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INLEIDING: 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: een samenwerkingsagenda 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. 
Algemene 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 (oa 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 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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AFSPRAKEN MET ALLE GEMEENTEN 
 

De provincie wil graag met alle gemeenten afspraken maken op het gebied van de jeugdzorg, Wel 
Thuis en WABO. Hierover zal nog nader overleg plaatsvinden. Het betreft de volgende onderwerpen:  
 
Titel: Jeugdzorg
Samen werken aan verbeterde preventie en aansluiting van jeugdbeleid-jeugdzorg middels onder meer 
een éénduidig Utrechts Centrum Jeugd en Gezin-model waarbij: 
- efficiënt gebruik gemaakt wordt van een éénduidige verwijsindex en elektronisch kinddossier; 
- een stevige verbinding is met het onderwijsveld; 
- duidelijkheid is voor professionals over hoe én wanneer moet worden doorgeschakeld naar 

vervolghulp; 
- er ruimte is voor lokale inkleuring en/of pilots. 
Deze afspraken worden opgenomen in het programma “Utrechtse Jeugd Centraal”. In de stuurgroep 
voor dit programma zullen twee wethouders zitting hebben. 
 
Titel: Wel Thuis
In 2008 gaat een nieuwe programma Wel Thuis van start, gericht op het realiseren van 24.000 
toegankelijke woningen met welzijn en zorg voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente 
heeft in het kader van de WMO de regierol in het realiseren van woon-zorg-welzijnsarrangementen 
voor haar inwoners in samenwerking met woningbouwcorporaties, zorginstellingen en 
welzijnsinstellingen. De provincie kan vanuit het programma Wel Thuis 2 ondersteuning bieden aan 
gemeenten bij het invullen van die regierol, bij het ontwikkelen en uitvoeren van plannen op het 
gebied van Wonen, Welzijn, Zorg, bij het oplossen van (boven-) lokale knelpunten, etc .  In het 
nieuwe programma Wel Thuis 2 zal nader invulling gegeven worden aan vorm en inhoud van die 
ondersteuning. 
De provincie verwacht van gemeenten dat zij in samenwerking met haar lokale partners bijdraagt aan 
het realiseren van de doelen van het progamma Wel Thuis  door een aanbod Wonen, Welzijn, Zorg te 
realiseren dat zowel kwalitatief als kwantitatief aansluit bij de vraag in de eigen gemeente. 
 
Titel: WABO
Gezamenlijk wordt gewerkt aan de voorbereiding op de komst van de Wabo met gemeenten en 
waterschappen. Daarbij streven wij er naar de uitgangspunten van de Wabo voor ogen te houden. We 
gaan elkaars expertise inhuren en daarover bindende afspraken maken, waarbij de provincie het 
voortouw heeft genomen. We houden het simpel voor de burger en voor ons zelf. 
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GEMEENTE ABCOUDE 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Abcoude-zuid
Context: De gemeente wil in Abcoude-Zuid gedifferentieerde woningbouw voor diverse 
doelgroepen realiseren. Daarnaast is het maximaliseren van de grondopbrengst een belangrijke 
doelstelling, evenals het werken aan een uitvoeringsplan Wonen, zorg en welzijn. Hier zou 
dan ook een Centrum voor Jeugd en Gezin moeten komen. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Samen een plan van aanpak maken over de invulling van de bouwlocatie ten 
zuiden van Abcoude 

 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

2. Titel: Bestuurlijke organisatie
Context: De gemeente Abcoude zit midden in een arhi-procedure. De gemeente vraagt zich af 
wat de provincie in het ambtelijke proces kan faciliteren, om mee te helpen de herindeling als 
nieuwe kans voor het ambtelijk apparaat te zien.  

 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: De provincie faciliteert het fusieproces van de nieuw te vormen gemeente met 
kennis, expertise en eventueel ook capaciteit. Doel is de overgang naar  de nieuw te vormen 
gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen en te komen tot een goede uitgangssituatie voor 
de nieuwe gemeente. In overleg met de betrokken gemeenten worden nadere afspraken 
gemaakt over de invulling van de ondersteuning.  

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 

 

3. Titel: Leefbaarheid Baambrugge
Context: Met ondersteuning van de provincie Utrecht heeft Abcoude een onderzoek 
uitgevoerd naar het voorzieningenniveau in Baambrugge. De uitkomsten hiervan, met name 
het behoud van het Dorpshuis door renovatie of nieuwbouw zal de komen maanden nader 
worden onderzocht. Verzoek: Meedenken in Ruimtelijke Structuurvisie.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij het opstellen van 
de ruimtelijke structuurvisie van Baambrugge. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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GEMEENTE AMERSFOORT 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 

 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

2. Titel: Amersfoort 750 jaar
Context: Financiële bijdrage aan activiteitenprogramma van jubileum gemeente Amersfoort. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om in het kader van de Vrede van Utrecht hieraan een 
bijdrage te leveren. 

 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

3. Titel: De ijsbaan
Context: In de regio Eemland is een aantoonbaar gebrek aan kunstijsbanen. Er wordt gewerkt 
aan de realisatie van een multifunctioneel sportcomplex, waarin onder meer ook een 25 m 
zwembad wordt ondergebracht. Duurzaamheid en een zo laag mogelijk energieverbruik zijn 
daarbij kernbegrippen (actieplan duurzaamheid). Het gaat hierbij om een bovenlokaal initiatief 
van een stichting waarin leden van verschillende regionale ijsverenigingen zijn 
vertegenwoordigd. 

 
Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 

 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

4. Titel: Innovatie en kennisinstellingen
Context: Dit meerjarenprogramma is een van de bouwstenen van het economisch beleid van 
de gemeente, waarin het versterken van de kennis en diensteneconomie centraal staat. De 
projecten zijn fysiek (broedplaatsen, breedband) en niet-fysiek (stimulering ondernemerschap, 
netwerkvorming, profilering etc). De ambities van het innovatieprogramma willen wij samen 
met onze partners in en buiten de stad realiseren. Regionaal is er veel aandacht voor de 
samenwerking binnen de Taskforce Innovatie Regio Utrecht (TFI) en de Noordvleugel van de 
Randstad. Het innovatieprogramma is afgestemd met onze partners, waaronder de provincie, 
en heeft dan ook breed draagvlak. 

 
Motto: Samen stimuleren wij kenniseconomie en innovatie. 
Afspraak: In samenspraak komen tot een aanpak om de ontwikkeling van de innovatieve 
economie in Amersfoort te stimuleren. 

 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

5. Titel: Spaarzaam Amersfoort
Context: In beeld brengen en informeren over verbeteringsmogelijkheden van energieprestatie 
van bestaande woningen, opheffen van eventuele belemmeringen en stimuleren van bewoners. 

 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

Nader uit te werken afspraken

6. Titel: Aanpak voortijdig schoolverlaten
Context: Het is uiterst zinvol om meer zicht te krijgen op de effecten van de verschillende 
maatregelen die genomen worden in het kader van het voorkomen van voortijdig 
schoolverlaten. 
In een aantal gemeenten binnen de provincie Utrecht willen we het beleid/de activiteiten in het 
kader van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten inventariseren, o.a.: 
- inzicht in de kosten; 
- inzicht in de effectiviteit; 
- inzicht in het type baten; 
- inzicht in het aantal deelnemers. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Samen een plan van aanpak opstellen om een inventarisatie te maken van het 
beleid en de activiteiten van nader te bepalen gemeenten rondom Amersfoort.  

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

7. Titel: Amersfoort Vernieuwt: Complexe complexen
Context: Ontwikkelen gezamenlijke aanpak gemeenten en provincie voor zogenaamde 
‘complexe complexen’in stedelijke vernieuwing.  

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Ontwikkelen gezamenlijke aanpak gemeente en provincie voor zogenaamde 
‘complexe complexen’in stedelijke vernieuwing. 

 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
Gemeente Amersfoort 

 

8. Titel: Amersfoort Vernieuwt: Hogewegzone
Context: Creëren stadsentree met stedelijke allure: hoogwaardige, stedelijke inrichting van de 
hoofdverkeersader de Hogeweg. Woningbouw (500-850 woningen), zwembad en sporthal. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan het creëren 
van een stadsentree met stedelijke allure: hoogwaardige, stedelijke inrichting van de 
hoofdverkeersader de Hogeweg. Woningbouw, zwembad en sporthal.  

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

9. Titel: Amersfoort Vernieuwt: Randenbroek-Zuid
Context: Realiseren gedifferentieerde en hoogwaardig woningbouwprogramma, in plaats van 
300 verouderde woningen. Daarnaast realisatie van aantrekkelijk Sport-, Spel en 
Ontmoetingsplek. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan het 
verwezenlijken van kwalitatief hoogwaardig woningbouwprogramma en gebiedsontwikkeling 
voor Randenbroek-Zuid 

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

10. Titel: Amersfoort Vernieuwt: stimulering wijkeconomie
Context: Stimuleren van initiatieven die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de wijk 
verbeteren  

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Samen met de gemeente Amersfoort worden afspraken gemaakt over de rol 
(financieel, in de samenwerking, lobby en personele ondersteuning) die de provincie kan en 
wil spelen. 

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

11. Titel: Bereikbaarheid Centraal StadsGebied
Context: Amersfoort heeft een belangrijke regionale functie als het gaat om de 
werkgelegenheid in deze gemeente en de economische voorzieningen. In het Centraal 
StadsGebied (CSG) zijn veel arbeidsplaatsen en centrumfuncties te vinden. Ook de 
hoofdontsluiting van het openbaar vervoer (trein en bus) is in dit gebied. Om de 
bereikbaarheid van het CSG te waarborgen, wordt sterk ingezet op verbetering van de 
ontsluiting. Uiteraard wordt hierbij bovendien gestreefd naar versterking van economische 
ontwikkelingen en verbetering van het woon- en leefklimaat.                                                            
Dit project (bereikbaarheid CSG) bestaat uit een aantal deelprojecten. De grootste 
deelprojecten zijn: 
Hogeweg (A28 tot Stadsring)                                                                                                                     
2. Aansluiting Hogeweg – A28                                                                                                                                                    
3. Openstelling Asch van Wijckstraat in twee richtingen         
4. Reconstructie Hertenkop                                                                                                        
5. Kersenbaan 2e fase 

 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie aan de verbetering van de ontsluiting  van het 
Centraal Stadsgebied 

 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

12. Titel: De Eem Glashelder
Context: Verbeteren van waterkwaliteit door verwijderen van verontreinigde baggerspecie en 
het opheffen van ongewenste lozingen. 

 
Motto: Samen zorgen wij behoud en herstel van de milieukwaliteit. 
Afspraak: Samen met de relevante partijen afspraken maken over de verbetering van de 
waterkwaliteit van de Eem. 

 
Bestuurlijke trekker: J. Binnekamp  
Ambtelijke trekker: A.A.M. Valkonet 

 

13. Titel: Documentaire Kamp Amersfoort
Context: Financiële ondersteuning bij het realiseren van een filmdocumentaire over Kamp 
Amersfoort. Hiermee wordt een deel van de Utrechtse geschiedenis zichtbaar en toegankelijk 
gemaakt. 

 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan een 
filmdocumentaire over Kamp Amersfoort. Hiermee wordt een deel van de Utrechtse 
geschiedenis zichtbaar en toegankelijk gemaakt. 

 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Amersfoort 
 

14. Titel: Eigen Kracht-conferentie
Context: Een Eigen Kracht-conferentie is een democratisch middel dat familie en vrienden 
activeert in de hulp die zij nodig hebben. Op vele plaatsen in het land wordt gebruik gemaakt 
van één of meerdere modellen van de St. Eigen Kracht Centrale.                                                                                                                                      
De Eigen Kracht Centrale streeft maximale zeggenschap van burgers na met inzet van eigen 
kracht in samenhang met familie en het sociale netwerk. Daartoe stimuleert de Eigen Kracht 
Centrale organisaties, overheden en bewegingen bij het activeren van burgers tot beslissingen 
over het inrichten van hun sociale omgeving. 

 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

15. Titel: Herontwikkeling Kop van Isselt e.o.
Context: Op korte termijn kan op de Kop van Isselt, een binnenstedelijk bedrijventerrein 
tegen het centrum aan, door herontwikkeling versneld worden gerealiseerd: 
jongerenhuisvesting, detailhandel, woningen. Er ligt terrein klaar en o.a. de Smeeing-lokatie 
kan korte-termijn resultaten opleveren. Op langere termijn kunnen ook andere delen worden 
herontwikkeld, waarvan de verplaatsing van de ROVA essentieel is voor de ontwikkeling van 
het hele terrein. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie om snel tot 
herontwikkeling te komen van het binnenstedelijke bedrijventerrein Kop van Isselt e.o. 

 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol 
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

16. Titel: Jeugdzorg en jeugdbeleid
Context: Verdergaande integratie van de gemeentelijke en provinciale taken op het gebied 
van de jeugdzorg ten behoeve van een verbeterde preventie en aansluiting van jeugdzorg-
jeugdbeleid. 

 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 

 
Bestuurlijk trekker: M.G. Dekker 
Ambtelijk trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

17. Titel: Museum Flehite
Context: Bijdrage leveren aan herinrichting museum. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 

 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

18. Titel: Oliemolenkwartier
Context: Vrijmaken Oliemolenkwartier voor activiteiten die creatieve ketens ondersteunen. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Betrokkenheid van de provincie bij het opstellen van een plan van aanpak om het 
Oliemolenkwartier in te richten voor activiteiten die creatieve ketens ondersteunen. 

