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Verantwoording
Dit plan is opgesteld door het programmateam de Venen, op basis
van de uitkomsten van de consultatie van de (achterbannen van) de
partners en nadere besluitvorming in het algemeen bestuur van de
Stichting Ontwikkeling De Venen.
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerdere concepten
is de verduidelijking van de aanpak van de veenweiden (maatwerk)
zowel in primair landbouwgebied als in relatie tot de extra
natuuropgave van de robuuste verbinding met het
Vechtplassengebied (Natte As). Een door alle partners gedragen
opdracht om dit voor het gebied Groot Wilnis Vinkeveen een
procesplan te maken is in het Dagelijks bestuur van De Venen (DB)
in een gezamenlijke vergadering met het Algemeen Bestuur De
Venen (AB) en het DB op 19 december 2006 vastgesteld (bijlage 4).
In deze vergadering is tevens geconcludeerd dat Provincie Zuid-
Holland de komende 7 jaar geen nieuwe middelen kan
programmeren in De Venen. Wel zullen bestaande verplichtingen
worden afgerond en kunnen kansen worden benut bij onderuitputting
van middelen in andere gebieden. DB en AB hebben geconcludeerd
dat de Zuid-Hollandse partners uit de Stichting stappen en dat de

samenwerking in de Venen alleen met de Utrechtse partners wordt
voortgezet. Het herijkte plan is daarom alleen voor het Utrechtse
deel vastgesteld. Voor het Zuid-Hollandse deel zijn de ambities in de
eindversie weggelaten.

De tabel in hoofdstuk 4 is aangepast aan het Kaderdocument Agenda
Vitaal Platteland 2007-2013 (Meerjarenprogramma landelijk gebied
provincie Utrecht), vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht,
11 december 2006. Een aantal onderdelen behoeft nadere uitwerking
in het op te stellen gebiedsprogramma. Dit is mede afhankelijk van
zicht op de uiteindelijk beschikbare middelen. Het DB gaat er
vooralsnog vanuit dat de aanvullende provinciale middelen in de
komende Statenperiode beschikbaar zullen worden gesteld.

Vanuit de bestuursovereenkomst van de provincie Utrecht met het
Rijk is duidelijk dat vooral de natuurambitie hierin lager ligt dan in
de visie van het DB gewenst (circa 67% van de grondverwerving en
77% van de inrichting). Het DB en AB zijn van mening dat dit niet
genoeg is, maar willen met de beschikbare middelen voortvarend aan
de slag met de uitvoering en zo in de loop van de komende 7 jaar
aantonen dat extra middelen nodig zijn.
Voor de overige ambities is de dekking in de provincie Utrecht naar
mening van het DB en AB op de meeste onderdelen voldoende om
voortvarend aan de slag te gaan. Voor de gewenste aanpak van de
veenweiden is aanvullende financiering vanuit het Rijk in het kader
van de Nota Ruimte, c.q. het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) nodig.
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Na vaststelling van het herijkte plan wordt deze uitgewerkt in een
gebiedsprogramma waarover met partijen een gebiedsovereenkomst
wordt gemaakt.
Voor de onderdelen die nog uitwerking behoeven in het kader van
het gebiedsprogramma zijn procesafspraken opgenomen: deze zijn
cursief aangegeven.
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SAMENVATTING

Een herijking van het Plan van Aanpak de Venen vond plaats als gevolg
van een evaluatie in 2004.
Belangrijkste punt van deze evaluatie was dat de uitvoering versterkt moet
worden.
Tevens moeten enkele aanvullende nieuwe opgaven worden geformuleerd
op het gebied van landbouw, natuur en water.

Belangrijk kader is het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart waarin
een ontwikkelingsrichting voor het Groene Hart is uitgewerkt. De Venen is
hierin benoemd tot icoon en dient een voorbeeld te zijn voor de uitvoering
in het Groene Hart. Belangrijk voor De Venen is de uitwerking van het
veenweidebeleid, waarin wateropgave en bodemdaling aanleiding vormen
tot een herziene ruimtelijke opgave.

In dit herijkte Plan van Aanpak de Venen zijn allereerst de doelen
geconcretiseerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch,
Tijdgebonden), zodat meer richting gegeven wordt aan de uitvoering.
De doelen zijn vertaald naar een integrale ruimtelijke opgave voor een
duurzame inrichting en beheer van het veenweidegebied De Venen. Hierin
worden perspectieven geboden aan:
• Landbouw: structuurversterking, kavelruil, aanbod Groene en Blauwe

Diensten;
• Natuur: ecologische hoofdstructuur (EHS), ecologische verbindingen

en robuuste verbinding met andere grote natuurgebieden (Natte As);
• Water: duurzaam waterbeheer, gekoppeld aan grotere peilvakken;
• Recreatie: volop recreatiemogelijkheden in het gebied: routes, start- en

knooppunten, Marickenland.

Belangrijke uitgangspunten om de uitvoering daadwerkelijk te realiseren
zijn:
• Samenwerking met het gebied (ondernemerschap wordt beloond);
• Actieve inzet op grondverwerving en kavelruil;
• Extra middelen vanuit Rijk (met name ILG en FES), provincies en

overige partners.

Dit herijkte Plan de Venen is de uitkomst van overleg met alle betrokken
partners. Als gevolg van wijzigingen in de prioriteiten heeft de provincie
Zuid-Holland besloten de samenwerking in de Venen de komende 7 jaren
niet voort te zetten. De Zuid-Hollandse partners zullen uit de Stichting
gaan.
Het herijkte plan is na consultatie van alle partners en na positief advies
van het AB de Venen vastgesteld door het DB De Venen en aangeboden
ter vaststelling aan provinciale Staten van Utrecht.
De afspraken voor de komende 7 jaar zullen nader worden uitgewerkt in
een gebiedsprogramma. Hierover worden afspraken gemaakt in een
gebiedsovereenkomst, die instemming behoeft van alle partijen. Dit is de
nieuwe basis waarmee alle partijen, met meer middelen en nieuw elan,
daadwerkelijk tot uitvoering kunnen komen. De Venen is dat zeker waard!
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1. INLEIDING

Voorafgaand aan de herijking
In 1998 hebben 26 partijen het Convenant de Venen ondertekend. In het
hierbij horende Plan van Aanpak de Venen (1998) hebben zij afgesproken
vóór 2020 meer natuur, een betere toekomst voor de landbouw en volop
recreatie in het gebied tussen Alphen aan den Rijn en Abcoude te
realiseren.

In 2004 is een evaluatie uitgevoerd van de eerste periode van het Plan van
Aanpak de Venen (1998-2004). Daarin is geconstateerd dat er al het nodige
tot stand is gebracht: er is al vrij veel grond aangekocht en er is een
systeem van vrijwillige kavelruil opgezet. Een aantal fiets-, wandel en
kanoroutes, is ook al gerealiseerd.

De uitvoering werd echter bemoeilijkt door onvoldoende middelen en
bestuurlijke slagkracht. Aanbevolen werd de uitvoering te versterken,
onder meer door een duidelijkere rolverdeling en concretere afspraken over
afrekenbare doelen. Daarvoor moeten jaarlijks voldoende financiële
middelen beschikbaar komen om een adequate uitvoering van het Plan van
Aanpak te garanderen.

Tegelijkertijd zijn er enkele nieuwe opgaven geformuleerd die ingebouwd
moeten worden in het Plan de Venen. Omdat deze vooral veranderingen in
het Utrechts deel van de Venen omvatten, hebben Provinciale Staten van
Utrecht in februari 2005 het bestuur van de Venen kaders gegeven waaraan
het herijkte plan moet voldoen (zie bijlage 1).

Het Dagelijks Bestuur van Stichting Ontwikkeling de Venen heeft
vervolgens in oktober 2005 de hoofdlijnen van de herijking na advies van
het Algemeen Bestuur vastgesteld (zie bijlage 2). De uitwerking van deze

hoofdlijnen wordt gegeven in dit Herijkte Plan de Venen. Voor de
overzichtelijkheid is de kern van het herijkte plan gevat in een kaart en een
tabel (hoofdstuk 4) waarin alle opgaven beknopt zijn verwoord.
Noodzakelijkerwijze blijft een plan op dit schaalniveau vrij globaal. Dit
geeft gedurende de looptijd ruimte voor de nodige uitvoeringskeuzen op
plaatselijk niveau.

Belangrijke aanbeveling was de onderdelen van het plan “SMART” te
maken, en dus de doelstellingen en te nemen maatregelen specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden te beschrijven. Dit is
hier gebeurd.
De tabel in hoofdstuk 4 is een samenvatting van de oorspronkelijke tabel
van het Plan van Aanpak 1998 (+ de latere aanvullingen), maar wel meer
geclusterd en op punten specifieker ingevuld. De nieuwe clustering volgt
de rijksdoelen in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en de
provinciale Agenda Vitaal Platteland.
Hierbij is aangegeven wat de bestaande afspraken zijn en welke daarbij
komen als gevolg van de nieuwe opgaven, c.q. de aanpassingen van het
beleid. Ook verminderde ambities zijn op onderdelen aangegeven.
De afspraken rond de ILG zorgen ook voor andere verantwoordelijkheden
voor de uitvoering. Deze zullen in het op te stellen gebiedsprogramma en
de bijbehorende overeenkomst worden aangegeven.

Uitgangspunten
De landinrichtingen van Bodegraven-Noord en Amstelland worden in
principe in 2007 afgerond. Taakstellingen voor deze landinrichtingen zijn
niet opgenomen in dit herijkte plan. Eventuele nog niet gerealiseerde
taakstellingen in deze gebieden en nieuwe, aanvullende taakstellingen
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kunnen gedurende de komende uitvoeringsperiode toegevoegd worden en
tot bijstelling van dit herijkte plan leiden.
Bij het “smart” formuleren van de opgaven in hoofdstuk 4 is aangenomen
dat de realisatietermijn tot en met 2018 loopt. De periode 2007-2013 is
daarbij op basis van de afspraken tussen Rijk en Provincies en de
provinciale inzet voor de komende 7 jaar goed onderbouwd.
In het kaderdocument Agenda vitaal platteland (december 2006) heeft de
provincie Utrecht aangegeven dat er voor het gebied in deze periode ruim
90 miljoen euro beschikbaar komt. In het op te stellen gebiedsprogramma
zullen hier afspraken over gemaakt worden.
De restantopgave is aangegeven voor de periode 2014-2020. De
haalbaarheid daarvan is afhankelijk van de inzet van de partijen tegen die
tijd.

Integrale opgave (Herijkt) Plan de Venen
De centrale doelstelling van het Plan van Aanpak 1998 is: “het tot stand
brengen van een samenhangend gebied met natuur- en
recreatieontwikkeling, waarbij in de blijvende landbouwgebieden wordt
gestreefd naar handhaving en verdere versterking van een duurzame
landbouw, en het bereiken van een water- en milieukwaliteit behorend bij
de aanwezige of te realiseren functies.”

Concreet zijn de doelen in het herijkte plan vertaald naar een integrale
ruimtelijke opgave voor een duurzame inrichting en beheer van het
(veenweide)gebied De Venen. Hierin worden perspectieven geboden aan:
• Landbouw: structuurversterking, aanbod groene en blauwe diensten;
• Natuur: ecologische hoofdstructuur (EHS), robuuste verbinding (natte

as) en ecologische verbindingen.
• Water: duurzaam waterbeheer, gekoppeld aan grotere peilvakken;
• Recreatie: volop recreatiemogelijkheden in het gebied: routes, start- en

knooppunten, Marickenland.

Deze centrale doelstelling moet worden geplaatst in het kader van het
Ontwikkelingsprogramma Groene Hart (OPGH). Het Rijk en de
randstadprovincies hebben hierin gezamenlijk de ontwikkelingsrichting
vastgesteld van het Groene Hart. De Venen zijn hierin benoemd tot icoon,
d.w.z. essentieel voor het slagen van het Ontwikkelingsprogramma en een
voorbeeld voor de uitvoering van het hele Groene Hart.
Het OPGH zet een nieuwe koers uit voor de veenweidegebieden en zet de
uitvoering in gang. Dit vanwege het aanzienlijke effect voor het
ruimtegebruik dat de combinatie van wateropgave en bodemdaling op de
veengronden zal hebben. ‘Functie volgt peil’ is hierin een belangrijk
principe (en te zien als een concrete uitwerking van de lagenbenadering),
echter geen dogma: maatwerk per deelgebied staat voorop! In De
Venen wordt dit volgens 2 lijnen uitgewerkt: voor het grootste deel van het
veenweidegebied is dit gericht op instandhouding van de landbouwfunctie
met maatregelen voor beperking van de bodemdaling en het tegengaan van
peilversnippering.
Voor het gebied met de nodige functieverandering (polder Groot-Wilnis
Vinkveen) een interactief proces met alle betrokkenen waarbij een
financierbare en haalbare oplossing de uitkomst is. Meer informatie
hierover staat in hoofdstuk 2.
De voorstellen in deze herijking van het plan gaan daarom uit van een
daadkrachtige aanpak voor de uitvoering, waarin perspectieven worden
gecreëerd voor landbouw, natuur, recreatie, water, landschap en milieu.

Op een aantal punten wordt voorgesteld de uitvoering te verbeteren en aan
te vullen met acties en maatregelen die de sociaal economische kracht van
het gebied versterken.
Centraal in het uitvoeringsproces staan grondverwerving en vrijwillige
kavelruil. Beschikbaarheid van grond op de juiste plaats gaat vooraf aan
inrichtingsmaatregelen. Deze dienen zowel versterking van de landbouw
(structuurversterking en bedrijfsvergroting), als de recreatie (realisatie
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routes en knooppunten) als de natuur (realisatie nieuwe natuurgebieden en
verbindingszones). Ook voor meer ruimte voor waterbeheer kunnen deze
instrumenten ingezet worden.
Inrichtingsprojecten worden gepland als de grond beschikbaar is. Naast
inrichting worden met projecten en subsidies ontwikkelingen op gebied
van landschap, plattelandsontwikkeling, ontwikkeling veenweiden,
duurzame landbouw, verduurzaming waterhuishouding en milieu
gestimuleerd.

Proces en communicatie
In april is een conceptplan door het DB opgesteld. De voorstellen in dit
conceptplan zijn tot stand gekomen na ambtelijke en bestuurlijke
bespreking in verschillende fasen. Over dit conceptplan heeft het DB de
besturen van de partners in de periode april-oktober 2006 geconsulteerd.
Omdat het DB nog onvoldoende draagvlak zag heeft het DB eind oktober
besloten besluitvorming over de vaststelling uit te stellen. Het AB heeft op
1 november het DB geadviseerd om een heldere procesaanpak voor de
oplossing van de knelpunten te geven; het AB wil daarin ook de eigen
verantwoordelijkheid nemen en een sleutelrol hierin spelen.
In het Convenant de Venen 1998 (artikel 13) is bepaald dat een gewijzigd
convenant op dezelfde manier als het oorspronkelijke convenant
vastgesteld dient te worden, dus met besluitvorming in de
vertegenwoordigende organen van de partners. Echter gezien de
ontwikkelingen in het kader van het investeringsbudget Landelijk Gebied

en de wet op de Inrichting van het Landelijk gebied, heeft het DB ingezet
op snelle vaststelling van het herijkte plan. Het herijkte plan zal als kader
dienen voor een of enkele gebiedsprogramma’s en gebiedsovereenkomsten
waarin de afspraken over de uitvoering worden vastgelegd (begin 2007).
Na vaststelling van het herijkte plan zal hierover een bredere
publiekscommunicatie plaatsvinden.
In samenhang met het communicatieplan Groene Hart, zal ook de
communicatiestrategie aangepast worden. Kernpunten hierin zijn het
bevorderen van participatie, het bevorderen van bottom up initiatieven
vanuit het gebied en het ondersteunen van het verdere proces om de
programmadoelen te realiseren. Centraal zal het aanjagen en het
bevorderen van de uitvoering staan!

Opzet herijkt plan
In hoofdstuk 2 is aangegeven op welke manier de nieuwe opgaven op het
gebied van landschap, landbouw en veenweiden, ruimte voor water en de
robuuste natuurverbinding (Natte As) worden opgenomen. Deze worden
aangegeven op de kaart ruimtelijke keuzen.
Hoofdstuk 3 geeft beknopt weer hoe de bestaande opgaven uit het
convenant 1998 zijn verwerkt in het nieuwe plan. In hoofdstuk 4 zijn de
opgaven in tabelvorm samengevat. Deze tabel zal begin 2007 worden
uitgewerkt in een gebiedsprogramma, c.q. gebiedsovereenkomst. In
hoofdstuk 5 is beknopt weergegeven hoe het uitvoeringsproces verder
wordt vormgegeven.
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2. WAT IS NIEUW?

De kern van het herijkte plan is de bevestiging van de afspraken in het Plan
van Aanpak/Convenant de Venen 1998. Deze afspraken zijn voor het
overgrote deel opgenomen in het Herijkte Plan (zie hoofdstukken 3 en 4).
In het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart is aangegeven dat de aanpak
in de Venen Icoon is voor de nieuwe koers in het veenweidegebied (zie
2.2.). Andere Iconen zijn de Verkenning van Groot Mijdrecht Noord (2.3)
en de Robuuste verbinding (Natte As) (2.4). Voor alle ontwikkelingen is
van belang dat deze invulling geven aan de kwaliteitszonering van het
Groene Hart en daarom ook in een uitgewerkt
landschapsontwikkelingskader (2.1) passen.

2.1. Landschapsontwikkelingskader de Venen

Alle ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de bijdrage aan
de kwaliteiten van het Landschap. Cultuurhistorische waarden
vormen een belangrijk onderdeel van de landschapskwaliteiten. Deze
kwaliteiten en waarden worden inzichtelijk gemaakt in het
landschapsontwikkelingskader de Venen.

Ontwikkelingen in het landgebruik dreigen zonder sturing afbreuk te doen
aan de grote landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarnaast
kunnen ook ontwikkelingskansen onbenut blijven door onnodig restrictief
beleid.
Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de Venen besloten op basis van
eerder vastgesteld landschapsbeleid en de kwaliteitszonering voor het
Groene Hart, zoals uitgewerkt in het Ontwikkelingsprogramma Groene
Hart (november 2005), een landschapsontwikkelingskader op te stellen. De
provinciale cultuurhistorische atlas is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.

Acties
Het Dagelijks Bestuur van de Venen (DB) werkt het
landschapsontwikkelingskader in 2006/7 uit voor de verschillende
deelgebieden. In bijlage 3 is aangegeven langs welke lijnen het DB deze
uitwerking ziet. Richtinggevende uitspraken op de hoofdkwaliteiten zijn:
- groene en recreatieve ontwikkelingen moeten passen in het

ontginningspatroon en aansluiten bij lijnen in het landschap;
- de openheid van de aangegeven grote open ruimten dient geborgd te

blijven.
- Bebouwing in het landelijk gebied wordt in principe alleen toegevoegd

binnen de ontginningslinten en gekoppeld aan de voorwaarden dat
deze bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit en aan het beheer van de
omgeving.

- Ecologische corridors worden gevrijwaard van intensieve
ontwikkelingen.

