
• Een vastgesteld Programmaplan Utrechtse Schatkamer. 
• Een ‘Gratis Rondje Musea’ (voortzetting bestaand beleid) 

Vooruitblik 2009-2011 
• Investeringen in herinrichting 3 á 4 musea/bezoekercentra (waarbij gedacht wordt aan 

Veenendaal, Marickenland, Wijk bij Duurstede) 
• Digitalisering archieven en aansluiting archieven bij RHC’s 
• Cultuurhistorische hoofdstructuur via website publiek goed ontsloten 
• Innovatieve vormen van publieksbereik in erfgoed (bijvoorbeeld multimedia toepassingen zoals 

GPS techniek) culturele-toeristische arrangementen, nieuwe economische dragers in 
monumenten)  

• Programma Utrechtse Schatkamer gerealiseerd in 2011 
 

Versterkt cultuuraanbod en cultuurparticipatie 
 
Onze prioriteiten zijn: 

• Programma Vrede van Utrecht 
We zetten ons komende jaren nog sterker in voor de viering van de historische Vrede van Utrecht 
in 2013. We willen bijdragen aan de gezamenlijke ambitie van stad, provincie en andere partners 
en stellen hiervoor extra middelen beschikbaar. Met het programma Vrede van Utrecht wil de 
provincie Utrecht de culturele infrastructuur van stad en regio versterken. De viering moet ook 
bijdragen aan de nominatie van Utrecht als Culturele Hoofdstad in 2018, waarover in 2012 wordt 
beslist. 
We willen bijdragen aan programmatische versterking van het culturele aanbod, maar ook aan 
noodzakelijke investeringen ter versterking van de fysieke culturele infrastructuur, niet alleen in 
de stad maar ook in de regio. Dit soort investeringen zijn kostbaar; vanwege het belang dat we 
eraan hechten hebben we daarom hier extra middelen voor opgenomen. Begin 2008 presenteert de 
stichting Vrede van Utrecht een Plan van Aanpak. Wij bepalen op basis van het plan van aanpak 
onze concrete ambitie, bestuurlijke inzet en inzet van middelen. 

• Interculturele Festivals 
Wij willen de interculturele uitwisseling bevorderen door bij te dragen aan de organisatie van 
interculturele festivals. Wij stellen hiervoor een subsidieregeling op met als insteek om minimaal 
3 festivals met een landelijke uitstraling mede mogelijk te maken.  

• Amateurkunstpodium 
We stellen in 2007/2008 een extra subsidiebedrag beschikbaar gericht op een meer divers aanbod 
van podiumkunstproducties. 

• Cultuurhuizen 
De cultuurhuizen hebben als doel het faciliteren van ontmoeting, sociale cohesie en het 
toegankelijk maken van kennis. Vanwege het succes van de vorige regeling, stellen wij een 
nieuwe subsidieregeling op. Deze gaat in vanaf 2008 en loopt door tot en met 2009. De 
verwachting is dat in 2009 het beschikbare budget is besteed. 

 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde nieuwe subsidieregeling Cultuurhuizen.  
• Een vastgestelde regeling interculturele festivals. 
• Een vastgesteld Plan van Aanpak Vrede van Utrecht. 
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Vooruitblik 2009-2011: 
• Realisatie 10 cultuurhuizen-nieuwe stijl 
• Uitvoering meerjarenprogramma Vrede van Utrecht 

Investeren in erfgoed 
 
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Grebbelinie zijn uitvoeringsprogramma’s tot stand 
gekomen. Komende jaren gaan we aan de slag met de uitvoering van concrete projecten, via de 
uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland en de gebiedsprogramma´s. Voor de Limens ligt prioriteit bij 
de drie castella rond Utrecht en met name bij het castellum Vechten. We maken een inrichtingsplan voor 
het castellumterrein Vechten. 
We zetten ons komende jaren extra in voor het behoud van cultuurhistorische erfgoedparels, vooral 
kerken en industrieel erfgoed.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde subsidieregeling voor erfgoedparels.  
 
Vooruitblik 2009-2011: 

• Realisatie van 60% van de minimumvariant Nieuwe Hollandse Waterlinie en 60 % van de 
projecten Grebbelinie met middelen uit de AVP 

• Realisatie van het Nationaal Liniebezoekerscentrum op Fort Vechten 

SAMENLEVING 
 
Het op peil houden van voorzieningen in de kleine kernen 
 
De leefbaarheid in dorpen wordt bedreigd door het verdwijnen van voorzieningen. Niet alleen het aantal 
winkels en cafés neemt gestaag af. Ook dorpshuizen en scholen hebben moeite het hoofd boven water te 
houden. Dorpsbewoners moeten verder weg om te halen wat ze nodig hebben en er is minder 
gelegenheid om elkaar in het dorp te ontmoeten. 
Met 26 projecten in kleine kernen in 17 gemeenten zijn wij actief als ontwikkelingspartner van 
gemeenten om te bezien of het voorzieningenniveau kan worden verbeterd of, op zijn minst, kan worden 
behouden. Kernpunt is het betrekken van burgers bij de problemen in hun dorp in zogenaamde “bottom-
up”processen vanuit de overtuiging dat hùn probleemdefinities en hùn oplossingsrichtingen bepalend 
zijn voor het welslagen van leefbaarheidsprojecten. Het project is voortgekomen uit de vorige 
collegeperiode (2004-2007) maar heeft in de uitvoering een doorloop tot 2010. Jaarlijks zal het verloop 
worden geëvalueerd en zonodig zal de uitvoering worden bijgesteld. In de vorige collegeperiode zijn er 
voor de leefbaarheidsprojecten tot 2010 middelen voorzien.  
 
Resultaten in 2008: 

• Uitvoering totaalplan leefbaarheid kleine kernen 
• Er zijn 10 projecten van het totaalplan leefbaarheid kleine kernen uitgevoerd 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Uitvoering totaalplan leefbaarheid kleine kernen 
• Tenminste 20 projecten in kleine kernen uitgevoerd 
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Volgens het nabijheid-principe de inzet van vrijwilligers zo dicht mogelijk bij gebruikers 
realiseren 
 

Vrijwilligers 
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij de gemeenschapsopbouw. Wij willen het vrijwilligerswerk versterken 
daar waar urgente problemen zich voordoen en de provincie een logische rol heeft.  
Dit doen we door middel van diverse projecten. Deze projecten worden uit de reguliere middelen 
gefinancierd.  
 

Resultaten in 2008 
• Start nieuwe projecten 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Uitvoering projecten 

 

SPORT 
 

Een substantieel deel van de ruim 40% burgers die onvoldoende beweegt, (alsnog) aan het 
bewegen krijgen 
 
Breedtesport 
Wij willen burgers die onvoldoende bewegen meer laten bewegen. Ons streven daarbij is dat we 
individuele burgers en groepen burgers die nu niet sporten of bewegen structureel in beweging laten 
komen. We gaan meten of er meer mensen daadwerkelijk zijn gaan bewegen. Hierdoor ontwikkelen zij 
een gezondere leefstijl en een grotere maatschappelijke participatie. Wij maken een Kadernota 
Breedtesport die wordt vertaald in een meerjarig programma Breedtesport (2008-2010).  
 
Wij ondersteunen gemeenten om contextgebonden omnisportfaciliteiten6 te (helpen) ontwikkelen en 
promoten. Wij ondersteunen projecten waarin sporten en bewegen structureel worden ingebed in het 
brede-school-concept, gekoppeld worden aan programma’s van cultuurhuizen of die sporten en bewegen 
in kleine kernen mogelijk maken waardoor op die locaties een bewegingsaanbod behouden kan blijven 
of (toch) aangeboden kan worden. Wij willen samenwerken met bestaande sportorganisaties. Zij 
beschikken immers over kennis, expertise en faciliteiten. Wij zien het als onze taak om een verbindende 
rol te vervullen tussen sportorganisaties en maatschappelijke instellingen. Ook zullen wij succesvolle 
“beweegmethodieken” vastleggen en verspreiden en deskundige ondersteuning faciliteren. Tot slot wordt 
op projectmatige basis bewegingsfaciliteiten aangeboden voor specifieke doelgroepen, die meer moeten 
gaan bewegen en met eerdergenoemde activiteiten (nog) niet worden bereikt, bijvoorbeeld allochtone 
vrouwen. 
 
Resultaten in 2008: 

• Een vastgestelde meerjarenprogramma Breedtesport 2008-2010 

Vooruitblik 2009-2011: 
• Een uitgevoerd meerjarenprogramma Breedtesport 

 

6 Omnisportfaciliteiten zijn sport- en bewegingsvoorzieningen die aansluiten bij de gevarieerde wensen/behoeften van burgers, 
bij bestaande contexten (buurt/school/arbeid/ouderen), qua aanbod kunnen variëren, in combinatie met ander aanbod worden 
aangeboden en meer op participatie en integratie dan op competitie zijn gericht. 
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3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 09. Samenleving en cultuur
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl 2.000 1.000 1.000
2 Cultuurprogramma 2009-2012 (incl Podiumkunst) 9.060 3.020 3.020 3.020
3 Extra subsidiebudget podiumkunst 226 113 113
4 Voorbereidingskosten cultuurprogramma 100 50 50
5 Vrede van Utrecht 10.000 0 1.000 3.500 3.000 2.500
6 Sport 3.000 1.000 1.000 1.000 0
7 Subsidiering interculturele festivals 400 100 100 100 100
8 Programma "Utrechtse schatkamer" 4.500 750 1.250 1.250 1.250
9 Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg 500 500
10 Gratis rondje Musea 100 100
11 Digitaliseren kadastrale Atlas 100 100

Eindtotaal 29.986 163 4.713 9.870 8.370 6.870

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 5.4 
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10. Jeugd, onderwijs 
en zorg 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
10. Jeugd, onderwijs en zorg Mw. M.G. Dekker 

Commissie 
Wonen, Maatschappij en Cultuur (WMC) 

1. Wat willen we bereiken? 
De doelstelling van Jeugd, onderwijs en zorg is “Samen bouwen, iedereen doet mee”, het bevorderen 
van sociale cohesie en maatschappelijke participatie. Zorg en welzijn voor jeugd en kwetsbare groepen. 
Daarbij zijn onze programma’s: 

1. Sociale Agenda 2007-2011 
2. Utrechtse Jeugd Centraal  
3. Jeugdzorg 
4. Wel Thuis!  

 
kengetal Nulmeting 2006 2008 2009 2010 2011 
woningen met zorg en welzijn     24.000 

Indicatoren uit collegeprogramma 

- Programma Utrechtse Jeugd Centraal in uitvoering in 2008 
- Crisisteam jeugdzorg geïmplementeerd in 2008 
- Uitvoeringsprogramma onderwijs en arbeidsmarkt in uitvoering in 2008 
- Wel Thuis 2 uitgevoerd in 2011: 24.000 woningen met welzijns- en zorgvoorzieningen gepland 
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2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
SOCIALE AGENDA 2007-2011 
 
Voor de Sociale Agenda 2007-2011 zijn op basis van het Sociaal rapport 2006 en debatten vier thema’s 
geselecteerd: opgroeien, vergrijzing, integratie en leefbaarheid. Delen van deze thema’s worden 
ondergebracht in de programma’s Utrechtse Jeugd Centraal en Wel Thuis! 2 
De drie programmalijnen van de Sociale Agenda 2007-2011 zijn:  

A. Onderwijs-arbeidsmarkt 
B. Integratie  
C. Leefbaarheid 

 
Deze programmalijnen worden in nauw overleg met het veld nader uitgewerkt in een concreet 
uitvoeringprogramma met bijbehorende begroting. In totaal is voor de periode 2008 t/m 2011 
beschikbaar € 9,6 miljoen.   
 
Onderwijs-arbeidsmarkt  
 
De programmalijn ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ wordt uitgewerkt in vijf onderwerpen waarin nauw 
met gemeenten en het onderwijsveld wordt samengewerkt.7

1. Voorkomen en bestrijden voortijdig schoolverlaten 
Zowel vanuit economisch als vanuit sociaal oogpunt is het van belang om menselijk kapitaal te 
benutten. Dat begint bij het behalen van een startkwalificatie. Met behulp van een 
startkwalificatie komen jongeren beter aan het werk en zal de jeugdwerkloosheid afnemen. De 
eerste verantwoordelijkheid voor dit beleidsterrein ligt bij scholen en gemeenten. Waar 
gewenst en mogelijk zullen wij de gemeenten en scholen ondersteunen door bijvoorbeeld 
instrumentarium te ontwikkelen (verbeteren registratiesystemen, ontwikkelen methodische 
aanpak jongerenloketten, bevorderen aansluiting VMBO MBO) waardoor de aanpak 
effectiever wordt.  

