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Inleiding 

Op 16 oktober 2006 hebben Provinciale Staten goedkeuring verleend voor het opstarten van een gebiedsvisie 
voor de Vechtstreek. Deze volgde op een GS-besluit van 16 december 2005, wensen uit de streek, de evaluatie 
van het Restauratieplan Vecht (RPV) en de motie “één gebiedsvisie vechtstreek” van PvdA en VVD van 15 mei 
2006. 
 
De gebiedsvisie is tot stand gekomen onder leiding van een stuurgroep met vertegenwoordigers van de 
bestuurlijke partijen in het Utrechtse Vechtgebied onder voorzitterschap van de Commissaris van de Koningin 
van Utrecht. De stuurgroep heeft op 3 april 2008 ingestemd met de gebiedsvisie Vechtstreek.  
 
De gebiedsvisie sluit naadloos aan bij de AVP systematiek. De gebiedsvisie begint met een samenvatting, de 
inhoudelijke visie is hier compact weergegeven. De visie constateert dat samenhang en regievoering centraal 
dienen te staan bij de uitvoering van de projecten. Maar opgaven zijn in een aantal gevallen complex. Als 
vervolg op de gebiedsvisie biedt deelname aan de Eo Wijersprijsvraag de gelegenheid om goede ontwerpers mee 
laten denken over de ontwikkeling van een duurzame Vechtstreek. De stuurgroep en partijen in het gebied 
hebben hun enthousiasme ten aanzien van de deelname aan deze prijsvraag uitgesproken. Aan deze prijsvraag 
zijn kosten verbonden. Provinciale staten worden verzocht middelen te reserveren ten laste van de voorjaarsnota 
2008 om deel te nemen aan een ontwerpprijsvraag waarbij de vertaling van visie naar uitvoering centraal staat. 
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Besluit 

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling PMF, nummer 2008INT219372 
besluiten Provinciale Staten van Utrecht; 
 
1. De gebiedsvisie Vechtstreek vast te stellen; 
2. Vervolg aan de gebiedsvisie te geven door in te stemmen met deelname aan de Eo Wijersprijsvraag; 
3. De eerste €50.000,- in 2008 te financieren uit nog toe te wijzen middelen 2007 en voor de resterende 

€100.000,- GS een financieringsvoorstel te laten doen aan PS voor de jaarschijven 2009 en 2010; 
4. De bij de gebiedsvisie behorende kaartbijlage voor kennisgeving aan te nemen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Beoogd effect 
De gebiedsvisie vormt een startdocument voor een gebiedscommissie in de Vechtstreek. Deze is in oprichting. 
Als vervolg op de gebiedsvisie biedt deelname aan de Eo Wijersprijsvraag de gelegenheid om goede ontwerpers 
mee laten denken over de ontwikkeling van een duurzame Vechtstreek. Hoe kan dat eruit zien? De ideeen 
worden verbeeld, de creativiteit van het ontwerp kan enthousiasme toevoegen aan het gebiedsproces. De 
prijsvraag richt zich in de eerst fase op het schaalniveau van de hele Vecht. Daarmee wordt de verbinding met 
het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek weer gelegd. 
 
Argumenten 
Een gedragen gebiedsvisie geeft een stevige basis voor een gebiedscommissie. Deze commissie krijgt de regie 
over de uitvoering volgens de AVP systematiek. Deelname aan Eo Wijers prijsvraag als vervolg op de 
gebiedsvisie komt tegemoet aan de wens van het gebied om in vervolg op de gebiedsvisie werkelijk tot realisatie 
te komen. De opgaven in het gebied zijn complex. De verbeelding en de ontwerpkracht  die de prijsvraag biedt 
zijn een mooie kans om de stappen van visie naar uitvoering te versnellen. De inzendingen van de prijsvraag 
worden beoordeeld door een streekjury waardoor de winnende inzendingen op draagvlak kunnen rekenen. 
 
Kanttekeningen 
Om te voorkomen dat de ideeën en ontwerpen buiten de kaders treden en met ongewenste ontwerpen komen zal 
de provincie regie over het proces moeten voeren.  
 
Financiën 
Voor deelname aan de prijsvraag is prijzen geld (1 ton) en procesgeld (1,5 ton) nodig. Voor deelname aan de 
prijsvraag is dekking uit het AVP budget mogelijk op voorwaarde dat de resultaten van de prijsvraag bijdragen 
aan de AVP doelen in het gebied. De proceskosten voor de deelname zijn niet voorzien binnen het AVP, in de 
begroting van 2008 is daar geen rekening mee gehouden. Daarom wordt voorgesteld aanspraak te maken op de 
algemene middelen en die te betrekken op de voorjaarsnota. Verdere toelichting op het project wordt in het 
projectplan gegeven dat bij het Statenvoorstel is gevoegd. 
 