- Ontwikkelingen waarbij cultuurhistorische waarden in het geding zijn,
worden aan het provinciale beleid zoals onder andere verwoord in het
streekplan en de cultuurhistorische atlas getoetst.

- Voor grootschalige transformatieopgaven kan een gefundeerde
afwijking van bovenstaande richtlijnen geboden zijn.

Het DB zal het kader samen met gemeenten uitwerken en het in de loop
van 2007 aanbieden aan de gemeentebesturen en verzoeken deze als
leidend in de belangenafweging in de bestemmingsplannen op te nemen.
Dit kader kan ook ruimte geven aan ontwikkelingsplanologische
experimenten, die bijdragen aan duurzame inrichting en beheer.
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2.2 Aanpak Veenweiden

De stuurgroep veenweiden ontwikkelt een samenhangende visie voor
de ontwikkeling van de westelijke veenweidengebieden.

De overheden hebben met de agenda voor de westelijke veenweiden in juni
2004 een aantal ontwikkelpunten afgesproken. De consequenties voor Plan
de Venen zijn hieronder beknopt aangegeven. Dit kan worden gezien als
een nadere invulling van de afspraken die in 1998 zijn gemaakt voor (het
grootste deel van) de gebieden met een verbrede landbouwdoelstelling

Acties agenda:
• De overheden stellen een lange termijn visie voor de westelijke

veenweiden op: centraal staat een transitie van het
veenweidegebied naar het principe functie volgt peil. De aanpak
zal gebiedsgericht met maatwerk plaatsvinden. In
watergebiedsplannen wordt gestreefd naar tegengaan van verdere
versnippering van het watersysteem en het tegengaan van
bodemdaling. Daar waar op korte termijn veranderingen in
landgebruik aan de orde zijn, wordt met voorrang onderzocht of in
samenspraak met de grondgebruikers andere arrangementen
mogelijk zijn.

• Agrarische ondernemers kunnen vanwege de natuurlijke handicaps
in het veenweidegebied vanaf 2007 een subsidie aanvragen de
regeling landbouw met natuurlijke handicaps (LNH, ca. 90-100 €
per ha per jaar).

• Agrarische ondernemers worden door provincies, waterschappen
en gemeenten uitgedaagd om extra groene en blauwe diensten te
leveren voor de versterking en instandhouding van dit landschap.
Regelingen voor agrarisch natuurbeheer, kleine
landschapselementen, wandelpaden en waterbeheer worden

gecoördineerd ingezet. Hiervoor ontwikkelen de overheden in
2006 een gezamenlijke catalogus die aan Europese regels wordt
getoetst.

• De westelijk veenweidegebieden hebben een comparatief voordeel
doordat zij hoge landschappelijke waarden combineren met een
ligging nabij of liever gezegd in de Randstad. Het is de uitdaging
aan ondernemers om een multifunctionele bedrijfsvoering in te
richten, waarbij naast productie van melk, ook hoogwaardige
verblijfsrecreatie wordt geboden, arrangementen voor de stedeling,
verwerking van producten, et cetera. Provincies en gemeente
plannen hiervoor meer planologische ruimte aan de hand van het
landschapskader en met meerwaarde voor landschapsbeheer en
ontwikkeling.

• Regionale overheden (provincies en gemeenten) hanteren een
helder ruimtelijk beleid voor woningbouw in de veenweiden: in
principe geen bebouwing buiten de rode contouren omdat dat de
beheerslasten voor de toekomst vergroot. Door het scherp stellen
van de bebouwingsgrens kan de grondprijs verder dalen, wat de
rentabiliteit van bedrijven ten goede komt.

• Water en ruimtelijke ordening: het grootste probleem in het
waterbeheer is dat alle functies maximaal moeten worden bediend.
In de landbouw wil iedere grondgebruiker eenzelfde drooglegging
en voor elk natuurdoel is een ander peil gewenst. Dat kan niet
langer. Het watersysteem moet robuuster en daardoor goedkoper
en veiliger. Dat houdt in dat er grotere peilvakken komen en
daarbinnen een grotere variatie in drooglegging zonder
onderbemalingen. Daardoor worden de ongelijkheden binnen en
tussen bedrijven groter. Compensaties en flankerend beleid zijn
daarbij essentieel. Regionale overheden moeten deze doelen
gezamenlijk realiseren en met flankerend RO beleid de
waterschappen gaan ondersteunen bij het nemen van peilbesluiten.
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Het DB de Venen acht een actieve aanpak van het deelgebied Groot-
Wilnis Vinkeveen (Gagel-Donkereind-Demmerik), mede in het kader van
de opgave voor de Robuuste verbinding (Natte As) (zie 2.4) gewenst om
de termijn van onzekerheid en uitvoering kort te houden. Het DB en het
AB hebben hiervoor gezamenlijk een procesopzet ontwikkeld die alle
grondgebruikers en belanghebbenden betrekt bij de gewenste
ontwikkeling; uitgangspunt is hierbij vrijwilligheid. Het procesplan leidt
tot een inrichtingsvoorstel en een voorstel over de wijze waarop deze
inrichting bereikt gaat worden (opdracht zie bijlage 4).

Voor de overige gebieden streeft het DB, buiten de geplande nieuwe
natuurgebieden, een duurzaam peilbeheer voor de landbouw na in
adequate watergebiedsplannen. Hierin wordt voor de blijvende landbouw
gestreefd naar een balans tussen gewenste drooglegging en een
beperking van de bodemdaling en de versnippering in peilbeheer.
Het DB zal onderzoeken in hoeverre blauwe diensten, dynamisch
peilbeheer (hogere zomerpeilen), stimulering van onderwaterdrainage en
alternatieven voor landgebruik (groene energie) een bijdrage hieraan
kunnen leveren. Het DB acht extra inzet van investeringsgelden, zoals uit
het Nota Ruimte / Fonds Economische Structuurversterking hiervoor
essentieel.

2.3 Verkenning Groot Mijdrecht Noord

Polder Groot Mijdrecht Noord (GMN) is een diepgelegen polder waar nu
overwegend landbouw wordt bedreven. In de oostelijke helft is in 1998
afgesproken natte natuur te ontwikkelen, waarbij ook middelen voor
aankoop en sloop van de bebouwing zijn gereserveerd. In de evaluatie is
gebleken dat voor dit laatste een actievere realisatiestrategie nodig is, met
name ook de uitwerking van adequate regeling met voldoende perspectief

voor bewoners. Ook is gebleken dat de gereserveerde middelen hiervoor
ontoereikend zijn.
In 2005 is een verkenning gestart naar de toekomst van de gehele polder naar
aanleiding van geconstateerde waterkwaliteitsproblemen en het tekort aan
waterbergend vermogen in de regio en voortdurende bodemdaling die
gepaard gaat met een vergroot risico op wateroverlast . Verdere
peilverlaging, nodig om de landbouw blijvend te faciliteren, leidt tot meer
bodemdaling en verergert de problematiek. In het licht van de Europese
Kaderrichtlijn Water is verdere verslechtering van de waterkwaliteit niet
acceptabel. Meer technische maatregelen leiden tot een verhoging van de
maatschappelijke kosten. Het vraagt om een bestuurlijke afweging of deze
zich nog langer verhouden tot de maatschappelijke baten. De problematiek
in en om deze polder kent meer facetten. De toekomst van de landbouw is
onzeker, door grote hoeveelheden zoute kwel in de polder in combinatie met
andere nationale en Europese ontwikkelingen. In een bredere context zijn,
naast landbouw, nieuwe economische dragers nodig waar met de
veranderende behoefte aan recreatie en toerisme wellicht op kan worden
ingespeeld. Er worden diverse strategieën voor de toekomst verkend om
problemen aan te pakken en een duurzame inrichting te bewerkstelligen.
Deze strategieën beogen allen transformatie van het oostelijk deel van de
polder en al dan niet een transformatie van het westelijk deel. Een besluit
voor een voorkeursstrategie volgt begin 2007. Afhankelijk van het besluit
wordt daarna een planstudie gestart om de voorkeursstrategie om te zetten in
een uitvoerbaar ontwerp.

- Onderzoek in het kader van deze verkenning (januari 2006) wijst uit
dat de water- en de natuuropgaven onder voorwaarden combineerbaar
zijn. Het DB wil daarom de afspraken over natuurontwikkeling in
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GMN oost handhaven, en de mogelijkheden voor uitvoering daarvan als
vraag aan de verkenning meegeven.

- Bij een alternatieve bestemming voor GMN west zal het DB voorstellen
om de reservering van 190 ha Ecologische Hoofd Structuur (EHS)
(besluit 2001) te gebruiken voor versterking van de Robuuste Verbinding
(Natte As) (zie ook 2.4).

Acties:
- Uitwerken van strategieën die natuur- en wateropgaven combineren.
- Bij uitwerking van de strategie “Plan de Venen” verkennen wat

mogelijke regelingen en perspectieven voor bewoners zijn bij
aankoop van opstallen in GMN Oost (financiering, nieuwe
vestigingslocaties, ruimte voor ruimteregeling, e.d.)

- duidelijkheid over voorkeursstrategie begin 2007

2.4 Robuuste Verbinding (Natte As)

Het herijkte plan draagt bij aan de realisering van een aanvullende
natuuropgave als onderdeel van de robuuste ecologische verbinding de
Natte As, als de haalbaarheid vast staat.

Om de Ecologische Hoofdstructuur duurzaam te versterken zijn enkele
robuuste ecologische verbindingen nodig (Nota Ruimte). De Robuuste
verbinding (natte as) van Nederland van Lauwersmeer tot Zeeuwse Delta
loopt door de Venen. Voor duurzame verbinding van de natuur in de
Venen met die van het Vechtplassengebied en met natuurgebieden ten
zuiden van de Nieuwkoopse plassen zijn aanvullende opgaven verkend.

Binnen de provincie Utrecht is volgens de verkenning voor de
voorkeursvariant naar schatting circa 800 hectare extra natuur nodig voor
een robuuste verbinding tussen Venen en Vechtplassen. Eerdere afspraken

met het Rijk gingen uit van een aanvulling van circa 400 hectare. De
ontbrekende 400 hectare wordt onder meer verkregen door herbegrenzing
van de EHS langs de Kromme Mijdrecht en Amstel (zie ook 3.4; circa 250-
300 ha, conform het advies van de werkgroep waterbegroting en
herbegrenzing EHS, november 2005), en eventueel de inzet van de
reservering op Groot Mijdrecht Noordwest (190 ha, zie 2.3) of een
overschot aan hectaren in de Vechtstreek.

Het DB gaat uit van financiering van deze nieuwe opgave door het Rijk.
Het DB zal de variantkeuze in samenhang met de nieuwe inzichten in het
veenweidebeleid (functie volgt peil) uitwerken en Gedeputeerde Staten van
betrokken provincies (Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland) verzoeken
de uitwerking op te nemen in een herziening van de betreffende
Natuurgebiedsplannen.

De nieuwe natuurzone zal primair gerealiseerd worden met de
instrumenten van grondverweving, flankerend beleid, vrijwillige kavelruil
en inrichting. In het kader van het procesplan (zie 2.2) zal daarnaast
gezocht worden naar arrangementen waarmee de huidige grondeigenaren
en grondgebruikers een deel van de doelstellingen kunnen realiseren.
Het bestuur van de Venen was oorspronkelijk ook verantwoordelijk voor
de realisatie van de ecologische verbindingen Venen-Vechtplassen
(EVVV).
De provincie Utrecht zal bezien in welk gebiedskader de verbinding met de
Vechtplassen ten oosten van de A2 wordt gerealiseerd. Indien het DB de
Venen gevraagd wordt de uitvoering op te nemen, zal de gebiedsgrens in
oostelijke richting verlegd worden.

Het DB zal binnen de grenzen van het Plan de Venen de
voorkeursvariant van de Verkenning Natte As Utrecht (2005) uitwerken.
Dit betekent een aanvullende natuuropgave in de polder Groot Wilnis-
Vinkeveen en langs de Geuzensloot. Deze opgave wordt als inzet in de
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procesaanpak voor het gebied Groot Wilnis Vinkeveen meegegeven (zie
§2.2)

De definitieve keuze voor de verbinding ten oosten van de A2 behoeft een
afdoende oplossing voor het kruisen van de spoorlijn en het Amsterdam

Rijnkanaal en een goede aansluiting op de uitwerking van de Natte As in
Noord-Holland. Beide provincies zullen met het Rijk afspraken maken
over variantkeuze en financiering (begin 2007).
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3. VERNIEUWING AFSPRAKEN 1998

De taakverdeling tussen de overheden is anno 2006 anders dan bij
het maken van de afspraken in 1998. Met name de Nota Ruimte en
de Agenda Vitaal Platteland en de daarbij behorende wetten en
uitvoeringsregelingen als de Wet op de Inrichting van het Landelijk
Gebied (WILG) en Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
leiden ertoe dat de provincies verantwoordelijkheden krijgen die
voorheen bij het Rijk lagen. Het Rijk maakt in het vervolg afspraken
met de provincies over het realiseren van doelen in het landelijk
gebied. Zo verdwijnen de Regeling Bedrijfsverplaatsing en
Bedrijfsbeëindiging (RBB) en de Kwaliteitsimpuls Groene Hart
(KIGH), waarvan bedrijven en overheden in de Venen veel gebruik
hebben gemaakt.
Daarbij komt dat het Rijk door gewijzigde prioriteiten minder
middelen beschikbaar stelt voor bepaalde doelen uit het Plan van
Aanpak 1998. Dit betreft met name landbouwdoelstellingen en
bijdragen aan recreatie. Anderzijds stelt het Rijk extra geld
beschikbaar in het kader van de Nota Ruimte, vanuit het fonds
economische structuurversterking (FES), onder meer voor een
duurzame inrichting van het veenweidegebied. Ook voor de
doelstellingen in de nationale landschappen, waaronder het Groene
Hart, is geld beschikbaar. Naast veranderingen in budgetten, biedt de
veranderde koers ook meer ruimtelijke mogelijkheden aan de
gebieden om een deel van de gewenste ontwikkelingen te realiseren,
bijvoorbeeld met rood voor groen constructies.
Onderstaand wordt per thema beknopt aangegeven wat de
veranderingen zijn en hoe de provincies, gemeenten en
waterschappen die ondervangen.

3.1 Grondverwerving, Flankerend beleid en Kavelruil.

- Het DB streeft een actieve aanpak van grondverwerving na in
een aantal deelgebieden: het DB verwacht dat Rijk en
Provincies hiervoor voldoende middelen beschikbaar stellen.

- Een adequate verplaatsingsregeling is nodig voor bedrijven met
toekomstperspectief in te natte gebieden. Het DB stelt voor
hiervoor onder meer de gereserveerde middelen voor de
Extraplusregeling in te zetten.

- Het DB verzoekt de gemeenten waar mogelijk planologische
middelen in te zetten om de grondverwerving te bespoedigen.

3.2 Landbouw
Door verandering van het Rijksbeleid is de financiering van
gemaakte afspraken over versterking van de landbouw onzeker
geworden. In de overleggen over invoering van het ILG hebben de
provincies met het Rijk afgesproken dat er middelen voor
landbouwdoeleinden in gebiedsgerichte uitvoering beschikbaar
blijven. Daarom stelt het DB voor de eerdere afspraken zoveel
mogelijk adequaat uit te voeren.
Acties:
- Het DB wil in essentie de afspraken over kavelruil,

bedrijfsvergroting, stimuleren verbreding en agrarisch
natuurbeheer handhaven of uitbreiden.

- Het DB wil vasthouden aan de afspraken over aanpassing van
peilbesluiten vanaf 2007. In het kader van de agenda voor de
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westelijke veenweiden wil het DB daarbij verkennen in
hoeverre een andere aanpak van het peilbeheer de problemen
van bodemdaling en versnippering van het watersysteem kan
oplossen.

- Het DB verzoekt rijk en provincies te bezien op welke manier
de afspraken over agrarische structuurversterking na het
stoppen van de KIGH worden voortgezet.

3.3 Recreatie
In de evaluatie is duidelijk geworden dat het moeilijk is financiering
te vinden om de ambities op het gebied van watersport uit te voeren.
Daarnaast is gebleken dat er geen heldere uitvoeringsafspraken zijn
gemaakt over eigendom, beheer, onderhoud, en financiering van
knooppunten, startpunten en nieuwe paden. Daardoor is ook de
grondverwerving niet van de grond gekomen.
De financiering van recreatieve voorzieningen verandert door
aanpassingen in het Rijksbeleid. Enerzijds richt het Rijk zich alleen
nog maar op de landelijke routenetwerken voor fietsen en wandelen.
Anderzijds stelt het Rijk middelen beschikbaar voor nationale
landschappen, waarbij toegankelijkheid een belangrijk doel is.
Daarnaast stimuleren de provincies recreatieve voorzieningen. In het
ontwikkelingsprogramma Groene Hart is de ontwikkeling van het
recreatieve routenetwerk als icoonproject opgenomen.

Acties:
- Het DB vermindert de ambities op het gebied van watersport tot

een niveau waarop mogelijkheden voor financiering realistisch
is.

- Het DB wil het ambitieniveau van de fiets- en
wandelpadenplannen in de Venen handhaven, voor zover de
financiële ruimte in de programma’s reikt. Het DB wil
bindende afspraken met de partners (met name gemeenten en
recreatieschappen) over de realisering maken.

3.4 Natuur
Onderzoek door een werkgroep toont aan dat door herbegrenzing
van een deel (250-300 ha) van de nog niet gerealiseerde natuur in de
Gemeente De Ronde Venen substantiële besparingen op de
inrichtingskosten en een versterking van de Robuuste verbinding
(natte as) mogelijk zijn. Voorwaarde is dat de natuuropgave in de
polder Groot Mijdrecht (Noord en Zuid) en daarmee de verbinding
met Botshol en omgeving gehandhaafd blijft en gerealiseerd wordt.
In de provincie Zuid-Holland is geen meerwaarde van eventuele
herbegrenzing gevonden.
Tevens toont het onderzoek aan dat met herbegrenzing (bij volledige
realisatie) in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen robuustere
waterhuishoudkundige eenheden mogelijk zijn. Door meer
natuurhectares hier te realiseren kan bovendien op een goede manier
invulling gegeven worden aan het principe functie volgt peil.
Het DB is zich bewust van de discussie over de begrenzing van de
natuur in 1999-2000 in de gebiedscommissie Gagel-Donkereind.
Tevens is het DB zich bewust dat in een deel van het gebied rond
1990 een landinrichting is afgerond, waarbij een aantal nieuwe
boerderijen is ontstaan. Draagvlak voor natuur in dit gebied is in het
verleden zeer moeizaam gevonden.
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Zowel vanuit nieuwe inzichten in het waterbeheer van veenweiden
als vanuit het natuurbeleid (robuuste verbindingen, zie §2.4) worden
hier eerdere besluiten ter discussie gesteld. De haalbaarheid voor
nieuw beleid is afhankelijk van de beschikbaarheid van voldoende
middelen voor flankerend beleid. Herschikking van huiskavels en
uitplaatsing van enkele (grotere) bedrijven lijken hiervoor nodig (zie
2.2 en bijlage 4). Vanuit het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) kunnen hiervoor mogelijk middelen
ingezet worden.

