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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Deze rapportages is bondiger dan eerdere voortgangsrapportages, omdat er veel inzet 

nodig is voor het opstellen van het nieuwe Gebiedsprogramma. Er is alleen een dashboard 

opgenomen. De toelichting per maatregel is deze keer weggelaten. Wel is een 

uitgebreidere stand van zaken (hoofdstuk 2) en een gedetailleerder financieel overzicht 

opgenomen (bijlage 2).  

 

De voortgangsrapportage verschijnt jaarlijks halverwege het jaar en wordt vastgesteld door 

de Gebiedscommissie Utrecht-West.  

 

De voortgang van de maatregelen is bepaald aan de hand van de omschrijvingen in het 

Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015, het Jaarplan Utrecht-West 2015, informatie 

uit het provinciale projectenvolgsysteem Foris, vergaderstukken van de gebiedscommissie 

en stuurgroepen en de daadwerkelijke inrichting.  

 

Deze rapportage is bestemd voor de Gebiedscommissie Utrecht-West en haar achterban 

(stuurgroepen en werkgroepen),  voor het Programmabureau Utrecht-West zelf en voor de 

provincie Utrecht bestuurlijk en ambtelijk. 

1.2 Projectbeschrijving  

De Gebiedscommissie Utrecht-West is medio mei 2012 ontstaan uit het samengaan van de 

werkgebieden van de oude gebiedscommissies van de vier Utrechtse deelgebieden 

Utrechtse Vecht en Weiden, De Utrechtse Waarden, De Venen en Stad en Land Utrecht. De 

opdracht aan de gebiedscommissie is: het uitvoeren van alle opgaven uit het 

Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015 in opdracht van de provincie Utrecht én het 

stimuleren van afstemming en samenwerking om gezamenlijk opgaven te realiseren en 

kansen te benutten. 

 

De opdracht van de gebiedscommissie kent zo twee sporen: 

• spoor 1: Agenda Vitaal Platteland-opgaven 

• spoor 2: kansen vanuit het gebied 

 

Agenda Vitaal Platteland-opgaven zijn vastgestelde doelen uit het Kaderdocument Agenda 

Vitaal Platteland 2012-2015 met vaak al beschikbare middelen. Gebiedseigen kansen zijn 

nader uit te werken doelen en ambities van de gebiedscommissie en/of de partners met 

doorgaans (nog) geen of beperkte middelen. Voor spoor 1 is de provincie Utrecht 

opdrachtgever, voor spoor 2 is dat een van de partners in het gebied. De 

gebiedscommissie vormt het ‘brandpunt’ van beide sporen en zorgt voor koppeling, 

afstemming en synergie. 

 

Voor de periode vanaf 2016 wordt gewerkt met een nieuw Gebiedsprogramma Utrecht-

West. Een aantal met name grotere opgaven zullen doorlopen. De invulling van de kleinere 

thematische opgaven hangt samen met de afspraken die gemaakt zullen worden in het 

nieuwe AVP-Kaderdocument van de provincie Utrecht en de wensen van de 

gebiedspartners.  
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1.3 Doelstelling  

De Gebiedscommissie Utrecht-West werkt samen met publieke, private en 

maatschappelijke partijen integraal en effectief aan de vitaliteit en kwaliteit van het 

landelijk gebied 

 

Om deze hoofdambitie waar te maken, zijn in het gebiedsprogramma de volgende drie 

onderdelen onderscheiden: 

 Integrale gebiedsprojecten 

 Groen en Blauw Utrecht-West 

 Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

 

Het eerste onderdeel, Integrale gebiedsprojecten, benadert onze opgaven en kansen met 

een integrale gebiedsaanpak. Gebiedsdoelen zijn vaak alleen in samenhang uit te werken 

en te realiseren. Ook krijgen ze dan meerwaarde in kwaliteit of efficiency. 

Gebiedsprojecten zijn Groot Wilnis-Vinkeveen, de Wilnisse Bovenlanden en N2000 

Oostelijke Vechtplassen Utrecht.  

 

Het tweede onderdeel Groen en Blauw Utrecht-West, beschrijft vooral sectorale opgaven en 

kansen op het gebied van bodem, water en natuur die niet in gebiedsgerichte aanpakken 

zijn opgenomen. Deze ‘basis’ opgaven en kansen gelden voor heel Utrecht-West en 

worden nader uitgewerkt in bijvoorbeeld een gebiedsdekkend project of meer sectorale 

projecten. Ook het Programma Aanpak Veenweiden en Gebiedsproces Polder Portengen 

vallen binnen dit onderdeel opgenomen.  