Kosten deelname prijsvraag 
Dit betreft het prijzengeld voor de inschrijvers. De eerste fase van de prijsvraag betreft een open inschrijving 
gericht op ideeën. Drie geselecteerde bureaus gaan verder naar een tweede fase en ontvangen €10.000,- voor hun 
inspanningen. De tweede fase richt zich op de vertaling van ontwerp naar realisatie. De winnaar ontvangt 
€40.000,-. De inspanningen van de ondersteuning vanuit de Eo Wijersstichting zijn begroot op €30.000,-. 
 
Proceskosten Provincie Utrecht 
Door de provincie Utrecht wordt een projectteam aangesteld dat gedurende het traject van de prijsvraag de regie 
voert over het proces en de inhoud van de prijsvraag. Uit ervaringen uit de deelname van de provincie Noord-
Brabant en rekeninghoudend met een totale realisatie van 1,5 jaar zijn de proceskosten begroot op €150.000,-. 
De kosten zijn in onderstaande tabel weergegeven. Het bijgevoegde projectplan geeft verdere onderbouwing van 
de kosten.  
 

Euro 
Kosten deelname prijsvraag € 100.000 
Kostenproces € 150.000 

TOTAAL  € 250.000 
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Realisatie 
De prijsvraag zal een combinatie zijn van ontwerpideeën op verschillende schaalniveaus, gericht op uitvoering 
en realisatie, met het verkrijgen van draagvlak en enthousiasme bij betrokken partijen en relevante stakeholders. 
De ideeënprijsvraag bestaat uit twee fasen: de ideeënfase en de uitwerkingsfase. 
 
De ideeënfase van de prijsvraag is openbaar en staat in het teken van het ontwikkelen van (ontwerp)ideeën. In 
deze fase worden ideeën opgesteld voor het visiegebied. Deze ontwerpideeën zullen worden beoordeeld door de 
Eo Wijersvakjury met een advies van de streekjury Vechtstreek. Maximaal drie genomineerden gaan door naar 
de besloten uitwerkingsfase en worden gekoppeld aan specifieke sleutelprojecten. Tijdens een landelijke 
manifestatie worden de nominaties en de sleutelprojecten voor de uitwerkingsfase bekend gemaakt.  
 
In de uitwerkingsfase staat de verdere uitwerking samen met betrokken partijen in de streek centraal en wordt 
gewerkt aan het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor de sleutelprojecten. Dit uitvoeringsprogramma 
bevat uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, financieel, organisatorisch en communicatief opzicht. 
De opgave, de beoordelingscriteria en de inzendingseisen voor dit besloten deel van de prijsvraag worden na de 
te organiseren stakeholdersmeetings bekend gemaakt. De inzendingen van de uitwerkingsfase worden 
beoordeeld door de streekjury met een advies van de Eo Wijersvakjury. Tijdens een streekmanifestatie worden 
de prijswinnaars van de uitwerkingsfase bekend gemaakt. 
 
Het traject om te komen tot de uitvoering van de gebiedsvisie bestaat uit de volgende stappen: 
Fase Toelichting 
1 Ideeenfase mei- okt ‘08 Uitschrijven prijsvraag                    mei 2008 

Informatiemarkt   juni 2008  
Sluiting inzendtermijn                30 aug 2008  
Toetsing & Beoordeling  sept 2008 
Landelijke manifestatie  oktober 2008 

2 Uitwerkingsfase nov’08 
– dec’09 
 

Uitwerkingen in ruimtelijk-functioneel, technisch, 
financieël, organisatorisch en communicatief opzicht. 
Opstellen uitvoeringsprogramma 

3 Start uitvoering 
(jan ’10) 

Na vaststelling van het uitvoeringsprogramma kan de 
uitvoering starten 
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Communicatie 
De publicatie van de uitkomst van de prijsvraag vindt plaats in het juryrapport dat aan alle deelnemers wordt 
verstrekt. Verder wordt er in de vaktijdschrijften, op meerdere relevante websites (o.a. Eo Wijers Stichting en 
provincie Utrecht) aandacht besteed aan de uitkomsten van de prijsvraag. Tevens vindt er een tentoonstelling 
plaats. De opening van de tentoonstelling van de ideeënfase geschiedt tijdens de landelijke manifestatie waarop 
beoordeling bekend wordt gemaakt.  
 
Bijlagen 

• Gebiedsvisie Vechtstreek 
• Projectplan Eo Wijers 

 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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