Het DB wil:
- de EHS langs Amstel en Kromme Mijdrecht (circa 250-300 ha)

herbegrenzen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen e.o.
Hierover zal pas worden besloten als de uitkomst van het breed
gedragen procesplan SMART is en dat er mede als gevolg
daarvan voldoende financiële middelen zijn voor een
voortvarende uitvoering.

- deze herbegrenzing in een door alle partijen gedragen actieve
gebiedsaanpak in samenspraak met de betrokken
grondgebruikers in 2007 uitwerken en hiervoor
medefinanciering bij de Nota Ruimte middelen zoeken.

- voor het uit de EHS gehaalde gebied met de grondgebruikers
onderzoeken welke perspectieven voor duurzaam landgebruik
ontwikkeld kunnen worden.

- de aangepaste begrenzing van de EHS in 2007/2008 in
herziene natuurgebiedsplannen vastleggen.

Voor het overgrote deel van de Venen blijft de realisatiestrategie
voor de natuuropgave verwerving, inrichting en overdracht voor

beheer aan Staatsbosbeheer of Vereniging Natuurmonumenten. In de
provincie Utrecht is overal particulier natuurbeheer mogelijk maar
dit zal in de Venen niet actief worden gestimuleerd.
In de evaluatie is geconstateerd dat de realisatiekosten voor nieuwe
natuur beduidend hoger uitvallen dan in de jaren ’90 geraamd. Rijk
en provincies hebben een nieuw systeem van normkosten en
normbijdragen ontwikkeld, op basis waarvan prestatieafspraken
worden gemaakt. Een doorrekening geeft aan dat de gemiddelde
normbijdrage op basis van de te realiseren natuurdoelen de kosten
voor circa 75% dekt. Aan deze inschatting zit een risicomarge die
afhangt van de specifieke omstandigheden in een gebied. Zo is het
benodigde aan inpassingsmaatregelen afhankelijk van de
waterhuishouding en bebouwing. En ook het nutriëntengehalte van
de bodems kan de kosten van de inrichtingsmaatregelen mede
bepalen. Indien er meer of uitgebreidere maatregelen nodig zijn om
de natuurdoelen te bereiken, kan het tekort op de inrichtingskosten
oplopen.
- Het DB wil dat Rijk en provincies afspraken maken hoe om te

gaan met de (mogelijke) extra kostenposten boven de
gemiddelde normbijdragen.

Voor natuurwaarden in het blijvend agrarisch gebied, gaat het DB uit
van de uitvoering van het beleid in het kader van de subsidieregeling
agrarisch natuurbeheer (SAN), zoals vastgelegd in de provinciale
beheersgebiedsplannen. Aanvullend kunnen regelingen voor
soortenbeleid, landschapselementen en randenbeheer (bermen en
sloten) van grote betekenis zijn voor de natuurwaarden.
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- Het DB wil de natuurwaarden in het agrarisch gebied
versterken met samenhangende pakketten van groene en
blauwe diensten (zie ook §2.2).

Het Rijk zal in samenspraak met betrokken organisaties in 2007 de
begrenzing van de gebieden Botshol en Nieuwkoopse plassen in het
kader van het Europese natuurnetwerk Natura 2000 (ook bekend als
Vogel- en Habitatrichtlijngebieden) vaststellen. Daarna zullen de
provincies beheersplannen voor deze gebieden opstellen.

3.5 Water
Centraal in het Plan van Aanpak 1998 staat de afspraak tot het
actualiseren van peilbesluiten. In de afgelopen periode zijn hierover
afspraken gemaakt met de waterschappen. De peilbesluiten worden
opgenomen in watergebiedsplannen. De waterschappen geven aan
zich aan de afspraken te willen houden, maar mogelijk niet alle
watergebiedsplannen in 2007 vastgesteld te krijgen.
In de evaluatie is gebleken dat de opgaven voor met name het
duurzaam beheer van het veenweidegebied en van de inpassing van
nieuwe natuur hierin tot hoge kosten leiden (zie §3.4). Deze waren
onvoldoende gedekt in de oorspronkelijke begroting. Het DB gaat
ervan uit dat de kosten voor inpassing van nieuwe natuur voldoende
gedekt worden door de nieuwe normbijdragen vanuit het Rijk. Voor
de duurzame waterhuishoudkundige inrichting van de
veenweidegebieden worden in het kader van de agenda voor de
westelijke veenweiden afspraken gemaakt over financiering van
hoogwatervoorzieningen en investeringen in functie volgt peil (zie
§2.2).

Vanuit nieuwe inzichten van waterbeheer (21e eeuw) volgt een
behoefte aan meer ruimte voor water. De waterschappen brengen
deze ruimtevraag in beeld. Waterschappen (onder meer AGV-
Waternet) werken aan regelingen (op vrijwillige basis) om schade bij
waterberging en verminderde drooglegging te compenseren. Het DB
zorgt voor afstemming met andere opgaven (onder meer ecologische
verbindingszones) en zorgt voor de afstemming van de uitvoering
van de verschillende opgaven, onder meer door de inzet van
grondverwerving en kavelruil en blauwe diensten.

De opgaven om de waterkwaliteit af te stemmen op de functies en
om de gewenste kwaliteit van de ontvangende waterlichamen te
bereiken, worden uitgewerkt in de afspraken rond de invoering van
de Kaderrichtlijn Water.

Bestrijding van verdroging van natuurgebieden is afgelopen jaren
voor een aantal gebieden projectmatig uitgewerkt met wisselende
resultaten. Een “taskforce” brengt in beeld welke beleidsversterking
nodig is om de doelstellingen te halen. In de loop van 2006 zullen
aanvullende maatregelen en prioriteiten in beeld gebracht worden.

Het DB wil:
- vasthouden aan de afspraak dat

peilbesluiten/watergebiedsplannen uiterlijk in 2007 worden
opgesteld. Vaststelling zal uiterlijk in 2008 plaatsvinden;

- de vraag naar meer ruimte voor water afstemmen met de
andere uitvoeringsopgaven, onder meer met de inzet van
grondverwerving en kavelruil;
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- de maatregelenpakketten nodig voor het behalen van de
doelstellingen vanuit de Kaderrichtlijn Water voor uitvoering
programmeren;

- verdrogingsbestrijding programmatisch uitwerken aan de hand
van de uitkomsten van de taskforce.

3.6 Milieu
De provincie heeft in 2006 de milieuopgaven in het kader van de
ILG uitgewerkt. Zo worden onder meer de milieutekorten van de
gebieden van de ecologische hoofdstructuur in beeld gebracht.
Thema’s zijn verdroging, verzuring en vermesting. Vanuit de
provincie wordt ook geluid, bodemverontreiniging en
grondwaterbescherming van belang geacht. Een aantal maatregelen
zal primair landelijk moeten worden genomen.
Om verdrogingsbestrijding een nieuwe impuls te geven, heeft een
taskforce aanbevelingen gedaan. Onderdeel daarvan is een toplijst
van aan te pakken gebieden.
Het DB zal bezien welke gerichte maatregelen in het gebied kunnen
worden genomen om de doelen te bereiken. Een nadere
concretisering van de opgaven wordt in 2007 uitgewerkt.

3.7 Plattelandsontwikkeling
Het DB heeft de ambitie de economische en sociale vitaliteit van het
gebied tot een duidelijker mededoel van het plan te maken. Daarbij
denkt het DB aan het vergroten van de economische vitaliteit door
onder meer: verbreding van de landbouw, verruiming van de
mogelijkheden voor andere functies en ontwikkeling van toerisme.
Het vergroten van de leefbaarheid van kleine kernen kan onder meer
door ondersteuning van sociaal culturele voorzieningen in dorpen,

investeren in verkeersveiligheid en in bereikbaarheid met openbaar
vervoer.
In het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart is de oprichting van
een organisatie voor merk en marketing als Icoonproject benoemd.
De Venen kan hierin als icoonproject een bijzondere positie
innemen.
De uitvoering van het meerjarenprogramma beeldende kunst (2004)
kan hierin ook duidelijk bijdragen, onder meer bij
inrichtingsprojecten en gebiedspromotie, zoals de jaarlijkse Dag van
het Veen.

Het DB wil de succesvolle Leaderaanpak in de Weidse Veenweiden
voortzetten in het hele plangebied en vraagt de provincies om
hiervoor in het kader van het 2e Plattelandsontwikkelingsprogramma
(POP2, 2007-2013) voldoende middelen te programmeren. Bij de
programmering streeft het DB naar een duidelijkere koppeling met
de andere opgaven in het gebied. De uitwerking zal vooral steunen
op initiatieven vanuit het gebied zelf.

3.8 Uitvoeringsproces/Overig
Het DB wil de uitvoering versterken; van belang is het besef van de
verantwoordelijkheden van de partners in de uitvoering. Het DB
regisseert de uitvoering op advies van het AB de Venen. Het DB
wordt hierbij ondersteund door het programmateam. Deze stimuleert
de ontwikkeling van een ambtelijk netwerk voor de programmering
van uitvoeringsprojecten.
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De uitvoeringsorganisatie zal begin 2007 worden aangepast als
gevolg van het uitstappen van de Zuid-Hollandse Partners uit de
Stichting Ontwikkeling de Venen.

Randvoorwaardelijk voor veel uitvoeringsprojecten is een adequate
planologische inpassing. Provincies verwerken de nieuwe keuzen in
de Streekplannen en natuurgebiedsplannen; Gemeenten
ondersteunen de uitvoering met adequate bestemmingsregelingen.

Voor het gebied met veel functieverandering( zie § 2.2) zal het DB
een Strategische Milieubeoordeling onderdeel van het procesplan

laten zijn. Als voor bestemmingsplannen een merplicht geldt, zal het
DB bezien hoe de gemeenten hierin ondersteund kunnen worden.
Daarnaast zal het DB een programma voor onderzoek,
gegevensbeheer, evaluatie en monitoring invoeren, dat aansluit op
het provinciale systeem.

Het DB constateert dat een goede Programmacommunicatie vereist
is voor een succesvolle uitvoering. In overleg met de partners
worden doelen als draagvlakverwerving en PR mede in relatie tot
Groene Hart en communicatie middelen nader concreet gemaakt en
afgestemd.
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4. OPGAVEN HERIJKT PLAN DE VENEN 2007
Dit hoofdstuk is opgesteld met de gegevens van Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2007-2013 Provincie Utrecht. Gegevens over de opgaven in de
provincie Zuid-Holland zijn de eindversie weggelaten. De opgaven in het Zuid-Hollandse deel zijn voor het grootste deel doorgeschoven tot na 2013.
Aansturing en coördinatie van deze opgaven zal niet meer door Stichting Ontwikkeling de Venen gebeuren.
Op een aantal (cursief weergegeven) onderdelen behoeft het kaderdocument nadere concretisering van afspraken. Dit zal gebeuren in het op te stellen
gebiedsprogramma en de bijbehorende gebiedsovereenkomst, in de eerste maanden van 2007.

4.1 Natuur

thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren
07-13

Budget
07-13

Prestatie-indicatoren
14-20

Budget
14-20

Biodiversiteit
en kwaliteit
leefomgeving

Utrecht
Bestaande natuur: 1535 ha
Nieuwe EHS de Venen: 2501 ha
reservering Robuuste Verbinding:
120 ha:
NB inzet van extra hectares voor de
Robuuste Verbinding en
herbegrenzing van 250 ha EHS is
afhankelijk van de uitkomst
procesplan Groot Wilnis Vinkeveen.
Voor het gebied ten oosten van de
Venen is naar schatting 290 ha extra
natuur nodig om de robuuste
verbinding te voltooien.

Utrecht
Verwerven EHS: 1046 ha
Inrichten EHS: 836 ha
Beheer EHS: 2820 ha

Knelpunten robuuste verbindingen: nader
te bepalen na besluitvorming over het
procesplan.
Te realiseren ecologische
verbindingszones: pm km, nader te
bepalen in het gebiedsprogramma
(NB = onderdeel EHS ha)

Utrecht
42 m €

9-12 m €
pm

Utrecht
Verwerven EHS: 1226 ha
Inrichten EHS: 1604 ha
Beheer EHS: 4436 ha

Knelpunten robuuste verbindingen: nader
te bepalen.
Te realiseren ecologische
verbindingszones: idem

Utrecht
49 m €
15-21 m €

pm
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Milieukwaliteit in EHS/VHR/Nbw
Vochttoestand
Zuurgraad
Voedselrijkdom
Geluidsbelasting
Stank
Licht
Verdroging

nader te bepalen in het
gebiedsprogramma aan de hand van
project milieutekorten, taskforce
verdrogingsbestrijding, en beheersvisies
beschermingsgebieden.

Middelen beschikbaar in het AVP

Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Pm (afhankelijk van noodzaak)

Soorten bescherming
Uitvoering soortenbeleid

Uitvoering soortbeschermingsplannen Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Pm (afhankelijk van noodzaak)

Natuurwetgeving Aanwijzing VHR gebieden (Botshol,
Nieuwkoopse Plassen), instandhouding
Nb-wet gebieden.
opstellen beheersvisies
uitvoering maatregelen

Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Pm (afhankelijk van noodzaak)

Natuurbeheer buiten de EHS
Weidevogels
Wintergasten
Overig agr. natuurbeheer
Natuurbraak
Natte natuur

Handhaving afspraken programma
beheer. Evaluatie en aanpassing in 2007-
2008

Nog niet
begroot

Invullen realisatie
Beheersgebiedsplannen

Nog niet
begroot



Herijkt Plan de Venen 2007, pagina 24

4.2 Recreatie

Thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren
07-13

Budget
07-13

Prestatie-indicatoren
14-20

Budget
14-20

Grootschalig groen, recreatie om de
stad
Capaciteit: 20 pers per dag per ha
Vrij toegankelijk
Bereikbaar vanuit woonomgeving
via met name wandel en fietspaden
Regionaal groen
Dagrecreatie in de stedelijke
omgeving, volledig opengesteld en
vrij toegankelijk.

Provincie Utrecht (Marickenland)
Verwerven: 95 ha
Inrichten: 90 ha
Beheer: 175 ha

Utrecht
3,8m €

3,3 m €
pm

Provincie Utrecht (Marickenland)
Verwerven: 21 ha
Inrichten: 85 ha
Beheer: 175 ha

0,8 m
2,8
pm

Dagrecreatie
volledig opengesteld en vrij
toegankelijk.

Provincie Utrecht: Verwerven, inrichten
en beheer van start- en knooppunten.
Grondverwerving ook voor paden.

Verwerven: 70 ha
Inrichten: 45 ha
Beheer: pm

2,1-2,5m €
1,9 m €
pm

Provincie Utrecht: Verwerven, inrichten
en beheer van start- en knooppunten.
Grondverwerving ook voor paden.
.
Verwerven: 15 ha
Inrichten: 40 ha
Beheer: pm

0,5 m €
1,9 m €

pm

Recreatief
aantrekkelijke
provincie
Utrecht
• gezond woon

en
werkklimaat

• opheffen
tekorten
dagrecreatie

• toegankelijkh
eid groene
ruimte

• ruimte voor
recreatief
ondernemersc
hap

Landelijke routenetwerken
Provinciale routenetwerken
Ontwikkelen en versterken van de
toegankelijkheid
Voor EHS en Nationale
landschappen

Nb Nieuwe paden en routes:
Provincie Utrecht
Wandelen: 20 km
Natuurpad 8 km
Fietsen: 20 km

Varen: routes gerealiseerd; uit de nog vast
te stellen uitvoeringsstrategie 2007-2013
recreatie en toerisme in De Venen volgen
aanvullende wensen

Utrecht
1,4-2,1m €
0,2 m €
2,9-4,3m €

Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Nb Nieuwe paden en routes:
Provincie Utrecht
Wandelen: 20 km
Natuurpad 8 km
Fietsen: 20 km

Utrecht
1,4-2,1m €
0,2 m €
2,9-4,3m €
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Ruimte voor recreatief
ondernemerschap
Opheffen van belemmeringen via:
- verminderen van regelgeving
- vergroten en verspreiden van

kennis
- streekplannen en

bestemmingsplannen

Artikel 19 procedures
Passende bestemmingsplannen voor
deelnemende gemeenten.

pm Passende bestemmingsplannen voor alle
gemeenten.

pm
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4.3 Landschap

Thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren
07-13

Budget
07-13

Prestatie-indicatoren
14-20

Budget
14-20

Ontwikkelen nationaal landschap
Groene Hart
- (Kern)kwaliteiten zijn

omschreven in Nota Ruimte:
uitgewerkt in
Ontwikkelingsprogramma
Groene Hart

- Toegankelijk
- Realisatie binnen kaders

gesteld in de Nota Ruimte

Realisatie van het OP Groene Hart
Landschapsontwikkelingskader voor
deelnemende gemeenten.
Realisatie recreatiedoelstellingen (zie
hierboven).
Ontwikkelen systeem groenblauwe
diensten voor ontwikkeling en beheer.

Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Realisatie van het OP Groene Hart
Landschapsontwikkelingskader voor
gemeenten …………
Realisatie recreatiedoelstellingen (zie
hierboven).
Ontwikkelen systeem groenblauwe
diensten voor ontwikkeling en beheer.

Nog niet
begroot

Behoud en
versterking van
het landschap
• identiteit,

diversiteit en
belevingswaarde

• internationaal
unieke en
nationaal
kenmerkende
landschappen

• versterking van
de ruimtelijke
kwaliteit van
gebouwen,
dorpen, steden en
landschappen

Architectuur en Cultuurhistorie in
Ruimtelijk Beleid
Realisatie van de acties die zijn
opgenomen in het
Actieprogramma Ruimte en
Cultuur.
Bij het maken van plannen en het
opstellen van ambities voor de
inrichting van een gebied zijn
architectuurbeleid en
cultuurhistorie uitdrukkelijk
zichtbaar gemaakt.

Realisatie van het OP Groene Hart Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Realisatie van het OP Groene Hart Nog niet
begroot
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4.4 Landbouw

Thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren
07-13

Budget
07-13

Prestatie-indicatoren
14-20

Budget
14-20

Grondgebonden landbouw
Verbetering van de ruimtelijke
structuur
Verbetering van de
landbouwkavels

Provincie Utrecht
Kavelruil: 470 - 2520 ha
Inrichten/kavelaanv.: 470 - 2520 ha

Utrecht
1-1,4 m €
0,1-1,2m €

Provincie Utrecht
Kavelruil: 470 - 2520 ha
Inrichten/kavelaanv.: 470 -2520 ha

Utrecht
1-1,4 m €
0,1-1,2 m €

Duurzame
landbouw:
- is maatschappelijk

gewaardeerd
- heeft een goede

marktpositie en
levert kwalitatief
hoogwaardige
producten

- is toekomstgericht
om op de lange
termijn
concurrerend te
kunnen blijven
produceren

- draagt bij aan het
behoud en de
ontwikkeling van
een toegankelijk
landschap

- gebruikt
natuurlijke
hulpbronnen
duurzaam

Duurzaam ondernemen
Bevorderen van een duurzame
productie door de land- en
tuinbouw door:
- verminderen gebruik

gewasbeschermingsmiddele
n, mineralen en energie

- sluiten van kringlopen van
mineralen

- bevorderen duurzaam
bodemgebruik

- het gebruik van duurzaam
geproduceerde grondstoffen

- hergebruik van reststoffen
- bijdragen aan een

vergroening van de
economie (biobased
economy)

- versterking van biologische
landbouw

Nog niet geprogrammeerd

De provincies kunnen projectvoorstellen
doen voor pilots duurzame productie
(w.o. agrobiodiversiteit en duurzaam
bodemgebruik in de landbouw) die
voldoen aan het beoordelingskader voor
deze pilots.