 

Het derde onderdeel, Vitaal en beleefbaar Utrecht-West, benoemt de opgaven en kansen 

voor landbouw, landschap en cultuurhistorie, recreatie, ondernemerschap en energie voor 

Utrecht-West. Deze ruimtelijk-economische thema’s gelden ook voor heel Utrecht-West en 

worden nog nader uitgewerkt. Dit programmaonderdeel kenmerkt zich door opgaven (met 

name duurzame landbouw en energie en recreatie) én kansen (andere thema’s). 
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2 Stand van zaken 

Onderstaand treft u een stand van zaken per onderdeel van de Voortgangsrapportage 

2015 aan. Peildatum is 1 juni 2015. 

2.1 Integrale gebiedsprojecten 

In Groot Wilnis-Vinkeveen is het afgelopen half jaar gewerkt aan het voorbereiden van de 

inrichting percelen met Particulier Natuurbeheer in Peilvak 9 als vervolg op het afronden 

van de kavelruil Verkavelen voor Groei Peilvak 9 en Oukoop-Noord in december 2014. 

Tevens is gewerkt aan het begeleiden van de kavelaanvaardingswerken in het kader van de 

kavelruil. De werkelijke inrichting kan naar verwachting in 2016-2017 worden uitgevoerd. 

 

Op 24 juni 2015 zijn het natuurgebied Grote Sniep (fase 1) en het Paviljoen toren de Grote 

Sniep van de familie Samsom in dit gebied feestelijk geopend.  In het naastgelegen NB-

wetgebied Armenland-Ruwiel is in afgelopen half jaar de inrichting aanbesteed. In het 

komende half jaar wordt de inrichting uitgevoerd. 

 

Het nabijgelegen project Kavelruil Veldwetering wordt conform planning vóór eind 2015 

afgerond. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van een schets voor de 

natuurinrichting. 

 

Voor Reservaat Demmerik is in het voorjaar een Natuurplan opgesteld als uitwerking van 

de vastgestelde inrichtingsschets. De benodigde vergunningaanvragen zijn in 

voorbereiding. 

 

De aanleg van natuurvriendelijke oevers heeft in het voorjaar van 2015 een impuls 

gekregen en er zijn veel kilometers natuurvriendelijke oevers in voorbereiding of in 

uitvoering. 

 

In de Wilnisse Bovenlanden hebben het Programmabureau en aannemer De Kuiper 

Noordeloos BV het afgelopen half jaar de laatste voorbereidingen getroffen voor start van 

de uitvoering na het broedseizoen van 2015. Uitvoering vindt in 2015 voornamelijk plaats 

aan de oostkant van het gebied, in 2016 wordt de westkant ingericht. 

 

Voor het gebiedsproject N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht heeft bureau Ecogroen 

begin 2015 opdracht gekregen voor het opstellen van een Definitief Ontwerp en een 

bestek. Ook is een Monitoringsplan opgesteld. De Kavelruil Kanaaldijk / Graaf Floris V-weg 

wordt naar verwachting deze zomer afgerond. Voor het deelgebied de Taartpunt zijn 

diverse vergunningen aangevraagd. Bureau Eelerwoude is benaderd om het Voorlopig 

Ontwerp voor dit gebied om te zetten naar een bestek.  

 

De grondverwerving/-verkoop loopt volgens planning. Er is per 1 juni 2015 5,8 ha 

verworven / ontpacht in 2015 in geheel Utrecht-West. Daarnaast hebben er in de eerste 

helft van 2015 drie verkopen plaats gevonden voor in totaal €1,7 miljoen. 

 

Voor Leader3, de nieuwe subsidieperiode voor Leader (2015-2020), is een Lokale Actie 

Groep (LAG) opgericht. Eind april heeft de kwartiermakersgroep de Lokale 
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Ontwikkelingsstrategie (LOS)  ingediend bij de provincie. Op dit moment loopt de werving 

van een nieuwe Leader coördinator. 

2.2 Groen en Blauw Utrecht-West 

In de Gebiedscommissie van maart 2015 is het Programma Aanpak Veenweiden 

vastgesteld, in april stelde Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deze ook vast. 

Hiermee komt  €3,5 miljoen beschikbaar voor projectsubsidies op de thema’s 

bodemdaling en KRW, waarvan €800.000 voor het gebiedsproces Polder Portengen. Er zijn 

twee subsidieprojecten vanuit dit programma in behandeling bij het subsidieloket: 

‘Innovatieve dieptemetingen van sloten’ en ‘lntroductie Cranberryteelt in veenweiden als 

economische motor voor instandhouding’. 