 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

19. Titel: Opstappers
Context: In het rapport ‘Vroeg is nog niet voortijdig’ (naar een nieuwe beleidstheorie 
voortijdig schoolverlaten, Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt, 31 maart 2006) 
wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om tot een differentiatie van het begrip voortijdig 
schoolverlaten te komen. Er wordt een onderscheid gemaakt in:                                                                                                                              
- de klassieke risicoleerling (niet-kunners en ‘verhinderden’);                                                       
de ‘opstapper’.                                                                                                                                  
Ruim 60% van de voortijdig schoolverlaters is te typeren als ‘opstapper’ (landelijk). De 
‘opstappers’ zijn leerlingen die afhaken zonder dat er sprake is van in hun persoon of hun 
omstandigheden dwingende problemen. Zij hebben niet persé de kenmerken van een 
potentiële uitvaller. 

 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij het project 
Opstappers. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

20. Titel: Proeftuin groen blauw
Context: In de proeftuin Groenblauw wil Amersfoort samenwerken met de provincie Utrecht 
aan het maken van grote groene verbindingen tussen stad en ommeland. In een aantal 
projecten in Amersfoort willen we de kwaliteit van natuur, landschap, recreatie en 
cultuurhistorie versterken. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie om groene 
verbindingen in en om de stad realiseren. 

 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 
Gemeente Amersfoort 

 

21. Titel: Projectbureau Jeugd
Context: Het algemeen jeugdbeleid van de gemeente Amersfoort richt zich op 
basisvoorzieningen voor jeugd van 0 tot 23 jaar. Binnen Operatie Amersfoort Jong heeft de 
gemeente zich tot doel gesteld om jongeren binnen de verschillende leefgebieden de kans te 
bieden zich optimaal te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat jongeren maatschappelijk 
betrokken worden binnen een multiculturele samenleving en dat zelf ook zo ervaren. De 
uitvoering van de speerpunten binnen Operatie Amersfoort Jong heeft, naast de versterking 
van het bestaande jeugdbeleid, geleid tot een aantal initiatieven en projecten met betrekking 
tot jongeren binnen verschillende leefgebieden. Er zijn, in samenwerking met de partners, 
vanuit verschillende disciplines activiteiten opgezet zoals Jong Centraal en de pilots met 
betrekking tot de overleggen Jeugd en Veiligheid voor een drietal wijken. 

 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

22. Titel: Transformatie in bestaande stad: Collectief particulier opdrachtgeverschap
Context: Creëren mogelijkheden van collectief particulier opdrachtgeverschap in bv. 
Herstructureringswijken. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Mogelijkheid tot collectief particulier opdrachtgeverschap in b.v. 
Herstructureringswijken onderzoeken. 

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Amersfoort 
 

23. Titel: Verzuimconvenant
Context: Het verzuimconvenant biedt kansen in de aanpak van het schoolverzuim en (breder) 
het voorkomen van voortijdig schoolverlaten:    
- Een verbreding naar de ROC’s;        
- Een verbreding naar de regiogemeenten;          
- Het nauwkeurig monitoren van het gebruik van het verzuimconvenant;  
- Het ondersteunen/adviseren van scholen bij het ‘gebruik’ van het verzuimconvenant. 

 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij het 
verzuimconvenant. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

24. Titel: Wagenwerkplaats: Verensmederij
Context: Ontwikkelen van hart van de Wagenwerkplaats tot broedplaats voor cultuur, 
economie en onderwijs. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De Verensmederij behoort tot de Utrechtse Parels (industrieel erfgoed). In dit kader 
zal overleg plaatsvinden over de mogelijkheden voor een financiële bijdrage van de provincie. 

 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

25. Titel: Wonen-leren-werken
Context: Aanbieden woonruimte aan jongeren in achterstandssituaties. 

 
Motto: Samen zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Samen bezien hoe we kunnen zorgen voor woonruimte aan jongeren in 
achterstandssituaties. 

 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE BAARN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Centrum voor Jeugd en gezin
Context: Opzetten van centrum voor Jeugd en Gezin. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: Drakenburgergracht
Context: Zaken die spelen zijn het aaneensluiten van twee zorginstellingen; de ecologische 
hoofdstructuur loopt midden door het betreffende gebied. Tevens is er sprake van een rood 
voor groen vraagstuk. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij het project 
Drakenburgergracht. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers 
Ambtelijke trekker: C. Bontje  

 

3. Titel: Inrichtingsplan Lage Vuursche
Context: De recreatieve druk op de Lage Vuursche neemt toe. De gemeente Baarn wil de af 
en aanvoer van verkeer beter reguleren en de mogelijkheden voor fietsers verbeteren.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Gezamenlijk plan van aanpak opstellen om de af- en aanvoer van verkeer en de 
fietsverbindingen van en naar Lage Vuursche te verbeteren. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H.Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

4. Titel: Noordschil: fietspad onder snelweg
Context: Eempolder en Heuvelrug verbinden met fietstunnel onder snelweg bij bouwlocatie 
Noordschil. Project Noorschil zit in huidig Streekplan. Middels fietstunnel wordt de 
Eempolder ontsloten. 
 
Motto: Samen werken wij aan het verbeteren van de mobiliteit. 
Afspraak: Meewerken aan een onderzoek naar het nut en de noodzaak om de Eempolder met 
de Heuvelrug te verbinden door middel van een fietstunnel onder de snelweg bij 
nieuwbouwlocatie De Noordschil. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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Gemeente Baarn 
 

5. Titel: WMO: een loket functie
Context: Uitvoering geven aan de WMO 
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Voortzetting van de huidige samenwerking op het gebied van de WMO. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE BREUKELEN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

2. Titel: Bestuurlijke organisatie
Context: De provincie ondersteunt het fusieproces van de nieuw te vormen gemeente met 
kennis, expertise en eventueel ook capaciteit. Doel is de overgang naar de nieuw te vormen 
gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen en te komen tot een goede uitgangssituatie voor 
de nieuwe gemeente Nadere afspraken maken over de invulling van de ondersteuning. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: De provincie faciliteert het fusieproces van de nieuw te vormen gemeente met 
kennis, expertise en eventueel ook capaciteit. Doel is de overgang naar  de nieuw te vormen 
gemeente zo soepel mogelijk te laten verlopen en te komen tot een goede uitgangssituatie voor 
de nieuwe gemeente. In overleg met de betrokken gemeenten worden nadere afspraken 
gemaakt over de invulling van de ondersteuning.  
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 

 

3. Titel: Corridor
Context: Meedenken in het ontwikkelingsproces van het gebied tussen de A2 en Amsterdam-
Rijnkanaal. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie bij het 
ontwikkelingsproces van het gebied tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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Gemeente Breukelen 
 

4. Titel: Kleine kernen
Context: Voorzieningenniveau in kleine kernen op peil houden door onder andere breedband 
aanleggen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij het handhaven van 
het voorzieningenniveau in de kleine kernen van Breukelen. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

5. Titel: Sluipverkeer Leidsche Rijn
Context: Gezamenlijk oplossing zoeken voor sluipverkeer vanuit Leidsche Rijn, via 
Kockengen door Breukelen. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Samen komen tot een gedragen plan van aanpak met oplossingen voor het 
sluipverkeer vanuit Leidsche Rijn, via Kockengen door Breukelen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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GEMEENTE BUNNIK 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Mobiliteitsprojecten: fietspad Odijk-Vechten/ fietspad Werkhoven-Houten/ 
Sluipverkeer en bevordering verkeersveiligheid 
Context:  
Fietspad Odijk-Vechten: Er ontbreekt een fietspad van Odijk richting Vechten. Dat pad is 
opgenomen als een van de fietsprojecten in de gemeente Bunnik.De gemeente Bunnik zal een 
financieel aandeel moeten leveren om de aanleg van dit pad mogelijk te maken. 
Fietspad Werkhoven-Houten: Al vele jaren zijn er klachten over de verkeersveiligheid in het 
buitengebied van de gemeente Bunnik, vooral over de fietsveiligheid. Al jaren staat op de 
projectenlijst de aanleg van een fietspad tussen Werkhoven en Houten (via de Achterdijk). 
Definanciele midfdelen onbraken tot nu toe. Kosten gemeentelijk aandeel bedragen 300.000 
euro. 
Sluipverkeer en bevorderen verkeersveiligheid: In de gemeente Bunnik zijn grote knelpunten 
vanwege het doorgaand verkeer via de kernen Bunnik en Odijk. De leefbaarheid en 
verkeersveiligheid staan daardoor al vele jaren sterk onder druk. Binnen de plannen voor 
A12/Salto zal Bunnik in totaal, naast de beide fietsprojecten (zie hiervoor) nog ca.1 miljoen 
euro moeten investeren om de problemen op te lossen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de drie mobiliteitsprojecten in het kader 
van A12-Salto. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

2. Titel: Regionaal arbeidsmarktbeleid
Context: De vijf gemeenten die samen de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 
vormen, te weten Zeist, De Bilt, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik zijn van 
plan regionaal arbeidsmarktbeleid op te stellen. Het voornemen verkeert nog in een pril 
stadium. Begin november vindt bestuurlijk overleg plaats over dit punt. Voor het van de grond 
krijgen van dit initiatief is tijdelijk extra formatie nodig. De provincie zou de betreffende 
gemeenten kunnen ondersteunen door deze tijdelijke formatie te bekostigen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie faciliteert het opstellen van een regionaal arbeidsmarktbeleid in het 
Kromme Rijngebied met kennis, ervaring en eventueel capaciteit. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Bunnik 
 

3. Titel: Verplaatsing bedrijf
Context: In de dorpskern Bunnik wordt met een bedrijf gesproken over verplaatsing van dit 
bedrijf en de herontwikkeling van het vrijkomende terrein tot woningbouwlocatie. Voor deze 
locatie is door de gemeente een stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd. De verplaatsing 
van het bedrijf en de beoogde woningbouwontwikkeling wordt belemmerd door een negatief 
grondexploitatie resultaat voor het bedrijf, mede ten gevolge van bodemverontreiniging. De 
provincie kan de gemeente Bunnik ondersteunen met het verlenen van een 
stimuleringsbijdrage voor deze binnenstedelijke herontwikkelingsopgave. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de binnenstedelijke herontwikkeling op de 
locatie van het bedrijf. Milieuhinder vormt geen accuut probleem maar staat ruimtelijke 
ontwikkeling in de weg. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 



23

GEMEENTE BUNSCHOTEN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Ontwikkeling kuststrook Oost/project Kuststrook Oostmaat
Context: Betreft herstructurering oostelijke kuststrook, woningbouw (160 woningen), 
verleggen dijklichaam, verdere ontwikkeling museumhaven en toename recreatieve 
mogelijkheden. Uitvoering van dit project start uiterlijk in 2010; 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hieraan een financiële bijdrage te leveren. Op basis 
van een projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

2. Titel: Visrokerij Muys
Context: betreft verplaatsen of slopen (visrokerij is genomineerd als Utrechtse Parel). 
Verplaatsing is voorwaarde voor ontwikkeling project kuststrook. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hieraan een financiële bijdrage te leveren. Op basis 
van een projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

Nader uit te werken afspraken

3. Titel: Haarbrug Zuid
Context: Provinciale medewerking aan aansluiting van bedrijventerrein Haarbrug Zuid op 
provinciale weg. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de aansluiting van het bedrijventerrein Haarbrug Zuid op de 
provinciale weg.  
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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Gemeente Bunschoten 
 

4. Titel: Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen De Kronkel en Zuidwenk
Context: Herverdeling provinciale bijdrage ten gunste van Zuidwenk en meedenken in 
passieve grondpolitiek van gemeente om bedrijven van Zuidwenk en Kronkel naar Haarbrug-
Zuid te verplaatsen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie heeft aandacht voor de plannen van Bunschoten om bedrijven te 
stimuleren tot verplaatsing naar Haarbrug Zuid en is bereid mee te denken in het proces.  
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
 

5. Titel: Laakzone
Context: Beter benutten van recreatieve mogelijkheden op rivier de Laak, ten behoeve van 
Vathorst. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de bijdrage van de provincie aan het vergroten van de recreatieve 
mogelijkheden van de Laak, onder de voorwaarde dat het initiatief wordt verbreed tot een 
ruimtelijke ordenings- en waterproject. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers en J. Binnekamp 
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

6. Titel: Museumkwartier
Context: Gezamenlijk kijken naar concrete invulling van lopend en aanstaande projecten. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Voortzetting van de samenwerking op het gebied van cultuur in Bunschoten. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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GEMEENTE DE BILT 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Bilthoven Centrum
Context: Versterken van een regionale functie inclusief woningbouw.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over het versterken van de regionale functie van Bilthoven Centrum.  
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: EHS in relatie tot Biltse Duinen, Saestum Vollenhove
Context: Versterking van de EHS in deze gebieden, met aandacht voor de rol van de 
provincie. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het versterken van de EHS door de 
projecten Biltse Duinen, Saestum Vollenhove.  
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol 
Ambtelijke trekker: J. Bos  

 

3. Titel: EHS in relatie tot sanering tankstations
Context: Versterking van de EHS middels sanering van tankstations, met aandacht voor de rol 
van de provincie. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij de sanering van 
de tankstations.  
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

4. Titel: Groenekan en Maartensdijk
Context: Extra middelen, kennis en expertise verruiming van de rode contouren om 
knelpunten op te lossen en de ontwikkeling van beide kernen verder te stimuleren. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden om de leefbaarheid en bereikbaarheid van de 
kernen Groenekan en Maartensdijk te behouden. Daarbij wordt aangetekend dat deze afspraak 
geen toezegging voor het verruimen van de rode contouren inhoudt. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 



26

Gemeente De Bilt 
 

5. Titel: Spoorlijn Utrecht – Amersfoort
Context: Oplossen Black spot; extra financiering voor voorkeursmodel 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie aan het verbeteren van de bereikbaarheid, 
leefbaarheid en veiligheid rondom de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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GEMEENTE DE RONDE VENEN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Baambrugse Zuwe renoveren
Context: Participeren in betere ontsluiting van de verzakte weg Baambrugse Zuwe. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het renoveren van de weg Baambrugse 
Zuwe. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
 

2. Titel: Estafetteproject
Context: Meedenken over vormgeving project voor verplaatsing sportparken ten behoeve van 
realiseren wonen-, zorg- en welzijncomplex. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Betrokkenheid van de provincie bij de vormgeving van het project Estafetteproject 
Wonen, Zorg en Welzijn.  
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

3. Titel: N201 – Ondertunneling Vinkeveen
Context: Gebiedsontwikkeling ten behoeve van toerisme: nieuwe impuls door hernieuwde 
agendering en vaststellen samenwerkingskaders. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol de provincie bij de ondertunneling van de N201 door middel 
van een tunnelbak bij Vinkeveen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

4. Titel: N201 Liefkeshoek
Context: Betreft strekken bocht Liefkeshoek ten behoeve van ruimte voor woningbouw. 
Onderwerp vraagt om bestuurlijke uitgangspunten en discussie over financiële 
randvoorwaarden. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de bocht Liefkeshoek. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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Gemeente De Ronde Venen 
 

5. Titel: Openbaar vervoer
Context: Betere ontsluiting van de gemeente door middel van openbaar vervoer. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een openbaar vervoersverbinding tussen 
Amstelveen en Mijdrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

6. Titel: Recreatief routenetwerk
Context: Betreft realisatie van voet- en fietspadenplan voor recreatie. Gemeente 
vraagt om bijdrage in kosten van de uitvoering. 
 