Programme
ren in
gebiedsprog
ramma

Nog niet geprogrammeerd

De provincies kunnen
projectvoorstellen doen voor pilots
duurzame productie (w.o.
agrobiodiversiteit en duurzaam
bodemgebruik in de landbouw) die
voldoen aan het beoordelingskader
voor deze pilots.

Nog niet
begroot
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4.5 Water
Thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren 07-13 Budget 07-13

Regionaal waterbeheer
Instandhouden en versterken van gezonde en
veerkrachtige regionale watersystemen, waarmee een
duurzaam gebruik gegarandeerd is.

Vaststelling GGOR (gewenst grond- en
oppervlaktewater regiem) door waterschappen.
Het actuele grond- en oppervlaktewater regiem (AGOR)
bevindt zich binnen de marges van het GGOR.

Vastgestelde watergebiedsplannen (inclusief peilbesluiten)
per 2008

Maatregelen in kader
inpassing nieuwe functies
en veenweidebeleid
Programmeren in
FESprojecten en
gebiedsprogramma

Het op orde krijgen en
houden van een
duurzaam
watersysteem tegen
aanvaardbare
maatschappelijke
kosten.

Waterkwaliteit
Bereiken van een goede ecologische kwaliteit van de
stroomgebieden van Rijn, Maas, Schelde en Eems,
alsmede het deltagebied om duurzaam gebruik van
water te waarborgen.

Maatregelen KRW goede ecologische kwaliteit
oppervlaktewaterlichamen
Maatregelen behoudsdoelstelling natura 2000 gebieden

Nog niet begroot

4.6 Bodem
Thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren 07-13 Budget 07-13

Duurzaam bodemgebruik
Afstemmen van het gebruik van de bodem op de
aanwezige bodemkwaliteit.

Gebiedsspecifieke aanpak toemaakdekken vastgelegd in
beleidskader toemaakdek buitengebied plangebied de Venen

Programmeren in
gebiedsprogramma

De gebruiksmogelijk-
heden van de bodem
moeten behouden
blijven of worden
hersteld.

Bodemsanering
Realiseren van de gewenste bodemkwaliteit in het
landelijk gebied door sanering; Toepassing beleidskader
toemaakdek buitengebied plangebied de Venen

Meekoppeling met inrichtingsprojecten; geen apart
saneringsprogramma.

Programmeren in
gebiedsprogramma
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4.7 Sociaal Economische Vitalisering
thema Operationeel doel Prestatie-indicatoren 07-13 Budget 07-13

Stimuleren van passende economische
ontwikkeling
Wegnemen van bestaande belemmeringen in het
rijksbeleid voor economische activiteit op het platteland
Stimuleren van ondernemerschap in plattelandsgebieden
Bevorderen van (gebiedsgerichte) innovaties met
economische meerwaarde
Bevorderen van kennisontwikkeling en
kennisverspreiding t.b.v. initiatiefnemers en andere
overheden
Bevorderen van samenwerking en afstemming binnen
en tussen overheden

Vervolg leader plus aanpak wijdse veenweiden uitwerken Programmeren in
gebiedsprogramma

Vergroten burgerparticipatie
Bewoners voelen zich verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van het platteland, nemen initiatieven en
denken, praten en beslissen mee.

Vervolg leader plus aanpak wijdse veenweiden/
veenweidepact uitwerken

Programmeren in
gebiedsprogramma

Benutten van de
economische en
sociale potenties van
plattelandsgebieden
ten behoeve van:
- diversiteit aan

omgevingskwalitei
t van het
buitengebied

- voorzieningennive
au en leefbaarheid
van het platteland

- de Nederlandse
economie

- maatschappelijke
vraag naar
platteland

Verbeteren sociale infrastructuur
Behouden en verbeteren van sociale verbanden en de
organisatie van voorzieningen en diensten.

Vervolg leader plus aanpak wijdse veenweiden/
veenweidepact uitwerken

Programmeren in
gebiedsprogramma
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5. UITVOERING

De primaire focus van het DB en AB zal de komende jaren liggen op
uitvoering van de afspraken. Om het herijkte plan uit te voeren is nog wel
een aantal uitwerkingsacties nodig.

Dit herijkte plan biedt het kader voor het gebiedsprogramma, 2007 -2013.
Deze wordt opgesteld aan de hand van kaderdocument Agenda Vitaal
Platteland 2007-2013 van de provincie Utrecht. Het DB wil de benodigde
afspraken met de partijen in een Gebiedsovereenkomst vastleggen. Hierin
zullen ook nieuwe samenwerkingsafspraken worden vastgelegd, omdat de
Zuid-Hollandse partners niet langer deel zullen uitmaken van de
samenwerking in De Venen.

Het procesplan voor de veenweideaanpak en de opgave van de robuuste
ecologische verbinding Natte As wordt in de loop van 2007 uitgevoerd.
Een Strategische Milieubeoordeling maakt hier onderdeel van uit. Dit leidt
tot een inrichtingsvoorstel in de 2e helft van 2007. Vervolgens zal het
Natuurgebiedsplan de Venen van de provincie Utrecht worden aangepast.

Ten behoeve van de afspraken over grondverwerving voor de verschillende
doelen stelt het DB begin 2007 ook een nieuw Aankoop Strategie Plan
(ASP) op.
Eerder afgesproken modules zijn in uitvoering en worden in 2008-2009
afgerond. Afhankelijk van de voortgang van de grondverwerving zullen
vervolgens nieuwe inrichtingsplannen worden geprogrammeerd.

In dit stadium zijn de doelstellingen en maatregelen, zoals die worden
uitgewerkt ten behoeve van de invoering van de Europese Kader Richtlijn
Water (KWR) nog onvoldoende duidelijk om in het plan en de
programmering op te nemen. Naar verwachting zal dit in het begin van

komende uitvoeringsperiode wel duidelijk worden. Het bestuur zal dan
bezien hoe de benodigde maatregelen optimaal kunnen aansluiten bij de
geplande projecten, of dat er dan meer ingrijpende aanvullende
maatregelen met een volgende planherziening moeten worden opgenomen.

Aan de hand van de landbouwanalyse de Venen (in voorbereiding) zullen
voor kavelruil, agrarische structuurversterking en verbreding maatregelen
geprogrammeerd worden. Uitgangspunt hierbij zijn voor het bestuur de
afspraken van 1998 hierover.

Voor de recreatieopgaven heeft het bestuur een uitvoeringsstrategie 2007-
2013 in voorbereiding. Op basis hiervan wil het DB in het
gebiedsprogramma afspraken maken met betrokken organisaties, in het
bijzonder gemeenten en recreatieschappen. Hier zullen duidelijke
afspraken over grondverwerving, eigendom, beheer en onderhoud deel van
uitmaken.

Het DB zal tot slot bevorderen dat partners in de Stichting en andere
initiatiefnemers in de Streek optimaal toegang krijgen tot de provinciale en
andere subsidiekaders, onder meer voor wateropgaven, sociaal
economische vitalisering en landschapsontwikkeling. Hierbij willen DB en
AB ook een goede samenhang met de voortgezette Leader aanpak.
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Kaart Herijkt Plan van Aanpak de Venen, 2007
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Bijlage 1 Herijkt Plan de Venen 2007

Kaders voor de herijking van het plan van Aanpak de
Venen
RLU, Onno Raymakers & Jaap Bos, 14 februari 2005.
Vastgesteld door de commissie Ruimte en Groen van Provinciale Staten
van Utrecht, 28 februari 2005.

In de Statencommissie voor Ruimte en Groen is 20 december 2004 de
samenvatting van de evaluatie van de uitvoering van het plan van Aanpak
de Venen (hieronder aangeduid met PvA 1998) behandeld. Ook is de
Bestuursnotitie “Naar een Nieuw Plan de Venen?” besproken. Hierin is
aangegeven welke nieuwe opgaven in de Venen zijn geïdentificeerd en op
welke manier deze samen met de resultaten van de evaluatie tot een
herijking van het plan de Venen zal leiden. De behandeling gaf aanleiding
tot de afspraak tussen de gedeputeerde en de commissie om in een
volgende commissievergadering nader te gaan discussiëren over de kaders
waarbinnen de herijking wordt uitgewerkt. Ten behoeve hiervan is deze
kaderstellende notitie op gesteld. Dit is gedaan in de vorm van stellingen
met daarbij een beknopte onderbouwing, kanttekeningen en citaten uit de
vastgestelde beleidskaders, met name het Streekplan 2005-2015.

Als vervolg op de agenda voor het westelijk veenweidegebied heeft het
Kabinet een reservering gemaakt voor het Fonds Economische
Structuurversterking (FES) voor de Westelijke Veenweiden van ca. 150 –
200 miljoen Euro te besteden vanaf 2011. Deze claim wordt in 2005
onderbouwd met voorstellen voor economische relevante investeringen die
leiden tot een duurzaam beheer en gebruik van de westelijke veenweiden
en die het belang en de spankracht van de regio te boven gaan, waardoor
een Rijksinvestering is gerechtvaardigd. Wanneer mogelijk zal de

commissie worden geïnformeerd over de verdere invulling van deze
voorstellen.

Recapitulerend zijn de opgaven voor de herijking van het Plan van Aanpak
de Venen:
� Verwerk de aanbevelingen van de evaluatie in een SMART

geformuleerd plan met een versterkte aansturing van de uitvoering.
� Werk de aanpak van de Veenweideproblematiek uit, zoals afgesproken

in de Nationale Agenda Westelijke Veenweiden, juni 2004; zoek hierbij
ook een oplossing voor de benodigde investeringen in een duurzame
waterhuishoudkundige inrichting.

� Besluit in 2005 over maatregelen voor Waterberging en meervoudig
ruimtegebruik in de Ronde Venen (Stroomgebiedsvisie Amstelland,
2002; WHP PU 2005-2010).

� Neem de aanvullende natuuropgave voor de Natte As op: een
robuuste (ecologische) verbinding m.n. met het Vechtplassengebied
met als doel het duurzaam verbinden van versnipperde ecosystemen.
Voor het plangebied betekent dit ca 200 ha extra natuur + nog een
soortgelijke opgave direct ten oosten van het plangebied (Nota Ruimte
2005, afsprakenkader LNV-IPO 2003).

� Buig de realisatie natuuropgave om met meer (particulier) beheer
(Agenda Vitaal Platteland 2004, Nota Ruimte 2005).

Kaders kunnen op het gebied van ruimte, kwaliteit, tijd, geld en
bestuurlijke inzet geformuleerd worden. Deze worden bepaald door de
recent vastgestelde strategische plannen: Streekplan 2005-2015,
Waterhuishoudingsplan 2005-2010 en het Provinciaal Milieubeleidsplan
2004-2008. Deze vinden weer hun inbedding in het Rijksbeleid, m.n. de
Agenda Vitaal Platteland en de Nota Ruimte. De voor de Venen relevante
uitwerking hebben we samengevat in een aantal stellingen:
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1: Landschap voorop!

Voor het behoud en de ontwikkeling van kernkwaliteiten
van de Venen, moeten alle ontwikkelingen getoetst worden
op hun effect op het landschap. Dit moet op alle
schaalniveaus ontwerpmatig gebeuren.

Landschap biedt een integratiekader om naar ontwikkelingen te kijken. Het
is de resultante van aardkunde (bodem, water) en landgebruik en omvat
dus aardkundige, ecologische, cultuurhistorische, gebruiks- en
belevingswaarden. Daarmee kan ook rekening gehouden worden met de
ordening van het ruimtegebruik vanuit het watersysteem.

De Venen vormt een belangrijk onderdeel van het Nationaal Landschap
Groene Hart (Nota Ruimte). De kernkwaliteiten zijn (samengevat, zie
Landschapsvisie PU, 2002):

• gaaf veenontginnings- en droogmakerijenlandschap met
karakteristieke structuren en kavelpatronen;

• grote openheid met lange zichtlijnen;
• groene begrenzing van open gebieden;
• beleving van open water en waterrijke veenpolders;
• bijzondere lintbebouwing o.a. boerderijlinten op kleiruggen rond

Kamerik.
• onderdelen van de Stelling van Amsterdam

Water, natuur en vooral ook weilanden (en dus grondgebonden
veehouderij) zijn de dragers van het landschap. Ontwikkelingen in het
gebied moeten bijdragen aan het behoud en waarnodig de versterking van
deze kwaliteiten. Vanwege de grote openheid is het gebied gevoelig voor
nieuwe toevoegingen (Landschapsvisie PU, 2002).

Bij onderstaande punten wordt cursief geciteerd (soms samengevat) uit

het Streekplan 2005-2015:
Het streekplan hanteert een Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie,
met als doelen:
- het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende

landschapstypen;
- het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden.
Het komt er op aan nieuwe ontwikkelingen zo te sturen en te begeleiden
dat ze de identiteit en de belevingswaarde van het landschap in de
provincie als geheel en van de afzonderlijke landschapstypen zo veel
mogelijk versterken. Daarnaast is het van groot belang bij nieuwe
ontwikkelingen nieuwe kwaliteit aan het landschap toe voegen. Eerdere
fasen van de ontwikkeling moeten herkenbaar blijven, door ze te
behouden of, nog beter, door ze op een nieuwe manier te gebruiken.
Handelen naar het heden en anticiperen op de toekomst, met respect voor
het verleden, is de grondslag van ons beleid. Daarvoor bestaat geen
blauwdruk. Het beleid is afhankelijk van de nieuwe ontwikkeling en de
kwaliteiten en potenties van het landschap ter plekke. Belangrijk is het
versterken van de grote eenheden van samenhang en structuren in het
landschap door het vergroten van het onderlinge contrast. Essentieel
hierbij is het behouden van zichtlijnen dwars op deze eenheden en het
voorkomen van het dichtsmeren van de randen en gradiënten.

Voor het landschap gelden in de Venen twee koersen:
- voortbouwen op kwaliteit
- groen en blauw
De koers voortbouwen op kwaliteit: Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar ze
moeten zich wel goed voegen naar de maat, schaal en functies van het
huidige landschap. Deze koers hanteren we in de cultuurhistorisch zeer
waardevolle grote middeleeuwse ontginningen van de veen en klei-op-
veengebieden.
In delen van de Venen, met name in de droogmakerijen van de Ronde
Venen, ligt het hoofdaccent op het aangaan van nieuwe allianties tussen
groen en blauw. Deze strategie hanteren we in gebieden waar -op termijn-
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functies van het landelijk gebied gaan veranderen of verschuiven.
Natuurontwikkeling en wellicht op termijn waterberging zijn de
belangrijkste instrumenten waarmee het landschap kan worden vernieuwd.

De aanbeveling uit de evaluatie is dat samen met de streek op korte
termijn een helder landschaps-ontwikkelingskader opgesteld moet worden.
Dit is voorzien in de eerste helft van 2005.

2: In het herijkte plan van aanpak de Venen zijn
ambities en middelen in evenwicht.

De inzet bij het bijstellen van het plan zal primair gericht
zijn op het begroten van voldoende middelen voor de
ambities. Op enkele ondergeschikte onderdelen wordt
gezocht naar versobering. Bij een beperkt blijven van
rijksmiddelen, zal de uitvoeringstermijn verlengd moeten
worden.

De partners in de Venen hebben zich in de evaluatie uitgesproken voor een
versterkte uitvoering van de afspraken uit het Convenant de Venen 1998.
Daarbij is uitgesproken: geld erbij of lat omlaag. Een derde optie is
uitsmeren: het tempo van uitvoeren aanpassen aan de hoeveelheid
beschikbare middelen.
Bij het invoegen van nieuwe opgaven geldt dat deze in samenhang
moeten worden bekeken met de uitvoering van de oude opgaven en dat
deze moeten worden beoordeeld op realisatiekansen en financierbaarheid.

Ambities omlaag
Voor het verlagen van het ambitieniveau zijn geen simpele oplossingen
voor handen. Bij het handhaven van de huidige functies (landbouw en

bebouwing) is er voor veel deelgebieden autonoom al een forse
investeringsvraag om de waterhuishouding duurzaam in te richten (zie ook
hieronder ad 5.).
De meeste natuurinrichtingsplannen zijn in de evaluatie als kosteneffectief
beoordeeld. Enkele kleinere, langgerekte gebieden zijn minder
kosteneffectief. Of hier met herbegrenzing van nieuwe natuur
kostenbesparingen mogelijk zijn, wordt momenteel nader onderzocht.
Gegeven de benodigde investeringen bij handhaving van het huidige
agrarische gebruik, lijken de mogelijkheden op voorhand beperkt.
De recreatieonderdelen verbetering voor de toervaart en nieuwe
fietspaden worden heroverwogen. Hiervoor was al in het PvA 1998
onvoldoende dekking.
Meer geld
In het kader van het uitvoeringscontract landelijk gebied 2005-2006 en
vooral het ILG 2007-2013 maken het Rijk en de provincies afspraken over
middelen en prestaties/doelen en uitvoering met voorfinanciering. De
uitvoeringsproblemen in de Venen zijn nadrukkelijk in beeld bij het maken
van deze afspraken. Het gaat hierbij o.a. om tekort aan kasgeld op
lopende verplichtingen, hogere kosten voor de inrichting en een goede
inpassing van nieuwe natuur ten opzichte van blijvende landbouw en
bebouwing, het vervallen van rijksdoelen voor
landbouwstructuurversterking en recreatieve ontsluiting.
Op basis van praktijkervaringen van de afgelopen jaren, heeft het Rijk een
nieuw stelsel van normkosten voor de inrichtingsopgave van
gebiedsprojecten gemaakt. De komende maanden worden de ambities van
het PvA 1998 opnieuw begroot en bezien of het nieuwe normkostenstelsel
en de middelen voor de nationale landschappen, c.q. het Groene Hart
voldoende dekking biedt, ook voor de landbouwdoelstellingen.
In het meerjarenprogramma landelijk gebied zal de discussie over
uitvoeringsafspraken provinciebreed aan de commissie worden voorgelegd
(april 2005). Nadrukkelijk moet bij de afweging over de prioritering ook
rekening gehouden worden met het ontwikkelingsprogramma Groene Hart,
waarin de Venen als strategisch project wordt aangemerkt en de Nota
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Ruimte, waarin de Venen wordt aangemerkt als een gebied waar de
uitvoering met prioriteit ter hand moet worden genomen.
Verlengen uitvoeringstermijn.
Gegeven de beperkte mogelijkheden tot kostenbesparingen, ligt het voor
de hand het ambitieniveau van het PvA 1998 op hoofdlijnen voor natuur,
landbouw en recreatie te handhaven. Bij een blijvend tekort aan
Rijksmiddelen voor de uitvoering zal binnen de uitvoeringstermijn (-2018)
slechts een deel van de opgaven gerealiseerd kunnen worden.