 
2. Aanpak jeugdwerkloosheid  

In vervolg op het onderzoek naar de Utrechtse jeugdwerkloosheid (2006) wordt in 
samenwerking met het veld initiatieven genomen om onder meer het aantal beschikbare 
stageplekken en leerwerkplaatsen (bijvoorbeeld in de bouw) bij werkgevers te vergroten. In 
samenwerking met Gemeentelijke Sociale Diensten, CWI’s en het UWV wordt gestreefd naar 
een sluitende aanpak waardoor jongeren naar school gaan of werken.8

3. Verbeteren van de arbeidsmarktpositie van mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt  
Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het vinden van werk voor bijvoorbeeld oudere werklozen 
moeilijk. Daarom investeren wij in het stimuleren van arbeidsparticipatie van groepen met een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen. Een van de projecten is de ´Alternatieve 
Werkmethode´ waarbij niet werkende werkzoekenden van 45 jaar of ouder zichzelf voor een 
aantal uren verhuren aan bedrijven die ervoor kiezen dit werk niet middels een dienstverband te 
laten doen. Daarnaast kan de beroepskeuze voor kansrijke sectoren zoals de techniek of de zorg 
worden gestimuleerd.  

 
4. Het tegengaan van segregatie in het voorgezet onderwijs 

Het tegengaan van segregatie in het voortgezet onderwijs door middel van het doorzetten van 
het project Stratego. Het resultaat is een stabiele situatie in de leerlingstromen in de regio, 
waardoor onder andere segregatie in de stad Utrecht wordt tegengegaan.  

 

7 Zie ook hoofdstuk 7; Economische Zaken en recreatie 
8 Het voornemen van het kabinet voor de leerwerkplicht van jongeren tot 27 jaar 
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5. Stimuleren van alfabetisering 
Uit onderzoek van het Cinop blijkt dat er in Utrecht een grote groep inwoners (105.000) is die 
veel moeite heeft met lezen en schrijven. Wij willen een gerichte impuls geven aan het 
terugdringen van laaggeletterdheid. Het aantal mensen dat deelneemt aan cursussen of andere 
leervormen op het terrein van lezen en schrijven dient hierdoor substantieel te stijgen. 

 
Resultaten in 2008 

• Een vastgesteld uitvoeringsprogramma Sociale Agenda waarin Onderwijs-Arbeidsmarkt een 
van de hoofdthema’s is 

• In samenspraak met het veld ontwikkelen en uitvoeren van projecten 

Vooruitblik 2009-2011 
• In samenspraak met het veld ontwikkelen en uitvoeren van projecten 

 

Integratie;  het bevorderen van sociale cohesie en stimuleren van ontmoeting 
 
Integratie is in 2006 aan de Sociale Agenda 2004-2007 toegevoegd. Integratie blijft ook in de Sociale 
Agenda 2007-2011 een thema.  
Binnen het programma Utrechtse Jeugd Centraal is expliciete aandacht voor de toegankelijkheid van 
preventief jeugdbeleid en jeugdzorg voor allochtone gezinnen. In de voorbereiding van Wel Thuis2 
komt de vraag aan de orde of er specifiek aandacht moet zijn voor allochtone ouderen. In het 
programma Onderwijs en Arbeidsmarkt is segregatie in het onderwijs een van de onderwerpen en het 
stimuleren van alfabetisering komt eveneens aan bod. 
Binnen de programmalijn Integratie willen wij projecten vormgeven die tot doel hebben het bevorderen 
van sociale cohesie, het stimuleren van ontmoetingen en van deelname aan de samenleving. 
 
Resultaten in 2008 

• Een vastgesteld uitvoeringsprogramma Sociale Agenda waarin Integratie een hoofdthema is 
• Via lopende en nieuwe projecten uitvoering geven aan dit thema 

Vooruitblik 2009-2011 
• Via lopende en nieuwe projecten uitvoering geven aan dit thema 
 

Leefbaarheid; verbeteren van de leefbaarheid in kleine kernen en de leefbaarheid in 
stadsvernieuwingswijken 
 
De leefbaarheidproblematiek is binnen de provincie Utrecht niet overal hetzelfde. We hebben te maken 
met grootstedelijke problematiek in achterstandswijken, als met de leefbaarheid door afname van de 
voorzieningen in de plattelandsgemeenten. Ook de opkomst van stedelijke problematiek in de 
suburbane gemeenten binnen onze provincie vraagt om aandacht.  
Het thema Leefbaarheid Kleine Kernen uit de Sociale agenda 2004-2006 wordt doorgezet tot 2011.  
Belangrijk element daarin is de burgerparticipatie. 
In de grote en middelgrote gemeenten, met name in de stadsvernieuwingswijken, kunnen wij met 
behulp van het Fonds Stedelijk bouwen en wonen een bijdrage leveren. Hierbij wordt bijzondere 
aandacht gevraagd voor de participatie van bewoners en voor de sociale component binnen 
stadsvernieuwing en wijkontwikkeling.    
 
Resultaten in 2008 

• Doorzetten van thema leefbaarheid in kleine kernen (zie hoofdstuk 9 Samenleven,cultuur en 
sport) 

• Ontwikkelen van het sociale component binnen het Fonds Stedelijk Bouwen en Wonen (zie 
ook hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke vernieuwing) 
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Vooruitblik 2009-2011 
• Zie hoofdstuk 9 Samenleving, cultuur en sport en hoofdstuk 4 Wonen en stedelijke 

vernieuwing 
 

JEUGDZORG EN UTRECHTSE JEUGD CENTRAAL  
 
De doelstelling van Jeugdzorg en het programma “Utrechtse Jeugd Centraal” is dat elke jeugdige die 
daar recht op heeft op tijd en op maat de juiste hulp krijgt. Wij zorgen vanuit onze wettelijke 
verantwoordelijkheid als financier en regisseur voor een bereikbaar en voldoende beschikbare toegang 
tot de jeugdzorg. Dit doen zij via het Bureau Jeugdzorg Utrecht, en een toereikend vraaggestuurd 
cliëntgericht samenhangend jeugdzorgaanbod in brede zin.  
 
JEUGDZORG 

1. Het verminderen van de wachtlijsten voor de jeugdzorg 
2. Het beter betrekken van cliënten bij het provinciaal jeugdzorgbeleid 
3. Het verbeteren van de bedrijfsvoering van Bureau Jeugdzorg Utrecht  

 
Het verminderen van de wachtlijsten voor de jeugdzorg 
 
Continueren extra capaciteit ter bestrijding wachtlijsten 
In de vorige collegeperiode is € 1.295 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor het terugdringen van 
de wachtlijsten in de jeugdzorg. Met deze middelen is tijdelijk extra capaciteit gerealiseerd waardoor 
gemiddeld zeventig kinderen met problemen per jaar extra zijn geholpen. Ondanks deze extra inzet zijn 
er, door de stijgende vraag naar jeugdzorg, nog steeds wachtlijsten. De extra capaciteit is ook de 
komende jaren hard nodig. Het resultaat is het terugdringen wachttijden en het verminderen van de 
wachtlijsten in de jeugdzorg. 
 
Resultaten in 2008 

• Voortzetten van inkopen van jeugdzorgplaatsen bij zorgaanbieders om deze tijdelijke extra 
capaciteit te continueren en daarmee voorkomen dat wachtlijsten weer verder toenemen.  

 
Vooruitblik 2009-2011  

• Voortzetten van inkopen van jeugdzorgplaatsen bij zorgaanbieders om deze tijdelijke extra 
capaciteit te continueren en daarmee voorkomen dat wachtlijsten weer verder toenemen.  

 

Het verbeteren van de bedrijfsvoering van Bureau Jeugdzorg Utrecht 
 
Uitvoeren verbeterplan Bureau Jeugdzorg Utrecht 
In 2006 hebben wij ingegrepen in de leiding van Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJU). Er is een interim 
directeur aangesteld en BJU heeft een meerjarenverbeterplan ingediend. In 2007 is hiervoor een 
bijdrage beschikbaar gesteld. Ook in 2008 - 2009 dragen wij bij aan de realisatie van dit verbeterplan. 
Dit leidt ertoe dat er in 2009 sprake is van een robuust BJU dat tenminste aan alle wettelijke vereisten 
en aan overige in de sector geldende normen (bijvoorbeeld voor doorlooptijden) voldoet, beschikt over 
een excellente uitvoeringsorganisatie en over goede bestuurlijke- en ketenrelaties met provincie en 
jeugdzorgaanbieders. Het resultaat hiervan is het verbeteren van de bedrijfsvoering van BJU met name 
als het gaat om personeel, organisatie, automatisering en financiën.  
 
Resultaten in 2008  

• Uitvoeren meerjarig verbeterplan.  
 
Vooruitblik 2009-2011  

• Uitvoeren meerjarig verbeterplan 
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Het beter betrekken van cliënten (en hun ouders) bij het provinciaal jeugdzorgbeleid 
 
Ondersteunen van Cliëntenplatform jeugdzorg 
De Wet op de jeugdzorg verplicht provincies om cliënten te betrekken bij de totstandkoming van het 
provinciale jeugdzorgbeleid. De cliënten in de jeugdzorg zijn echter nog maar zeer beperkt 
georganiseerd en de kennis die noodzakelijk is om te kunnen participeren in het totale 
veranderingsproces van de jeugdzorg is nog onvoldoende aanwezig. Wij ondersteunen de 
totstandkoming van een onafhankelijk provinciaal cliëntenplatform en de ondersteuning van 
cliëntenraden bij jeugdzorginstellingen en bureau jeugdzorg Utrecht. Het resultaat is een onafhankelijk 
cliëntenplatform jeugdzorg en acht onafhankelijke cliëntenraden. Zij functioneren als volwaardig 
gesprekspartner voor de provincie en de instellingen. Gedurende deze periode wordt gekeken hoe deze 
functies kunnen worden ondergebracht bij een bestaande organisatie in de provincie Utrecht. 
 
Resultaten in 2008 

• Het ondersteunen van een provinciaal cliëntenplatform en 8 cliëntenraden door het aanreiken 
van instrumenten en een bijdrage in kosten voor personeel, huisvesting, website en 
activiteitenkosten.  

 
Vooruitblik 2009-2011  

• Het ondersteunen van een provinciaal cliëntenplatform en 8 cliëntenraden door het aanreiken 
van instrumenten en een bijdrage in kosten voor personeel, huisvesting, website en 
activiteitenkosten 

 
UTRECHTSE JEUGD CENTRAAL 
 
Onderstaande onderdelen maken deel uit van het programma ‘Utrechtse Jeugd Centraal’. Dit 
meerjarenprogramma zal gezamenlijk met de Utrechtse gemeenten en het hele jeugdzorgveld nader 
worden uitgewerkt. Dit programma wordt voorzien van een concreet implementatietraject, dat in april 
2008 zal gaan starten, en bijbehorende begroting. In totaal is € 18.500 miljoen beschikbaar voor de 
periode 2008 t/m 2011. 
 