Motto: Samen zorgen we voor een open en toegankelijk landelijk gebied 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het realiseren van een recreatief 
routenetwerk. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 
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GEMEENTE EEMNES 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Ontwikkeling dorpshart
Context: De ontwikkeling van het dorpshart in Eemnes vraagt om goedkeuring van het 
bestemmingsplan door de provincie. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie zal zich inspannen om zo snel mogelijk een beslissing te nemen over 
de goedkeuring van het bestemmingsplan Ontwikkeling dorpshart nadat dit bestemmingsplan 
ter goedkeuring is ontvangen. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

2. Titel: Van autosloperij naar landgoed 
Inhoud project:Betreft verplaatsen van een autosloperij ten gunste van het ontwikkelen van 
een natuurgebied. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie wil een fonds instellen voor uitplaatsing van milieuhinderlijke 
bedrijven. Criteria voor dit fonds worden nog opgesteld. Er zal in ieder geval sprake moeten 
zijn van milieuhinder en een provinciaal belang. Er zal worden bezien of financiering uit dit 
fonds dan wel uit andere middelen mogelijk is. Los van eventuele financiële bijdragen is de 
provincie bereid procesmatige steun te verlenen in relevante gevallen. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

3. Titel: Samenwerking BEL-gemeenten
Context: Blijven volgen en meedenken over samenwerkingsvorm. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: Met de provincie Noord-Holland worden nadere afspraken gemaakt over de 
samenwerkingsvorm. 
 
Bestuurlijk trekker: M.G. Dekker 
Ambtelijk trekker: E.E.J. Boiten 
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GEMEENTE HOUTEN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Energiebesparende straatverlichting
Context: Het realiseren van energiebesparende straatverlichting. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: De provincie spant zich in een bijdrage te leveren aan de energiebesparende 
straatverlichting. Op basis van een projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie 
plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

2. Titel: Geothermie in de glastuinbouw
Context: Komen tot een innovatief duurzaam energieproject voor tuinbouwbedrijven. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Techniek wordt al elders getest met steun van de provincie. Op basis van een 
projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

3. Titel: Kantoorlocaties omzetten naar (jongeren)woningen
Context: Op basis van de gebiedsvisie open plekken Houten-Vinex en verdere 
verdichtingstudies, ziet Houten mogelijkheden om ruim 1.250 extra woningen te bouwen en te 
investeren in  hoogwaardige inbreiding in de ruimtelijke structuur en stedelijke kwaliteit. In 
2008 worden keuzes gemaakt voor woningbouwlocaties. Daarbij onderzoekt Houten ook 
nadrukkelijk de mogelijkheden om kantoorlocaties om te zetten naar (jongeren)woningen, 
hetzij tijdelijk, hetzij permanent. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

4. Titel: Klimaatneutraal stationsgebouw
Context: Haalbaarheidsstudie zonnepanelen op nieuwe station, uitvoering studie in 2008. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
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Gemeente Houten 
 

5. Titel: Leefbaarheidsplannen kleine kernen
Context: De gemeente Houten is met de inwoners van Schalkwijk bezig met het opstellen van 
een Leefbaarheidsplan voor Schalkwijk. In dit Leefbaarheidsplan geven de inwoners van 
Schalkwijk een visie op de ontwikkeling van hun dorp en worden hieruit voorvloeiende 
wensen van de inwoners verwoord. De uitkomst van het Leefbaarheidsplan wordt aangeboden 
aan de gemeenteraad van Houten. Uit het Leefbaarheidsplan zal een aantal projecten 
voortvloeien, gericht op het stimuleren van de leefbaarheid in Schalkwijk. Daarnaast wordt na 
behandeling van het Leefbaarheidsplan Schalkwijk bepaald of ook voor de twee andere 
kernen, ‘t Goy en Tull en ‘t Waal, een Leefbaarheidsplan wordt opgesteld. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

Nader uit te werken afspraken

6. Titel: Bijdrage in opstart- en ontwikkelkosten Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Context: De gemeente Houten heeft een lokaal project ontwikkeling CJG in gang gezet. 
Uitgangspunt is om het CJG lokaal te ontwikkelen, maar daar waar een meerwaarde mogelijk 
is regionale afstemming en /of samenwerking niet uit te sluiten. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

7. Titel: Eiland van Schalkwijk
Context: Integrale gebiedsontwikkeling om landelijke karakter en openheid te behouden en 
ruimte te bieden aan landbouw, natuur, water, recreatie, cultuurhistorie en leefbare dorpen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van een gezamenlijke integrale 
gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. Dit loopt mee in het traject van de NV 
Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol en J. Binnekamp (water) 
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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Gemeente Houten 
 

8. Titel: Herontwikkeling en intentisvering in jonge groeikern: locatie De Slinger
Context: Realiseren van extra woningbouw en andere voorzieningen door verdichting en/of 
herontwikkeling. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de herontwikkeling en intensivering van 
De Slinger. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

9. Titel: Herstructurering bedrijventerrein Doornkade
Context: Bedrijventerrein Doornkade is een (economisch) verouderd bedrijventerrein. Er 
vindt een verschuiving plaats in bedrijfsactiviteiten. Oneigenlijke activiteiten 
(kinderdagverblijf, bezorgdiensten, detailhandel, opleidingscentra) vinden steeds meer een 
plek op dit bedrijventerrein. Er vinden nauwelijks investeringen plaats in panden door 
eigenaren. Parkeerproblemen en verkeersdruk nemen toe. Het openbare terrein staat onder 
druk en gaat in kwaliteit achteruit. Het  huidige bestemmingsplan is toe aan herziening. Dat is 
een mooi moment om de kaders voor het terrein opnieuw vast te stellen en wensen te 
incorporeren. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de herstructurering van het 
bedrijventerrein Doornkade. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

10. Titel: Impuls aan wind
Context: Gezamenlijk optrekken inzake realisatie van ‘windpark Veerwagenweg’ en pilot 
kleine windturbines. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij de realisatie van 
windpark Veerwagenweg en pilot kleine windturbines. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

11. Titel: Verbreden sport tot thema bewegen
Context: Organisatie van 3 sport- en beweegcafés en inventarisatie van bewegen onder 
50/55+ ers. 
 
Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij 3 sport- en 
beweegcafés en de inventarisatie van bewegen onder 50/55+ers. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 



34

Gemeente Houten 
 

12. Titel: Verlenging provinciale subsidie cultuurbereik
Context: Verlenging project cultuurmakelaar na 2008. 
 
Motto: Samen behouden wij een goede culturele infrastructuur 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de voortzetting van de pilot 
Cultuurmakelaar. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

13. Titel: Vernieuwende concepten wonen met welzijns- en zorgvoorzieningen
Context: Marktonderzoek technische mogelijkheden voor voorzieningen om ouderen langer 
zelfstandig te laten wonen en ruimtelijk-functionele koppeling van onderwijs-, welzijns- en 
woonvoorzieningen. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Wel Thuis 2. Zie 
ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE IJSSELSTEIN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Floriadelaan
Context: betreft omvorming van bedrijventerrrein naar woningbouw; project                          
vraagt om co-financiering. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de omvorming van bedrijventerrein 
Floriadelaan naar woningbouw. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: IJsselveld Oost
Context: uitvoering leefbaarheid en vergroting veiligheid; vraagt om uitvoering in de 
uitvoeringskosten. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het vergroten van de leefbaarheid en 
veiligheid in IJsselveld Oost. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

3. Titel: Koningshof Schuttersgracht
Context: De gemeente is bezig met de herontwikkeling van een deel van de binnenstad. Door 
de hoger uitvallende kosten ontstaat bij drie projecten budgetoverschrijding. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het ontstane tekort van de herontwikkeling 
van de Koningshof Schuttersgracht. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol 
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

4. Titel: Oranje Nassaukades
Context: Betreft omvorming van een bedrijventerrein naar woningbouw; vraagt om co- 
financiering. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie aan de omvorming van bedrijventerrein 
Oranje Nassaukades naar woningbouw. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente IJsselstein 
 

5. Titel: Zichtbaar maken van de oude stadsmuren
Context: Zichtbaar maken van de oude stadsmuren. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: De provincie faciliteert het zichtbaar maken van de oude stadsmuren met kennis en 
expertise. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

6. Titel: Zichtbaar maken van het oude klooster
Context: Er zijn resten van het oude klooster gevonden. Ten behoeve van het versterken van 
het historische karakter van de stad wil de gemeente er iets mee doen.

Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: De provincie faciliteert het zichtbaar maken van het oude klooster met kennis en 
expertise. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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GEMEENTE LEUSDEN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Voedsel in de vallei
Context: Vanuit de achtergrond van de ontwikkeling van duurzaamheid in de voedselketen is 
het wenselijk het agrarisch gebied te verbinden aan de aanliggende steden. Streekgebonden 
producten bieden goede kansen in de zin van beperking van milieubelasting, het waarborgen 
van voedselkwaliteit en veiligheid (o.a. voorkomen van te veel schakels) en in het versterken 
van die broodnodige verbinding tussen stad en land. Dit komt de stad ten goede, maar ook 
direct de vitaliteit van het platteland. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om in gesprek met logische stakeholders: 
buurgemeenten als Amersfoort, Ministerie van LNV, (N)LTO, provincie, en bijvoorbeeld een 
deskundige op het vlak van marketing (bijvoorbeeld het bedrijf VODW) de verbinding tussen 
stad en land professioneel te versterken. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
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Gemeente Leusden 
 

3. Titel: De Leusderheide
Context: De Leusderheide, een gevarieerd natuurgebied aan de westkant in de gemeente 
Leusden, is nu nog overwegend in gebruik als militair oefenterrein. Dit gebied leent zich bij 
uitstek voor stille recreatie. Activiteiten als wandelen en fietsen maar ook behoud en waar 
nodig versterking van natuur en landschap kunnen gestimuleerd worden. Op de korte termijn 
speelt deze ontwikkeling het noordoostelijk deel (voormalige onveilige zone schietbanen). 
Langere termijn: de gehele Leusderheide. Er ligt een nauwe relatie met het gebied van Den 
Treek en het convenant Den Treek-Henschoten en de daaruit voortvloeiende maatregelen. 
Hogere ambitie is realiseren van een verbinding van de natuur binnen de Heuvelrug en de 
vorming van een nationaal landschap. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Gezamenlijk proces opstarten om instrumenten en inzet duidelijk te maken 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

4. Titel: Groene agenda Centraal buitengebied en Langesteeg
Context: Het uitwerken van een groene agenda voor twee belangrijke gebieden in de 
overgangszone van stad naar platteland, zijnde Centraal Buitengebied en Langesteeg. Hierbij 
gaat het om versterking van natuur, landschap en cultuurhistorie en het beter beleefbaar maken 
van de gebieden als onderdeel van de groene geledingszone tussen Leusden en Amersfoort en 
de Robuuste Ecologische Verbindingzone. De gemeente wil zich samen met de provincie en 
andere betrokken partijen sterk maken voor de uitwerking en uitvoering van de groene 
agenda.Daarnaast ligt er een financieel vraagstuk waar partijen met elkaar uit moeten zien te 
komen.                                                                                                         
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij de Groene agenda. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

5. Titel: Recreatieve infrastructuur
Context: Het buitengebied van Leusden biedt veel kansen op het gebied van actieve recreatie. 
Daarvoor is het wenselijk om de recreatieve infrastructuur verder te versterken. Op zich biedt 
Leusden nu al veel mogelijkheden voor met name wandelen en fietsen.                                                                     
De aansluiting op regionale en landelijke netwerken moet echter versterkt worden, daarvoor 
ontbreken nog de essentiële schakels. Naar verwachting kan met relatief kleine ingrepen die 
aansluiting worden bewerkstelligd, waardoor de verdere ontwikkeling van ons buitengebied en 
de potenties en kansen van dat gebied voor recreatie extra stimulansen krijgt. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Bestuurlijk en ambtelijk overleg starten met Leusden en Amersfoort over het 
project. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H.Ekkers 
Ambtelijke trekker: J. Bos 
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GEMEENTE LOENEN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Aquaduct N201 Vreeland, Loenen
Context: Verkeersproblematiek op de N210 aanpakken doormiddel van de aanleg van een 
aquaduct. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: De mogelijkheden voor een rol van de provincie bij dit project worden bezien in 
het kader van de studie naar de problematiek van de N201. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