3: De mogelijkheden van private financiering van
collectieve doelen worden actief onderzocht en waar
mogelijk benut.

Het PvA 1998 gaat uit van publieke financiering voor de
(collectieve) doelen in de Venen. In de Venen zijn er ook
mogelijkheden voor private financiering, die tot op heden
nog onvoldoende zijn verkend. Voor het grootste deel van
de opgaven in de Venen zullen echter voornamelijk
publieke middelen ingezet moeten worden.

In 1998 is al de constructie van het Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid in
De Ronde Venen (verevening rood en groen) afgesproken. Deze is onlangs
bevestigd met een samenwerkingsovereenkomst: hier wordt de
inrichtingsopgave voor het recreatiegebied voor een groot deel opgebracht
door private middelen (verevening vanuit aangrenzende woningbouw).
Daarnaast wordt hier voor het beheer van het recreatiedeel naar private
middelen gezocht. De grondverwerving van het hele gebied en de
inrichting van het natuurdeel worden uit publieke middelen gefinancierd.
Van de totale ontwikkelkosten hier wordt minder dan een kwart door
private financiering/verevening opgebracht.

Voor andere onderdelen van het plan de Venen is niet actief naar
dergelijke constructies gezocht. Het op te stellen landschapskader en het
streekplankader (zie hieronder) geven de mogelijkheden aan.

Het Streekplan 2005-2015 stelt: In de veenweidegebieden is geen ruimte
voor grootschalige woningbouw- en bedrijventerreinlocaties. Bij de
toepassing van ruimte voor ruimte verwachten wij van gemeenten dat zij
erop letten dat de bouw van een vervangende woning geen afbreuk doet
aan een duurzame waterhuishouding en de kenmerkende openheid.
PS willen aan rood voor groen buiten de EHS in landelijk gebied 1 en 3
medewerking verlenen, mits het initiatief daadwerkelijk leidt tot een
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit (in het bijzonder de kernkwaliteiten
van natuur en landschap), de hoeveelheid toe te voegen bebouwing in
verhouding staat tot de hoeveelheid extra groen en omliggende
(agrarische) bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd.

De ruimte voor ruimte regeling is primair gericht op ontstening van het
landelijk gebied via (gedeeltelijke) sloop van voormalige
bedrijfsbebouwing, in combinatie met vervangende woningbouw (ruimte
voor ruimte) of vestiging van niet-agrarische bedrijfsvormen. Hierbij is in
speciale situaties maatwerk mogelijk, waarbij als voorwaarde geldt dat
uiteindelijk sprake is van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
De nieuwe, extra woning kan op de oorspronkelijke bedrijfskavel of aan de
rand van een kern worden gebouwd. Dit laatste zal aan de orde zijn als
hierdoor transformaties - die naar het oordeel van GS van bovenlokaal
belang zijn (zoals permanente waterberging, vormen van
natuurontwikkeling) - kunnen worden belemmerd.

Een bijzondere vorm van rood voor groen is de aanleg van nieuwe
landgoederen. Nieuwe landgoederen leveren een bijdrage aan de
(recreatieve) belevingswaarde van een gebied, versterken de natuurlijke
kwaliteiten en dragen bij aan het creëren van hoogwaardige woon- en
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werkmilieus. Als een nieuw landgoed in de plaats komt van een vrijkomend
agrarisch bedrijf, dan maakt het tevens het saneren van voormalige
bedrijfsgebouwen mogelijk. PS willen de aanleg van nieuwe landgoederen
dan ook stimuleren.

Nieuwe landgoederen worden in beginsel niet toegestaan in gebieden met
landbouw als hoofdfunctie (landelijk gebied 2) en evenmin in de EHS: deze
vormen het overgrote deel van het buitengebied van de Venen.
In slechts een zeer beperkt aantal kleine deelgebieden (Landelijk gebied 1
en grote delen van landelijk gebied 3, dus rond Vinkeveen en Mijdrecht, bij
Woerden langs de Oude Rijn) is zoekgebied voor nieuwe landgoederen. In
landelijk gebied 1 ligt daarbij een zwaar accent op de recreatieve
gebruiksmogelijkheden.

Conclusie: Aanvullend op het parklandschap kunnen mogelijkheden in
enkele deelgebieden actief verkend worden. In het landschapskader kan
aangegeven worden waar welke ontwikkelingen kunnen bijdragen.

4: Grondgebonden veehouderij is de belangrijkste
drager van het landschap.

Met faciliterend planologisch beleid, tijdelijke
stimuleringssubsidies en de ontwikkeling van groenblauwe
diensten kan de economische vitaliteit versterkt worden.

De (melk)veehouderij zal op de korte en middellange termijn belangrijk
blijven als drager van het landschap en als economische factor van het
landelijk gebied in de Venen. Echter de rentabiliteit van de bedrijven staat
onder druk. Naast marktontwikkelingen zijn hier in het
veenweidelandschap ook de in vergelijking met andere gebieden minder
goede aspecten van de landbouwstructuur debet aan: verkaveling en

ontwatering. Aanpassingen hiervan zijn nadelig voor de
landschapsstructuur, bodemdaling en waterhuishouding. Maar de ligging
vlak bij een groot afzetgebied in een mooi landschap met rust en ruimte,
biedt ook ontwikkelingskansen.
In het PvA 1998 is een maatregelenpakket afgesproken, o.a.: actualiseren
van peilbesluiten (volgen bodemdaling), kavelruil, bedrijfsvergroting,
subsidies voor structuurverbetering en verbreding, en een goede
verplaatsingsregeling voor bedrijven in de knel. De beoogde verbreding in
het veenweidegebied komt langzaam op gang door de inzet van een
coördinator plattelandstoerisme.

De overheden hebben met de agenda voor de westelijke veenweiden in
juni 2004 een aantal ontwikkelpunten afgesproken.
De belangrijkste afspraken zijn:
1. We formuleren een lange termijn visie voor de westelijke veenweiden

(actie: alle 4 de overheden);
2. De waarden van het landschap zijn groot en de meest kosten

effectieve beheerder ervan is veelal de grondgebonden
(melk)veehouderij. Om die tegemoet te komen in de kosten van het
beheer wordt vanaf 2007 jaarlijks een hectarevergoeding van 94 € per
ha toegepast en worden de ondernemers uitgedaagd om extra groene
en blauwe diensten te leveren voor de versterking en instandhouding
van dit landschap (actie: Rijk, provincies en waterschappen).

3. De westelijk veenweidegebieden hebben een comparatief voordeel
doordat zij hoge landschappelijke waarden combineren met een ligging
nabij of liever gezegd in de Randstad. Het is de uitdaging aan
ondernemers om een multifunctionele bedrijfsvoering in te richten,
waarbij naast productie van melk, ook hoogwaardige verblijfsrecreatie
wordt geboden, arrangementen voor de stedeling, verwerking van
producten, etc. Hiervoor moet er meer ruimte komen in de ruimtelijke
ordening (actie provincies en gemeenten).

4. Regionale overheden hanteren een helder ruimtelijk beleid voor
woningbouw in de veenweiden: in principe geen bebouwing omdat dat
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de beheerslasten voor de toekomst vergroot. Door het scherp stellen
van de bebouwingsgrens kan de grondprijs verder dalen, dat de
rentabiliteit van bedrijven ten goede komt.

5. Water en ruimtelijke ordening: het grootste probleem in het
waterbeheer is dat alle functies maximaal moeten worden bediend en
dat bijvoorbeeld in de landbouw iedere grondgebruiker eenzelfde
drooglegging wil. Dat kan niet langer. Het watersysteem moet
robuuster en daardoor goedkoper en veiliger. Dat houdt in dat er
grotere peilvakken komen en daarbinnen een grotere variatie in
drooglegging zonder onderbemalingen. Daardoor worden de
ongelijkheden binnen en tussen bedrijven groter. Compensaties en
flankerend beleid zijn daarbij essentieel. Regionale overheden
(provincies en gemeenten) moeten deze doelen gezamenlijk realiseren
en met flankerend RO beleid, de waterschappen gaan ondersteunen
bij het nemen van peilbesluiten.

Als vervolg op de Nota Ruimte, heeft het Kabinet een reservering gemaakt
voor het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor de Westelijke
Veenweiden van ca. 150 – 200 miljoen Euro te besteden vanaf 2011. Deze
claim moet in 2005 worden onderbouwd door voorstellen te doen voor
economische relevante investeringen die leiden tot een duurzaam beheer
en gebruik van de westelijke veenweiden en die het belang en de
spankracht van de regio te boven gaan, waardoor een Rijksinvestering is
gerechtvaardigd. Wanneer mogelijk zal de commissie worden
geïnformeerd over de verdere invulling van deze voorstellen.

In een motie op 8 november 2004 hebben de Staten gevraagd om
instrumenten en acties om de grondgebonden landbouw te ondersteunen,
met name in die situaties waar een drooglegging van 40 cm niet kan
worden gerealiseerd. In de Agenda Westelijke veenweiden is uitgesproken
dat in deze situaties (drooglegging minder dan 40 cm) de functie landbouw
niet langer kan worden gehandhaafd en functieverandering moet worden
gerealiseerd. De Agenda en het actieplan dat daar nu aan wordt gekoppeld

voorziet erin, dat GS aan de motie van de Staten kan voldoen (zie ook de
beantwoording van de motie binnenkort).

De inzet van de landbouwmaatregelen uit het PvA 1998 blijft gewenst. De
LNH regeling zal eindig zijn. Groenblauwe diensten en andere vormen van
verbreding kan de ondernemers meer perspectieven bieden en de vitaliteit
van het gebied ondersteunen.

Verbreding en vooral toerisme blijkt uit een lopend stimuleringsproject
voor aantal ondernemers interessant. De aard en schaal van het landschap
en de fysieke omstandigheden zijn beperkend voor de
ontwikkelingsmogelijkheden.

In het Streekplan is aangegeven dat met name kleinschalige vormen van
plattelandstoerisme, als vorm van een groene dienst, actief gestimuleerd
gaan worden. Dit niet alleen omdat daarnaar vraag is bij recreanten, maar
ook omdat plattelandstoerisme het landelijk gebied vitaler maakt.
Belangrijke delen van het landelijk gebied, zoals De Venen, hebben
hiervoor goede mogelijkheden. De recreatieve belevingswaarde van deze
gebieden kan worden vergroot door hun landschappelijke,
cultuurhistorische en natuurlijke kernkwaliteiten te versterken. Het
openstellen van het hier gelegen culturele erfgoed draagt ook bij aan de
ontwikkeling van plattelandstoerisme. Het vestigen van kleinschalige
horecavoorzieningen en kleinschalige hoogwaardige logiesvormen in
monumentale panden, landgoederen, authentieke locaties en agrarische
bedrijven kan bijdragen aan het behoud van deze panden. Tevens krijgt de
agrarische sector hiermee een belangrijke rol als beheerder van het
landelijk gebied. Onder voorwaarden worden ook kleinschalige campings
toegestaan.

Conclusie: Naast het zoveel mogelijk handhaven van de
landbouwmaatregelen uit het PvA 1998, kan met planologische ruimte
voor verbreding (binnen de kaders van het Streekplan), gecombineerd met
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tijdelijke stimuleringssubsidies en de ontwikkeling van een systeem van
groenblauwe diensten de economische vitaliteit versterkt worden.

5: Het waterpeilbeheer in de veenweidegebieden is
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de
overheden.

Voor het wegwerken van achterstanden in peilbesluiten en
inrichtingsmaatregelen voor adequaat peilbeheer voor alle
functies, blijken forse investeringen nodig. Rood voor
blauw biedt geen mechanisme om peilbeheer in de
veenweidegebieden te financieren.

In het PvA 1998 is afgesproken dat peilbesluiten worden geactualiseerd en
dat het waterpeil voor de landbouw de bodemdaling zal volgen. De
actualisering wordt na de nodige vertraging nu voortvarend uitgevoerd.
De moeizame besluitvorming wordt mede veroorzaakt door de
verschillende belangen die er zijn, waardoor er geen consensus ontstaat
over het peil. Dat kan alleen worden doorbroken door functies
hydrologisch te gaan scheiden, bijvoorbeeld door hoogwatervoorzieningen
voor gebouwen. Dit vergt aanzienlijke investeringen voor de
waterschappen. Ook het recentere beleid om met robuustere peilvakken
het waterbeheer en de bodemdaling te controleren, verhoogt (in eerste
instantie) de investeringslasten van de waterschappen. Voor inrichting en
inpassing van nieuwe natuur is ook meer geld nodig dan voorzien.
De gedachte om deze investeringen met meer bebouwing mede te
financieren is moeilijk ruimtelijk te motiveren en raakt aan basale
discussies over taken en bekostiging van het waterbeheer.
Nadrukkelijk zal wel nagedacht moeten worden over de vraag in hoeverre
het Rijk en de provincie Utrecht het tot haar taak rekenen om financieel bij

te dragen aan de benodigde investeringen. Deze zijn randvoorwaardelijk
voor de realisatie van een groot deel van de plannen in de Venen.
Ook in de functietoekenning kan de provincie mogelijkheden bieden, door
bijvoorbeeld de natste delen een natuurbestemming te geven.

Convenant/Plan van Aanpak de Venen, 1998 (pag. 18):
“Het waterpeil moet binnen het overheidsbeleid op de agrarische
doelstelling worden afgestemd door peilaanpassingen, volgend op de
natuurlijke maaivelddaling. Waar de maaivelddaling geruime tijd niet is
gevolgd door een peilaanpassing, wordt een correctie toegepast. Blijkt dat
laatste alsnog niet mogelijk dan zal worden gezocht naar een passende
compensatie voor de agrariërs.”

Waterhuishoudingsplan 2005-2010:
“Ons beleid in het veenweidegebied is erop gericht een duurzaam
waterbeheer op langere termijn te creëren, dat zoveel mogelijk voldoet
aan de doelen van het waterbeheer voor de verschillende functies in het
gebied. Voor de duurzaamheid van het waterbeheer is het van belang de
drooglegging te beperken en de versnippering van peilvakken terug te
dringen. Daardoor wordt de snelheid van de bodemdaling verminderd en
worden de verschillen in hoogteligging op korte afstand niet vergroot.
Voor gebieden met de functie landbouw streven wij naar peilen die een
levensvatbare uitoefening daarvan mogelijk maken. Daarbij gelden de
volgende beperkingen. De drooglegging, zoals die is afgesproken bij het
instellen van de huidige peilbesluiten, mag bij herziening van peilbesluiten
niet vergroot worden. Vergroting van de drooglegging kan alleen
overwogen worden als dat landbouwkundig noodzakelijk is en andere
belangen niet onevenredig schaadt. In ieder geval hanteren wij een
maximale drooglegging van 60 cm gemiddeld per peilvak.” (pag. 5)

“Alle relevante delen van de provincie beschikken uiterlijk in 2007 over
geldige peilbesluiten. Peilbesluiten zijn gebaseerd op de functiekaart en
ons beleid ten aanzien van het vasthouden van water, minder
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versnipperde watersystemen, beperkingen onderbemalingen en
maaivelddaling.
… Percentage per peilgebied waarvoor een ontheffing van het peilbesluit
(op- of onderbemalingsvergunning) is verleend. Doel is maximaal 10% in
2007.” (pag. 19)

“In de toekomst willen wij dat, in delen van het veenweidegebied, waar
een geringere drooglegging dan 60 cm is, de Europese
Compensatieregeling gebieden met natuurlijke handicaps van toepassing
wordt verklaard. Wij dringen er bij het rijk op aan dat dit gebeurt.
Voor gebieden met de functie landbouw en een drooglegging van minder
dan 40 cm. werken wij de gevolgen van het peilbeheer voor het
toekomstige gebruik door de landbouw nader uit.
Van gemeenten verwachten wij dat zij ons beleid uit streekplan met
betrekking tot maaivelddaling toepassen. Dit beleid houdt in dat vanaf 1
januari 2007 bestemmingsplannen voor veenweidegebieden met een
gemiddelde drooglegging van 60 cm. of minder door ons worden
beoordeeld op de noodzaak van een verbod op de uitvoering van
bodembewerkingen die tot gevolg hebben dat een veenlaag aan de
oppervlakte wordt gebracht. Een dergelijk verbod geldt niet voor
bodembewerkingen die dienen ter verbetering van het grasland. De
voorwaarde voor dit beleid is dat bij de beoordeling gebruik kan worden
gemaakt van adequate bodemkaarten. Wij zullen dit beleid nader invullen
in de Handleiding bestemmingsplannen.
Gelet op het grote maatschappelijke belang dat is gediend bij het
tegengaan van bodemdaling en omdat de landbouwsector zelf ook een
duidelijk belang heeft bij het voorkomen van bodemdaling, spreken wij
agrariërs aan op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat betekent
dat extra bodemdaling ten gevolge van grondbewerking niet wordt
gecompenseerd door maatregelen, zoals aanpassing van het peil of
onderbemaling.” (pag.24-25).

6: Niet overal inzet op particulier natuurbeheer in de
Venen

Ombuiging naar (particulier) beheer wordt actief
gestimuleerd in gebieden waar natuurdoelen mogelijk
verenigbaar zijn met agrarisch gebruik. Daar waar
ingrijpender natuurdoelen zijn en waar terreinbeheerders
al veel eigendommen hebben, wordt primair ingezet op
grondverwerving.

In de Statencommissie voor Ruimte en Groen van 24 januari jl. is de
Notitie stimuleren van particulier en agrarisch natuurbeheer. Er zijn 2
strategieën:

• Gebieden met primaire inzet op (particulier) beheer of
• Gebieden met primaire inzet op grondverwerving (maar particulier

beheer wel mogelijk houden).
Aan de hand van een quick scan worden momenteel de strategieën in de
Venen verkend. Aan de hand van natuurdoelen, afrondingswensen van
eigenaren en deelnamebereidheid worden gebieden ingedeeld.
Tot op heden is er slechts 1 contract voor particulier beheer in de Venen
afgesloten.

Voor een aantal grotere gebieden zijn natuurdoelen gesteld, die ingrijpend
zijn en niet verenigbaar zijn met agrarisch medegebruik. Hier is verwerving
en beheer door de natuurbeschermingsorganisaties (Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten) die al een deel van de terreinen bezitten, de meest
voor de hand liggende realisatiestrategie. Particulier beheer wordt niet
uitgesloten, maar ook niet actief gestimuleerd.

In het Natuurgebiedsplan de Venen (2001) zijn dat vooral de zeer natte
natuurdoeltypen (bv. riet-zegge moeras) en de schrale graslanden. Door
de sterke achteruitgang van bijvoorbeeld moerasvogels en de soorten van
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blauwgraslanden, zijn dit bij uitstek natuurdoelen die aan behoud en
herstel van biodiversiteit en aan de ontwikkeling van de Natte As moeten
bijdragen.

In andere deelgebieden zijn natuurdoelen bepaald die voor particulieren of
voor sommige agrarische ondernemers makkelijker realiseerbaar kunnen
zijn, eventueel in combinatie met een agrarische bedrijfsvoering
(natuurdoeltypen zoals bloemrijke graslanden en vochtige
weidevogelgraslanden). Hier is een actievere aanpak naar meer particulier
beheer mogelijk. De aankoopplicht blijft.