1. Het versterken van preventie en vroegsignalering  
2. Het verankeren van het onderwijs in de jeugdzorgketen. 
3. Het maken van een omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg 
4. Een meer effectieve en samenhangende keten van jeugdzorg  (o.a. het instandhouden van 

een  crisisinterventieteam) 
5. Het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg 
6. Het verbeteren van de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor allochtonen 

 

Het versterken van preventie en vroegsignalering 
 
O.a. door het stimuleren van centra voor jeugd en gezin in alle Utrechtse gemeenten 
Een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een centraal punt op lokaal niveau waar ouders, kinderen 
en jongeren terecht kunnen met allerlei vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is herkenbaar en 
laagdrempelig en biedt hulp bij dagelijkse problemen (jeugdbeleid). Er moeten dusdanige afspraken 
tussen de CJG’s en Bureau Jeugdzorg komen, dat indien nodig specialistische hulp (jeugdzorg) snel 
kan worden aangeboden. Het resultaat hiervan is ‘commitment’ bij alle Utrechtse gemeenten over één 
Utrechts CJG model, inclusief Elektronisch Kinddossier en een verwijsindex (dat voortbouwt op het 
landelijke basismodel). Daarnaast de totstandkoming van CJG’s als middel voor snelle hulp op maat zo 
dicht mogelijk bij huis. Hierbij wordt optimaal en efficiënt samengewerkt met Bureau Jeugdzorg 
Utrecht. 
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Resultaten 2008-2011 
• Ontwikkelen van een Utrechts model CJG, waarbij alle gemeenten hetzelfde model 

verwijsindex gebruiken,  
• Het stimuleren van de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) 
• Pilots tenminste in Amersfoort en Utrecht, voor de ontwikkeling van verdergaande integratie 

van gemeentelijke en provinciale taken.  
• Ondersteuning op maat voor gemeenten bij de totstandkoming van CJG’s.  
• Facilitering van participatie van BJU in CJG’s.  
• Voortzetting bestaande en stimuleren nieuwe “snijvlak”projecten.  De projecten die op het 

grensgebied van gemeentelijk jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg liggen 
 
Vooruitblik 2009-2011  

• Ontwikkelen van een Utrechts model CJG waarbij alle gemeenten hetzelfde model 
verwijsindex gebruiken,  

• Het stimuleren van de invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) 
• Pilots tenminste in Amersfoort en Utrecht, voor de ontwikkeling van verdergaande integratie 

van gemeentelijke en provinciale taken.  
• Ondersteuning op maat voor gemeenten bij de totstandkoming van CJG’s.  
• Facilitering van participatie van BJU in CJG’s.  
• Voortzetting bestaande en stimuleren nieuwe “snijvlak”projecten, dat wil zeggen projecten die 

op het grensgebied van gemeentelijk jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg liggen 
 

Het verankeren van het onderwijs in de jeugdzorgketen.  
 
Het versterken van de signaalfunctie van het onderwijs en het aansluiten bij de jeugdzorgketen.  
Naast het consultatiebureau is het onderwijs (basis en voortgezet) de enige plaats waar alle kinderen 
vanaf vier jaar gezien worden en waar contact is met hun ouder(s) of opvoeders. Hierdoor is het 
onderwijs in principe in staat om op een vroeg tijdstip eventuele problemen te signaleren. Binnen het 
onderwijs functioneren ZorgAdviesTeams (ZATs). Vanuit deze signaalfunctie en de zorg en hulp die 
binnen het onderwijs wordt verleend en voor de kinderen/jeugdigen die reeds in aanraking zijn 
gekomen met jeugdzorg is het van belang dat de scholen aangesloten zijn bij de Centra voor Jeugd en 
Gezin en de jeugdzorgketen. Het resultaten van onze inspanning is een betere aansluiting van het 
primair onderwijs en het voortgezet onderwijs in de provincie Utrecht op de brede jeugdzorgketen.   
 
Resultaten 2008-2011 

• Committment creëren voor deze doelstelling bij het primair onderwijs en het voortgezet 
onderwijs door in de eerste plaats een aantal opionleaders uit het onderwijs te verbinden aan 
deze doelstelling.  

• In overleg (afzonderlijk voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs) afspraken maken hoe 
onderwijs (zorgadviesteams)  en preventief jeugdbeleid en jeugdzorg beter op elkaar kunnen 
worden aangesloten. Voor een goede aansluiting is het gewenst dat de werkwijze van ZAT’s 
wordt afgestemd op de jeugdzorgketen.  

• Het instellen van twee expertteams (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) vanuit het 
onderwijs en de jeugdzorgketen die een advies opstellen hoe deze aansluiting het beste 
vormgegeven kan worden inclusief de aansluiting op de verwijsindex. Voorts worden pilots 
uitgevoerd om in de praktijk te toetsen of de aansluiting werkt. 

 
Vooruitblik 2009-2011  

• Uitvoering pilots om in de praktijk te toetsen of de aansluiting tussen het onderwijs 
(zorgadviesteams)  en preventief jeugdbeleid en jeugdzorg werkt 
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Het maken van een omslag van aanbod- naar vraaggerichte zorg 
 
Niet het huidige jeugdzorgaanbod, maar de werkelijke hulpvraag van de cliënt moet leidend zijn bij 
zowel het bepalen welke hulp een cliënt nodig heeft als bij het inrichten en inkopen van 
jeugdzorgaanbod. Dit is nu in beperkte mate het geval. We streven na dat er inzicht komt in de 
werkelijke vraag, van cliënten die instromen bij BJU enerzijds en van nog niet bereikte doelgroepen 
anderzijds.  
 
Resultaten in 2008  

• Een gezamenlijke (provincie, jeugdzorgaanbieders en bureau jeugdzorg) definitie van 
‘vraaggerichte zorg’ die ertoe leidt dat de werkelijke vraag leidend is voor de indicatiestelling 
door BJU en voor de inrichting van het jeugdzorgaanbod in brede zin. Hierbij is het 
uitgangspunt: één kind, één team, één plan ook als er sprake is intersectoraal aanbod.  

Vooruitblik 2009-2011 
• Voor alle hulpverlening wordt het uitgangspunt gehanteerd: één kind, één team, één plan ook 

als er sprake is intersectoraal aanbod 
 

Een meer effectieve en samenhangende keten van jeugdzorg  
 
De provincie is regisseur van de jeugdzorg. In dat kader investeren wij in een betere afstemming van 
werkprocessen tussen de verschillende sectoren in de jeugdzorg, zoals de jeugd-GGZ, de jeugd-LVG 
en de provinciaal gefinancierde jeugdzorg. Deze afstemming geldt uiteraard ook de toekomstige Centra 
voor Jeugd en Gezin en de ZorgAdviesTeams van het onderwijsveld. Provincie en partners hebben dit 
thema opgenomen in het meerjarenprogramma jeugdzorg Utrechtse Jeugd Centraal 
In 2007 is het project ‘intersectorale samenwerking in de jeugdzorg’ gestart. In 2007 zijn concrete 
implementatieplannen per sector klaar, deze zullen worden opgenomen in dit meerjarenprogramma 
Utrechtse Jeugd Centraal. 
Er is sprake van een sluitende keten zonder hiaten of dubbelingen in de indicatiestelling en 
hulpverlening in de jeugdzorgketen. Ook sluit de geleverde hulp aan bij de eerder verleende zorg of 
nog te verlenen zorg (waaronder nazorg), zodanig dat ook hier sprake is van één kind, één team, één 
plan. Vanaf 2008 kan Bureau Jeugdzorg Utrecht 24 uur per dag ingrijpen bij crisissituaties in de 
provincie Utrecht. Momenteel is er alleen sprake van 24-uurs bereikbaarheid. Vanaf 2008 zijn ook 
daadwerkelijk hulpverleners van BJU inzetbaar in crisissituaties. 
 
Deze programmalijn hangt nauw samen met de programmalijn: het versterken van preventie en 
vroegsignalering en de samenwerking met de gemeenten. 

Resultaten 2008 
• Uitvoeren implementatieplannen door zorgaanbieders 
• Het realiseren van 24 uurs crisisinterventieteams  
• Uitvoeren van het project ‘Clientenlogistiek en planning’ door provincie en zorgaanbieders en 

hierbij gebruik maken van bestaande kennis en ICT systemen 
 

Vooruitblik 2009-2011  
• Uitvoeren implementatieplannen door zorgaanbieders 
• Uitvoeren van het project ‘Clientenlogistiek en planning’ door provincie en zorgaanbieders en 

hierbij gebruik maken van bestaande kennis en ICT systemen 
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Het verhogen van de kwaliteit en effectiviteit van de jeugdzorg  
 
De kern van de Wet op de jeugdzorg is dat een cliënt op tijd adequate en passende hulp krijgt. Om dit 
te kunnen realiseren moet er meer inzicht komen in welke interventies (vormen van hulpverlening) wel 
en niet werken. Het systematisch meten en volgen van de effectiviteit van de jeugdzorg door 
instellingen in de jeugdzorgketen te ondersteunen bij het ontwikkelen, instandhouden en verbeteren van 
effectieve interventies. Daarmee kunnen vervolgens voorspellingen worden gedaan over de effectiviteit 
van deze interventies naar toekomstige cliënten. Wij sluiten ons aan bij het ‘Samenwerkingsverband 
Effectieve Jeugdzorg Nederland’. In het uitgevoerde doelmatigheidsonderzoek (2005-2006)‘Diagnose 
Doelmatigheid Jeugdzorg’ wordt geconstateerd dat in de Utrechtse jeugdzorg behoefte is aan een 
flexibeler zorgaanbod en meer hulp op maat (vraaggericht). Om dit te realiseren worden pilots 
zorgvernieuwing uitgevoerd door tijdelijk te investeren in nieuwe vormen van zorg die zich elders 
bewezen hebben. Deze kunnen ondermeer gericht zijn op de samenwerking tussen de jeugdzorg, de 
jeugd-GGZ, jeugd-LVG en het onderwijs. De vernieuwing kan indien effectief het bestaande 
zorgaanbod vervangen. 
 
Resultaten 2008 

• uitvoeren van pilots zorgvernieuwing 
• systematische effectmeting van interventies op basis van de intentieverklaring van het 

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland. 
 

Vooruitblik 2009-2011  
• uitvoeren van pilots zorgvernieuwing 
• systematische effectmeting van interventies op basis van de intentieverklaring van het 

Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland. 
 

Het verbeteren van het bereik en de toegankelijkheid van de jeugdzorg voor alle 
bevolkingsgroepen 
 
Meer allochtonen maken gebruik van het jeugdzorgaanbod  
Allochtone kinderen en jongeren en hun ouders maken weinig gebruik van de jeugdhulpverlening:  

− Het aandeel allochtonen in de vrijwillige jeugdhulpverlening is ongeveer 20% 
− Het aandeel allochtonen in de gedwongen hulpverlening is ongeveer 40% 
− Het aandeel allochtonen in de kinderbescherming is ongeveer 40% 
− Het aandeel allochtonen in de justitiële jeugdinrichtingen is bijna 60%.   

 
Het is nodig om allochtone kinderen en jongeren in een eerder stadium te bereiken via onder meer de 
Centra voor Jeugd en Gezin en scholen zodat verergering van problemen wordt voorkomen.   
Daartoe zal een programma ‘Bereik en Toegankelijkheid’ opgesteld worden. Hierdoor wordt ten eerste 
het bereik verbeterd. Ten tweede vermindert de vroegtijdig uitval uit de jeugdzorg (effectievere hulp 
wordt verleend). En ten slotte neemt de waardering toe van allochtone jongeren en hun ouders voor de 
jeugdzorg.  
 
Resultaten 2008 

• Een quickscan  naar (on)mogelijkheden voor het verbeteren van bereik en toegankelijkheid 
• Voorlichting voor doelgroepen en een outreachende aanpak voor CJG’s en BJU 
• Een plan van aanpak interculturalisatie per jeugdzorginstelling en BJU  
 

Vooruitblik 2009-2011  
• Uitvoering plan van aanpak interculturalisatie per jeugdzorginstelling en BJU 
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WEL THUIS! 
 
De doelstelling van het programma Wel Thuis! 2 is het vergroten van beschikbaarheid en 
keuzemogelijkheden van arrangementen voor wonen, zorg en welzijn voor ouderen en voor mensen 
met een beperking. Daarbij zetten we in op: 

1. Het totstandkomen van het programma Wel Thuis 2 
2. Bestuurlijke overeenkomsten over prestaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
3. Vervolg Toekomst Thuis 
4. Stimuleren kleinschalig wonen voor dementerenden 
5. Ondersteunen cliëntinitiatieven 

 

Het vergroten van beschikbaarheid en keuzemogelijkheden van arrangementen voor wonen, 
zorg en welzijn voor ouderen en voor mensen met een beperking 
 
Programma Wel Thuis! 2 
In 2008 gaat er een nieuw programma Wel Thuis! 2 van start. Dit is een vervolg op het programma Wel 
Thuis! 2003-2007. Dit nieuwe programma is zowel gebaseerd op een evaluatie van het programma Wel 
Thuis! als op de input vanuit de instellingen, de organisaties en de gemeenten (werkconferentie oktober 
2007). In 2007 zullen er nog cliëntenorganisaties geconsulteerd worden over hun kijk op de 
bouwstenen van het programma Wel Thuis! 2.  
 