2. Titel: Bibliobus
Context: De bibliobus dreigt te verdwijnen. De gemeente wil samen met de provincie 
bestuderen of er subsidiemogelijkheden mogelijk zijn zodat deze voorziening kan blijven 
bestaan. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven voor de kleinen kernen. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

3. Titel: Openbaar vervoer
Context: De bereikbaarheid van de kernen handhaven. Lijn 122 wordt opgeheven. De 
gemeente wil met de provincie onderzoeken of er niet op een passend alternatief kan worden 
gerealiseerd. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: De OV-lijn 122 zal worden voortgezet. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

4. Titel: Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven tgv herontwikkeling
Context: - betreft verplaatsing van drie bedrijven; vraagt om meedenken over 
oplossing/planologische medewerking 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: De provincie wil een fonds instellen voor uitplaatsing van milieuhinderlijke 
bedrijven. Criteria voor dit fonds worden nog opgesteld. Er zal in ieder geval sprake moeten 
zijn van milieuhinder en een provinciaal belang. Er zal worden bezien of financiering uit dit 
fonds dan wel uit andere middelen mogelijk is. Los van eventuele financiële bijdragen is de 
provincie bereid procesmatige steun te verlenen in relevante gevallen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
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GEMEENTE LOPIK 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Bibliotheekvoorziening in de kleine kernen
Context: De bibliobus dreigt te verdwijnen en daarmee de bibliotheekvoorziening in de kleine 
kernen van Lopik. Onderzocht moet worden wat mogelijke alternatieven zijn, b.v. mobiele 
voorziening uitgebreid met andere diensten, kleine uitleenpunten met wisselcollecties. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Onderzoeken of en hoe de bibliobus behouden kan blijven voor de kleinen kernen. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: Duurzaamheid milieu
Context: Het zwembad (ruimtes en water) wordt nu m.b.v. op aardgas gestookte ketels 
verwarmd. Dit zou duurzaam kunnen door met biomassa ketels met als brandstof houtbrok  te 
gaan werken. Dergelijke ketels verdienen zich binnen twee jaar terug. Met behulp van de op 
termijn bespaarde terug te verdienen middelen en een extra financiele impuls kunnen extra 
voorzieningen in het zwembad gerealiseerd worden. Hierbij wordt gedacht aan een gebouwtje 
met daarin verwarmde kleedhokjes, douches die tegen betaling ook te gebruiken zijn voor 
campers en een kleine horeca inrichting voor de verkoop van frisdrank, ijs en snacks aan de 
bezoekers van het zwembad. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het helder krijgen van de vraag en 
meewerken aan het opstellen van een projectplan om de uitvoering te realiseren. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

3. Titel: Glasvezel
Context: Lopik heeft veel witte vlekken waar het gaat om aansluiting op het internet waardoor 
veel inwoners niet kunnen invoegen op de digitale snelweg. Het aansluiten van het 
buitengebied en bedrijventerrein op de (glasvezel) kabel zou hiervoor een oplossing zijn. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De gemeente Lopik actief betrekken bij het breedbandproject “Wij zijn breed” van 
de provincie. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Lopik 
 

4. Titel: Lokale jeugdhulp
Context: In opdracht van de provincie is in alle Utrechtse gemeenten een benchmark lokale 
jeugdhulp uitgevoerd. Daaruit blijkt dat er in Lopik nog wel wat te verbeteren valt op het 
gebied van de lokale infrastructuur (ontwikkelen Centrum voor Jeugd en Gezin), de 
functionaliteit van de zorgnetwerken en de toegang tot hulpverlening. Daarnaast is 
gesignaleerd dat het goed zou zijn om regionaal te gaan werken aan de introductie van een 
regionale verwijsindex, waardoor meer en beter zicht ontstaat op de groep van 12 jaar en 
ouder (die gedeeltelijk uit beeld verdwijnt omdat Lopik geen middelbaar onderwijs kent. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

5. Titel: Openbaar vervoer
Context: Het openbaar vervoer naar Woerden loopt nu via Utrecht. Er gaat nu een buurtbus 
direct naar Woerden maar nog geen enkele naar Schoonhoven. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: De mogelijkheden bekijken om in de concessie vanaf december 2008 als wens op 
te nemen dat de huidige buurtbus Woerden-Oudewater-Lopik-Lopikerkapel-IJsselstein 
gesplitst wordt in een buurtbus Woerden-Oudewater-Cabauw-Schoonhoven en Schoonhoven-
Cabauw-Lopik-Lopikerkapel-IJsselstein. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

6. Titel: Provinciaal ruimtelijk beleid
Context: De gemeente Lopik wil graag duidelijkheid over de rol van Gedeputeerde Staten in 
het ruimtelijk beleid in het licht van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Lopik wil graag 
voldoende beleidsvrijheid ten aanzien van het planologisch beleid in het buitengebied met 
gebruikmaking van een daartoe geëigend instrumentarium. Het lijkt zinvol om met de 
provincie Limburg om de tafel te gaan. De provincie Limburg heeft reeds vergaande invulling 
gegeven aan wat decentraal kan en centraal moet. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie pleegt met gemeenten een gezamenlijke zoektocht naar de nieuwe 
rollen en verantwoordelijkheden op grond van de Wro, resulterend in een provinciale 
Beleidslijn; met Lopik wordt ingezoomd op de mogelijkheden van de Grexwet (zoals diverse 
methoden van verevening). 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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 Gemeente Lopik 
 

7. Titel: Regionale verwijsindex
Context: Hulp in de ontwikkeling van een Regionale verwijsindex.  
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE MAARSSEN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Aanpak parkeren en bewegwijzering
Context: Aanpak parkeren en bewegwijzering in Oud Zuilen als onderdeel van de fietsroute 
Hollandse Waterlinie. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: In 2008 door de provincie toegezegd bedrag uitkeren. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

2. Titel: Aanpak verkeersveiligheid
Context: Aanpak verkeersveiligheid en parkeren recreatiestrook Nieuweweg. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie aan de aanpak van de 
verkeersveiligheid en het parkeren bij de recreatiestrook. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

3. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
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Gemeente Maarssen 
 

4. Titel: De verkeerontsluiting Oostwaard irt partyschepen en busbaan
Context: De Oostwaard is een bocht in de rivier de Vecht, net buiten Oud-Zuilen. De 
gemeente heeft plannen om dit gebied beter te ontsluiten, vanwege twee nabijgelegen 
sportverenigingen, zodat het recreatieverkeer langs de Vecht geen last heeft van de auto´s voor 
de sportvelden én er aanlegsteigers voor partyboten kunnen komen. Het is provinciaal beleid 
om partyboten uit de bebouwde kom te halen. De plannen die er liggen, een busbaan 
gebruiken als toe- en afvoerroute, zijn goedgekeurd. Of het daadwerkelijk kan, wordt in 2008 
duidelijk.  
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de realisatie van de plannen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

5. Titel: NRO (Zuilense ring)
Context: De Zuilense ring (N230) is onderdeel van de pakketstudies. Het Maarssense deel 
echter blijft zoals het nu ligt. De gemeente wil er dan voor pleiten om het op korte termijn een 
80 km-weg van de te maken. En tegelijkertijd onderzoek verrichten naar de luchtkwaliteit en 
geluidsoverlast. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Mogelijkheden bezien om van de Zuilense ring een 80 km weg te maken. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

6. Titel: Recreatiestrook Nieuweweg
Context: De recreatiestrook Nieuweweg ligt in de gemeente Wijdemeren (dus in de provincie 
Noord-Holland), de toegangsweg echter ligt in de gemeente Maarssen. Op zonnige dagen 
wordt er nu in de polder geparkeerd. Dit wordt gedoogd, het kan echter niet want de polder is 
een waterwinningsgebied en daarin mag niet geparkeerd worden. Op de weg zelf is aan de 
noordzijde (de ligt niet in de polder) te weinig ruimte voor alle badgasten. Het plan is om aan 
beide uiteinden van de weg parkeervoorzieningen te maken. Parkeerwachten en exploitatie 
wordt verzorgd door het Plassenschap, mits ook aan de Zuidzijde geparkeerd kan worden. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Initiatief nemen om samen met de gemeente Maarssen, de provincie Noord-
Holland en het Plassenschap tot een bevredigende oplossing te komen. 
 
Bestuurlijke trekker: J. Binnekamp 
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 



47

 
GEMEENTE MONTFOORT 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
 

2. Titel: Inbreng capaciteit en kwaliteit
Context: Het aanjaagteam levert een projectleider bij de gemeente Montfoort rond. Daar is de 
gemeente zeer tevreden over. De gemeente is zelf niet bij machte zware projectleiders lang 
vast te houden of in te huren. Dit soort uitwisselingen zijn zeer welkom. 
 
Motto: Wij zijn samen overheid. 
Afspraak: Inventariseren bij de gemeente Montfoort wat de mogelijkheden en behoeften zijn 
op het personele vlak. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 
3. Titel: Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur

Context: Op verzoek van de gemeente Montfoort wordt de Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur 
uitgevoerd door een gezamenlijke projectgroep van provincie en gemeente. Het doel is de 
kwaliteit van het functioneren van de gemeente Montfoort in beeld te brengen. De raad bepaalt 
welke verbeterstrategie (consolideren, investeren, samenwerken, fuseren) nodig is om de 
kwaliteit van het gemeentelijk functioneren te behouden of versterken. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: Op verzoek van de gemeente Montfoort wordt de Kwaliteitsmeting Utrechts 
bestuur uitgevoerd door een gezamenlijke projectgroep van provincie en gemeente. Het doel is 
de kwaliteit van het functioneren van de gemeente Montfoort in beeld te brengen. De raad 
bepaalt welke verbeterstrategie (consolideren, investeren, samenwerken, fuseren) nodig is om 
de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren te behouden of versterken. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 
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Gemeente Montfoort 
 

4. Titel: Buitengebied Montfort in relatie tot Rijnenburg
Context: Op een steenworp afstand van Montfoort verrijst Rijnenburg. Een ‘stad’ met in de 
toekomst 30 tot 40.000 inwoners. De mensen die in Rijnenbrug komen wonen moeten werken, 
zich verplaatsen en recreëren. Hierdoor zal de druk op de Montfoortse wegen en het landelijk 
gebied toenemen. Gezamenlijk wordt nagegaan hoe ze het landelijke, open karakter kunnen 
blijven behouden en tegelijkertijd Rijnenburg kunnen bedienen 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Samen bezien hoe Montfoort het open karakter van het landelijk gebied kan 
behouden en van een recreatieve functie kunnen voorzien. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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GEMEENTE NIEUWEGEIN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Nationale Special Olympics 2010
Context: Inzet gemeente is om de Nationale Special Olympics 2010 naar Nieuwegein te halen 
 
Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging. 
Afspraak: Samen met de gemeente Nieuwegein het Bidbook opstellen om de Special 
Olympics naar Nieuwgein te halen. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

2. Titel: Woonservicezones
Context: uitrol woonservicezones over gemeente. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Wel Thuis 2. Zie 
ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

Nader uit te werken afspraken

3. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 
4. Titel: Urgentieprogramma 1600 woningen en bouwen voor doelgroepen

Context: a. uitwerken/aanjagen urgentieprogramma; b. herontwikkeling twee binnenstedelijke 
locaties; c. aanpak problematiek hoogspanningslijnen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Samen komen tot afspraken om het Urgentieprogramma te realiseren. Het overleg 
over de hoogspanningslijnen voortzetten. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Nieuwegein 
 

5. Titel: Integrale aanpak Jutphaas-Wijkersloot en Kruijderlaan
Context: herstructurering en verbetering leefbaarheid in hoogbouwgebied en voormalig 
industriegebied. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Samen met Mitros en de gemeente Nieuwegein komen tot een realistische en 
integrale aanpak van de visie voor het gebied Jutphaas en Kruijderijlaan. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

6. Titel: Aanpak jeugdoverlast
Context: aanstellen projectleider en uitvoering diverse projecten (repressief en preventief) 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Samen met de gemeente Nieuwegein geven we een stevige impuls aan preventief 
en repressief beleid om jeugdoverlast nu en in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

7. Titel: Aanpak multiprobleemgezinnen
Context: uitbreiding inzet projectleider op pijler handhaving.  
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Mogelijkheden bezien voor bijdrage aan de inzet van een projectleider (0,8fte voor 
een periode van 3 jaar). 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 
8. Titel: Aanpak voortijdig schoolverlaten

Context: Schooluitval heeft veel aspecten, die ook vaak een regionale aanpak vergen. Wij 
willen graag met de provincie samenwerken aan een ambitieuze aanpak om het aantal 
voortijdige schoolverlaters tegen te gaan. We willen meer individuele aandacht voor de 
problematische leerlingen. We denken aan projecten als Rebound/ Doorstart (bestemd voor 
leerlingen die niet op school te handhaven zijn), Project aansluiting VMB-MBO, 
schoolmaatschappelijk werk, mentorproject (leerlingen krijgen een ´maatje´ aangewezen die 
ze begeleidt in moeilijke perioden), Denktank Stageplekken, Leerwerkbanen en 
Maatschappelijke Stages (om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bevorderen 
én om te voorkomen dat leerlingen uit het systeem vallen omdat ze geen stageplek kunnen 
vinden). We denken dat we met deze projecten een flinke stap in de goede richting kunnen 
zetten. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Met de gemeente Nieuwegein investeren we in projecten om vroegtijdig 
schoolverlaten tegen te gaan 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Nieuwegein 
 

9. Titel: Centrum voor Jeugd en Gezin
Context: Doorontwikkeling centraal punt jeugdvragen tot centrum voor jeugd en gezin, extern 
projectleider 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