 

In april 2015 is opdracht ontvangen van de provincie Utrecht om in de polder Portengen 

rondom Kockengen voor eind 2016 met betrokken partijen te komen tot een 

toekomstperspectief of inrichtingsplan, een uitvoeringsstrategie en een convenant voor 

Gebiedsproces Polder Portengen. 

 

ANV de Utrechtse Venen is gestart met interessepeilingen voor de grootschalige proef met 

onderwaterdrainage in Zegveld-Noord en Groot Wilnis-Vinkeveen. 

 

Voor de Oeverlanden Gein, Aa en Amstel en Oeverlanden Winkel zijn de provincie Utrecht / 

Programmabureau Utrecht-West in gesprek met grondeigenaren over collectief beheer. 

Ook voor de overige NB-wetgebieden in Utrecht-West wordt gewerkt aan realisatie van de 

herstelplannen voor eind 2015. 

 

NB-wet gebied Opp. 

(ha) 

Maatregel Project kosten Te 

realiseren 

Kamerikse Nessen 10,86 Onderzoek naar 

inundatiewater 

€15.000 2015 

De Bijleveld 6,45 Aanleg dam met 

duiker 

€2.000 2015 

Kamerik Teylingens 3,10 Verwerving 

buffergrond 

€35.000 2015 

Armenland Ruwiel 3,17 Inrichting 

bufferzone 

€112.000 2015 

Demmerikse Kade 1,80 - - Gerealiseerd 

Oeverlanden Gein, 

Aa en Angstel / 

Winkel 

14,50 Diverse 

herstelmaatregelen 

€210.000 Gerealiseerd 

2.3 Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

Voor landbouw loopt nog de kavelruil Verkavelen voor Groei Zegveld en zal in het najaar 

worden afgerond. Daarnaast zijn er drie projecten beschikt: ‘Meer gras van eigen bodem’, 

‘Boerenzwaluw 2015’ en ‘Ecosysteemdiensten kopen en verkopen’. Ook is dit voorjaar de 

regeling studiegroepen Energiebesparing geopend.  

 

Op het gebied van recreatie is er voor drie nieuwe toeristische overstappunten (TOP’s) 

subsidie aangevraagd: TOP Poort Haarzuilens, TOP Ponthoeve Vianen en TOP Landgoed 
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Linschoten. Er zijn twee toeristische overstappunten geopend: TOP Slot Zuylen en TOP 

Breukelen (zonder subsidie van de provincie Utrecht). Er is een subsidieaanvraag in 

voorbereiding voor het realiseren van het laatste deel van het wandelroutenetwerk in de 

Vechtstreek, Noorderpark en de gemeenten Utrecht en Vianen. Ook is een 

Haalbaarheidsonderzoek naar een brug/pontje Hollandse IJssel ten oosten van Oudewater 

(bij Willeskop) 

 

De Werkgroep Energie heeft het afgelopen half jaar de keus gemaakt om in het 

vervolgtraject focus te leggen op energie neutrale melkveehouderij. De huidige werkgroep 

wordt omgevormd naar een stuurgroep die het traject Energieneutrale Melkveehouderij 

gaat aansturen.  

2.4 Besteding middelen 

In Bijlage 2 is een financieel overzicht opgenomen per opgave / kans. Onderstaand is dit 

samengevat per thema weergegeven. Op het onderdeel Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

zullen alle middelen naar verwachting worden besteed. Onder Groen en blauw Utrecht-

West is een tweetal opgaven als PM opgenomen in het Jaarplan 2015: Programma Aanpak 

Veenweiden en Verdrogingsbestrijding. De middelen op deze opgaven zullen voor zover 

niet besteed worden meegenomen naar het nieuwe Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2015-2019.  

 

Bij de Integrale gebiedsprojecten resteert naar verwachting ca. €15 miljoen aan het eind 

van dit jaar. Reden is dat het hier lang lopende programma’s betreft (tot 2018/2020). De 

meeste kosten zullen worden gemaakt aan het einde van de uitvoeringsperiode. Deze 

middelen zullen worden meegenomen in het nieuwe Gebiedsprogramma Utrecht-West 

2015-2019.  

 

  
Begroting GP 

(2012-2015) 

Verplicht 

2012-2014 

Begroot  

2015 

Nog te 

besteden 2015 

Restant Gebieds-

programma 

2015-2019 

Integrale 

gebiedsprojecten 
 €     25.383.421   €     4.318.050   €     5.700.000   €     2.732.344   €     15.434.762  

Groen en Blauw 

Utrecht-West 
 €       6.819.088   €     1.066.183   €          59.944   €          59.944   €                      -  

Vitaal en beleefbaar 

Utrecht-West 
 €       3.661.982   €     1.902.637  €     1.659.345  €        920.923   €                      -  

      TOTAAL  €    35.864.491   €    7.286.870  €    7.419.289  €      3.713.210   €      15.434.762  

 

In 2015 is in totaal €4,77 miljoen uit het Gebiedsprogramma verplicht / gereserveerd. 