De voorstellen voor waar welke strategie ingezet wordt, zullen binnen
enkele maanden aan de Statencommissie voorgelegd worden. Naar
verwachting zal een relatief groter aandeel van het gebied primair de
strategie verwerving krijgen.

7: De provincie Utrecht zet actief in op het verwerven
van grond én gebouwen.

Binnen de afspraken van vrijwilligheid en grondprijsbeleid,
is voor een aantal deelgebieden een actievere aanpak nodig
om de doelen te halen.

Voor bepaalde gedeelten in de Venen, met name in de polder Groot
Mijdrecht Noordoost, is afgesproken dat de grond zal worden aangekocht
en gebouwen zullen worden gesloopt om de natuurontwikkeling mogelijk
te maken. In de praktijk blijkt dat wel de gronden worden aangekocht
(door DLG), maar dat de gebouwen niet kunnen worden verworven,
aangezien DLG alleen aankoopt tegen landbouwkundige waarde. Door
belangstelling van stedelingen levert de bebouwing veel meer op op de
particuliere markt, dan via verkoop aan DLG. Gevolg is dat bebouwing blijft

staan, wordt opgeknapt/verbouwd en vervolgens een belemmering vormt
voor de geplande ontwikkeling, waardoor de uitvoering van het convenant
de Venen stagneert of zelfs op onderdelen onmogelijk wordt maakt.
Voorgesteld wordt dat de provincie Utrecht samen met gemeente De
Ronde Venen en DLG nadrukkelijk een (financierings-) strategie opzet ter
verwerving van gebouwen en voor het bieden van alternatieven voor de
bedrijven met toekomst en de bewoners. Daarbij blijft de vrijwilligheid van
de EHS vooralsnog het uitgangspunt.

Verder wordt voorgesteld om (financiële) mogelijkheden te onderzoeken
om met voorrang grond aan te kopen zodra zich mogelijkheden voordoen.
Voor het Parklandschap is al een dergelijke afspraak gemaakt. Het hebben
van grondposities is een belangrijke factor om een versnelling aan te
brengen in de uitvoering van het convenant de Venen. Het voorkomen van
marktverstoring door een te groot aandeel in de grondtransacties blijft
hierbij een aandachtspunt.
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8: Nieuwe voorstellen eerst met het gebied bespreken.

Een goede communicatie is vereist om samen met de
partijen in het gebied draagvlak voor de ontwikkelingen te
krijgen. Dit betekent dat de urgentie voor nieuwe
ontwikkelingen in een vroeg stadium van beleidsvorming in
de vorm van voorstellen of scenario’s na een publiek debat
met de streek vastgesteld worden. Dat biedt de basis om
tot een gezamenlijke uitwerking van de voorstellen te
komen.

Het is van belang de communicatie op basis van een goede
omgevingsanalyse te doen. Niet alleen belangenorganisaties maar ook
grondeigenaren en –gebruikers en bewoners behoeven een actieve
benadering. Daarbij is het van belang de verschillende rollen van de
provincie te onderkennen: regisseur, opdrachtgever voor verwerving en
inrichting, financier/subsidieverlener en toetser van ruimtelijke en
waterhuishoudkundige plannen.
Voor de complexe communicatie rond de nieuwe opgaven in de Venen
wordt de procesarchitectuur de komende maanden verder ontwikkeld.

Uitwerking
Binnen bovenstaande kaders worden de verkenningen en acties voor het
Landschapsontwikkelingskader, Ruimte en water in de Ronde Venen, de
Natte As en de acties in de veenweideagenda, in de 1e helft van 2005
uitgewerkt. Het geheel aan opgaven vraagt ook om een heldere
investeringsstrategie.
De planning is erop gericht dat deze in juni tot samenhangende
besluitvorming over de hoofdlijnen van de herijking leiden. In de 2e helft
van 2005 zal deze met de partners in het gebied in een herzien plan van
aanpak de Venen worden vastgelegd.
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Bijlage 2 Herijkt Plan de Venen 2006

Hoofdlijnen Herijking de Venen

Notitie van de projectgroep Herijking Plan de Venen, 3 oktober 2005
vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van Stichting Ontwikkeling
de Venen.
Projectleider: Onno Raymakers, Provincie Utrecht, sector Landelijk
Gebied, proces en uitvoering.

Inleiding

Aanleiding
In december 2004 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Stichting
Ontwikkeling de Venen met de “Bestuursnotitie: Naar een nieuw
Plan de Venen?” (d.d. 071204) de agenda voor de herijking van het
Plan van Aanpak de Venen (PvA 1998) besproken.
Op basis hiervan heeft het nieuwe Dagelijks Bestuur (DB) van
Stichting Ontwikkeling de Venen, bestaande uit vertegenwoordigers
van provincies, gemeenten en waterschappen in de Venen, op 27
april 2005 de projectopdracht voor Herijking van het Plan van
Aanpak de Venen 1998 vastgesteld. Het Algemeen Bestuur (AB) de
Venen heeft hierover op 11 mei 2005 positief geadviseerd.
Als eerste tussenproduct presenteert de projectgroep u hierbij de
hoofdlijnen voor deze herijking. De projectgroep is hierbij uit gegaan
van vigerende beleidskaders voor het landelijk gebied en de kaders
die Provinciale Staten van Utrecht voor deze herijking hebben
aangegeven (zie kader pagina 2).
Deze hoofdlijnen zijn richtinggevend voor de uitwerking. Deze
uitwerking krijgt in samenspraak met de partners en met
betrokkenen in de streek, in de tweede helft van 2005 vorm. Het DB

heeft hierover advies aan het AB de Venen gevraagd (14 september
2005). Tevens heeft de PCLG van de provincie Utrecht hierover
geadviseerd. Na vaststelling van de hoofdlijnen in het DB in oktober
2005, wordt een communicatieplan in afstemming met de
communicatie over het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart,
waarin de Venen een belangrijke rol speelt, opgesteld.

Doel notitie
Met deze notitie geeft het projectgroep Herijking de Venen aan
volgens welke hoofdlijnen het DB de herijking van het Plan de
Venen zal gaan uitwerken. De partners in het AB de Venen wordt
hierover in september 2005 om advies gevraagd.
Vervolgens stelt het DB de notitie vast en gaat het DB hiermee de
dialoog aan met de vertegenwoordigende organen en met de
betrokkenen in de streek.
Deze hoofdlijnen geven aan dat een groot deel van de
oorspronkelijke opgaven versterkt c.q. op een andere manier zullen
worden uitgevoerd. Op enkele onderdelen wordt het ambitieniveau,
bij onvoldoende zicht op financiering, bijgesteld.
Om een aantal problemen op te lossen, is er een aantal nieuwe
opgaven aan toegevoegd. De focus ligt op het laatste.
Na besluitvorming worden deze hoofdlijnen in overleg met actoren
uit het gebied uitgewerkt en vastgelegd in een nieuw plan van
aanpak (eind 2005/begin 2006). Hierbij wordt opgemerkt dat de
dynamiek in het gebied vereist dat niet alle onderdelen tot in detail
worden uitgewerkt maar dat er wel afspraken over de aanpak
gemaakt worden.

Opzet notitie
In de vorm van richtinggevende uitspraken met daaronder een
nadere toelichting op het beleidsprobleem en onderbouwing van de
oplossingsrichting, wordt aangegeven hoe de oude en nieuwe
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opgaven de komende maanden in een herijkt plan van aanpak
worden uitgewerkt. Achtereenvolgens komen de oude opgaven, de
uitvoeringspraktijk, landschap en cultuurhistorie, natuur,
veenweidebeleid en het watersysteem aan de orde. Tot slot wordt
nader in gegaan op de samenhang in de plattelandsontwikkeling en
het te volgen communicatieproces.

Kaders Herijking, Provinciale Staten van Utrecht,
februari 2005

Landschap voorop!
Voor het behoud en de ontwikkeling van kernkwaliteiten van de Venen,
moeten alle ontwikkelingen getoetst worden op hun effect op het
landschap. Dit moet op alle schaalniveaus ontwerpmatig gebeuren.

In het herijkte plan van aanpak de Venen zijn ambities en
middelen in evenwicht.
De inzet bij het bijstellen van het plan zal primair gericht zijn op het
begroten van voldoende middelen voor de ambities. Op enkele
ondergeschikte onderdelen wordt gezocht naar versobering. Bij een
beperkt blijven van rijksmiddelen, zal de uitvoeringstermijn verlengd
moeten worden.

De mogelijkheden van private financiering van collectieve doelen
worden actief onderzocht en waar mogelijk benut.
Het PvA 1998 gaat uit van publieke financiering voor de (collectieve)
doelen in de Venen. In de Venen zijn er ook mogelijkheden voor private
financiering, die tot op heden nog onvoldoende zijn verkend. Voor het
grootste deel van de opgaven in de Venen zullen echter voornamelijk
publieke middelen ingezet moeten worden.

Grondgebonden veehouderij is de belangrijkste drager van het
landschap.
Met faciliterend planologisch beleid, tijdelijke stimuleringssubsidies en de
ontwikkeling van groenblauwe diensten kan de economische vitaliteit
versterkt worden.

Het waterpeilbeheer in de veenweidegebieden is een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de overheden.
Voor het wegwerken van achterstanden in peilbesluiten en
inrichtingsmaatregelen voor adequaat peilbeheer voor alle functies, blijken
forse investeringen nodig. Rood voor blauw biedt geen mechanisme om
peilbeheer in de veenweidegebieden te financieren.

Niet overal inzet op particulier natuurbeheer in de Venen
Ombuiging naar (particulier) beheer wordt actief gestimuleerd in gebieden
waar natuurdoelen mogelijk verenigbaar zijn met agrarisch gebruik. Daar
waar ingrijpender natuurdoelen zijn en waar terreinbeheerders al veel
eigendommen hebben, wordt primair ingezet op grondverwerving.

De provincie Utrecht zet actief in op het verwerven van
grond én gebouwen.
Binnen de afspraken van vrijwilligheid en grondprijsbeleid, is voor een
aantal deelgebieden een actievere aanpak nodig om de doelen te halen.

Nieuwe voorstellen eerst met het gebied bespreken.
Een goede communicatie is vereist om samen met de partijen in
het gebied draagvlak voor de ontwikkelingen te krijgen. Dit
betekent dat de urgentie voor nieuwe ontwikkelingen in een
vroeg stadium van beleidsvorming in de vorm van voorstellen of
scenario’s na een publiek debat met de streek vastgesteld
worden. Dat biedt de basis om tot een gezamenlijke uitwerking
van de voorstellen te komen.



Herijkt Plan de Venen 2007, pagina 44

Versterking uitvoering opgaven 1998

Het PvA 1998, en de uitwerkingen daarvan in de gebiedsplannen en de
commissie landbouw 1999-2000, kent een groot aantal opgaven op het
gebied van natuur, recreatie en landbouw en daaraan gekoppeld water,
milieu, landschap en leefbaarheid. Uit de evaluatie komt een aantal
aanbevelingen om de uitvoering te versterken. Belangrijkste hoofdlijnen
voor versterking van de uitvoering zijn:

1. De hoofdopgaven van het PvA 1998 blijven in essentie
gehandhaafd.
Het DB zal de opgaven meetbaar formuleren en met een raming van de
beschikbare middelen realistisch plannen voor de komende jaren.

• de ruimtelijke begrenzing van de nieuwe natuur (Ecologische
Hoofdstructuur, EHS): De EHS staat niet ter discussie. Wel loopt er
een onderzoek om te bezien of herbegrenzing van een beperkt deel
van de geplande natuur in het Utrechtse deel van de Bovenlanden
langs de Amstel en de Kromme Mijdrecht kan bijdragen aan een
kosteneffectievere natuurinrichting en een robuuster watersysteem.
(Projectopdracht water en herbegrenzing, DB de Venen, 29 juni 2005).
De verkenning Ruimte en water in de polder Groot Mijdrecht Noord
(zie punt 7, pagina 10) kan eventueel tot een verschuiving van de
natuuropgave leiden. Ook de visie op de toekomstige inrichting van de
veenweiden kan tot verschuivingen leiden. De lagenbenadering is
hierbij leidend.

• de inrichtingsopgave voor de natuur met de in de
natuurgebiedsplannen vastgelegde natuurdoelen, blijft in principe
gehandhaafd. De provincies geven aan waar de strategie verwerving
en waar het accent op (particulier) beheer komt te liggen. Voor het
grootste deel van de natuuropgave blijft het accent op verwerving
liggen. Aan de hand van de nieuwe normkostensystematiek van LNV,
zullen de ambities op haalbaarheid worden doorgerekend. Ook is het
van belang te bezien of de natuurdoelen voldoende aansluiten bij de

huidige wensen voor beleving van de natuur. Bij onvoldoende
middelen of draagvlak kunnen de ambities worden bijgesteld.

• de recreatieopgave met de ontwikkeling van recreatieve routes
(wandelen, fietsen, varen), startpunten, knooppunten en
bezoekerscentra blijft gehandhaafd. Vanwege gebrek aan perspectief
op financiën wordt de opgave op het gebied van waterrecreatie
gereduceerd tot een haalbare/financierbare aanpak. Ook de aanleg
van nieuwe fietspaden zal beperkt worden.

• de landbouwopgave met structuurversterking, bedrijfsvergroting en
kavelruil blijft gehandhaafd. In een gebiedsaanpak in samenhang met
ontwikkeling van natuur en recreatie blijven hiervoor naar verwachting
middelen beschikbaar. Ook hier zal doorrekeningen met de nieuwe
normkostensystematiek kunnen leiden tot bijstellingen van de ambities.

Op onderdelen zullen de opgaven wel meer toegespitst geformuleerd
worden. Ook de onderdelen milieu en leefbaarheid worden nader (SMART)
gedefinieerd. De milieuopgaven zullen zich concentreren op waterkwaliteit
en verdrogingsbestrijding.

Nieuwe inzichten in de wateropgaven, onder meer vanuit de kaderrichtlijn
water en door de (uit de evaluatie gebleken) kosten voor duurzame
inrichting van zowel natuur als landbouw, vragen om duidelijkheid op een
aantal onderdelen. Daarom worden deze opgaven hieronder als nieuwe
opgaven geformuleerd.
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2. De uitvoeringspraktijk van de opgaven wordt
aangepast.

Het DB stelt op basis van de mogelijkheden en de initiatieven vanuit de
streek en na advies van het AB jaarlijks een (meerjaren)
gebiedsprogramma vast. Dit is een advies aan PS van de betrokken
provincies.
Het gebiedsprogramma wordt opgebouwd uit projecten met de provincies
als opdrachtgever en projecten van andere actoren.
Op basis van doelen en de daarvoor beschikbare middelen vanuit Rijk en
provincies worden provinciale projecten geprogrammeerd. Doelen van
andere partijen kunnen met cofinanciering hier aan worden toegevoegd.
Deze projecten zijn primair gericht op grondverwerving, kavelruil en fysieke
inrichting voor natuur, recreatie en waterhuishouding. Hierbij blijft
vrijwilligheid het uitgangspunt.
Daarnaast programmeren de provincies subsidies, waarmee partijen in het
gebied projecten kunnen realiseren waarin naast de eigen doelen ook
Rijks- en provinciale doelen worden gerealiseerd. Dit zal primair vorm
gegeven worden met het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)
binnen het wettelijk kader van de Wet op de Inrichting van het Landelijk
Gebied (WILG) en de uitwerking daarvan in provinciale verordeningen. De
programmering van doelen en middelen wordt in principe voor een periode
van 7 jaar vastgelegd. Door ontschotting van de subsidies kan flexibel
ingespeeld worden op ontwikkelingen. Feitelijke inzet zal ook in belangrijke
mate afhangen van de initiatieven vanuit het gebied.
Provincies en gemeenten zullen actief bevorderen dat ook private
investeringen bijdragen aan collectieve doelen.
Indien er onvoldoende zicht op financiering blijkt, worden de ambities
bijgesteld.

Waterschappen accommoderen de functies met de uitvoering van hun
watergebiedsplannen, waarin peilbesluiten zijn opgenomen. Deze zijn
uiterlijk in 2007 voor het hele gebied van de Venen vastgesteld en zijn
gedeeltelijk al in uitvoering. Waar de opgaven bijdragen aan de doelen, zijn
subsidies voor de uitvoering beschikbaar. Voor een duurzame inrichting

van de veenweidegebieden zoeken de overheden gezamenlijk financiering
(zie hieronder).

Met de gemeenten worden afspraken gemaakt wanneer adequate
bestemmingsplannen voor het hele gebied van de Venen gereed zijn.
Deze bestemmingsplannen accommoderen de functies en de
inrichtingsplannen.
Voor een aantal deelgebieden (o.a. meer dan 250 hectare aaneengesloten
natuur) is een Milieu Effect rapportage (MER) vereist. Voor de
bescherming van bijzondere natuurwaarden (ecosystemen en soorten)
behoeft het herijkte plan toetsing aan de Vogel- en habitatrichtlijn, c.q. de
Natuurbeschermingswet. De provincies zullen de gemeenten hierbij in de
bestemmingsplanprocedures ondersteunen.

De uitvoeringsorganisatie wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze.
Vanaf 2005 is al met een nieuwe sturingsstructuur gestart. Het DB beziet
of en hoe een voortzetting van Stichting Ontwikkeling de Venen de
uitvoeringsorganisatie bevordert.
Het programmateam zal zich richten op de netwerkorganisatie en het
faciliteren van voorbereiding en afstemming van projecten van de
verschillende betrokken partijen. De capaciteit is flexibel en wordt bepaald
door de hoeveelheid te faciliteren initiatieven en projecten.
Een helder systeem van programmering, voortgangsbewaking en
resultaatmonitoring vormt de informatiebasis voor alle betrokkenen.
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Hoofdlijnen Nieuwe Opgaven voor herijking Plan de Venen

Vanuit recente beleidsontwikkelingen en vanuit de evaluatie is een aantal
thema’s voor aanpassing van het Convenant de Venen 1998
geagendeerd.

3. Alle (ruimtelijke) ontwikkelingen worden getoetst aan
de bijdrage aan de kwaliteiten van het Landschap.
Cultuurhistorische waarden vormen een belangrijk
onderdeel van de landschapskwaliteiten.

Het DB maakt in 2005 samen met de overheden in de Venen
een landschapsontwikkelingskader. Hierbij wordt aangesloten
bij de kwaliteitszonering die wordt opgesteld voor het Groene
Hart.