10. Titel: Duurzame inrichting en ontsluiting bedrijventerrein Liesbosch/Laagraven
Context: Duurzame inrichting en ontsluiting bedrijventerrein Liesbosch/Laagraven. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Samen met de gemeente Nieuwegein bezien of provincie een rol kan spelen in dit 
proces. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

11. Titel: Groene relatie stad en ommeland
Context: deelvisie groene structuur en relatie ommeland.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Samen met de Gemeente Nieuwegein komen we tot een visie op de groene 
structuur en de relatie met het ommeland. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

12. Titel: Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Context:  
Project betreft: 
uitrol project Vrijwillige Inzet Nieuwegein;     
b. omvorming wijknetwerken tot bewonersplatforms;
c. ondersteuning vrijwilligers en maatschappelijk betrokken ondernemen                                 
d. mantelzorg en respijtzorg. 
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Samen met de gemeente Nieuwegein versterken we de inzet op vrijwilligerswerk 
en mantelzorg voor zover het pilotprojecten betreft die een voorbeeld kunnen zijn voor andere 
Utrechtse gemeenten. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE OUDEWATER 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Cultuurhuis
Context: Betreft bouw van een culthuurhuis; vraagt om co-financiering. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Gezamenlijk realiseren van een cultuurhuis in Oudewater. De provincie spant zich 
in om hierin, onder voorwaarden (subsidieregeling Cultuurhuizen), een rol te spelen. Op basis 
van een projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Milieuhinderlijk bedrijf
Context: Betreft ondersteuning bij de uitplaatsing van een milieuhinderlijk bedrijf ten 
behoeve van woningbouw; vraagt om procesafspraak m.b.t. bestemmingsplan en 
onteigeningsprocedure 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie in de procedure rondom het bestemmingsplan 
en onteigeningsprocedure inzake een milieuhinderlijk bedrijf ten gunste van woningbouw. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

3. Titel: Ruimtelijke ontwikkeling
Context: De gemeente wil graag twee bedrijven verplaatsen. Beide locaties worden 
vervolgens herontwikkeld o.a. combinatie woon/ zorg. Om de herontwikkeling ten uitvoer te 
brengen is er een minimale aanpassing van de rode contour nodig. De gemeente vraagt 
medewerking van de provincie Utrecht. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van de rol van de provincie bij de herontwikkeling 
van de grond van twee bedrijven ten gunste van een woon/zorg complex. Daarbij wordt 
aangetekend dat deze afspraak geen toezegging voor het verruimen van de rode contouren 
inhoudt. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Oudewater 
 

4. Titel: Revitalisering Tappersheul in relatie tot uitbreiding bedrijventerreinen
Context: In het kader van deze visie opteert de gemeente onder andere voor de invoering van 
parkmanagement op bedrijventerrein Tappersheul. De gemeente wil graag met de 
ondernemers gezamenlijk werken aan de verbetering van: 

- de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte, inclusief groenvoorzieningen; 
- de veiligheid; 
- de communicatie tussen gemeente en op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. 

Voor deze activiteiten vraagt de gemeente om een provinciale bijdrage. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Gezamenlijk zal worden gekeken naar oplossingen voor de knelpunten van 
Oudewater op het gebied van de capaciteit van de bedrijventerreinen. Hierbij wordt onder 
meer gekeken naar de mogelijkheden voor de verbetering van het bedrijventerrein 
Tappersheul. 
 
Betuurlijke trekker: J.H. Ekkers 
Ambtelijke trekker: J. Jorritsma 
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GEMEENTE RENSWOUDE 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Het oude Rechthuis
Context: Betreft het terugbrengen van een 19e eeuws pand in oude staat. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen, onder de voorwaarde dat een 
duurzame bestemming wordt gevonden voor het pand. Op basis van een projectvoorstel vindt  
besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 



56

GEMEENTE RHENEN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Rhenen 750 jaar
Context: In 2008 viert Rhenen het 750 jarig bestaan. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om in het kader van de Vrede van Utrecht hieraan een 
bijdrage te leveren. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven 
Ambtelijke trekker: J. Jorritsma 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Aankoop militair terrein De Dennen
Context: Defensie bouwt huidige activiteiten af. Gevolg is dat het terrein de De Dennen in de 
verkoop gaat. De gemeente wil dit terrein met behulp van provincie aankopen. Gebied kan 
hierop eventueel worden teruggegeven aan de natuur, maar ook als uitbreiding dienen voor het 
bedrijventerrein De Remmerden. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over rol van de provincie bij de aankoop en herbestemming van het 
militaire terrein De Dennen, onder de voorwaarde dat woningen worden gerealiseerd op het 
vrijkomende terrein. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

3. Titel: Gebiedsontwikkeling Grebbeberg
Context: De ontwikkelingen en activiteiten op en rond de Grebbeberg zijn even talrijk als 
divers. Dit geldt voor de actoren, boeren, belangenverenigingen, diverse overheden etc. De 
gemeente wil met de provincie komen tot een heldere visie op de Grebbeberg 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de ontwikkeling van een gebiedsvisie voor 
de Grebbeberg. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 
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Gemeente Rhenen 
 

4. Titel: Multifunctioneel Centrum Elst
Context: De gemeente wil een multifunctioneel centrum in Elst, waarin cultuurhuis, twee 
scholen en gezondheidcentrum zou moeten komen . De gemeente heeft al de beschikking over 
€ 200.000,- uit het provinciale Cultuurhuisfonds. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van een rol van de provincie bij het 
multifunctioneel centrum Elst. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

5. Titel: Ontsluiting Kwintelooijen
Context: De Groene Poort Kwintelooijen zal naar verwachting veel bezoekers trekken. De 
aan- en afvoer van deze stroom recreanten problemen op voor de huidige weg. De gemeente 
Rhenen bezit grond om een weg aan te leggen tussen de Groene Poort Kwintelooijen en het 
provinciale wegennetwerk.  

Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de onsluiting van De Groene Poort 
Kwintelooijen middels eventuele aantakking op het provinciale wegenetwerk. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

6. Titel: Parkeergelegenheid Ouwehands Dierenpark
Context: De gemeente wil de provincie graag als partner in het proces, mede gezien het grote 
belang van het Dierenpark. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: In overleg met het Utrechts Landschap en de gemeente Rhenen zoeken naar een 
oplossing voor het parkeerprobleem van het Ouwehands Dierenpark. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

7. Titel: Revitalisatie bedrijventerrein De Remmerden
Context: Opknappen oude gedeelte van het bedrijventerrein m.b.t. aanblik van het terrein, 
optimaliseren infrastructuur tussen oude en nieuwe gedeelte van het terrein zelf 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de revitalisering van het bedrijventerrein 
De Remmerden. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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GEMEENTE SOEST 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Masterplan dorp Soesterberg
Context: Er is een visie ontwikkeld voor het dorp Soesterberg. Dit dorp van ca. 7000 
inwoners zat jarenlang op slot door de luchtmachtbasis. Het dorp moet groeien naar 10.000 
inwoners en daar moet de woningbouw en sociale infrastructuur op worden aangepast. Soest 
wil een onafhankelijke partij betrekken bij het maken van een masterplan. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij  het opstellen van een masterplan voor 
Soesterberg, waarin de mogelijkheden voor het aanpassen van de sociale infrastructuur 
worden meegenomen. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: Openbaar vervoer
Context: Het college van de gemeente Soest heeft in haar programma een proef met gratis 
openbaar vervoer voor 65-plussers staan. Het autogebruik in de gemeente is bovengemiddeld 
hoog en dat willen ze verkleinen. De concessie van het openbaar vervoer in Soest liggen 
echter in handen van de provincie. De gemeente wil minstens aan een bestaande proeve 
(bijvoorbeeld die in de gemeente Amersfoort) meedoen. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de mogelijke rol van de provincie bij deze proef door de gemeente 
met gratis openbaar vervoer voor 65-plussers, waarbij ook de mogelijkheid om aan te sluiten 
bij een bestaande proeve wordt bekeken.  
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

3. Titel: Zorg- en welzijnswoningen
Omschrijving : In een bestuurlijke overeenkomst is met de Eemlandgemeenten afgesproken 
toegankelijke zorg- en welzijnwoningen te realiseren. 

Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Wel Thuis 2. Zie 
ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE UTRECHT 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Binnenstedelijke vernieuwing
Context: Gemeente Utrecht en provincie maken afspraken over de mogelijkheden voor de 
Utrechtse ‘wijken’ via het fonds stedelijk bouwen en wonen. De afspraken richten zich op 
investeringen in het sociaal vastgoed. Het gaat om een gezamenlijke integrale wijkaanpak in 
het kader van ‘Utrecht Vernieuwt”, de Prachtwijken (Vogelaar) en van binnenstedelijke 
vernieuwing. De fysieke investeringen en sociale investeringen in het kader van deze 
samenwerkingsagenda worden zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol / J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

3. Titel: Bureau FIOM
Context: Gemeente en provincie bespreken situatie van bureau FIOM. De helft van de 
cliënten is afkomstig uit de regio Utrecht, terwijl de gemeente Utrecht het FIOM voor 100% 
financiert. 
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie met betrekking tot het bureau FIOM. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Utrecht 
 

4. Titel: Collectie Provinciaal Utrechts Genootschap
Context: Gemeente en provincie werken samen aan het reddingsplan van de oudheidkundige 
PUG (Provinciaal Utrechts Genootschap) collectie. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Voortzetting samenwerking met betrekking tot de publieksontsluiting van de 
collectie van het oudheidkundige Provinciaal Utrechts Genootschap. Behoud van de collectie 
is verantwoordelijkheid van de gemeente Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

5. Titel: Cultuurhistorische projecten
Context: Gemeente en provincie investeren samen in cultuurhistorische projecten, waaronder 
de Waterlinie en de Limes. Dat is voor de stad belangrijk in verband met de Kraag van Utrecht 
(Waterlinie) en de samenwerking op het drietal castella Hoge Woerd - Domplein - Vechten. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Voortzetting samenwerking in cultuurhistorische projecten, waaronder de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de Limes. Bijdrage uitsluitend aan visualisatie van Limes.  
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

6. Titel: Diversiteitsbeleid
Context: Gemeente en provincie Utrecht bespreken de samenwerkingsmogelijkheden in het 
kader van diversiteitsbeleid (o.a. kunst en cultuur als motor voor cultureel ondernemerschap, 
tolerantie, project Dialoog) als onderdeel van de nieuwe sociale agenda. 
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor samenwerking in kader van diversiteitsbeleid 
(project Dialoog) als onderdeel van de nieuwe sociale agenda. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Utrecht 
 

7. Titel: Een stad met aandacht voor de jeugd, sport en zorg
Context: Q Provincie en gemeente maken afspraken over verdergaande afstemming van 
provinciale en gemeentelijke taken op het gebied van Jeugdzorg/ jeugdbeleid (vernieuwing 
van het bestuurlijk akkoord). Er ligt een gezamenlijke inspanningsverplichting om een aantal 
snijvlakprojecten en opbrengsten uit het vorige akkoord structureel in te bedden in provinciaal 
en gemeentelijk beleid. Onderwerpen voor het nieuwe bestuurlijke akkoord: Centrum voor 
Jeugd & Gezin (OKC), Jeugdadviesteam, EKD en risicosignalering en snijvlakprojecten. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Overleg over een verdergaande integratie van gemeentelijke en provinciale taken 
op het gebied van jeugdzorg. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

8. Titel: Herstructurering bedrijventerreinen
Context: De positieve aanpak die de provincie voorstelt ten aanzien van verbetering van de 
bedrijventerreinen wordt door de gemeente Utrecht toegejuicht. Nauwe samenwerking bij de 
vormgeving van de nieuwe aanpak van herstructurering van bedrijventerreinen is wenselijk. 
Gemeente en provincie trekken samen op in de gezamenlijke verkenning van een 
Ontwikkelingsmaatschappij Lage Weide. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Vormgeven van een nieuwe aanpak van herstructurering van bedrijventerreinen in 
samenspraak met de gemeente Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

9. Titel: Internationaal cultuur aanbod
Context: Gemeente en provincie investeren in internationaal aantrekkelijk cultureel aanbod 
(o.a. Floras Hof/speelkok/Domplein). 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Voortzetting van de samenwerking aan het internationaal cultureel aanbod van 
Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Utrecht 
 

10. Titel: Jeugd en cultuur
Context: Gemeente en provincie werken samen aan de inrichting van een culturele 
infrastructuur gericht op jeugd en jongeren (o.a. podium voor jeugdtheater), voor aanbod dat 
mede gefinancierd wordt door het rijk in het nieuwe jeugdbestel. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Voortzetting van de samenwerking aan de inrichting van een culturele 
infrastructuur gericht op jeugd en jongeren. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

11. Titel: Jeugdzorg en jeugdbeleid
Context: Verdergaande integratie van de gemeentelijke en provinciale taken op het gebied 
van de jeugdzorg ten behoeve van een verbeterde preventie en aansluiting van jeugdzorg-
jeugdbeleid. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijk trekker: M.G. Dekker 
Ambtelijk trekker: L. de Maat 

 

12. Titel: Lobby Groen in en om de stad
Context: Gezamenlijk optreden naar het rijk ten behoeve van haar financiële verplichtingen 
op het gebied van Groen in en om de stad is van belang. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Gezamenlijke lobby richting het Rijk ten behoeve van de financiële verplichting op 
het gebied van Groen in en om de stad. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

13. Titel: Nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Context: GS nemen zich voor een nieuwe beleidslijn op te stellen als uitvloeisel van de 
nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening. De gemeente Utrecht vindt het van belang dit samen te 
doen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie pleegt met gemeenten een gezamenlijke zoektocht naar de nieuwe 
rollen en verantwoordelijkheden op grond van de Wro, resulterend in een provinciale 
Beleidslijn. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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Gemeente Utrecht 

 

14. Titel: Ontwikkeling Universiteit-Uithof
Context: Ontwikkeling Universiteit – Uithof. De gemeente en provincie trekken waar 
mogelijk samen op in het verder ontwikkelen van de Uithof tot een kenniscentrum met campus 
en het ontwikkelen van De Uithof tot Science Park. 
 