Onderstaand is een overzicht weergegeven van de projecten die hieraan bijdragen: 

 

Opgave Project Verplicht 

Groot Wilnis-Vinkeveen – Verkavelen voor Groei Peilvak 9 

en Oukoop-Noord (afronding) 

– Regeling kavelpad GWV 2015-

2020 

€ 1.071.077 
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– Regeling Damhekken GWV 

– Koepelaanvraag Kavelruil 

2015-2016 (deel GWV) 

– Projectkosten 2015 

Wilnisse Bovenlanden – Uitvoering natuurinrichting  

– Projectkosten 2015 

€ 2.513.480 

N2000 OVPU – Projectkosten 2015 €    358.100 

Herprogrammering Westelijke 

Veenweide / Aanpak Veenweiden 

– Cranberryteelt in veenweiden 

als economische motor voor 

instandhouding 

– Onderwaterdrainage 

– Projectkosten 2015 

€    134.754 

Uitvoering 

landbouwstructuurversterking 

– Koepelaanvraag Kavelruil 

Utrecht-West 2015-2016 

€    342.920 

Duurzame landbouw en innovatie – Gras van eigen bodem 

– Ecosysteemdiensten kopen en 

verkopen 

€    132.962                             

Landbouw en natuur – Tijdelijk verhogen slootpeil 

voor weidevogels 

€     40.642  

Stadslandbouw en multifunctionele 

landbouw 

– Boerenzwaluw 2015 €       5.000 

Landbouw & Milieu (LaMi) – Alternatieve mogelijkheden 

onkruidbestrijding in de 

fruitteelt 

– Demo driftreductie Utrecht 

– Biomeiler Meetsysteem 

– Aanjager 

– Hosting website 

 €    40.948                 

Poorten en TOP's – TOP Oudewater 

– TOP Ponthoeve Vianen 

– TOP Landgoed Linschoten 

€     92.967 

MAP Linschoterwaard – Verbreding fietspad Weidepad €     55.660  
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3 Dashboard  

3.1 Toelichting Dashboard 

Onderstaand dashboard is een samenvatting en geeft inzicht in de stand van zaken per 

doelstelling m.b.t. de loop van het proces, de daadwerkelijke realisatie en de beschikbare 

middelen. De voortgang van de processtappen is beoordeeld op basis van het Jaarplan 

Utrecht-West 2015. Buiten dit dashboard is voor deze rapportage deze keer geen nadere 

toelichting opgenomen.  

Kleurcodering en toelichting 

De volgende kleurcodering is gebruikt: 

 

Status Kleur 

Proces loopt goed / ligt op schema groen 

Conform planning nog niet gestart / nog niet gerealiseerd lichtgroen 

Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld oranje 

Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart rood 

Vervallen / niet van toepassing zwart 

 

In de kolom ‘Geld’ staat het percentage van de middelen in het Jaarplan 2015 weergegeven 

dat al is besteed of verplicht (bijvoorbeeld via een subsidieaanvraag). Dit betreft het 

gedeelte van de middelen in het Gebiedsprogramma die geprogrammeerd zijn voor 2015. 

De codering *1 betekent dat er geen middelen beschikbaar zijn vanuit het 

Gebiedsprogramma. 
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3.2 Dashboard integrale gebiedsprojecten 

Opgaven %
 J

a
a
rp

la
n
 b

e
s
te

e
d
 

in
 2

0
1

5
 

Geplande Resultaten 2015 P
ro

c
e
s
 

R
e
a
li
s
a
ti

e
 

A
fg

e
ro

n
d
 

Groot Wilnis-Vinkeveen (zie § 3.2 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Ted van Paassen 

Schoon water 

54% 

∙ Eind 2015 is er voor circa 10 km 

natuurvriendelijke aangelegd vanuit de regeling 

Boer- en natuurvriendelijke oevers. 

groen groen   

∙ Eind 2015 is voor 80% van de watergangen in 

Groot Wilnis-Vinkeveen (totaal ca. 280 ha) 

contracten afgesloten voor 

waterkwaliteitsbaggeren. Eind 2016 is de 

uitvoering door grondeigenaren / pachters 

gereed en zijn de minimale waterdieptes 

verankerd in de regels van het waterschap, zodat 

de gebied specifieke afmetingen die voor dit 

gebied zijn uitgewerkt, behouden blijven. 