Resultaten in 2008  

• Opstellen programma Wel Thuis! 2. 
• Werkconferentie en communicatie over de resultaten Wel Thuis! en over het nieuwe 

Programma Wel Thuis! 2 
• Start uitvoering programma Wel Thuis! 2:  realiseren van arrangementen op het gebied van 

Wonen, Welzijn, Zorg i.s.m. corporaties, gemeenten, instellingen van zorg en welzijn 
 
Vooruitblik 2009-2011  

• uitvoering van het programma Wel Thuis! 2.  
• Op nog nader te bepalen wijze zal gewerkt gaan worden aan het  realiseren van arrangementen 

op het gebied van Wonen, Welzijn, Zorg in samenwerking met corporaties, gemeenten, 
instellingen van zorg en welzijn 

 
Bestuurlijke overeenkomsten over prestaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg 
Onderdeel van het Programma Wel Thuis! 2003-2007 was het afsluiten van bestuurlijke 
overeenkomsten op regioniveau. In drie regio’s is een traject ingezet om afspraken te maken over de 
prestaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. In het traject wordt er gezamenlijk een aanpak 
ontwikkeld van lokale en regionale maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de knelpunten in het 
realiseren van de prestaties worden opgelost.  
 
Resultaten in 2008 

• De trajecten in Eemland en West zullen begin 2008 worden afgerond.  
• Het traject in de regio Utrecht dat samen met de BRU wordt uitgevoerd, loopt nog door in 

2008.  
• In het voorjaar 2008 zal een plan van aanpak met bovenlokale en lokale projecten worden 

gepresenteerd.  
 
Vooruitblik 2009-2011 

• Na afronding van de regionale trajecten blijft de provincie de uitvoering van de plannen en het 
realiseren van de afgesproken prestaties monitoren.  
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Vervolg Toekomst Thuis 
Het project Toekomst Thuis is gericht op het inzetten van digitale technieken in de thuissituatie voor 
doelgroepen die afhankelijk zijn van zorg en welzijn. Dit project loopt door in 2008. 
 
Resultaten in 2008:

• Vervolg 3 experimenten Domotica en zorg op afstand in gemeenten: Soest, Utrecht en 
Woerden 

• Versterken expertise en doorlopen onderzoek 3 experimenten, intensief onderzoek en 
leertraject op snijvlak zorg, ict en bedrijfskunde met de Hogeschool van Utrecht  

• Voorbereiding en start uitvoering uitrol domotica, verbreding en opschaling van domotica van 
lokale projecten naar regionaal niveau. 

 
Stimuleren Kleinschalig wonen voor dementerenden 
Het stimuleren van kleinschalig wonen voor dementerenden maakte onderdeel uit van het programma 
Wel Thuis! 1 en wordt vervolgd in Wel Thuis! 2.  
 
Resultaten 2008-2011 

• Aanjagen van initiatieven in overleg met gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, 
cliëntorganisaties etc. 

• Ondersteunen van projecten in de initiatieffase 
• Uitbrengen van een outputgerichte stimuleringsregeling voor de realisatie van kleinschalige 

woonvormen voor dementerenden 
• Algemene promotie en ondersteuning: PR en communicatie, opzetten van een helpdesk en 

themabijeenkomsten 
 
Ondersteunen cliëntinitiatieven wonen, zorg, welzijn 
Cliëntinitiatieven zijn van groot belang voor het behalen van de doelstellingen en resultaten van Wel 
Thuis!. Door middel van deze initiatieven wordt direct invulling gegeven aan een vraaggerichte 
werkwijze op het terrein van wonen, zorg, welzijn. Om die reden worden, vooruitlopend op nadere 
invulling van het programma Wel Thuis! 2 middelen gereserveerd voor cliëntinitiatieven. Dit geld 
wordt ingezet voor het stimuleren, begeleiden en (financieel) faciliteren van cliëntinitiatieven op het 
gebied van wonen, welzijn, zorg voor ouderen en mensen met een beperking 
 

3. Wat gaat het kosten? 
 
Thema: 10. Jeugd, onderwijs en zorg
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Sociale Agenda 9.600 1.500 2.700 2.700 2.700
2 Uitvoering Wel Thuis 2 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250
3 Cliëntintitiatieven Wonen, zorg en welzijn 300 300
4 Progr.management en communicatie Wel Thuis 2 300 300
5 Vervolg toekomst Thuis 400 400
6 Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden 2.500 625 625 625 625
7 WMO 50 50
8 Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten 

jeugdzorg
3.885 1.295 1.295 1.295

9 Verbetering bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht (BJZ) 2.095 1.195 630 270
10 Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg 360 90 90 90 90
11 Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal 18.500 4.625 4.625 4.625 4.625

Eindtotaal 42.990 1.245 9.720 10.855 10.585 10.585

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 5.3 
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11. Bestuur en 
middelen 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
11. Bestuur en Middelen Mw. M.G. Dekker, mw. A.H. Raven en dhr. 

J.Binnekamp, dhr. R.C. Robbertsen 
Commissie 
Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 

1. Wat willen we bereiken? 
 
Bestuur en Middelen bestaat uit een aantal onderdelen:  

1. Bestuurlijke organisatie 
a. Behoud en versterking van bestuurskracht gemeenten bevorderen van de samenwerking 

en partnerschap met gemeenten en andere overheden. 
b. Deregulering en vermindering administratieve lastendruk. 
c. Verdere professionalisering en loopbaanbeleid burgemeesters  
d. Verdere professionalisering crisisbeheersing 
e. Vergroten van de bekendheid en invloed van de Provincie Utrecht in “Brussel” en “Den 

Haag”. 
2. Andere Overheid:  

a. Kwaliteit van dienstverlening verbeteren. Een transparante en dienstverlenende provincie 
b. (Regionale) samenwerking mogelijk maken met elektronische dienstverlening 

3. Strategie, Staat en Profiel van Utrecht 
4. Communicatie: De strategische doelen van het bestuur bereiken met behulp van eenduidige en 

herkenbare communicatie 
5. Huisvesting  

a. Nieuwbouw Provinciehuis 
b. Onderhoud Paushuize 
 



72

Indicatoren uit collegeprogramma 

- Presentatie projectplan Profiel van Utrecht eind 2007 
- Samenwerkingsagenda’s gemeenten gereed eind 2007 
- Strategiedocument Europa gereed in 2008  
- Dienstverlening provincie op alle manieren: bezoek, post, telefoon én digitaal in 2011 
- (De)reguleringstoets uitgevoerd op alle regelgeving in 2010 

2. Wat gaan we daarvoor doen? 
 
BESTUURLIJKE ORGANISATIE 
 
Behoud en versterking van bestuurskracht bij gemeenten, het bevorderen van de samenwerking 
en partnerschap met andere overheden 
 
De veranderende samenleving en de daarmee toegenomen complexiteit en omvang van maatschappelijke 
vraagstukken stellen andere eisen aan het functioneren van de overheid. Wij werken daarom aan een op de 
toekomst gerichte, sterke provincie die haar meerwaarde bewijst als doortastend en slagvaardig bestuur, en 
kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Samenwerking wordt gezocht met partners op Europees, rijks-, 
regionaal en lokaal niveau.   
Als modern middenbestuur voelen wij ons verantwoordelijk  voor de kwaliteit van het bestuur in onze 
provincie en voor een goed samenspel met de betrokken partijen. Dit betekent dat wij met gemeenten 
Samenwerkingsagenda’s opstellen om maatschappelijke opgaven op te pakken. Daarbij moet de deelname 
van de provincie een duidelijke meerwaarde hebben. Een goede samenwerking vraagt om sterke 
gemeenten. Met de inzet van de Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur kunnen gemeenten hun bestuurskracht 
in kaart brengen. 
 
Niet alleen binnen de provincie willen wij komen tot een goede kwaliteit van bestuur, ook in de Randstad 
en in de relatie met Gelderland investeren wij in een goed samenspel. In het programma Randstad Urgent 
is Utrecht vertegenwoordigd met vijf projecten die van groot belang zijn voor een vitale, duurzame 
Utrechtse regio en een sterke Randstad. Drie projecten worden door de provincie getrokken. De regionale, 
trekkende bestuurder vertegenwoordigt de regio. 
Aan de noord- en oostkant van de provincie werken wij samen met het gewest Eemland, de WERV-
gemeenten en Food Valley aan de versterking van de fysieke en economische potenties van dit gebied. 
 
Wij werken daarnaast aan de internationale relaties van de provincie en aan de positie van Utrecht als 
speler in het Europese netwerk. De samenwerking tussen de Randstadprovincies is hierbij belangrijk.  
 
Samenwerkingsagenda’s 
 
Eind 2007 worden Samenwerkingsagenda’s 2008 opgesteld. In 2008-2011 worden de 
Samenwerkingsagenda’s geïmplementeerd in de bestaande werkprocessen en organisatie. 
 
Resultaten in 2008 

• 33 Ondertekende Samenwerkingsagenda’s met gemeenten, samenwerkingsverbanden en VNG 
• Een Programmaplan Samenwerkingsagenda’s 
• Voor 10-20 uitvoerbare projecten zijn financiële besluiten genomen 
• Voor 75% van de kennis- en procesafspraken zijn uitgewerkt in helder afgebakende en 

resultaatgerichte afspraken.   
• Een helder proces en een voorbereide organisatie voor het opstellen van de 

Samenwerkingsagenda’s 2009  
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Vooruitblik 2009-2011 
• Implementatie in bestaande werkprocessen en organisatie 
• Evaluatie (2010) 

 
Bestuurskracht gemeenten 
Er is sprake van een voortgaande decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten. Om deze taken 
goed uit te kunnen voeren moeten gemeenten bestuurskrachtig zijn. Waar versterking van bestuurskracht 
noodzakelijk is, zijn samenwerking of herindeling mogelijke oplossingen. Bij de eventuele vorming van 
nieuwe gemeenten zijn -naast draagvlak en bestuurskracht- de toekomstbestendigheid en de interne 
samenhang van een te vormen gemeente van groot belang.  
Op dit moment loopt een herindelingsprocedure in het Vecht- en Plassengebied.  
Woudenberg heeft een verzoek ingediend om een arhiprocedure voor het Valleigebied te starten. Wij 
nemen dit verzoek in behandeling.  
In Utrecht-Zuidwest is de bestuurskracht van gemeenten onderwerp van gesprek. Met Lopik, Oudewater 
en Montfoort worden  verkennende gesprekken gevoerd in 2008. De provincie doet hierbij een aanbod 
voor bestuurskrachtmeting. Oudewater zal de bestuurskrachtmeting zelf uitvoeren.  
Verder zullen wij met de gemeente Utrechtse Heuvelrug, ter voorbereiding op evaluatie in 2010, jaarlijks 
om de tafel gaan om te spreken over stand van zaken met betrekking tot de organisatieontwikkeling van de 
nieuwe gemeente.  
Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) zijn dit jaar ter versterking van hun bestuurskracht een intensieve niet-
vrijblijvende samenwerking aangegaan op basis van de Wet gemeenschappelijke regeling. Wij zullen in 
overleg met de provincie Noord-Holland en de betrokken gemeenten in 2008 afspraken maken over het 
monitoren van de effecten van de BEL-samenwerking. 
 
Resultaten in 2008 

• Een of meerdere gesprek(ken) met gemeenten in Utrecht-Zuidwest over bestuurskracht  
• Een of meerdere uitgevoerde bestuurskrachtmetingen (afhankelijk van de behoefte) 
• Een vastgesteld besluit over de herindeling Vecht- en Plassengebied 
• Een vastgesteld besluit  over Arhi-verzoek van Woudenberg 
• Een afspraak over het monitoren van de effecten van de BEL-samenwerking 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Een evaluatie herindeling Utrechtse Heuvelrug 

 

Vernieuwen samenwerking milieudiensten in regio Zuid-Oost Utrecht en Eemland 
 
In het oosten van de provincie zijn verschillende initiatieven ontplooid die een verdergaande 
samenwerking van milieudiensten en gemeenten tot doel hebben. De Provincie Utrecht ondersteunt deze 
initiatieven en zal daartoe onderzoek naar de verdere mogelijkheden alsook de meer uitvoeringstechnische 
aspecten van samenwerking mede bekostigen. Op deze wijze draagt de Provincie Utrecht bij aan een 
kwalitatief hoogwaardige milieudienst en een blijvende samenwerking binnen de grenzen van de 
provincie. 
 