Probleem: het gebied de Venen is een belangrijke groene kamer in het
Nationaal Landschap Groene Hart. Naast de archeologische waarden en
historische bebouwing, hangen veel van de cultuurhistorische waarden in
de Venen samen met de ontginning van het landschap. Grootschalige
ontginningen, turfwinning en droogmakerijen hebben het Utrecht-Hollands
veengebied tot een staalkaart van historische landinrichting gemaakt.
Voorbeelden zijn de resten van de stervormige ontginning in de Ronde
Venen, 12de-eeuwse cope-ontginningen met boerderijlinten in een uniek
aaneengesloten poldercomplex rond Kockengen, de verschoven
bebouwingslinten van Kamerik en de waaiervormige verkaveling van
Zegveld.
Op de grens met Noord Holland ligt de Stelling van Amsterdam
(Werelderfgoed/ Nationaal Landschap) en in het gebied liggen delen van
de Oude Hollandse Waterlinie.
Ontwikkelingen in het landgebruik dreigen zonder sturing afbreuk te doen
aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarnaast

kunnen ook ontwikkelingskansen onbenut blijven door onnodig restrictief
beleid
Oplossingsrichting: Provinciale Staten van Utrecht hebben in februari 2005
gesteld dat alle ontwikkelingen in de Venen moeten worden getoetst aan
het landschap. Daarom ontwikkelt de provincie Utrecht in samenspraak
met de andere overheden, vooral de gemeenten, op basis van eerder
vastgesteld landschapsbeleid een landschapsontwikkelingskader (najaar
2005, zie het bijgevoegde overzichtskaartbeeld: deze zal op onderdelen
uitgewerkt worden). De provinciale cultuurhistorische atlas is hiervoor een
belangrijk uitgangspunt. Het kader zal bestaan uit kaartbeelden per
deelgebied en tekst. Dit betekent onder meer dat groene en recreatieve
ontwikkelingen moeten passen in het ontginningspatroon en aansluiten bij
lijnen in het landschap; de openheid van grote ruimten blijft geborgd.
Bebouwing in het landelijk gebied wordt alleen toegevoegd binnen de
ontginningslinten en gekoppeld aan de voorwaarden dat deze bijdraagt
aan ruimtelijke kwaliteit en aan het beheer van de omgeving. Ecologische
corridors worden gevrijwaard van intensieve ontwikkelingen.
Ontwikkelingen waarbij cultuurhistorische waarden in het geding zijn,
worden aan het provinciale beleid zoals onder andere verwoord in het
streekplan en de cultuurhistorische atlas getoetst. In de
bestemmingsplannen wordt de uiteindelijke belangenafweging gemaakt.

Het DB zal ontwikkelingsplanologische experimenten, die bijdragen aan
duurzame inrichting en beheer, stimuleren.
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4. Het herijkte plan draagt bij aan de realisering van een
aanvullende natuuropgave als onderdeel van de robuuste
ecologische verbinding de Natte As, als de haalbaarheid
vast staat.

Voor de verbinding Venen - Vechtplassen beziet het DB in
overleg met het Rijk of de voorkeursvariant (of een van de
andere varianten) haalbaar en financierbaar is. Hierbij
overweegt het DB of een uitbreiding van het plangebied in
oostelijke richting geboden is.
Voor de verbinding ten zuiden van de Nieuwkoopse plassen
beziet het DB hoe de opgave aanvullend op de Landinrichting
Bodegraven Noord gerealiseerd wordt.

Probleem:
Uit evaluatie van het natuurbeleid blijkt dat de door de provincies
begrensde EHS op veel plaatsen nog te versnipperd is om populaties van
kwetsbare soorten voldoende overlevingskansen te bieden. Bij
klimaatverandering zullen leefgebieden van soorten geleidelijk
verschuiven. Of soorten daadwerkelijk hun leefgebied geleidelijk kunnen
verplaatsen, hangt af van goede verbindingen naar potentiële nieuwe
leefgebieden. Ook hiervoor biedt de huidige (geplande) EHS onvoldoende
mogelijkheden.
Oplossingsrichting:
Rijk en IPO hebben in 2003 een aanvullende natuuropgave afgesproken,
onder de voorwaarde dat er voldoende zicht op financiering is. Met
robuuste ecologische verbindingen worden de belangrijkste
natuurgebieden met elkaar verbonden om de overlevingskansen van
ecosystemen te verhogen door uitwisseling van soorten mogelijk te maken.
Als onderdeel van de nationale Natte As van de Zeeuwse Delta tot aan het
Lauwersmeer zijn in 2002 verkenningen uitgevoerd naar de ontwikkeling
van de robuuste verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en zuidelijker
gelegen natuurgebieden (Verkenning Natte As Zuid-Holland, 2002). Voor

het gebied binnen de Landinrichting Bodegraven geeft de verkenning aan
dat een aanvullende natuuropgave van circa 200 ha gewenst is.
Voor de natuur tussen de Nieuwkoopse plassen en het
Vechtplassengebied is de verkenning in 2005 aangevuld (Verkenning
Natte As Utrecht; Basisrapport en Beslisnotitie, april 2005). De beslisnotitie
is bijgevoegd.
Voor het gebied van de Ronde Venen en aanvullend het gebied met de
infrastructuur corridor Amsterdam/Utrecht geeft de verkenning aan dat het
een moeilijk gebied is vanwege bebouwing, infrastructuur en recreatie,
maar dat een robuuste verbinding wel realiseerbaar is.
Er zijn drie tracévarianten uitgewerkt (zie kaarten pagina 14-16
Beslisnotitie). Hier is een aanvullende natuuropgave van circa 400-800 ha
geraamd, kostenschatting € 82-126 miljoen, afhankelijk van te nemen
barrières in het tracé. Provincie Utrecht overlegt met het Rijk over het
ruimtebeslag, de financiering en de haalbaarheid van de ontsnippering van
de (Rijks) infrastructuur. Indien Rijk en Provincie de Natte As (m.n.
financieel) haalbaar achten, zal de Provincie onderzoeken hoe de
tracékeuze ruimtelijk en maatschappelijk haalbaar gemaakt kan worden.
Het grote ruimtebeslag voor natuur- en recreatiefuncties in gemeente De
Ronde Venen is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
De uiteindelijke keuze behoeft afstemming met de keuze voor de
toekomstige inrichting van Groot Mijdrecht Noord (zie ad 7, pag. 9) en met
de visie veenweiden (robuust peilbeheer, zie ad 5, pag. 7).
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5. De stuurgroep veenweiden ontwikkelt een
samenhangende visie voor de ontwikkeling van de
westelijke veenweidengebieden.

Het DB zal op basis van deze visie afwegen hoe het Plan de
Venen hierop zal worden aangepast.

Probleem: Melkveehouderij vraagt om een drooglegging die leidt tot
bodemdaling (zie ook onder 6).
Rentabiliteit van de melkveehouderij neemt af. De kavelstructuur is een
belangrijke landschappelijke kwaliteit, die echter niet optimaal is voor de
bedrijfsvoering.

Oplossingsrichting: De overheden hebben met de agenda voor de
westelijke veenweiden in juni 2004 een aantal ontwikkelpunten
afgesproken.
De belangrijkste afspraken zijn:
6. De overheden formuleren een lange termijn visie voor de westelijke

veenweiden. (gereed begin 2006).
7. De waarden van het landschap zijn groot en de meest kosten

effectieve beheerder ervan is veelal de grondgebonden
(melk)veehouderij. Om die tegemoet te komen in de kosten van het
beheer wordt vanaf 2007 jaarlijks een hectarevergoeding van 94 € per
ha toegepast en worden de ondernemers uitgedaagd om extra groene
en blauwe diensten te leveren voor de versterking en instandhouding
van dit landschap (actie: Rijk, provincies en waterschappen).

8. De westelijk veenweidegebieden hebben een comparatief voordeel
doordat zij hoge landschappelijke waarden combineren met een ligging
nabij of liever gezegd in de Randstad. Het is de uitdaging aan
ondernemers om een multifunctionele bedrijfsvoering in te richten,
waarbij naast productie van melk, ook hoogwaardige verblijfsrecreatie
wordt geboden, arrangementen voor de stedeling, verwerking van
producten, etc. Hiervoor moet er meer ruimte komen in de ruimtelijke
ordening (actie provincies en gemeenten).

9. Regionale overheden hanteren een helder ruimtelijk beleid voor
woningbouw in de veenweiden: in principe geen bebouwing omdat dat
de beheerslasten voor de toekomst vergroot. Door het scherp stellen
van de bebouwingsgrens kan de grondprijs verder dalen, dat de
rentabiliteit van bedrijven ten goede komt.

10. Water en ruimtelijke ordening: het grootste probleem in het
waterbeheer is dat alle functies maximaal moeten worden bediend en
dat bijvoorbeeld in de landbouw iedere grondgebruiker eenzelfde
drooglegging wil. Dat kan niet langer. Het watersysteem moet
robuuster en daardoor goedkoper en veiliger. Dat houdt in dat er
grotere peilvakken komen en daarbinnen een grotere variatie in
drooglegging zonder onderbemalingen. Daardoor worden de
ongelijkheden binnen en tussen bedrijven groter. Compensaties en
flankerend beleid zijn daarbij essentieel. Regionale overheden
(provincies en gemeenten) moeten deze doelen gezamenlijk realiseren
en met flankerend RO beleid, de waterschappen gaan ondersteunen
bij het nemen van peilbesluiten (zie hieronder)
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6. Voor de investeringslasten voor het peilbeheer in het
veenweidegebied zoeken de overheden gezamenlijk
financiering.

Het DB beziet op welke onderdelen de financiering van
watergebiedsplannen ondersteund kan worden.

Probleem waterpeilbeheer veenweiden
• Peilbesluiten zijn vaak verouderd met als gevolg dat door de

bodemdaling de peilen voor de landbouw te hoog zijn.
• De aanwezigheid van (vele) onderbemalingen en kleine

peilgebieden maken het waterbeheer ingewikkeld (versnippering).
• Het waterbeheer hoort in handen te zijn van de waterbeheerder en

slechts bij uitzondering in handen van particulieren. De vele
onderbemalingen zijn hiermee in strijd.

• De (nieuwe) natuurgebieden zijn niet gebaat met en lager peil,
maar vaak juist met een hoger peil. Ze moeten daarom vaak
worden gescheiden van de landbouwgebieden.

• De aanwezige bebouwing is niet gebaat met peilverlaging of
verhoging en moet daarom vaak worden gescheiden van de
landbouw en natuurgebieden.

• Om alle functies te accommoderen zijn hoge investeringen nodig.
(Evaluatie de Venen, 2004)

Oplossingsrichting
De waterschappen hebben uiterlijk in 2007 gebiedsdekkende peilbesluiten,
c.q. watergebiedsplannen. Daarin wordt kosteneffectief peilbeheer voor
alle functies na afweging van belangen geregeld.
Vanwege de hoge lasten voor de instandhouding van dit
hooggewaardeerde landschap onderzoeken Rijk en Provincies mogelijke
bijdragen (onder meer vanuit het Fonds Economische
Structuurversterking) aan investeringen voor een betere waterhuishouding.

Voor kosteneffectieve nieuwe natuur stelt het Rijk met een nieuw systeem
van normkosten meer geld voor inrichting beschikbaar. Onderzocht wordt
of dit toereikend is.
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7. Provincie Utrecht, Gemeente De Ronde Venen en het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht verkennen
verschillende opties voor de toekomstige inrichting van
de polder Groot Mijdrecht Noord, variërend van uitvoering
van de afspraken in het PvA De Venen 1998 tot een
nieuwe multifunctionele plas.

Het DB zal in 2006 afwegen of en hoe het plan de Venen hierop
wordt aangepast.

Probleem Droogmakerijen
In de laag gelegen droogmakerijen is op een aantal plaatsen risico voor
wateroverlast en een slechte waterkwaliteit door vervuilde/zoute kwel.
Verdergaande bodemdaling als gevolg van behoefte ontwatering voor de
landbouw, vergroot de problemen en leidt tot op termijn tot steeds minder
goede beheersing van de waterhuishouding.

Oplossingsrichting: Een voorverkenning naar wateropgaven in de Ronde
Venen wijst uit dat de focus van waterproblemen en mogelijke oplossingen
ligt in de polder Groot Mijdrecht Noord. GS van provincie Utrecht, B&W
van De Ronde Venen en het DB van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht hebben besloten een verkenning uit te voeren naar de toekomst
van de polder Groot Mijdrecht Noord. Hierbij worden verschillende opties
voor de toekomstige inrichting van de polder beeld gebracht met
consequenties voor bewoners, water, natuur, recreatie en economie.
Opties die verkend worden, variëren van uitvoering van de afspraken in het
PvA De Venen 1998 tot realisatie van een nieuwe multifunctionele plas.
Als referentie geldt het stopzetten van alle interventies door overheden.
De verkenning is naar verwachting gereed in 2006. Dan zal worden
afgewogen of eerdere besluiten in het kader van het PvA 1998 en het
gebiedsplan Groot Mijdrecht Noordwest (2000) worden herzien.
Vooralsnog gaat het DB ervan uit dat de natuuropgave in Groot Mijdrecht
Noordoost in de toekomst gehandhaafd blijft.

De uiteindelijke keuze behoeft afstemming met de keuze voor de Natte as
(zie ad 4, pag. 6).

Provincie Zuid Holland en Hoogheemraadschap Rijnland onderzoeken een
vergelijkbare problematiek in de polders ten westen van de Nieuwkoopse
Plassen. Er zijn nu nog geen concrete verwachtingen dat er op korte
termijn planaanpassing gewenst is.
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8. Oude en nieuwe opgaven worden in het herijkte plan
gebundeld in een samenhangend programma voor
duurzame plattelandsontwikkeling.

Het DB beziet hoe de fysiek–ruimtelijke opgaven aangevuld
kunnen worden met sociaal-economische
stimuleringsmaatregelen. De visie van betrokkenen in het
gebied is hierbij het uitgangspunt.
Het DB onderzoekt hoe het programma van een
investeringsstrategie kan worden voorzien die van publieke en
private financiering gebruik maakt.
Beide onderdelen worden nadrukkelijk geagendeerd bij het
ontwikkelings- en uitvoeringsprogramma voor het Groene Hart
dat wordt opgesteld in opdracht van de stuurgroep Groene
Hart.

Probleem
De afname van het aantal agrarische ondernemers, de druk op de
inkomens van de melkveehouderij in de Venen, de toenemende behoefte
aan recreatie, rust en ruimtebeleving, druk op het voorzieningenniveau in
de kleine kernen; dit zijn enkele uitingen van de veranderingen die in het
gebied plaatsvinden.

Oplossingsrichting
De basisgedachte van het plan de Venen is dat de functieverandering voor
natuur, recreatie en eventueel ook waterberging, goed gematched kan
worden met de autonome krimp in de melkveehouderij. Deze match is met
name ruimtelijk, waarbij de blijvende landbouw met flankerend beleid wordt
ondersteund. De vraag is of dit voldoende is voor de sociaal-economische
vitaliteit van het gebied.
Vanuit een aantal verschillende invalshoeken worden ontwikkelingen
gestimuleerd die de plattelandseconomie en de leefbaarheid ten goede

komen. Voorbeelden zijn de kwaliteitsimpuls Groene Hart en de Leader+
aanpak in de Weidse Veenweiden.
Echter een gedeeld ontwikkelingsbeeld en inzicht in welke ontwikkelingen
prioriteit zouden moeten krijgen, ontbreekt.
Het DB wil daarom dit beeld met de belanghebbenden in de streek
ontwikkelen. Op basis van dit beeld kunnen prioriteiten gesteld worden en
keuzen welke ontwikkelingen in een actieprogramma zullen worden
gestimuleerd. Hierbij denkt het DB aan activiteiten op het gebied van
streekproducten, landbouw en zorg, plattelandstoerisme, innovaties en
groen en blauwe diensten.
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Proces en Communicatie

Het DB gaat met bovenstaande hoofdlijnen de dialoog met de streek aan.
Het grootste deel van de ontwikkelkracht zal vanuit de belanghebbenden in
de streek zelf moeten komen. Het DB zal bezien waar deze
ontwikkelkracht gefaciliteerd of actief gesteund kan worden. Dit kan door
samenwerking van overheden op verschillende beleidsterreinen
(bijvoorbeeld ruimtelijk ordening, milieu en water), maar ook door het
gericht inzetten van middelen (geld, menskracht).

De Globale functiekaart bij deze notitie geeft aan waar het DB de
belangrijkste ruimtelijke veranderingen in het herijkte plan de Venen
voorziet. Deze zijn globaal aangegeven. Het lopend onderzoek, het
communicatieproces en de onderlinge samenhang van de opgaven
kunnen nog leiden tot bijstelling van deze keuzen.
In de te maken plankaart en de daarop volgende bestemmingsplannen en
natuurgebiedsplannen zal uiteindelijk de gewenste duidelijkheid over de
uitwerking van de ruimtelijke keuzen gegeven worden.

De communicatie is complex, omdat er problemen op verschillende
schaalniveaus en op verschillende thema’s spelen, die ook vanuit
verschillende samenwerkingsverbanden worden aangepakt.
De ontwikkeling van het Nationaal landschap Groene Hart en van de
agenda voor de westelijke veenweiden worden vanuit de stuurgroep
Groene Hart aangestuurd.
De inzet van het Rijk wordt gecoördineerd door minister Veerman.
Aanpak vanuit diverse deelgebieden en thema’s worden door verschillende
groepen gestuurd. Voorbeelden zijn de SUW (samenwerking van
gemeenten in Utrecht west), het Rijnstreekberaad, de stuurgroep
Marickenland (Parklandschap Groot Mijdrecht Zuid) en de Plaatselijke
Groep de Weidse Veenweiden (Leader + programma). Daarnaast zijn er
ook een aantal samenwerkingsverbanden van maatschappelijke
groeperingen actief.

Uiteindelijk zijn het de gekozen besturen en volksvertegenwoordigers (GS-
PS; B&W + gemeenteraad; DB-AB waterschappen), die de definitieve
besluiten moeten nemen.

Het DB zal de verbindende communicatieschakel vormen voor
de activiteiten van de verschillende overheden die voor het
gebied van belang zijn. Het DB wil daarbij ook nadrukkelijk de
wensen vanuit het gebied met elkaar in verband brengen en
waar nodig doorsluizen naar de diverse verantwoordelijken
voor de aanpak.

Het DB zal hiervoor een programma communicatieplan opstellen.
Onderdeel hiervan zal het “mee produceren van beleid” door betrokkenen
in het gebied zijn. Hun kennis, wensen en mogelijkheden zullen (waar
mogelijk) worden gematched met de gewenste ontwikkelingen,
beleidskaders en beschikbare middelen.
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Bijlage 3 Herijkt Plan de Venen 2006

Voorstel voor Landschapsontwikkelingskader
Carola Berkelaar & Onno Raymakers, januari 2006

Inleiding
“Voor het behoud en de ontwikkeling van kernkwaliteiten van de Venen,
moeten alle ontwikkelingen getoetst worden op hun effect op het
landschap. Dit moet op alle schaalniveaus ontwerpmatig gebeuren. “

Vanuit dit kader hebben DB en AB de Venen de volgende hoofdlijn voor de
Herijking geformuleerd:

“Alle (ruimtelijke) ontwikkelingen worden getoetst aan de bijdrage aan de
kwaliteiten van het Landschap. Cultuurhistorische waarden vormen een
belangrijk onderdeel van de landschapskwaliteiten.

Het DB maakt samen met de overheden in de Venen een
landschapsontwikkelingskader. Hierbij wordt aangesloten bij de
kwaliteitszonering die wordt opgesteld voor het Groene Hart.”