Motto: Samen stimuleren wij kenniseconomie en innovatie. 
Afspraak: Voortzetting van de samenwerking in het project Science Park Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

15. Titel: Regionale culturele voorzieningen
Context: Gemeente en provincie investeren samen in culturele voorzieningen met een 
regionale functie (schouwburg, bibliotheek). De bibliotheek op het Smakkelaarsveld is een 
heel concreet voorbeeld van een voorziening die een belangrijke waarde heeft in een 
provinciaal systeem van bibliotheken. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: In principe verstrekt de provincie geen bijdrage aan deze bibliotheek. Overleg 
vindt plaats over de verdere samenwerking op het gebied van de culturele voorzieningen. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
 

16. Titel: Nieuw Bouwen; pilot Rijnenburg (binnen programma Klimaat op Orde) 
Inhoud Project: Er wordt een proefontwerp gemaakt van de klimaatbestendige ontwikkeling 
van het Rijnenburg. Het proefontwerp bestaat uit een integraal plan; wonen & duurzaam 
bouwen, duurzame bedrijventerrein, recreatie en groen, hanteren van overstromingsrisico’s en 
periode van droogte (door waterberging), klimaatbestendige infrastructuur. Het proefontwerp 
dient enerzijds als leerproces (duurzame/klimaatbestendige gebiedsontwikkeling en 
planvorming) en anderzijds worden concrete klimaatbestendige kansen verzameld voor de 
ontwikkeling van Rijnenburg. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een toekomstgericht, gezonde en veilige leefomgeving 
Afspraak: De provincie en stad Utrecht trekken samen op om een klimaatbestendig 
proefontwerp te maken voor Rijnenburg. Provincie en de stad maken procesafspraken over 
hoe de samenwerking verder gestalte zal krijgen. 
 
Bestuurlijk trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijk trekker: M. Sluijs  
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Gemeente Utrecht 
 

17. Titel: Sport en samenleving
Context: De gemeente en provincie werken aan de ontwikkeling van het Programma 
“Bewegen”. Dit is een kans om in wijken groepen in beweging te krijgen die nu niet worden 
bereikt door middel van een laagdrempelig aanbod en een beweegaanbod als middel tot verder 
activering. 
 
Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging. 
Afspraak: Voortzetting van de samenwerking in het programma 'Bewegen'. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

18. Titel: Sportevenementen
Context: Gemeente en provincie werken waar mogelijk samen aan het binnenhalen van 
sportevenementen, waaronder het Jeugd Olympisch Festival en de start van de Tour de France 
.

Motto: Samen houden wij Utrecht in beweging. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor samenwerking bij het binnenhalen van 
sportevenementen, waaronder het Jeugd Olympisch Festival en de start van de Tour de France. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
 

19. Titel: Stadspromotie
Context: De gemeente en provincie gaan samenwerken op het gebied van stadspromotie en 
Utrecht promotie. 
 
Motto: Samen maken wij van Utrecht een topregio. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van de promotie 
met een economisch oogmerk voor stad en regio. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

20. Titel: Starters op de woningmarkt
Context: De provincie onderzoekt de mogelijkheid van een startersinitiatief. Gemeente 
Utrecht heeft hier ervaring in en wil gezamenlijk optrekken met de provincie. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van 
startersleningen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Utrecht 
 

21. Titel: Tram CS - Uithof
Context: In de gemeente Utrecht wordt een groei in het openbaar vervoer gerealiseerd. In 
samenwerking met provincie wil de gemeente de tram tussen CS en de Uithof realiseren. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het realiseren van een tramverbinding 
tussen Utrecht CS en de Uithof. Dit zal in relatie tot de pakketstudies worden bezien. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

22. Titel: Utrecht groen in en om de steden
Context: De provincie wil, vanuit de Agenda Natuur, vooral met de steden Utrecht en 
Amersfoort initiatieven ontwikkelen, waarbij het groen in en om de steden wordt uitgebreid en 
ontwikkeld voor recreatie. Utrecht. Gemeente Utrecht ziet goede mogelijkheden voor de 
aanleg van groene recreatiegebieden rond de woongebieden (Leidsche Rijn Park, 
Landgoederen en Zocherplantsoen). Ook gezamenlijk optreden naar het rijk ten behoeve van 
haar financiële verplichtingen is van belang. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij de aanleg van 
groene recreatiegebieden rond het Leidsche Rijn Park, Landgoederen en Zocherplantsoen in 
het kader van Agenda Natuur. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

23. Titel: Utrecht: een duurzame regio
Context: Via het programma Randstad Urgent! werken gemeente en provincie nauw samen in 
een aantal verkeers- en vervoersprojecten en projecten op het gebied van duurzaam bouwen.  
De provincie wil zowel een actieprogramma duurzaamheid als een programma Klimaat 
opstellen. Binnen de gemeente lopen deze trajecten al langer. De doelen van gemeente en 
provincie liggen in elkaars verlengde; beide aanpakken zijn complementair aan elkaar. Dit 
biedt mogelijkheden om samen op te trekken en wellicht op onderdelen de toon te zetten. Op 
projectniveau kan gedacht worden aan het Warmte koude opslag project in het stationsgebied. 
Rijnenburg wordt mogelijk een pilotproject in dit kader. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor nadere samenwerking op het gebied van 
duurzaamheid en klimaat. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 
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Gemeente Utrecht 
 

24. Titel: Vernieuwing zorgstructuur
Context: Vernieuwing zorgstructuur gericht op jongeren.  
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

25. Titel: Vervolg afstemming provinciale afstemming Jeugdmonitor
Context: Inzet is om de Jeugdmonitor verder te ontwikkelen als signaleringsinstrument en als 
basis voor lokaal en provinciaal jeugdbeleid. Betreft een vervolg op de Utrechtse pilot voor de 
brugklassen en de provinciale pilot in het basisonderwijs. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Provincie en gemeente voeren overleg over de mogelijkheden om de Jeugdmonitor 
verder te ontwikkelen als signaleringsinstrument en als basis voor lokaal en provinciaal 
jeugdbeleid. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

26. Titel: Voorkomen schooluitval en aanpakken jeugdwerkloosheid
Context: Gemeente en provincie maken afspraken over de bijdrage die de provincie kan 
leveren om schooluitval te voorkomen en jeugdwerkeloosheid aan te pakken, o.a. het 
werkhotel. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Provincie en gemeente voeren overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage 
van de provincie aan het voorkomen van schooluitval en het aanpakken van 
jeugdwerkloosheid. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

27. Titel: Vrede van Utrecht
Context: Gemeente en provincie werken samen in Vrede van Utrecht 2013 / Initiatief 
Domplein 2013/ culturele hoofdstad 2018 en in een gezamenlijk Cultuurconvenant met het rijk 
(2009-2012 e.v.) 
 
Motto: Samen zorgen we voor een goede culturele infrastructuur 
Afspraak: Voortzetting samenwerking in het project Vrede van Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Utrecht 
 

28. Titel: Werving kennisintensieve bedrijven
Context: Samenwerking gemeente en provincie is van belang bij de werving van buitenlandse 
kennisintensieve bedrijven, in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. 
 
Motto: Samen stimuleren wij kenniseconomie en innovatie. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor samenwerking tussen de gemeente, de 
provincie en het ministerie van EZ om buitenlandse kennisintensieve bedrijven te werven. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

29. Titel: Zwerfjongeren
Context: Gemeente en provincie werken samen aan de opvang van (potentiële) 
zwerfjongeren. Beide partijen zullen zoeken naar een werkwijze waarbij vorm wordt gegeven 
aan de aansluiting en de regie tussen jeugdzorg en de maatschappelijke opvang van 
(potentiële) zwerfjongeren. 
 
Motto: Wij stellen het kind centraal. 
Afspraak: Overleg over een eventuele nieuwe werkwijze in de aansluiting tussen jeugdzorg 
en de omgang met (potentiele) zwerfjongeren. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE UTRECHTSE HEUVELRUG 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Bestuurskrachtmeting
Context: Bij de provinciale besluitvorming over de herindeling Utrechtse Heuvelrug is door 
Provinciale Staten een motie aangenomen waarin besloten wordt tot een bestuurskrachtmeting 
van de gemeente in 2010. Doel van de meting is te onderzoeken in welke mate de herindeling 
resulteert in een meer bestuurskrachtige gemeente. Esther Boiten geeft aan dat de provincie 
komend jaar met de gemeente om de tafel wil om zich alvast voor te bereiden op deze 
bestuurskrachtmeting. Linda Boot geeft aan dat er op verschillende manieren gemeten kan 
worden. Zij geeft aan dat het praktisch kan zijn de gemeente Heuvelrug te vergelijken met een 
andere, al langer bestaande gemeente van circa 50.000 inwoners. Het lijkt beide partijen 
logisch om afspraken te maken over de wijze van meting en de inzameling van allerlei 
gegevens. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: In 2008 worden procesafspraken gemaakt over de vormgeving van de 
bestuurskrachtmeting en de informatieuitwisseling over de ontwikkelingen in de bestuurlijke 
en ambtelijke organisatie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Doel is om in 2010 de 
bestuurskracht van de gemeente te meten. De door PS vastgestelde motie zal hierbij worden 
betrokken.  
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 

 

2. Titel: Nazorg herindeling, capaciteit voor het GVVP en de gebiedsvisie
Context: Nazorg op het gebied van mobiliteit ondersteunen. 
 
Motto: Wij zijn samen overheid. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor ondersteuning door de provincie van het 
opstellen van het GVVP en de gebiedsvisie Zuidoost-Utrecht in het kader van de nazorg van 
de herindeling. Voorwaarde hierbij is een gedegen bovenlokale afstemming. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

Nader uit te werken afspraken

3. Titel: Cultuurhuizen
Context: Betreft onderzoek naar beheer en exploitatie van het cultuurhuis in de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug. Dit project vraagt om co-financiering van het onderzoek. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Gezamenlijk onderzoek naar het beheer en exploitatie van het cultuurhuis in de 
gemeente Utrechtse Heuvelrug. De provincie levert hiervoor kennis en ervaring aan. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 

4. Titel: Openbaar Vervoer
Context: De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil graag met de provincie een onderzoek laten 
uitvoeren naar Hoogwaardig OV welke een alternatief kan bieden voor het gebruik van de 
N225. Dit onderzoek dient rekening te houden met de Gebiedsvisie Zuid-Oost Utrecht die op 
dit moment wordt ontwikkeld en de Structuurvisie van de gemeente. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij een onderzoek naar hoogwaardig OV als 
alternatief voor de N225. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

5. Titel: Zanderij Maarn
Context: De Zanderij Maarn is een ontzandingsplas ten zuiden van de A12. Het gebied is in 
beheer bij het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug. Het recreatieschap wil met de nieuwe 
inrichting van het gebied vier doelen verwezenlijken: 

- Optimaliseren en inrichten voor recreatie; 
- Vergroten van de natuurwaarden; 
- Vergroten van de landschappelijke waarden; 
- Behoud van cultuurhistorische waarden. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie spant zich in om in 2008 op basis van het inrichtinsgplan met de 
uitvoering te beginnen.  
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 
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GEMEENTE VEENENDAAL 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Verplaatsing milieuhinderlijk bedrijf
Context: Er is een milieucategorie 3 bedrijf en gevestigd in het centrum van Veenendaal. De 
gemeente wil graag het bedrijf behouden voor de werkgelegenheid, maar dan wel op een 
industrieterrein i.p.v. het centrum. Hiervoor heeft de gemeente 3,5 ha gereserveerd. De huidige 
padstelling tussen het bedrijf en de gemeente vormen een belemmering voor de invulling van 
het centrumgebied van de gemeente. De gemeente heeft niet de financiële armslag om het 
bedrijf uit te kopen. Het tekort bedraagt 20 miljoen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: De provincie wil een fonds instellen voor uitplaatsing van milieuhinderlijke 
bedrijven. Criteria voor dit fonds worden nog opgesteld. Er zal in ieder geval sprake moeten 
zijn van milieuhinder en een provinciaal belang. Er zal worden bezien of financiering uit dit 
fonds dan wel uit andere middelen mogelijk is. Los van eventuele financiële bijdragen is de 
provincie bereid procesmatige steun te verlenen in relevante gevallen. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol/ J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk  

 
Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 
3. Titel: Eenzaamheidsproblematiek

Context: De gemeente Veenendaal heeft steeds vaker te maken met ouderen die vereenzamen. 
Het betreft ouderen die buiten een geloofszuil vallen en zo geen "natuurlijke" inbedding 
hebben in de Veenendaalse samenleving. Zij zoeken veelal aandacht door middel extra 
aanspraak te maken op gezondheidsvoorzieningen. Binnen de gemeente Veenendaal wordt 
gedacht aan het creëren van een ‘speeltuin’ met activiteiten voor (eenzame ) ouderen.  
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het vinden van oplossingen om 
vereenzaming bij ouderen tegen te gaan. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Veenendaal 
 

4. Titel: Hoogspanningslijn
Context: De hoogspanningslijn die dwars over Veenendaal  loopt, belemmert diverse bouw 
activiteiten in de gemeente. De kabels zijn ook een bron van ontevredenheid van de burgers. 
 