Deregulering en vermindering administratieve lastendruk 

Om de administratieve lastendruk te verminderen wordt er een dereguleringstoets ontwikkeld. In 2008 ligt 
er een ontwerp van een dereguleringstoets voor nieuw beleid. In de periode 2008 tot en met 2010 wordt 
het bestaande beleid gescreend. Met name de screening zal veel tijd en inzet van de organisatie vergen. 
Vervolgens wordt in 2010/2011 de regelgeving aangepast.  
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Resultaten in 2008 
• Een vastgesteld Ontwerp dereguleringstoets nieuw beleid  
• Een Plan van aanpak Bouwstagnatie en Plan van aanpak Subsidies 
• Een Plan van aanpak screening bestaand beleid 2009-2011 

Vooruitblik 2009-2011 
• Screenen bestaand beleid 
• Eventueel aanpassen regelgeving 

 

Verdere professionalisering en loopbaanbeleid burgemeesters  
 
Loopbaanbeleid burgemeesters 
Vanaf 2008 worden assessments aan potentiële burgemeesterskandidaten aangeboden. Indien personen 
binnen of buiten een procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester nog niet in aanmerking 
komen voor een benoeming, maar wel op langere termijn een goede burgemeester zouden kunnen worden, 
wordt deze kandidaten door de Commissaris van de Koningin een assessment aangeboden. In het 
bijzonder zal gelet worden op vrouwelijke en allochtone ‘high potentials’. De minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft immers aangegeven te streven naar benoeming van meer 
vrouwelijke burgemeesters. 
Naar schatting zullen per jaar vijf à tien assessments worden aangeboden. 
 
Resultaten in 2008 

• 5-10 assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten  (afhankelijk van de behoefte) 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• 5-10 assessments voor potentiële burgemeesterskandidaten  (afhankelijk van de behoefte) 

 

Verdere professionalisering crisisbeheersing 

Oefenen van het provinciaal apparaat voor crisissituaties 
De Commissaris van de Koningin wil dat het provinciaal apparaat goed is voorbereid op mogelijke ramp- 
en crisissituaties. Hoewel burgemeesters het opperbevel hebben tijdens een ramp- of crisis, kan ook de 
provincie betrokken raken (bijvoorbeeld als het gaat om milieuvergunningen, hoogwater, calamiteiten op 
provinciale wegen). Najaar 2007 wordt een eerste bereikbaarheidsoefening gehouden. In 2008 volgen een 
training voor GS en directeuren en een oefening binnen het provinciaal apparaat.  
 
Specifieke projecten, onder meer bij de Veiligheidsregio Utrecht 
Wij bieden de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) de mogelijkheid voor speciale en specifieke projecten in 
het kader van de verbetering van de crisisbeheersing in de provincie Utrecht een beroep te doen op 
middelen van de provincie. Het moet gaan om projecten buiten de reguliere en door de VRU begrote 
werkzaamheden, zoals regionalisering brandweer, projecten binnen opleiden en oefenen, verbetering 
planvorming, verbetering Regionaal Coördinerend Beleids Team (RCBT),  ondersteuning interregionale 
coördinatie in de crisisbeheersing. Met name moet het gaan om projecten waarbij de provincie naast 
financiële middelen noodzakelijke kennis beschikbaar stelt. 

 
Crisis- en risicocommunicatie 
De Taskforce Management Overstromingen (TMO), onder leiding van de Zuid-Hollandse Commissaris 
van de Koningin Franssen, zal najaar 2008 gemeentebesturen adviseren meer werk te maken van het 
communiceren over (overstromings)risico’s met hun inwoners. Het onderdeel risicocommunicatie binnen 
de TMO komt tot stand onder leiding van de Amersfoortse burgemeester mevrouw Van Vliet-Kuiper. De 
afgelopen jaren is gebleken dat de provincie een meerwaarde heeft op het gebied van crisis- en 
risicocommunicatie. In samenwerking met de veiligheidsregio zal met ingang van najaar 2008 een project 
risicocommunicatie worden gestart. De opzet van dat project hangt sterk af van de adviezen van de TMO.  
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Beheer en verdere ontwikkeling provinciale risicokaart 
Wij hebben sinds 2002 een digitale risicokaart. Sinds 2005 is deze wettelijk verplicht voor iedere 
provincie. Naast het beheer van de risicokaart zal in 2008 door het kabinet Commissaris van de Koningin 
onderzoek worden gedaan naar de behoefte in het Utrechtse naar invoering van een risicokaart voor 
professionele gebruikers (hulpverleningsdiensten, gemeenten, VRU, provincie). 
 
Resultaten in 2008 

• Een training en een oefening voor crisissituaties voor het provinciaal apparaat. Het gaat om een 
training voor GS en directeuren (februari 2008) en een oefening voor personen/afdelingen die bij 
een crisis een rol kunnen spelen (najaar 2008). Nog in 2007 zal worden gestart met een 
bereikbaarheidsoefening (buiten kantoortijd). 

• Behandelde aanvragen van VRU of afzonderlijke gemeenten (afhankelijk van de behoefte).  
• Start van het project risicocommunicatie 
• Een uitgevoerd behoefteonderzoek van een risicokaart voor professionele gebruikers 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Voortzetting oefeningen zoals in 2008 
• Ook in de periode 2009-2011 wordt verwacht dat voor specifieke projecten een beroep op 

ondersteuning door de provincie wordt gedaan, onder meer met het oog op invoering van de Wet 
op de Veiligheidsregio’s 

• Project risicocommunicatie zal in 2008 doorlopen. Verdere vooruitblik kan nog niet worden 
gegeven.  

• Beheer en verdere uitbouw provinciale risicokaart.  
 

Vergroten van de bekendheid en invloed van de Provincie Utrecht in ‘Brussel, ‘Den Haag’.  
 
Lobbyplan en Europastrategie 
Om de bekendheid en invloed van de Provincie Utrecht in Brussel en Den Haag te vergroten wordt in 
2008 de lange termijn strategische lobby-agenda vastgesteld. Met betrekking tot de Haagse lobby gaat het 
om de volgende activiteiten: 

- Het beïnvloeden van besluitvorming in de Tweede Kamer in een voor Utrecht gunstige richting. 
Een lijst met prioritaire dossiers wordt vastgesteld waarbij per dossier de te bereiken doelen 
worden geformuleerd. 

- Het vergroten van de naamsbekendheid van de Utrechtse bestuurders door middel van een 
introductieprogramma in de Tweede Kamder op basis van actuele beleidsdossiers. 

 
De provinciale Europastrategie wordt geactualiseerd en in 2008 opnieuw vastgesteld. De afgelopen jaren 
is veel kennis opgedaan over, en ervaring opgedaan met Europa. Deze kennis en ervaring wordt benut 
door voor deze collegeperiode keuzes te maken over: 

- Lobby (prioritaire thema’s, strategie) 
- Europese fondsen en subsidies (waar zetten we op in, hoe organiseren we het) 
- Samenwerking met Europese regios’(partnerschappen, maatwerkrelaties) 
- Profilering Utrecht in Europa. 

 
Resultaten in 2008 

• Een vastgesteld Lobbyplan inclusief prioritaire dossiers  
• Een Introductieprogramma voor Utrechtse bestuurders 
• Een vastgestelde Europastrategie 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Jaarlijks prioritaire lobbydossiers vaststellen 
• Uitvoeren Europastrategie (incl. monitoren voortgang en resultaten) 
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ANDERE OVERHEID 
 

Kwaliteit van dienstverlening verbeteren: Een transparante en dienstverlenende provincie 
 
Het doel is een transparante en dienstverlenende provincie die haar dienstverlening in 2011 op alle 
manieren aanbiedt: bezoek, post, telefoon én digitaal. Burgers en bedrijven kunnen digitaal informatie 
vinden en inzien (transparantie) elektronisch zaken doen (dienstverlening) en hebben mogelijkheden om 
digitaal interactief te zijn met de provincie. Om dit te bereiken starten we een programma ‘Utrecht e-
Provincie’. Wij ontwikkelen in dit kader ICT-basisvoorzieningen. Daarbij zoeken wij aansluiting bij 
landelijke ontwikkelingen rond e-overheid.  
 
Resultaten in 2008: 

• Een nieuw Portaal dat informatie thematisch aanbiedt en dat de bezoeker aan kan passen aan zijn 
behoefte (doelgroepgericht) 

• Een nieuw e-Loket als toegangspoort op onze elektronische diensten 
• De digitale publicatie van de ‘bekendmakingen’ 
• Een aantal vergunningen zijn digitaal aan te vragen en te volgen 
• De Wegwerkzaamheden zijn online vindbaar 
• 5 nieuwe e-formulieren voor burgers en bedrijven 
• Een ingevoerd DigID (burgers kunnen zich aanmelden waarna het systeem ze kent) 
• Een ingevoerd burgerservicenummer (BSN) gekoppeld met de gemeentelijke basisadministratie. 
• Burgers en bedrijven kunnen bekendmakingen en dergelijke op internet makkelijk vinden en 

inzien, bijvoorbeeld via het intypen van hun postcode, dit kan ook via  Bedrijvenloket en later via 
MijnOverheid.nl 

• Provinciale regelgeving vind je bij ons, maar ook op wetten.overheid.nl 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Participatie: pilot op het gebied van interactieve beleidsvorming en/of e-democracy 
• Burgers, bedrijven en instellingen kunnen zaken doen met de provincie op de manier die hen 

schikt, ook elektronisch en dus ook buiten kantooruren (“24 x 7”). Klachten, vergunningen en 
subsidies zijn digitaal aan te vragen en te volgen, de documenten van ‘thuis uit in te zien’ 

• Verbeteren van de beschikbaarheid van ons portaal (continuïteit)  
• Circa 15 nieuwe e-formulieren voor burgers en bedrijven 
• Bedrijven kunnen zich digitaal aanmelden (koppeling met NHR/Kamer van Koophandel) 
• Provincie werkt met basisregistratie van het Kadaster (geo-informatie) 
• Samen met KCC leidt dit bij het klanttevredenheidsonderzoek tot een hoger cijfer op het aspect 

dienstverlening (omhoog van 6.3 naar een 7) 
• Dienstverlening provincie op alle manieren: bezoek, post, telefoon én digitaal in 2011” 

 

(Regionale) samenwerking mogelijk maken met elektronische hulpmiddelen 
 
Moderne ketensamenwerking 
De inzet van elektronische hulpmiddelen maakt een betere samenwerking mogelijk bij het ontwikkelen 
van beleid, bij de integrale dienstverlening aan onze klanten en bij het houden van toezicht. De 
samenwerking met partners in ketens kan beter door het inzetten van nieuwe digitale oplossingen rondom 
het internet. De overheid werkt onder de noemer Andere Overheid aan het idee van één ingang voor de 
klant, ongeacht welke partijen er achter de schermen actief zijn. Denken vanuit de klant in plaats van 
vanuit de provincie. Dit leidt tot fundamenteel betere dienstverlening (‘niet van het kastje naar de muur’), 
nieuwe toezichtsarrangementen, maar ook tot verlaging van de administratieve lasten voor burger en 
bedrijven. Het programma e-overheid is randvoorwaardelijk voor het slagen van de gedachte van de 
andere overheid.  



77

Het programma werkt hier via het maken van resultaatafspraken met afdelingen: per beleidsveld 
vastleggen welke verbeteringen er mogelijk zijn. Initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Denk 
aan de inzet van ICT bij omgevingsvergunningen (WABO), digitale bestemmingsplannen (DURP, RO 
Online),  voor het verstrekken van digitale bodeminformatie (BIELLS) en aan een projectadministratie 
voor alle betrokkenen bij ILG. 
 
Resultaten in 2008: 

• Resultaten e-Provincie in de breedte in beeld  
• Een afgerond onderzoek 3 potentiële ketens waarin e-overheid verder vorm krijgt (aanjaagfunctie) 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Elektronisch samenwerking krijgt vorm in pilots in 3 ketens  
• Provinciaal Portaal voor onze partners/medebestuurders om beter te kunnen samenwerken 
• Verwijzingen naar en van portalen van de gemeentes en naar en van portalen over bepaalde 

thematische onderwerpen 

STRATEGIE, STAAT VAN UTRECHT EN PROFIEL VAN UTRECHT 
 
Strategie, Staat van Utrecht en Profiel van Utrecht  
 
In 2008 verschijnt het Profiel van Utrecht, een beschrijving van de belangrijke kwaliteiten van onze 
provincie in de drie pijlers people, planet en profit. Het gaat om een inventarisatie van de belangrijke 
kenmerkende elementen van onze provincie in de vorm van een kwaliteitsatlas, op daarvoor geschikte 
onderdelen ook per regio gespecificeerd. De werkzaamheden voor het Profiel zullen grotendeels moeten 
worden uitbesteed (Universiteit Utrecht). Wij hebben hiervoor het voorbeeld van de Duurzaamheidsbalans 
van Noord-Brabant voor ogen. 
 