Landschap biedt een integratiekader om naar ontwikkelingen te kijken. Het
is de resultante van aardkunde (bodem, water) en landgebruik en omvat
dus aardkundige, ecologische, cultuurhistorische, gebruiks- en
belevingswaarden. Daarmee kan ook rekening gehouden worden met de
ordening van het ruimtegebruik vanuit het watersysteem.
De aanbeveling uit de evaluatie was samen met de streek een helder
landschapsontwikkelingskader op te stellen. Voor de uitwerking is
aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen in het kader van het Groene Hart.
Hieronder wordt de eerste voorzet gegeven. Achtereenvolgens wordt een
beknopte schets van beleidskaders, ontwikkelingsgeschiedenis en een
voorstel voor kaderstellende regels gegeven. Samen met de gemeenten

en andere betrokkenen in het gebied wil het DB dit uitwerken tot een breed
gedragen kader.

Beleidskaders
De Venen vormt een belangrijk onderdeel van het Nationaal Landschap
Groene Hart (Nota Ruimte, 2004). De kernkwaliteiten zijn volgens de nota
Ruimte:
- Grote mate van openheid
- Strokenverkaveling met hoog percentage water-land
- Veenweidekarakter
- Open veenplassen
- (besloten oeverwal met vele buitenplaatsen)
In de landschapsvisie van Provincie Utrecht (2002) zijn deze nader
omschreven:

• gaaf veenontginnings- en droogmakerijenlandschap met
karakteristieke structuren en kavelpatronen;

• grote openheid met lange zichtlijnen;
• groene begrenzing van open gebieden;
• beleving van open water en waterrijke veenpolders;
• bijzondere lintbebouwing o.a. boerderijlinten op kleiruggen rond

Kamerik.
• onderdelen van de Stelling van Amsterdam

Water, natuur en vooral ook weilanden (en dus grondgebonden
veehouderij) zijn de dragers van het landschap. Ontwikkelingen in het
gebied moeten bijdragen aan het behoud en waarnodig de versterking van
deze kwaliteiten. Vanwege de grote openheid is het gebied gevoelig voor
nieuwe toevoegingen (Landschapsvisie PU, 2002).

De Ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie (Streekplan provincie
Utrecht 2005-2015), heeft als doelen:
- het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende

landschapstypen;
- het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden.
Het komt er op aan nieuwe ontwikkelingen zo te sturen en te begeleiden
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dat ze de identiteit en de belevingswaarde van het landschap in de
provincie als geheel en van de afzonderlijke landschapstypen zo veel
mogelijk versterken. Daarnaast is het van groot belang bij nieuwe
ontwikkelingen nieuwe kwaliteit aan het landschap toe voegen. Eerdere
fasen van de ontwikkeling moeten herkenbaar blijven, door ze te behouden
of, nog beter, door ze op een nieuwe manier te gebruiken. Handelen naar
het heden en anticiperen op de toekomst, met respect voor het verleden, is
de grondslag van ons beleid. Daarvoor bestaat geen blauwdruk. Het beleid
is afhankelijk van de nieuwe ontwikkeling en de kwaliteiten en potenties
van het landschap ter plekke. Belangrijk is het versterken van de grote
eenheden van samenhang en structuren in het landschap door het
vergroten van het onderlinge contrast. Essentieel hierbij is het behouden
van zichtlijnen dwars op deze eenheden en het voorkomen van het
dichtsmeren van de randen en gradiënten.

Voor het landschap gelden in de Venen twee koersen:
- voortbouwen op kwaliteit
- groen en blauw
De koers voortbouwen op kwaliteit: Ontwikkelingen zijn mogelijk, maar ze
moeten zich wel goed voegen naar de maat, schaal en functies van het
huidige landschap. Deze koers hanteren we in de cultuurhistorisch zeer
waardevolle grote middeleeuwse ontginningen van de veen- en klei-op-
veengebieden.
In delen van de Venen, met name in de droogmakerijen van de Ronde
Venen, ligt het hoofdaccent op het aangaan van nieuwe allianties tussen
groen en blauw. Deze strategie hanteren we in gebieden waar -op termijn-
functies van het landelijk gebied gaan veranderen of verschuiven.
Natuurontwikkeling en wellicht op termijn waterberging zijn de belangrijkste
instrumenten waarmee het landschap kan worden vernieuwd.

Probleem: het gebied de Venen is een belangrijke groene kamer in het
Nationaal Landschap Groene Hart. Naast de archeologische waarden en
historische bebouwing, hangen veel van de cultuurhistorische waarden in
de Venen samen met de ontginning van het landschap. Grootschalige

ontginningen, turfwinning en droogmakerijen hebben het Utrecht-Hollands
veengebied tot een staalkaart van historische landinrichting gemaakt.
Voorbeelden zijn de resten van de stervormige ontginning in de Ronde
Venen, 12de-eeuwse cope-ontginningen met boerderijlinten in een uniek
aaneengesloten poldercomplex rond Kockengen, de verschoven
bebouwingslinten van Kamerik en de waaiervormige verkaveling van
Zegveld.
Op de grens met Noord Holland ligt de Stelling van Amsterdam
(Werelderfgoed/ Nationaal Landschap) en in het gebied liggen delen van
de Oude Hollandse Waterlinie.
Ontwikkelingen in het landgebruik dreigen zonder sturing afbreuk te doen
aan de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Daarnaast
kunnen ook ontwikkelingskansen onbenut blijven door onnodig restrictief
beleid

Het DB komt op grond hiervan tot de conclusie:
”Alle (ruimtelijke) ontwikkelingen worden getoetst aan de bijdrage aan de
kwaliteiten van het Landschap. Cultuurhistorische waarden vormen een
belangrijk onderdeel van de landschapskwaliteiten.”

Daarom maak het DB in 2006 samen met de overheden in de Venen een
landschapsontwikkelingskader. Hierbij wordt aangesloten bij de
kwaliteitszonering die wordt opgesteld voor het Groene Hart.

Landschapsgeschiedenis

De Venen heeft extreem verschillende gezichten. Streng verkavelde
droogmakerijen, uitgestrekte plassen met ruige natte natuur en oude
veenweidegebieden wisselen elkaar af. Je zou het een verborgen schat
kunnen noemen, want je komt er niet vanzelf. De A2, A12 en het spoor
naar Amsterdam gunnen ons een blik vanaf de zijkant.
Ooit lag hier een enorm, kussenvormig veengebied doorsneden door
kleine stroompjes. De ontginning is in sommige delen vanuit rechte dijken
gebeurd. Zo zijn west van Breukelen 5 oude ontginningslijnen te zien met
dorpen als Kortrijk, Portengen en Kockengen.
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Rond Mijdrecht hebben de riviertjes als uitvalsbasis gefunctioneerd en is
een unieke, cirkelvormige verkaveling tot stand gekomen. Maar de
akkerbouw en veeteelt werd al snel na de ontginning moeilijk; dit gebied is
in enkele eeuwen wel 5 meter gezakt! De ontwatering is dan ook een
permanente zorg geweest; er werden weteringen gegraven en
molengangen gebouwd.
Het dalende land maakte akkerbouw onmogelijk; maar er was wel een
andere schat: turf! De brede sloten bij bijvoorbeeld Wilnis laten zien dat
boeren kleinschalig turf wonnen. Het slappe land was niet veilig voor de
wind, zodat soms hele plassen ontstonden zoals bij Vinkeveen. De Ronde
Venen zelf werden veel systematischer ontveend, geleid vanuit
Amsterdam. Dat gebeurde al onder de verplichting, daarna de polder
droog te malen zodat er geen gevaarlijke waterplas zou ontstaan. De
perfecte noordzuidverkaveling van Polder Groot Mijdrecht laat het
landschap zien dat hier bij hoort. In dit geval heeft het landschap dus in
enkele eeuwen 3 (her)ontginningen meegemaakt! De geschiedenis van
deze ontginningsstappen en alle bijbehorende waterwerken maakt dit tot
een gebied met veel verrassende plekken – zoals het unieke
boerderijenlint in Kamerik en het dorp Kockengen krap gelegen tussen de
watertjes Heycop en gegraven Bijleveld. Soms raken verschillende
ontginningsstappen aan elkaar. Dat levert contrastrijke ontmoetingen,
zoals het totaal verschillende linker- en rechteruitzicht van de Botsholse
Dijk.
Van oudsher is de Ronde Venen bij uitstek een agrarisch gebied. Maar
makkelijk hadden de boeren het niet. Daarom was het een zegen dat de
Vinkeveense plassen (in de vijftiger jaren ook nog eens ontzand)
aantrekkelijk bleken voor recreatie. De gevolgen daarvan zijn in het
landschap goed herkenbaar in de enorme groei van
recreatievoorzieningen. Maar het heeft zeker ook het imago van het gebied
veranderd. Mogelijk zal dat imago nog veel verder veranderen met de
plannen voor nieuwe natuur en waterberging in de Ronde Venen.
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Landschapskwaliteiten

Het landschap wordt gekenmerkt door gebieden uit verschillende fasen
van de ontstaansgeschiedenis: de veengronden met de veenstromen, de
plassen ontstaan na vervening en de droogmakerijen.
Al deze gebieden zijn sterk beïnvloed door de mens, waardoor elke fase
een eigen structuur heeft gekregen. Deze structuur is belangrijk om te
blijven onderscheiden.
De gebieden die zijn aangegeven moeten hun eigenheid en eenheid
houden ten opzichtte van elkaar. De hoofdstructuur is weergegeven in de
basiskaart.
Met alleen de hoofdstructuur aan te geven is de eigenheid onvoldoende te
duiden en zijn er per deelgebieden de structuren weergegeven die de
identiteit van het gebied bepalen.

Ontwikkelingskader
Het landschapskader bestaat uit een overzichtskaart en
deelgebiedskaarten. Enkele voorbeelden zijn bijgevoegd.
Het DB zal met de gemeenten regels voor ontwikkelingen opstellen op
basis van de volgende hoofdlijnen:
- groene en recreatieve ontwikkelingen moeten passen in het

ontginningspatroon en aansluiten bij lijnen in het landschap;
- de openheid van grote ruimten blijft geborgd.
- Bebouwing in het landelijk gebied wordt alleen toegevoegd binnen de

ontginningslinten en gekoppeld aan de voorwaarden dat deze bijdraagt
aan ruimtelijke kwaliteit en aan het beheer van de omgeving.
Ecologische corridors worden gevrijwaard van intensieve
ontwikkelingen.

- Ontwikkelingen waarbij cultuurhistorische waarden in het geding zijn,
worden aan het provinciale beleid zoals onder andere verwoord in het
streekplan en de cultuurhistorische atlas getoetst. In de
bestemmingsplannen wordt de uiteindelijke belangenafweging
gemaakt.

- Het DB zal ontwikkelingsplanologische experimenten, die bijdragen
aan duurzame inrichting en beheer, stimuleren.

- Voor grootschalige transformatieopgaven kan een gefundeerde
afwijking van bovenstaande richtlijnen geboden zijn.

Per deelgebied moet nader ingezoomd worden op de kwaliteiten en zullen
uitwerkingsregels nader bepaald worden.

LEGENDA conceptkaarten:

Landschapskader:

Groene vlakken Droogmakerijen
Gele vlakken Veenweiden
Blauwe vlak Rivierzone van Oude Rijn
Lichtblauwe vlak Plassen
Gearceerd gebied Zone langs veenstromen
Groene lijn Veenstromen
Blauwe lijn Oude Rijn
Rode blokjes Lintbebouwing

Deelgebieden:

Groene lijn Grens deelgebied
Rode blokjes Lintbebouwing
Zwarte streepjes Kades
Zwarte pijltjes Kavelrichting
Oranje lijn Cultuurhistorisch belangrijke structuur
Oranje ster Cultuurhistorisch element
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Bijlage 4 Herijkt Plan de Venen 2007

Opdracht procesplan Groot Wilnis – Vinkeveen
Programmateam de Venen, Onno Raymakers, Erik van Tooren, Peter Smit
Vastgesteld DB De Venen, 19 december 2006.

Inleiding
In 2005 is besloten tot herijking van het Plan van Aanpak de Venen, 1998.
Twee zaken zijn hierbij leidend versterking van de uitvoering en de wens
om nieuwe opgaven aan het plan toe te voegen. Deze nieuwe opgaven
liggen onder meer op het gebied van natuurbeleid (robuuste verbindingen
tussen grote kerngebieden) en de aanpak van de veenweiden.
Tijdens de consultatie van het concept herijkte plan de Venen (april 2006)
is gebleken dat een aantal partijen moeite heeft met het principe functie
volgt peil bij de aanpak van de veenweiden (overigens niet met het doel:
beperken van bodemdaling en voorkomen van verdere peilversnippering).
Die partijen hebben graag meer zicht op het proces waarmee dit ingezet
gaat worden.
Het Algemeen Bestuur van Stichting Ontwikkeling de Venen heeft op 1
november geadviseerd een samenhangend procesplan te maken voor de
opgaven van functie volgt peil en de robuuste verbinding tussen Venen en
Vechtplassen (de Natte As), specifiek voor het gebied Groot Wilnis-
Vinkeveen. Van belang is dat ambities en middelen hierbij in evenwicht
zijn.

Voorstel in het concept herijkt plan van aanpak is een actieve aanpak van
het gebied Groot Wilnis – Vinkeveen, waarbij de natuuropgaven
(afgesproken in het PvA 1998, aangevuld met de opgave voor de robuuste
verbinding) en de blijvende landbouw gecombineerd worden in een
robuust watersysteem. Dit geheel kan met de term functie volgt peil of een
uitwerking van de lagenbenadering worden samengevat. De aanpak dient

in samenspraak met de betrokken grondgebruikers en met vrijwilligheid als
uitgangspunt te gebeuren.

Centraal in deze opdracht staat de vraag hoe de partners in de Venen een
goed procesplan voor Groot Wilnis – Vinkeveen ontwikkelen, dat zich
onderscheidt door haalbaarheid, acceptatie en betaalbaarheid. Als hierover
duidelijkheid is, kan het herijkte plan vastgesteld worden.
Doel van het procesplan is beweging krijgen in het gebied, zodat de
beleidsopgaven gerealiseerd kunnen worden.
Nevendoel is dat op basis van dit procesplan een projectaanvraag voor
financiering in het kader van de agenda voor de westelijke veenweiden
kan worden ingediend.

Resultaat
Een inrichtingsvoorstel voor het gebied (functieverdeling en watersysteem)
en een voorstel voor de wijze waarop deze inrichting gerealiseerd kan
worden. Het voorstel is voorzien van een begroting en een plan voor de
dekking van de kosten.

Uitgangspunten, randvoorwaarden en kwaliteitseisen.
• partijen zitten open en transparant in het proces en leggen zich

niet op voorhand vast op uitkomsten.
• beleidskaders zijn richtinggevend, maar er is ruimte om met de

kaders te schuiven als partijen dit gezamenlijk nodig vinden.
• partijen streven naar een maatschappelijk perspectief voor alle

belangen: de randvoorwaarden hiervoor bijvoorbeeld mate van
drooglegging en waterkwaliteit, behoeven nadere uitwerking in het
plan;

• vrijwilligheid is uitgangspunt;
• partijen streven naar gezamenlijk draagvlak bij de betrokkenen

voor de gekozen oplossingen;
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• partijen onderkennen dat het procesplan ook moet leiden tot
aanvullende financiering (kader afspraken Groene Hart/Agenda
westelijke Veenweiden.

• de periode van onzekerheid (planologische onduidelijkheid) voor
betrokken ondernemers moet zo kort mogelijk zijn; ook voor de
kans op inzet van FES/nota ruimte middelen is snelle planvorming
gewenst: dit legt druk op een hoge uitvoeringsnelheid en vraagt
grote inzet van alle partijen. De benodigde inzet wordt in het begin
van het proces bepaald

• De uiteindelijke keuze wordt bepaald door (democratische)
besluitvorming bij de betrokken overheden.

• Analyses en oplossingsrichtingen worden met duidelijke beelden
toegelicht.

Idee aanpak
• analyse inhoud plannen: beleidsopgaven helder verwoorden en

goed in beelden uitwerken; gebiedsanalyse; vertreksituatie
eigendommen, bedrijven, water en natuur.

• verkenning posities, belangen, wensen, ambities stakeholders; bv.
door eerst keukentafelgesprekken, daarna groepsgesprekken;
informatie en kennis delen; onderling onderkennen belangen en
inzet.

• divergeren: verschillende oplossingsrichtingen in beeld krijgen
door verschillende opties op inhoud, middelen, draagvlak en
risico’s uit te werken.

• convergeren: komen tot voorstellen die meerdere belangen
combineren, haalbaar en betaalbaar zijn. Kosten baten analyses,
strategische milieubeoordeling en in beeld brengen van andere
consequenties; trechteren tot een gewenste en gedragen
oplossing.

• Vastleggen in besluiten, en eventueel een afsprakenkader.

Organisatie

De opdracht wordt aangestuurd door een bestuurlijke opdrachtcommissie
vanuit het DB en AB De Venen, met vertegenwoordigers vanuit LTO-noord,
NMU, gemeente DRV, Hoogheemraadschap AGV en Provincie Utrecht.
Besluitvorming vindt uiteindelijk plaats bij de drie overheden, verenigd in
het DB de Venen.
De opdrachtcommissie wordt ondersteund door een projectgroep vanuit
genoemde geledingen, onder leiding van het programmateam de Venen
(Erik van Tooren).
Stakeholders zijn primair de grondeigenaren en gebruikers in het gebied:
agrarische ondernemers, Staatsbosbeheer en eventueel
particulieren/anderen met eigendommen. Om betrokkenheid bij een proces
met onzekere uitkomst te vergroten wordt voorgesteld om met
vergoedingen te werken zoals gebruikelijk in Landinrichtingsprojecten
(vacatiegeld).
Daaromheen zitten bredere groepen van belanghebbenden, de
achterbannen van betrokken organisaties: besturen, raden en staten.

Uitvoering
Door onafhankelijke organisatie op basis van opdracht/offertetraject.
Begeleiding door projectgroep en bij ijkmomenten door de
opdrachtcommissie.

Communicatie
Het proces is open en transparant. Vanaf het begin van het proces worden
de stakeholders geïnformeerd en betrokken. Juist in de interactie met de
stakeholders worden oplossingen gezocht.

Planning (nader uit te werken)
kostenraming maken, financiering regelen (november 2006)
opdracht vaststellen (december 2006)
offertetraject + aanbesteding (januari 2006)
Uitvoering (februari – najaar 2007)
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Besluitvorming (najaar 2007)

Beschikbare gegevens
• Hoogtekaarten/GIS bestanden met drooglegging bij verschillende

peilen (Waternet)
• Watergebiedsplan + achterliggende gegevens (Waternet)

• Maatschappelijke kosten batenanalyse Functie volgt Peil Westelijk
Veenweidegebied (ministeries VROM, LNV, V&W, voorjaar 2006).

• Verkenning Natte As, Provincie Utrecht, april 2005).
• Landbouwanalyse de Venen, concept WUR/Waaloord, oktober

2006.
• Project lagenbenadering LTO-noord en Staatsbosbeheer
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