Motto: Samen werken wij aan de zorg en het welzijn van onze inwoners. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie met betrekking tot de hoogspanningslijn die 
dwars over Veenendaal loopt. Hierbij wordt aangetekend dat de provincie hieraan geen 
financiële bijdrage zal leveren. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

5. Titel: Jeugdzorg
Context: Veenendaal wil met provincie meedenken over samenwerking met centrumproject. 
De gemeente Veenendaal wil graag meewerken als pilotgemeente. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

6. Titel: Leefbaarheid wijken
Context: De wijken het Schrijverspark en het Franse gat zijn twee wijken in Veenendaal waar 
probleemjeugd het leefmilieu negatief beïnvloeden. Jongeren uit deze wijken zijn ook buiten 
de gemeente actief. Locale aanpak blijkt te beperkt voor de huidige problemen.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie met betrekking tot de leefbaarheid in de 
wijken Schrijverspark en Franse gat, met name over het bovenregionale aspect. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

7. Titel: Ondertunneling Spoorlijn Utrecht-Arnhem
Context: Het bedrijventerrein De Batterijen zal de komende jaren groeien. De ontsluiting van 
het terrein is in verhouding tot deze groei onvoldoende. Een ondertunneling van de spoorlijn 
Utrecht Arnhem (richting De Klompersteeg) biedt de oplossing. Dit is een uitvoerbare en een 
kostbare aangelegenheid. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij de ondertunneling van de spoorlijn 
Utrecht Arnhem ten gunste van het bedrijventerrein ´De Batterijen´. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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GEMEENTE VIANEN 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Cultuurbeleid
Context: Meedenken voor de mogelijkheden van de uitvoering van het cultuurbeleid.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor de uitvoering van het cultuurbeleid. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

2. Titel: Hofplein
Context: Het hofplein heeft een historische bebouwing. De sanering van de gasfabriek die op 
dit plein staat loopt al en hierin wordt ook bijgedragen door de provincie. Het idee was om 
hier woningen te realiseren. Archeologisch is hier echter veel gevonden, te weten de resten 
van een kasteel. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan de 
herinrichting van het Hofplein met een combinatie van archeologische vondsten, de 
bestemming van een watertoren en woningbouw. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

3. Titel: Jeugdbeleid
Context: Het afstemmen van het jeugdbeleid en het elk jaar binnen de collegeperiode iets 
concreter maken. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

4. Titel: Multifunctioneel Centrum
Context: Het multifunctioneel centrum moet worden omgebogen naar een ‘cultuurhuis’. Het 
programmamanagement moet voor de realisatie van dit project snel op poten gezet worden. 
 
Motto: Samen zorgen we voor een goede culturele infrastructuur 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan het 
ombuigen van het multicultureel centrum naar een 'cultuurhuis'. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Vianen 
 

5. Titel: Revitalisering bedrijventerrein
Context: Bijdrage in het revitaliseren van het bedrijventerrein loskoppelen van de door de 
provincie gevraagde rondweg. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een bijdrage van de provincie aan het 
revitaliseren van het bedrijventerrein, onder de voorwaarde dat er geen rondweg zal komen en 
meer bedrijfsoppervlakte wordt gerealiseerd. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

6. Titel: Vervuiling van grond
Context: Toezicht houden door de provincie op de uitvoering van de sanering bij een bedrijf 
ten behoeve van woningbouw. Dit is reeds aangekaart bij het aanjaagteam woningbouw van de 
provincie. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Voortzetting van de reguliere toezichtsfunctie van de provincie. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: A.A.M. Valkonet 

 

7. Titel: Vijfheerenland
Context: - betreft het leefbaar houden in de toekomst van de wijk Vijfheerenland;
- vraagt om meedenken 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Betrokkenheid van de provincie bij de planvorming voor het leefbaar houden van 
Vijfheerenland. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

8. Titel: Zijderveld
Context: In het kader van het kleine kernenbeleid van de provincie lopen er reeds twee 
trajecten voor het ontwikkelen van kernen. Daarbij zou deze kern gevoegd moeten worden. 
Hiervoor is door de provincie al € 130.000.- toegezegd. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Realiseren van de drie trajecten in Zijderveld in het kader van het project 
Leefbaarheid kleine kernen, waarbij de provincie voor het derde traject 130.000,- euro 
bijdraagt. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Dorestad
Context: Inmiddels is er 2,7 ha van het veilingterrein Dorestad opgegraven. De gemeente 
Wijk bij Duurstede wil het oude Dorestad in onze vaderlandse geschiedenis zichtbaar maken 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij een haalbaarheidsstudie over het zichtbaar 
en leefbaar maken van Dorestad. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 
2. Titel: Investeren in leefbaarheid

Context: De gemeente is bezig met het maken van een structuurvisie voor Cothen. Alles hangt 
samen met de bevolkingsgroei en het voorzieningenniveau. Er zijn onvoldoende woningen om 
de groei op te vangen. Voor de leefbaarheid in Langbroek is het nodig om sportvelden te 
verplaatsen voor de bouw van een woon-zorgcomplex. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het leefbaar houden van Cothen en 
Langbroek. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 
3. Titel: Visie zorg in buitengebied

Context: De gemeente Wijk bij Duurstede heeft ten behoeve van de realisatie van 
zorgvoorzieningen in het buitengebied een concept-beleidsnota opgesteld, die later dit jaar 
definitief door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. De provincie Utrecht heeft ambtelijk 
een bijdrage aan deze nota geleverd, vanuit de sectoren zorg en ruimte. De betreffende nota 
wordt één dezer dagen aan de provincie toegezonden. Als onderdeel van de toepassing van 
ruimtelijk beleid o.g.v. art. 19, lid 2 WRO heeft de provincie voorwaarden geformuleerd, 
waaronder een algemene verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven. Dit heeft als 
voordeel dat in voorkomende geval proceduretijd kan worden gewonnen (ordegrootte 3-4 
maanden) waardoor een vrijstelling eerder kan worden verleend. Wanneer de provincie bereid 
is mee te denken over de realisatie van zorg in het buitengebied als nieuwe economische 
drager, zouden deze voorwaarden onderwerp van gesprek kunnen zijn. Zoals ze thans zijn 
geformuleerd vergt het een aanzienlijke investering in nadere uitwerking, waarvan de kosten 
voor de gemeente zijn. Normaliter zullen deze ten laste van de initiatiefnemer komen, in de 
reguliere art. 19-procedure. Vereenvoudiging van deze set voorwaarden kan aldus een 
bestuurlijke uitdaging zijn met als mogelijk effect verlichting van de lasten voor 
initiatiefnemers in de zorg in het buitengebied. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over het maken procesafspraken en het organiseren van planologische 
hulp ten behoeve van de zorg in het buitengebied. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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Gemeente Wijk bij Duurstede 
 

4. Titel: Waterfront
Context: Het formuleren van een visie op het gebied van wonen, recreatie en toerisme en het 
maken van een vervolgtraject waarin termijnontwikkelingen in een groter gebied worden 
uitgewerkt. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Gezamenlijk opstellen van een integrale visie voor het Waterfront, op het gebied 
van wonen, recreatie en toerisme en het vervolgtraject waarin termijnontwikkelingen in een 
groter gebied worden uitgewerkt. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol en J. Binnekamp (water) 
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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GEMEENTE WOERDEN 
 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Passiefwoningen Campinaterrein
Context: Realiseren van 270 passief-woningen (energie-neutraal, geluid-geïsoleerd, veilig bij 
externe veiligheidsproblemen) op het oude Campinaterrein vanuit Milieudienst Noordwest 
Utrecht. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin een rol te spelen. Op basis van een 
projectvoorstel vindt besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Aardgas
Context: De provincie werkt samen met gemeenten en bedrijven bij de stimulering van 
toepassing van aardgas als autobrandstof, met het oog op verbetering van de luchtkwaliteit en 
reductie van de CO2-uitstoot. Het gaat om de realisatie van aardgasvulstations en het 
omschakelen van wagenparken naar deze brandstof. Met Veenendaal, Woerden, Amersfoort, 
Leusden, Nieuwegein, Breukelen, Maarssen, Utrecht en Montfoort wordt al samengewerkt 
maar we streven naar verbreding. 
 
Motto: Wij stellen duurzaamheid centraal. 
Afspraak: Samen werken aan de stimulering van de toepassing van aardgas als autobrandstof 
middels realisatie van aardgasvulstations en het omschakelen van wagenparken naar deze 
brandstof. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde 
Ambtelijke trekker: R. Oonk 

 

3. Titel: Blauwe netwerk
Context: De provincie streeft naar een netwerk van bevaarbare rivieren en kanalen. In 
Woerden ligt een brug over de Oude Rijn, waardoor de doorgang belemmerd wordt. De 
gemeente wil onderzoeken of er binnen de Europese subsidieregelingen mogelijkheden zijn 
om dit netwerk in het algemeen te verbeteren en in het bijzonder de brug op te hogen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Gezamenlijk bekijken gemeente en provincie de mogelijkheden voor het verkrijgen 
van Europese subsidie voor het Blauwe netwerk. 
 
Bestuurlijke trekker: J. Binnekamp  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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Gemeente Woerden 
 

4. Titel: Defensie-eiland
Context: Betreft het helpen met het realiseren van cultuurvoorzieningen;  project                                               
vraagt om een co-financiering 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het realiseren van cultuurvoorzieningen op 
het Defensie-eiland. Hierbij wordt aangetekend dat de eventuele nieuwe bijdrage meerwaarde 
moet hebben ten opzichte van de eerdere provinciale bijdrage. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
 

5. Titel: NV Utrecht
Context: Binnen de NV Utrecht moeten 65.000 woningen gerealiseerd worden. Voor 26.000 
woningen is het gebied tussen Harmelen en Woerden aangewezen. De gemeente Woerden 
heeft een ander idee. Binnen de gemeente grenzen komt een industrieterrein vrij. Hier kunnen 
woningen geplaatst worden. Daarnaast is er nog een strook vrij langs de A12. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de Ruimtelijke Structuurvisie, waarbij wordt bezien of een deel van 
de woningen in het kader van de NV Utrecht binnen de stadsgrenzen i.p.v. in het buitengebied 
(tussen Harmelen en Woerden) kunnen worden gerealiseerd. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

6. Titel: Ontwikkeling spierkrachttoerisme
Context: Betreft het stimuleren van (spierkracht) toerisme in het Groene Hart;                                                                             
vraagt om participatie in ontwikkeling van een visie. 
 
Motto: Wij zorgen voor een vitaal platteland en een toegankelijk landelijk gebied 
Afspraak: Betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling van een visie over het 
stimuleren van (spierkracht)toerisme in het Groene Hart. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 
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GEMEENTE WOUDENBERG 

Uitvoerbare projecten

1. Titel: Cultuurhuis
Context: De gemeente Woudenberg heeft besloten het voormalige pand van de Rabobank te 
revitaliseren tot cultuur. Het cultuurhuis omvat: bibliotheek, centrum voor kunst en 
cultuureducatie, werkplekken voor gemeenteambtenaren en het frontoffice van de Rabobank.  
Bij de huidige subsidieregelingen voor cultuurhuizen is gebleken dat de gemeente 
Woudenberg te groot is voor het servet, maar te klein voor het tafellaken. De gemeente wil de 
provincie uitnodigen de huidige plannen te bekijken en subsidie beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van het cultuurhuis in 2008 -2009. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De provincie spant zich in om hierin, onder voorwaarden, een rol te spelen. Op 
basis van een projectvoorstel vindt nadere besluitvorming door de provincie plaats in 2008. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

Nader uit te werken afspraken

2. Titel: Verplaatsing milieuhinderlijke bedrijven
Context: - betreft verplaatsen van twee bedrijven 
tbv herontwikkelen bedrijventerrein;  vraagt om ondersteuning bij gesprekken en subsidie 
 
Motto: Samen zorgen wij voor de kwaliteit van wonen en het stedelijk gebied. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor ondersteuning van de provincie bij de 
gesprekken met de provincie Drenthe en de gemeenten Hoogeveen en Meppel inzake het 
verplaatsen van twee bedrijven in het kader van de herontwikkeling van het bedrijventerrein.  
Tevens wil de provincie een fonds instellen voor uitplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven. 
Criteria voor dit fonds worden nog opgesteld. Er zal in ieder geval sprake moeten zijn van 
milieuhinder en een provinciaal belang. Er zal worden bezien of financiering uit dit fonds dan 
wel uit andere middelen mogelijk is. Los van eventuele financiële bijdragen is de provincie 
bereid procesmatige steun te verlenen in relevante gevallen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 
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Gemeente Woudenberg 
 

3. Titel: Ontwikkelen Hoeve "de Beek"
Context: Hoeve de Beek was boerderij van het jaar 2004. Sindsdien zijn er plannen 
ontwikkeld om de Hoeve om te vormen tot een levend agrarisch museum waar het agrarische 
leven en werken in de Vallei van het verleden heden en toekomst centraal staan. Dit kan mede 
gevisualiseerd worden door de collectie van de stichting oude landbouwwerktuigen. Deze 
stichting vormt tevens de helft van de overkoepelende stichting Koepelstichting Hoeve "de 
Beek". 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie aan de totstandkoming van het agrarisch 
museum Hoeve De Beek . 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: J. Bos 

 

4. Titel: Wel Thuis!
Context: De gemeente vraagt aandacht voor de projecten van de Stichting Zeisterwoude 
(ouderenzorg). 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

5. Titel: Woningbouw
Context: De gemeente wil 2000 woningen realiseren tussen 2015 en 2030. Mocht het zover 
komen dat de planvorming in een eerder stadium tot uitvoering komt dan voorziet de 
gemeente een capaciteitsprobleem binnen de gemeente. Dit capaciteitsprobleem hangt direct 
samen met de aanstaande gemeentelijke herindeling die dan in volle gang is 
 