Als deze kwaliteitsatlas beschikbaar is, wordt het mogelijk de bestaande monitor de Staat van Utrecht 
daarop te enten en zo de ontwikkelingen van de kwaliteit van onze provincie (opnieuw: in de drie pijlers )  
periodiek vast te stellen en waar nodig op basis daarvan het beleid bij te sturen. 
 
Wij willen de kwaliteitsatlas verbinden met de discussie met alle gezaghebbende en relevante partijen over 
de strategie voor de langere termijn. Dat is van belang voor het provinciebeleid zelf, maar ook om in het 
project Randstad 2040 van het Urgentieprogramma Randstad een eigen Utrechtse positiebepaling te 
kunnen kiezen. Daarom willen we medio 2008 een groot symposium Utrecht 2040 organiseren, aan de 
voorbereiding waarvan gewerkt wordt in samenwerking met (met name) de Universiteit Utrecht, de 
Hogeschool Utrecht, de steden Utrecht en Amersfoort, het regionale bedrijfsleven.  Het gaat dan om het 
doortrekken van de lijnen voor de lange termijn in de sociale, de fysieke en de economische pijler. 
Vanzelfsprekend zal het thema duurzaamheid, dat centraal staat in ons College- en 
Uitvoeringsprogramma, de rode draad zijn. 
 
Het proces van voorbereiding, het congres zelf en de uitwerking van de congresreultaten in 
beleidsrelevante thema’s zal er toe leiden dat het Profiel van Utrecht en de strategie-ontwikkeling niet 
slechts een bedenksel zijn van provinciebestuurders en –ambtenaren, maar dat een werkelijk 
maatschappelijk gedragen en gedeelde visie wordt ontwikkeld, waarvan het ontwikkelingsproces minstens 
even veel betekenis heeft als de visie zelf. 
 
De kosten van dit proces betreffen uit te besteden taken en dekking van interne personele kosten. 
 
Resultaten in 2008 

• Een Ontwerp-kwaliteitsatlas Profiel van Utrecht 
• Een Symposium Utrecht 2040 
• De Staat van Utrecht 
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Vooruitblik 2009 – 2011  
• Een Definitieve kwaliteitsatlas 
• De Staat van Utrecht (periodiek) 

 

COMMUNICATIE 
 
De strategische doelen van het bestuur bereiken met behulp van eenduidige en herkenbare 
communicatie 
 
Strategisch Communicatiebeleid 
Om de strategische doelen van het bestuur goed te ondersteunen met communicatie wordt een strategisch 
communicatiebeleidsplan opgesteld. Dit plan zal recht doen aan de gekozen positionering in het profiel 
van Utrecht en de missie van het college. Het communicatiebeleid is erop gericht de zichtbaarheid en 
toegankelijkheid van de provincie bij al haar doelgroepen te vergroten. Daarvoor is eenduidige en 
herkenbare communicatie in alle opzichten noodzakelijk. Daartoe worden spelregels en kernboodschappen 
geformuleerd. Ook de regierol van de afdeling communicatie zal verder versterkt worden. Ten slotte zal 
een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de toegankelijkheid en de klantgerichtheid van de 
provinciale organisatie door middel van het provinciaal portaal en de samenwerking met het 
klantencontactcentrum. In 2008 zal er een 0-meting naar communicatiekwaliteit worden gehouden en in 
2010 een 1-meting.  
 
Moderniseren en digitaliseren van de huisstijl 
Een moderne en digitaal toepasbare huisstijl levert een bijdrage leveren aan het vergroten van de 
communicatiekwaliteit van de provincie Utrecht. Het bestaande huisstijlontwerp wordt gemoderniseerd en 
er komt een digitale toolbox waarmee de huisstijl kan worden toegepast. Hierdoor wordt de handhaving 
ervan vergemakkelijkt. Ook worden de advertenties en bekendmakingen gestroomlijnd en wordt er een 
beeldbank aangelegd, waarmee efficiencywinst kan worden behaald.  
 
Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie 
Een overkoepelend relatiebeheer en beleid op omgang en communicatie met onze partners en relaties 
ontbreekt op dit moment. Contacten en relatiebeheer lopen vooral langs inhoudelijke lijnen en 
samenwerkingsrelaties. We willen de relaties, samenwerking en communicatie met onze partners sterk 
verbeteren. Daarbij staat voorop dat we voor onze partners herkenbaar en toegankelijk willen zijn. We 
organiseren regelmatig ontmoetingen en werkbezoeken. We willen overlap en verspilling bij de inzet van 
middelen voorkomen. Daarom gaan we de publicaties, zoals nieuwsbrieven en brochures stroomlijnen. We 
ontwikkelen een herkenbaar format dat wordt gefaciliteerd vanuit een centrale redactie.  
Het relatiebeheer van de provincie Utrecht is hoog nodig aan actualisatie toe. Dit zal in nauwe 
samenwerking met het programma e-provincie gebeuren. Daarnaast worden ontmoetingen met relaties van 
de provincie Utrecht gestroomlijnd in een evenementenkalender om ook hier overlap en verspilling te 
voorkomen. Actieve relatiecommunicatie draagt bij aan een goede inhoudelijke samenwerking met 
gemeenten en maatschappelijke organisaties. 
 
Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid voor het algemeen publiek 
Om voor het algemeen publiek zichtbaar en herkenbaar te zijn wordt een aantal communicatiemiddelen 
gestroomlijnd en worden vaste formats ontwikkeld voor publiekscommunicatie. Bijvoorbeeld voor 
advertenties, bekendmakingen, projectborden, rtv-producties en vermeldingen bij subsidieverstrekking of 
samenwerking met derden. In het strategisch communicatiebeleid wordt uitgewerkt op welke wijze en in 
welke mate de publiekscommunicatie verder versterkt zal worden. Met de voortzetting van de 
tweewekelijkse pagina “In de Provincie”in de huis-aan-huis bladen wordt recht gedaan aan de 
nadrukkelijke wens van PS om niet alleen in tijden van verkiezingen aandacht van de burgers te vragen, 
maar ook in de tussenliggende vier jaar regelmatig zichtbaar te maken wat de provincie voor haar 
inwoners doet.  
In het strategisch beleidsplan zal ook aandacht zijn voor een proactief en modern mediabeleid en integrale 
communicatie, waardoor meer samenhang en eenduidigheid ontstaat.  
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Resultaten in 2008 
• Een vastgesteld strategisch communicatiebeleid 
• 26 keer pagina huis-aan-huis bladen 
• Een ontwerp voor een moderne huisstijl 
• Formats voor publiekscommunicatie 
• Minimaal 4 x per jaar provinciebrede ontmoeting met relaties 
• Een Evenementenkalender  
• Gestroomlijnde communicatiemiddelen 
• Een 0-meting naar communicatiekwaliteit (2008) 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Uitvoeren communicatiebeleid (2008-2011) 
• 26 keer pagina huis-aan-huis bladen 
• Digitalisering huisstijl en introductie toolkit 
• Lezersonderzoek (2009) 
• 1-meting communicatiekwaliteit (2010) 
• publiekscampagne bij verkiezingen (2011) 

 
HUISVESTING  
 
Huisvesting 
 
Nieuwbouw Provinciehuis 
Het project Nova regelt de nieuwbouw van het provinciehuis. In het verlengde van, maar niet strikt 
behorend tot Nova is er een aantal huivestingsvraagstukken die wij willen aanpakken.  Te denken valt aan 
extra financiële advisering, auditingskosten, cultuurveranderingsbehoeften van flexibel werken, en de 
voorbereiding van aanverwante projecten zoals het opstarten van een omgevingsplan en de 
grootonderhoud van de Toren. 
 
Resultaten 2008-2011 

• Sloop 
• Verhuizen 

Onderhoud Paushuize 
De staat van onderhoud van Paushuize is op dit moment niet in overeenstemming met het kwalitatief 
hoogwaardige karakter dat de provincie wenst te geven aan deze representatieve vergaderlocatie. 
Wij willen tegemoet komen aan de oude afspraak om de komende vier jaar groot onderhoud te plegen aan 
het interieur van Paushuize. Met een verhoging van het onderhoudsbudget met 0,15 miljoen per jaar 
(structureel) zal voor een deel in de totale onderhoudsbehoefte van Paushuize kunnen worden voorzien.  
 
In aanvulling op deze afspraken werken wij momenteel aan een integraal exploitatieplan, waarin ook 
zaken zoals beheer, structureel onderhoud aan de buitenzijde van het pand en de wijze van exploiteren 
aandacht krijgen. De eerdere afspraken rond groot onderhoud aan de binnenzijde maken eveneens 
onderdeel uit van dit visiedocument.  
 
Resultaten 2008 

• Start groot onderhoud binnenzijde Paushuize 
 

Vooruitblik 2009-2011 
• Vervolg groot onderhoud en implementeren plan van aanpak m.b.t. de toekomstige exploitatie. 
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3. Wat gaat het kosten?  
 

Thema: 11. Bestuur en middelen
 __ Onderwerp Totaal bedrag 2007 2008 2009 2010 2011
 

1 Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl 340 210 100 20 10
2 Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie 310 75 85 75 75
3 Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het algemeen 

publiek
1.850 390 380 365 715

4 E-provincie 3.500 1.025 1.125 875 475
5 Huisvesting 3.388 847 847 847 847
6 Profiel, strategie en staat van Utrecht 4.250 250 1.000 1.000 1.000 1.000
7 WgR Milieudienst Zuid-oost Utrecht en Eemland 250 250
8 E-provincies 1.600 5 205 705 685
9 Professionaliseren Crisisbeheersing 1.000 250 250 250 250
10 Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize 600 150 150 150 150
11 Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel) 200 50 50 50 50

Eindtotaal 17.288 250 4.252 4.192 4.337 4.257

Bedragen x 1.000

Relatie met programmabegroting 
• Programma 1.1, 1.2 
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12. Financieel kader 
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Hoofdstuk Portefeuillehouder 
12. Financieel kader Mw. A.H. Raven   

Commissie 
Bestuur, Europa en Middelen (BEM) 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het financiële kader en –spelregels voor dit uitvoeringsprogramma. 
Er zal inzicht worden verschaft in de relatie tot het collegeprogramma, de dekking van onze ambities 
en de financiële relatie tot de Samenwerkingsagenda’s. Ook zal worden ingegaan op de relatie tot de in 
november door Provinciale Staten vastgestelde programmabegroting 2008. 
 

Collegeprogramma 
 
In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van het collegeprogramma. De nummers voor de 
onderwerpen verwijzen naar de hoofdstuk in dit document. 

Thema Totalen 2007 2008 2009 2010 2011

Collegeprogramma

02. Ruimtelijke ontwikkeling 23.200 - 5.800 5.800 5.800 5.800 
03. Landelijk gebied 66.500 - 14.300 17.400 17.400 17.400 
04. Wonen 26.200 - 6.550 6.550 6.550 6.550 
05. Duurzaamheid en milieu 16.017 - 2.175 4.666 4.616 4.560 
06. Water 30.500 - 12.775 12.575 2.575 2.575 
07. Economische zaken en recreatie 33.750 - 6.625 9.225 9.475 8.425 
08. Mobiliteit 67.300 4.000 19.050 14.750 14.750 14.750 
09. Samenleving en cultuur 22.986 1.163 3.713 6.370 6.370 5.370 
10. Jeugd, onderwijs en zorg 42.990 3.590 10.200 10.600 10.300 8.300 
11. Bestuur en middelen 13.638 426- 4.499 2.785 3.721 3.059 
Totaal collegeprogramma 343.081 8.327 85.687 90.721 81.557 76.789

Bedragen x 1.000

Van Collegeprogramma naar Uitvoeringsprogramma 
 
Wij willen naast de al in het Collegeprogramma genoemde onderwerpen, extra inzetten op een aantal 
zaken. Het gaat dan om het structureel maken van de uitvoering van het Provinciaal Milieubeleidsplan, 
Klimaatbeleid, de Waterketen, een beter openbaar vervoer bij het Station Driebergen-Zeist en het 
intensiveren van de bijdrage voor de Vrede van Utrecht. Gesprekken met gemeenten, VNG en 
samenwerkingsverbanden hebben onze eigen prioriteiten voor Stedelijk bouwen en wonen (en het 
daarmee ontzien van het groene buitengebied) en het verplaatsen van hinderlijke bedrijven (en het 
daarmee mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen voor woningbouw, bedrijventerreinen en EHS) 
bevestigd. Wij willen dan ook een extra financiële impuls geven aan het fonds Stedelijk bouwen en 
wonen en een fonds voor het verplaatsen van hinderlijke bedrijven instellen. 
 
De extra financiële impuls (uitgaande van een meerjarenperspectief voor de hele collegeperiode) 
bedraagt in totaal € 75 miljoen zodat het totaal bedrag voor het Uitvoeringsprogramma € 418 miljoen 
wordt. 
 



83

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de extra impuls van dit Uitvoeringsprogramma. 
 

Thema Totalen 2007 2008 2009 2010 2011

Extra impuls

02. Ruimtelijke ontwikkeling - - - - - -
03. Landelijk gebied 1.500- - 500- 1.000- - -
04. Wonen 25.000 - 12.500 12.500 - -
05. Duurzaamheid en milieu 31.000 - 7.925 7.025 7.525 8.525 
06. Water 5.000 - 1.500 1.500 2.000 -
07. Economische zaken en recreatie - - - - - -
08. Mobiliteit 5.000 - 1.250 1.250 1.250 1.250 
09. Samenleving en cultuur 7.000 - 1.000 2.500 2.000 1.500 
10. Jeugd, onderwijs en zorg - - - - - -
11. Bestuur en middelen 3.650 - 705 655 1.155 1.135 
Totaal extra impuls 75.150 - 24.380 24.430 13.930 12.410

Bedragen x 1.000

Kasritme 

Er heeft de afgelopen periode nader onderzoek plaatsgevonden naar de haalbaarheid van de plannen en 
analyse wanneer een plan echt tot een ‘kasstroom’ leidt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de bedragen die 
per jaar zijn opgenomen, zijn bijgesteld. Uit de onderstaande tabel kan worden geconcludeerd dat de 
uitgaven later dan eerder verwacht tot een geldstroom zullen leiden; in de eerste jaren is er sprake van 
een opstartfase. 
Verder is besloten om het bedrag van € 15 miljoen dat onder het thema ‘Ruimtelijke ontwikkeling’ was 
gereserveerd voor het fonds stedelijk bouwen en wonen in financiële zin over te hevelen naar het thema 
‘Wonen’ zodat er sprake is van één fonds.  
 
In onderstaande tabel  is een overzicht gegeven van de aanpassingen van de kasritmes. 
 

Thema Totalen 2007 2008 2009 2010 2011

Aanpassingen van kasritmes

02. Ruimtelijke ontwikkeling 15.000- - 5.100- 3.800- 3.300- 2.800- 
03. Landelijk gebied - - 7.300- 3.400- 2.100 8.600 
04. Wonen 15.000 - 10.050 15.250 5.150- 5.150- 
05. Duurzaamheid en milieu - - 1.158- 334 384 440 
06. Water - - 9.675- 4.525- 7.375 6.825 
07. Economische zaken en recreatie - - 1.200- 900- 1.350 750 
08. Mobiliteit - - 10.750- 2.250- 250 12.750 
09. Samenleving en cultuur - 1.000- - 1.000 - -
10. Jeugd, onderwijs en zorg - 2.345- 480- 255 285 2.285 
11. Bestuur en middelen - 676 952- 752 539- 63 
Totaal aanpassingen kasritmes - 2.669- 26.565- 2.716 2.755 23.763

Bedragen x 1.000
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Uitvoeringsprogramma 2007-2011 
 
In onderstaande tabel zijn de extra impuls en de aanpassingen van de kasritmes verwerkt in een 
financieel totaalbeeld van het Uitvoeringsprogramma.  

Thema Totalen 2007 2008 2009 2010 2011

Uitvoeringsprogramma

02. Ruimtelijke ontwikkeling 8.200 - 700 2.000 2.500 3.000 
03. Landelijk gebied 65.000 - 6.500 13.000 19.500 26.000 
04. Wonen 66.200 - 29.100 34.300 1.400 1.400 
05. Duurzaamheid en milieu 47.017 - 8.942 12.025 12.525 13.525 
06. Water 35.500 - 4.600 9.550 11.950 9.400 
07. Economische zaken en recreatie 33.750 - 5.425 8.325 10.825 9.175 
08. Mobiliteit 72.300 4.000 9.550 13.750 16.250 28.750 
09. Samenleving en cultuur 29.986 163 4.713 9.870 8.370 6.870 
10. Jeugd, onderwijs en zorg 42.990 1.245 9.720 10.855 10.585 10.585 
11. Bestuur en middelen 17.288 250 4.252 4.192 4.337 4.257 
Totaal uitvoeringsprogramma 418.231 5.658 83.502 117.867 98.242 112.962

Bedragen x 1.000

Op pagina 87 zijn alle bovenstaande tabellen voor de goede orde nogmaals overzichtelijk onder elkaar 
samengevat. 
 

Dekkingsvoorstel voor het Uitvoeringsprogramma 
 
Voor de realisatie van het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is in totaal €  418 miljoen nodig.  
 
Op grond van de huidige financiële stand van zaken kan er uit de meerjarige ruimte van de begroting 
(2008 t/m 2011) een bedrag van 118 miljoen worden gedekt. Het restant dient te worden gedekt uit het 
eigen vermogen van de provincie en het rekeningsaldo van 2007. De bestemmingsreserve dekking 
provinciaal structuurfonds heeft op dit moment een voldoende omvang om een bedrag van 290 miljoen 
te kunnen dekken. Wij hebben echter besloten om per begrotingsjaar te bepalen welke dekkingsbron 
zal worden aangewend voor het Uitvoeringsprogramma. 
 
De komende maanden wordt gebruikt om de uitgangspunten en doelstellingen en de benodigde omvang 
van onze bestemmingsreserves en voorzieningen nogmaals kritisch te beoordelen. Wij zullen daartoe 
een nota reserves en voorzieningen aan Provinciale Staten aanbieden. Tevens bezien wij wat de 
minimaal benodigde omvang van ons (weerstands-) vermogen is teneinde voldoende flexibel te kunnen 
inspelen op veranderende omstandigheden of ontwikkelingen. Deze twee acties zullen leiden tot een 
hernieuwd inzicht in de werkelijke omvang van de bestemmingsreserves en voorzieningen en het 
mogelijke vrije deel van de reserves. Dit vrije deel kan mogelijk ook worden aangewend ter dekking 
van het Uitvoeringsprogramma.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat wij ervoor gekozen hebben om Provinciale Staten bij de start van dit 
Uitvoeringsprogramma vooralsnog alleen de middelen te verstrekken voor de jaren 2007 en 2008. Voor 
de realisatie van de jaarschijf 2007 en 2008 is respectievelijk 5,7 miljoen en 83,5 miljoen benodigd.  
Deze bedragen worden als volgt gedekt: 

• 10 miljoen ten laste van het voorlopig rekeningresultaat 2007 
• 57,7 miljoen ten laste van de bestemmingsreserve dekking structuurfonds 
• 21,5 miljoen ten laste van het begrotingssaldo 2008. 

 
Voor het beschikbaar stellen van de noodzakelijke middelen voor de jaarschijven 2009 tot en met 2011 
zullen wij u voorstellen doen tijdens de begrotingsbehandelingen voor de betreffende jaren.  
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Financiële verwerking in het eigen vermogen 
 
Door middel van de bijbehorende 9e begrotingswijziging zullen de benodigde middelen voor de 
realisatie van het Uitvoeringsprogramma (jaarschijf 2007 en 2008) in 2007 worden overgeboekt van de 
bestemmingsreserve dekking provinciaal structuurfonds naar de nieuw in te stellen reserve 
Uitvoeringsprogramma 2007-2011. Ook het begrotingssaldo 2008 wordt aan de reserve worden 
toegevoegd. Op grond van de geplande uitgaven voor de komende jaren zullen de benodigde bedragen 
worden onttrokken aan de reserve Uitvoeringsprogramma. Uit deze reserve zullen in 2008 vervolgens 
bijvoorbeeld de fondsen Stedelijk bouwen en wonen en milieuhinderlijke bedrijven worden gevormd.  
Dit maakt het mogelijk om op een inzichtelijke wijze verantwoording af te leggen richting Provinciale 
Staten over de aanwending van de middelen van het Uitvoeringsprogramma. Bij de komende 
begrotingen zullen de aanvullend benodigde middelen voor de realisatie van de jaarschijven 2009, 2010 
en 2011 worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. 
 

Financiële relatie tussen Uitvoeringsprogramma en Samenwerkingsagenda’s 
 
Er is een nauwe financiële relatie tussen het Uitvoeringsprogramma en de Samenwerkingsagenda’s. 
Het Uitvoeringsprogramma geeft de financiële kaders per thema voor de Samenwerkingsagenda’s. Met 
andere woorden, de bedragen die per thema zijn vastgesteld zijn tevens de maximale beschikbare 
middelen voor de Samenwerkingsagenda’s, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat 
het totale bedrag van het Uitvoeringsprogramma vanzelfsprekend niet alleen voor de 
Samenwerkingsagenda’s bestemd is.  
 

Samenhang tussen Uitvoeringsprogramma en programmabegroting 2008 
 
In november 2007 is door Provinciale Staten de programmabegroting 2008 en het daarin opgenomen 
meerjarenperspectief vastgesteld. 
 
In september 2007 heeft u ingestemd met het reserveren van € 15 miljoen als voorlopig 
rekeningresultaat 2007. Hiervan zal € 10 miljoen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 
Uitvoeringsprogramma 2007-2011.  
Het saldo van het voorlopig rekeningresultaat (15 miljoen) en de toevoeging aan de 
bestemmingsreserve (10 miljoen) kan door Provinciale Staten worden aangewend ter dekking van 
beleidsintensiveringen. Zoals eerder gemeld zal het begrotingssaldo 2008 echter in zijn geheel worden 
bestemd ter dekking van het Uitvoeringsprogramma. 
 
In het Uitvoeringsprogramma 2007-2011 is tevens op pagina 89 een nieuwe meerjarenraming 
opgenomen, waar de invloed van de gestelde financiële kaders uit dit Uitvoeringsprogramma in is 
verwerkt: 
 
In de programmabegroting is tevens een stelpost opgenomen voor nieuw beleid. Deze stelpost bedraagt 
voor de jaren 2009 tot en met 2011 respectievelijk € 2 miljoen, € 4 miljoen en € 6 miljoen. Gezien de 
omvang van het Uitvoeringsprogramma hebben wij ervoor gekozen deze stelposten af te samen tot 
nihil en toe te voegen aan het saldo van de begroting van eerder genoemde jaren. 
 
Ook zal de ambtelijke organisatie een transformatie moeten doorvoeren naar een meer 
uitvoeringsgerichte organisatie die tijdelijk uitgebreid dient te worden om alle plannen te kunnen 
realiseren. Deze lasten zullen ook uit het bedrag van € 418 miljoen worden gedekt. 
 
In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de dekkingsbronnen van het 
Uitvoeringsprogramma. Zoals eerder gemeld zal de dekkingsbron voor de jaarschijven 2009, 2010 en 
2011 op grond van hernieuwde inzichten ten aanzien van de samenstelling van het eigen vermogen in 
de komende jaren opnieuw ter besluitvorming aan Provinciale Staten worden voorgelegd.  
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Onderstaande cijfers zijn, voor wat betreft de programmabegroting, ontleend aan de 
programmabegroting 2008 (pagina 210 en 277). 
 