Motto: Wij kiezen voor een hoge kwaliteit van de ruimtelijke inrichting. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie met betrekking tot de samenhangende 
vraagstukken van de herontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen en de ontwikkeling 
van een nieuw bedrijventerrein, over de (vervroegde) realisatie van woningbouw en het 
verleggen van de huidige N224. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 
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GEMEENTE ZEIST 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: De broedergemeenschap De Hernhutters
Context: In Zeist staat een van de zeven laatste vestigingen (oude rustplaatsen) van de 
broedergemeenschap De Hernhutters. De gemeente wil uiteindelijk dat deze vestiging van de 
broeders (via de Nationale Erfgoedlijst) op de Werelderfgoedlijst van UNESCO terechtkomt. 
In andere landen wordt eenzelfde traject bewandeld. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Nagaan van de haalbaarheid van een gezamenlijke lobby richting het rijk inzake 
het plaatsen van de broedergemeenschap De Hernhutters (via de Erfgoedlijst) op de 
Werelderfgoedlijst van UNESCO. Gemeente geeft inschatting haalbaarheid, daarna beslist de 
provincie of zij mee zal werken. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

2. Titel: Digitaliseren historische documenten ten behoeve beeldbank: Zeister 
Kamp/Archief
Context: Inhoudelijke en financiële ondersteuning. In eerste instantie is het de bedoeling om 
te komen tot een procesafspraak. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van ondersteuning van de provincie bij de 
digitalisering van historische documenten ten behoeve van beeldbank Zeister Kamp. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

3. Titel: Elektronisch kinddossier
Context: Betreft een pilot voor een electronisch kinddossier. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

4. Titel: Jeugdzorg
Context: procesafspraak met betrekking tot het verkorten van de wachtlijst. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Zeist 
 

5. Titel: Museumkwartier
Context: Gemeente wil in samenwerking met diverse particuliere initiatieven zoals de 
Zilvercollectie GERO, Van de Poll Stichting, De Hernhutters en het eigen archief komen tot 
een Museumkwartier. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het samenbrengen van particuliere 
collecties (zoals de Zilvercollectie GERO, Van de Poll Stichting, De Hernhutters) en het 
archief van de gemeente tot een Museumkwartier. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

6. Titel: Slot Zeist
Context: Slottuinen terugbrengen in de oorspronkelijke situatie. 
 
Motto: Samen behouden wij de culturele schatkamer. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het in orginele staat terugbrengen van de 
Slottuinen van Slot Zeist. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: J.G. Jorritsma 

 

7. Titel: Verbetering bluswatervoorziening bij bosbranden op de Utrechtse Heuvelrug
Context: Verbeteren bluswatervoorziening voor bosbranden Utrechtse Heuvelrug (50 
waterputten van plm. 60 meter diep voor oppompen grondwater). Deze waterputten kunnen in 
twee jaar worden geboord. Zeist coordineert dit project namens Amersfoort, Baarn, De Bilt, 
Leusden, Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een veilige leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij het verbeteren 
van de bluswatervoorziening. 
 
Bestuurlijke trekker: R.C. Robbertsen  
Ambtelijke trekker: W.M. Hack 

 

8. Titel: Versterken kleine  kernen
Context: Op concrete en op actieve wijze meedenken over het sociaal maatschappelijke 
voorzieningen niveau in de kernen Den Dolder en Austerlitz.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de rol van de provincie bij het verbeteren van het sociaal 
maatschappelijke voorzieningen niveau in de kernen Den Dolder en Austerlitz. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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Gemeente Zeist 
 

9. Titel: Herontwikkeling Soesterberg
Context: Betreft een Vredespark in kader herontwikkeling Soesterberg, mede in relatie tot 
andere toeristisch-recreatieve ontwikkelingen op de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente Zeist 
heeft een extern bureau laten kijken naar de ontwikkeling van Soesterberg. Deze kwam tot een 
plan voor een vredepark.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: De discussie over het ruimtelijk plan moet worden afgewacht. Op basis van dit 
plan kan worden gekeken naar de mogelijkheden voor de herontwikkeling. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: H. Jungen 

 

10. Titel: VVV
Context: De VVV in Zeist is failliet. De gemeente Zeist ziet deze belangrijke toeristische 
functie weer graag ingevuld. De vraag is of er middels inzet van het UTR niet gekomen kan 
worden tot een alternatieve maar waardige opvolger van de VVV. 
 
Motto: Samen werken wij aan een goede werkomgeving. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden van inzet van het UTR bij het oplossen van de 
problematiek rondom het VVV. 
 
Bestuurlijk trekker: J.H. Ekkers 
Ambtelijk trekker: J. Jorritsma 

11. Titel: Woonwagenkamp Beukbergen
Context: Samenwerken in de ruimtelijke herinrichting van woonwagenkamp Beukbergen. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Samenwerken aan de ruimtelijke herinrichting van het woonwagenkamp. 
 
Bestuurlijke trekker: J.P.A. de Wilde  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
 

12. Titel: Zorgeloos Wonen
Context: Vanuit het project Zorgeloos Wonen zijn afspraken met Zeist gemaakt, waarmee 
uitvoering wordt gegeven aan de programmadoelstelling van Wel Thuis.  
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Wel Thuis 2. Zie 
ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 
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BESTUURLIJK PLATFORM ZUIDOOST UTRECHT 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Knelpunt Rijnbrug
Context: Betreft mobiliteit, vraagt om meedenken oplossing 
 
Motto: Samen werken wij aan de bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een rol van de provincie bij het knelpunt 
Rijnbrug. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 
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BESTUUR REGIO UTRECHT 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Afstemmen openbaar vervoer
Context: Het BRU en de provincie verrichten activiteiten op het gebied van het openbaar 
vervoer die veel met elkaar te maken hebben. 

Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Het BRU en de provincie zetten zich gezamenlijk in om het openbaar vervoer in de 
provincie optimaal op elkaar af te stemmen. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

2. Titel: Intensiveren samenwerking verkeer en infrastructuur
Context: Het BRU en de provincie verrichten activiteiten op het gebied van het verkeer en de 
infrastructuur die veel met elkaar te maken hebben. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Gezamenlijke verkenning naar de mogelijkheden voor de intensivering van de 
samenwerking op het gebied van verkeer en infrastructuur. 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje 

 

3. Titel: Verkenning intensivering samenwerking
Context: Het BRU gaat de samenwerkingsagenda’s tussen de provincie en de BRU-
gemeenten bekijken om te verkennen op welke onderwerpen het BRU middels een extra 
bijdrage de samenwerking kan intensiveren. 
 
Motto: Wij zijn samen één overheid. 
Afspraak: Op basis van de samenwerkingsagenda BRU-provincie wordt bekeken op welke 
onderwerpen de samenwerking tussen het BRU, de BRU-gemeenten en de provincie 
geïntensiveerd kan worden. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 
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SAMENWERKING UTRECHT WEST 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Jeugzorg
Context: Opstellen van de Agenda Jeugd tussen provincie en SUW in 2008, waarvan Centra 
voor Jeugd en Gezin en de aansluiting jeugdzorg -jeugdbeleid onderdeel zijn. 
 
Voorstel: Dit punt wordt meegenomen in het opstellen van het programma Utrechtse Jeugd 
Centraal. Zie ook ‘Afspraken met alle gemeenten’. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

2. Titel: Lokaal maatwerk
Context: Inventarisatie opstellen van knelpunten waar lokale oplossingen op maat moeten 
worden gezocht voor leefbaarheidsproblemen nodig is. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Het SUW en/of de SUW-gemeenten inventariseren de leefbaarheidsproblemen in 
Utrecht-West. Op basis van de inventarisatie vindt nader overleg plaats over de rol de 
provincie bij het oplossen van de leefbaarheidsproblemen in Utrecht-West. 
 
Bestuurlijke trekker: A.H. Raven  
Ambtelijke trekker: L. de Maat 

 

3. Titel: Maatwerk landelijk gebied
Context: Betreft het bieden van perspectief aan ondernemers op het platteland. 
Vraagt om meer ruimte te bieden voor ondernemerschap in het agrarisch gebied 
 
Motto: Samen zorgen wij voor een aantrekkelijke leefomgeving voor iedereen. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan ondernemerschap in 
het (voormalig) landelijk gebied. 
 
Bestuurlijke trekker: R.W. Krol  
Ambtelijke trekker: B. v.d. Berg 
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Samenwerking Utrecht West 
 

4. Titel: Mobiliteit
Context: Momenteel maken de deelnemende partijen aan het UVVB (Utrechts Verkeers en 
Vervoer Beraad) pakketstudies. Hierin worden maatregelen beschreven die er toe moeten 
leiden dat in de komende jaren een pakket aan maatregelen (wegen, openbaar vervoer en fiets) 
ter bevordering van de bereikbaarheid van de regio Utrecht wordt bereikt. Om meer zicht te 
hebben op de besluitvorming over de ontwikkelingen met betrekking tot b.v. de A2 wil het 
SUW als regionale partij aansluiten bij het UVVB. 
 
Motto: Samen werken wij aan bereikbaarheid en mobiliteit. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor het SUW om aansluiting te vinden bij het 
UVVB 
 
Bestuurlijke trekker: J.H. Ekkers  
Ambtelijke trekker: C. Bontje  
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VNG afdeling UTRECHT 
 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Verbetering samenhang beleid en uitvoering
Context: Een gezamelijke verkenning naar vermindering van bestuurlijke drukte, waarbij in 
kaart wordt gebracht het of (rijks)beleidsterrein zo kan worden ingericht dat -waar nodig- 
maximaal twee bestuurlijk niveaus betrokken zijn: het niveau dat beleid vormt en de taak 
uitvoert en een niveau dat coördineert, respectievelijk toezicht uitoefent. Gezamenlijk 
verkenning naar de versterking van de samenhang van beleid en uitvoering van de provincie 
en gemeenten 

 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: De VNG afdeling Utrecht als vertegenwoordiger van de Utrechtse gemeenten en 
de provincie in de rol van projectleider gaan in 2008 een gezamelijke verkenning aan naar de 
vermindering van bestuurlijke drukte en de versterking van de samenhang van beleid en 
uitvoering van de provnincie en de gemeenten. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 

 

2. Titel: Vermindering van de administratieve lasten voor gemeenten
Context: In navolging van het lopende onderzoek komten tot deregulering, vermindering van 
(plan)verplichtingen en toezicht van de provincie richting gemeenten. En onderzoek naar 
mogelijkheid voor bundeling van uitkeringen, bijdragen en subsidies van de provincie aan 
gemeenten. Dit met als doel een vermindering van administratieve lasten in regels en 
budgetten voor gemeenten.. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: De provincie gaat in 2008 samen met de VNG afdeling Utrecht onderzoek doen 
naar mogelijkheden naar bundeling van uitkeringen, bijdragen en subsidies. Daarnaast in 
navolging van lopend onderzoek komen tot deregulering, vermindering van 
(plan)verplichtingen en toezicht van de provincie richting gemeenten. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 

 

3. Titel: Inzet van provinciale capaciteit voor gemeenten
Context: Optimalisering van afstemming vraag en aanbod aan provinciale kennis, capaciteit 
en eventuele andere hulpmiddelen. 

 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: De VNG afdeling, Utrecht als vertegenwoordiger van de Utrechtse gemeenten en 
de provincie in de rol van projectleider gaan in 2008 een gezamelijke verkenning aan naar de 
mogelijkheden op welke wijze gemeenten kunnen worden gestimuleerd en ondersteund 
gebruik te maken van de provinciale kennis, capaciteit en van eventuele andere hulpmiddelen 
die ter beschikking staan of komen. 

 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 
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VNG afdeling Utrecht 
 

4. Titel: Monitoring uitvoering samenwerkingsagenda
Context: Halfjaarlijks vindt een overleg plaats tussen het bestuur van de VNG afdeling 
Utrecht en Gedeputeerde Staten. Tijdens het overleg zullen gezamenlijk de uitvoering van de 
afspraken uit de samenwerkingsagenda’s met alle gemeenten worden gemonitord.  
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: Gezamenlijke monitoring van de uitvoering van de afspraken door de provincie en 
alle gemeenten en samenwerkingsverbanden tijdens het halfjaarlijkse overleg tussen de 
provincie en de VNG afdeling Utrecht. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E.E.J. Boiten 
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WERV 

Nader uit te werken afspraken

1. Titel: Convenant WERV - Gelderland - Utrecht
Context: De beide provinciebesturen hebben een sleutelpositie in de manier en het tempo van 
de ontwikkeling van de WERV. Daarom moet worden ingezet op het aangaan van een drie-
partijenconvenant, waarin de gezamenlijke doelstellingen en facilitering van het WERV-
gebied worden vastgelegd. Met het vervolgconvenant WERV (huidige convenant loopt per 
maart 2008 af) wordt door het bestuurlijke overleg van WERV op 12 december 2007 
ingestemd en dan ter vaststelling aangeboden aan de betrokken raden. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: Overleg over de mogelijkheden voor een convenant tussen WERV, de provincie 
Gelderland en de provincie Utrecht over de gezamenlijke doelstellingen en facilitering van het 
WERV-gebied. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E. Boiten 

 

2. Titel: Samenwerking WERV - Utrecht
Context: Per WERV-programma (Ruimtelijke ordening, Economie, Natuur en Milieu, Wonen 
en Mobiliteit en Bereikbaarheid) afstemmen hóe samengewerkt kan worden tussen provincie 
en WERV. 
 
Motto: Samen zorgen wij voor kwaliteit van het bestuur. 
Afspraak: Begin 2008 overleg over de wijze waarop WERV en de provincie samenwerkingen 
op de terreinen Ruimtelijke ordening, Economie, Natuur en Milieu, Wonen, en Mobiliteit en 
Bereikbaarheid. 
 
Bestuurlijke trekker: M.G. Dekker  
Ambtelijke trekker: E. Boiten 
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