Bedragen x 1.000
Dekking van het uitvoeringsprogramma Totalen 2007 2008 2009 2010 2011

Saldo programmabegroting 118.284 - 21.523 27.611 30.118 39.032 

Benodigd voor het uitvoeringsprogramma 118.231 - 21.523 27.608 30.100 39.000 

Saldo begroting na verwerking van het 
uitvoeringsprogramma 53 0 0 3 18 32

Dekking uit programmabegroting (zie boven) 118.231 
Dekking uit de reserve dekking provinciaal 
structuurfonds 290.000 
Dekking uit het voorlopig resultaat 2007 10.000 

Totaal uitvoeringsprogramma 418.231
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Benodigde middelen 2007-2011 per onderwerp 

Hoofdstuk Onderwerp         € x 1.000 

Thema Onderwerp Totalen Begr 2007 Begr 2008 Begr 2009 Begr 2010 Begr 2011
02. Ruimtelijke ontwikkeling

RAP streekplan 8.000 500 2.000 2.500 3.000
Ruimtelijke verdiepingsslagen NV. Ontwikkelingsvisie en 
voorloper ruimtelijke structuurvisie Groene Hart

200 200

Totaal 02. Ruimtelijke ontwikkeling 8.200 700 2.000 2.500 3.000

03. Landelijk gebied

Uitvoering AVP (incl cofinanciering NHW, programma 
Groene Hart)

65.000 6.500 13.000 19.500 26.000

Totaal 03. Landelijk gebied 65.000 6.500 13.000 19.500 26.000

04. Wonen

Een provinciale startersregeling 1.200 400 400 400
Opstarten van enkele voorbeeldprojecten “Collectief 
particulier opdrachtgeverschap”

200 200

Uitvoering Fonds Stedelijk bouwen en wonen 60.000 27.500 32.500
Experimentenregeling wonen 800 400 400
Woningbouwproductie 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Totaal 04. Wonen 66.200 29.100 34.300 1.400 1.400

05. Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid 11.017 517 3.500 3.500 3.500
Fonds uitplaatsing milieuhinderlijke bedrijven 15.000 1.000 4.000 4.500 5.500
Programma Klimaat 4.000 4.000 0 0 0
Revolving fund KWO 2.000 2.000
Subsidieregeling energiebesparing/duurzame energie 5.000 500 1.500 1.500 1.500
Continuering milieutaken 2.500 925 525 525 525
Structureel maken milieutaken 7.500 2.500 2.500 2.500

Totaal 05. Duurzaamheid en milieu 47.017 8.942 12.025 12.525 13.525

06. Water

Europese kaderrichtlijn water 460 180 200 40 40
Groot Mijdrecht Noord 23.000 2.000 7.000 7.000 7.000
Opstellen nieuw WHP 1.140 310 310 460 60
Ruimte voor de Lek 4.000 2.000 2.000
Stedelijk waterbeheer en waterketen 360 90 90 90 90
Waterveiligheid 1.190 360 360 310 160
Waterketen stimuleringsbudget/inrichtingsmaatregelen 
KRW

5.000 1.500 1.500 2.000

Wateroverlast en verdrogingsbestrijding 350 160 90 50 50
Totaal 06. Water 35.500 4.600 9.550 11.950 9.400

07. Economische zaken en recreatie

Bevorderen bundeling vraag breedband infrastructuur 1.500 0 500 500 500
Economisch beleidsplan 5.500 1.500 1.500 1.500 1.000
Nieuw innovatiebeleid (incl MKB) 1.500 0 500 500 500
Internationale acquisitie (EBP) 1.000 250 250 250 250
Evenementenbeleid +extra middelen Tour de France 2.500 500 1.000 500 500
Versterking zakelijk toerisme 800 200 200 200 200
Toeristische promotie 1.200 300 300 300 300
Voortzetting NORT 400 400
Creatieve broedplaatsen/Cultuur en economie 2.000 500 500 500 500
Programma herstructurering bedrijventerreinen PLUS 15.000 1.000 3.000 6.000 5.000
Stimulering toeristisch-recreatieve locaties 1.850 500 500 500 350
Utrecht Kinderuitje pas 500 275 75 75 75

Totaal 07. Economische zaken en recreatie 33.750 5.425 8.325 10.825 9.175
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Benodigde middelen 2007-2011 per onderwerp 

Hoofdstuk Onderwerp         € x 1.000 

Thema Onderwerp Totalen Begr 2007 Begr 2008 Begr 2009 Begr 2010 Begr 2011

08. Mobiliteit
Bereikbaarheid binnensteden en transferia 10.000 0 2.500 2.500 2.500 2.500
Gerichte tariefsacties OV 5.000 0 500 1.500 1.500 1.500
Mobiliteitsmanagement 8.000 4.000 4.000 0 0 0
Onderzoek realisatie blue ports 300 0 300 0 0 0
Pakketstudies 34.000 0 1.000 8.500 8.500 16.000
Versnelde aanpak knelpunten Hoevelaken, Eemnes en 
Rijsweerd (is onderdeel Pakketstudies)

10.000 0 0 0 2.500 7.500

Stationsgebied Driebergen-Zeist (openb.verv) 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250
Totaal 08. Mobiliteit 72.300 4.000 9.550 13.750 16.250 28.750

09. Samenleving en cultuur
Cultuurprogramma 2009-2012 (incl Podiumkunst) 9.060 3.020 3.020 3.020
Vrede van Utrecht 10.000 0 1.000 3.500 3.000 2.500
Realisatie cultuurhuizen nieuwe stijl 2.000 1.000 1.000
Extra subsidiebudget podiumkunst 226 113 113
Subsidiering interculturele festivals 400 100 100 100 100
Programma "Utrechtse schatkamer" 4.500 750 1.250 1.250 1.250
Gratis rondje Musea 100 100
Digitaliseren kadastrale Atlas 100 100
Sport 3.000 1.000 1.000 1.000 0
Uitbreiding/herinrichting Museum Spakenburg 500 500
Voorbereidingskosten cultuurprogramma 100 50 50

Totaal 09. Samenleving en cultuur 29.986 163 4.713 9.870 8.370 6.870

10. Jeugd, onderwijs en zorg
Sociale Agenda 9.600 1.500 2.700 2.700 2.700
Uitvoering Wel Thuis 2 5.000 1.250 1.250 1.250 1.250
Vervolg toekomst Thuis 400 400
WMO 50 50
Cliëntintitiatieven Wonen, zorg en welzijn 300 300
Continueren extra capaciteit bestrijding wachtlijsten 
jeugdzorg

3.885 1.295 1.295 1.295

Verbetering bedrijfsvoering Bureau Jeugdzorg Utrecht 
(BJZ)

2.095 1.195 630 270

Ondersteunen van cliëntenplatform jeugdzorg 360 90 90 90 90
Uitvoering programma Utrechtse Jeugd Centraal 18.500 4.625 4.625 4.625 4.625
Stimuleren Kleinschalig wonen dementerenden 2.500 625 625 625 625
Progr.management en communicatie Wel Thuis 2 300 300

Totaal 10. Jeugd, onderwijs en zorg 42.990 1.245 9.720 10.855 10.585 10.585

11. Bestuur en middelen
Huisvesting 3.388 847 847 847 847
WgR Milieudienst Zuid-Oost Utrecht en Eemland 250 250
E-provincies 1.600 5 205 705 685
Strategisch communicatiebeleid en moderniseren huisstijl 340 210 100 20 10

Stroomlijnen en versterken relatiecommunicatie 310 75 85 75 75
Vergroten zichtbaarheid en herkenbaarheid bij het 
algemeen publiek

1.850 390 380 365 715

E-provincie 3.500 1.025 1.125 875 475
Professionaliseren Crisisbeheersing 1.000 250 250 250 250
Profiel, strategie en staat van Utrecht 4.250 250 1.000 1.000 1.000 1.000
Structurele verhoging onderhoudsbudget Paushuize 600 150 150 150 150
Loopbaanbegeleiding burgemeesters (structureel) 200 50 50 50 50

Totaal 11. Bestuur en middelen 17.288 250 4.252 4.192 4.337 4.257

Eindtotaal 418.231 5.658 83.502 117.867 98.242 112.962
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Gewijzigd meerjarenperspectief 2007-2011

€ x 1.000

Meerjarenbegroting 2007-2011 2007 2008 2009 2010 2011 totaal

Saldo van inkomsten en uitgaven
Bestuur, ambtelijk apparaat 31.469 35.400 29.254 27.640 24.430 148.193
Ruimte en Groen 42.767 24.989 16.498 15.435 14.445 114.134
Water en Milieu 23.107 20.483 18.101 17.701 17.701 97.093
Wegen, verkeer en vervoer 60.437 59.944 50.997 38.886 32.079 242.343
Maatschappij, economie en cultuur 64.508 46.193 40.296 40.086 38.986 230.069

Totale inkomsten en uitgaven* 222.288 187.009 155.146 139.748 127.641 831.832

Algemene middelen 170.184- 180.071- 176.930- 176.078- 172.764- 876.027-

Onttrekkingen/stortingen in reserves 52.104- 28.461- 5.826- 6.212 6.091 74.088-

Netto saldo** - 21.523- 27.610- 30.118- 39.032- 118.283-

Te dekken t.b.v. uitvoeringsprogramma
2007-2011

21.523- 27.608- 30.100- 39.000- 118.231-

Vrijval stelpost nieuw beleid - 2.000- 4.000- 6.000- 12.000-

Restant saldo begroting**
(tbv amendering door PS)

- 2.002- 4.018- 6.032- 12.052-

* positief bedrag is een tekort
** negatief bedrag is positief saldo



89 

 

Het college van Gedeputeerde Staten 2007 - 2011 
 

Dhr. R.C. (Roel) Robbertsen  
Commissaris van de Koningin  
 
Portefeuille in Gedeputeerde 
Staten 
- algemeen bestuur en 

coördinatie 
- openbare orde en veiligheid 
 
Rijkstaken, onder meer:
- burgemeestersaangelegenheden 
- Koninklijk Huis 
- gemeentebezoeken    
 
Mr. J. H. (Jan) Ekkers  
VVD 
 
Mobiliteit 
Economische Zaken 
 

Mw. A.H. (Anneke) Raven BA 
CDA 
 
Financiën 
Samenleving 
Cultuur 
 

Mw. M.G. (Marian) Dekker 
PvdA 
 
Jeugd 
Onderwijs 
Zorg 
Bestuurlijke organisatie 
 

Drs. R.W. (Bart) Krol 
CDA 
 
Ruimtelijke ontwikkeling 
Stedelijke vernieuwing 
Landelijk gebied 
 

Dhr. J. (Joop) Binnekamp 
VVD 
 
Water  
Europa  
Communicatie 
Organisatie 
 

Dhr. J.P.A. (Jan) De Wilde  
PvdA 
 
Wonen 
Milieu 
Duurzaamheid 
 

Drs.H.H. (Herman) Sietsma MPA

Secretaris 

 


	Inleiding
	Topregio
	Samen met Utrechtse gemeenten
	 1  Agenderen van de samenwerking
	Top 8
	�
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?2
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	�
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	Als onderdeel van het programma De Sociale Agenda wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Op basis van gesprekken met partners bij gemeenten, in het onderwijs en bij de Centra voor Werk en Inkomen wordt afgesproken welke bijdrage wij leveren om enerzijds schooluitval te voorkomen, en anderzijds jeugdwerkloosheid te verminderen. In 2008 is dit uitvoeringsprogramma gereed, tot 2011 zullen hierbinnen concrete projecten worden ondersteund en uitgevoerd. Voorbeelden van concrete projecten zijn: het TechniekGilde, het MKB-Leerbanen in Utrecht en Amersfoort. Deze hebben nu in het arbeidsmarktbeleid een plaats. Binnen de Sociale Agenda kunnen we ze een extra impuls geven, en goed lopende projecten overdraagbaar maken naar andere gemeenten, regio’s of sectoren (zie ook hoofdstuk 10 Jeugd, onderwijs en zorg).
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	SOCIALE AGENDA 2007-2011
	JEUGDZORG EN UTRECHTSE JEUGD CENTRAAL
	JEUGDZORG
	UTRECHTSE JEUGD CENTRAAL
	WEL THUIS!
	3. Wat gaat het kosten?
	1. Wat willen we bereiken?
	2. Wat gaan we daarvoor doen?
	3. Wat gaat het kosten?
	Financiële verwerking in het eigen vermogen
	Financiële relatie tussen Uitvoeringsprogramma en Samenwerkingsagenda’s
	Samenhang tussen Uitvoeringsprogramma en programmabegroting 2008
	Benodigde middelen 2007-2011 per onderwerp
	Hoofdstuk Onderwerp         € x 1.000
	Benodigde middelen 2007-2011 per onderwerp
	Hoofdstuk Onderwerp         € x 1.000
	Gewijzigd meerjarenperspectief 2007-2011
	€ x 1.000