groen oranje   

Beperken 

bodemdaling 

∙ Agrariërs in Peilvak 9 hebben eind 2015 

onderwaterdrainage aangelegd ten behoeve van 

beperking bodemdaling of bereiden dit voor. 

groen 
licht 

groen 
 

Veelzijdige natuur 

en vitale 

landbouw 

∙ Eind 2015 is de uitvoering in Armenland Ruwiel 

afgerond.  
groen 

licht 

groen 
  

∙ Bij duidelijkheid over de beschikbaarheid van de 

benodigde gronden is eind 2015 het Voorlopig 

Ontwerp Grote Sniep fase 2 gereed of in een 

vergevorderd stadium van afronding.  

licht 

groen 

licht 

groen 
  

∙ Eind 2015 is het Uitwerkingsplan inrichting natuur 

Peilvak 9 en Oukoop opgesteld, zijn de 

vergunningen aangevraagd en verleend en is het 

bestemmingsplan gewijzigd of in een 

vergevorderd stadium van voorbereiding.  

groen 
licht 

groen 
  

∙ Voorjaar 2015 is het Natuurplan Reservaat 

Demmerik vastgesteld en worden de vergunningen 

aangevraagd. Eind 2015 is de uitvoering gestart.  
groen 

licht 

groen 
  

∙ Eind 2015 zijn voor de Veldwetering beschikbare 

BBL-gronden toebedeeld voor natuur en/of 

verbetering van de landbouwstructuur.  

licht 

groen 

licht 

groen 
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∙ Daarnaast is het streven om voor 2015 15 hectare 

grond in te zetten voor natuur via verwerving of 

particulier natuurbeheer rondom de Veldwetering. 
groen 

licht 

groen 
 

∙ De gronden die nodig zijn als buffer voor het 

natuurbeschermingsgebied Kamerik-Teylingens 

zijn vrijgespeeld. 
groen 

licht 

groen 
 

Weidse recreatie ∙ Uiterlijk zomer 2015 is er duidelijkheid over 

alternatieve locaties voor de 2 geplande 

boerenlandwandelpaden. Ook is duidelijk welke 

andere vormen van recreatie mogelijk zijn in 

Groot Wilnis-Vinkeveen. 

oranje oranje   

Wilnisse Bovenlanden (zie § 3.3 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Ted van Paassen 

Realiseren van de 

doelen op gebied 

van natuur, 

verdrogingsbe-

strijding, 

waterkwaliteit en 

recreatie (zie 

Gebieds-

programma) 

101% 

∙ In 2015 wordt (buiten het broedseizoen) gewerkt 

aan de inrichting van de Wilnisse Bovenlanden op 

basis van het bestek. Ook wordt een uitbreiding 

van de bestaande wandelroute aangelegd, 

waardoor meerdere rondjes door en om het 

gebied mogelijk worden gemaakt. Er vindt 

afstemming plaats met grondgebruikers over de 

planning van de uitvoering. Omwonenden en 

andere betrokken zijn geïnformeerd gedurende 

de uitvoering. 

groen 
licht 

groen 
  

N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht (zie § 3.5 Gebiedsprogramma) 

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Linda Groot / Noëlle van Herp 

Realiseren 

instandhoudings-

doelen Natura 

2000 

30% 

∙ De gesprekken/onderhandelingen over 

omvorming naar natuur worden voortgezet en 

zullen naar verwachting na kortere of langere 

tijd leiden tot aankoop, verplaatsing of 

particulier natuurbeheer. Met een aantal 

eigenaren/agrariërs vindt nog actieve 

gesprekken plaats. Met agrariërs die hebben 

aangegeven voorlopig niet te 

verkopen/verplaatsen zal eens per jaar contact 

worden onderhouden. Het kavelruilproject 

Kanaaldijk / Graaf Floris V weg zal in de eerste 

helft van 2015 worden afgerond. Er zijn 

overeenkomsten opgesteld en aktepassering bij 

de notaris heeft plaatsgevonden.  

groen 
licht 

groen 
  

∙ Halverwege 2015 ligt er een gedetailleerd 

inrichtingsplan met instemming van betrokken 

partijen. In de tweede helft van 2015 zal een 

bestek worden opgesteld en zal gestart worden 

met de vergunningsaanvragen. 

groen 
licht 

groen 
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∙ Begin 2015 ligt er een integraal monitoringsplan 

voor het gebied met instemming van betrokken 

partijen.  

groen groen   

∙ Begin 2015 zal de inrichting van de Taartpunt 

worden aanbesteed. Daarna kan gestart worden 

met de inrichting die naar verwachting ca. 1,5 

jaar zal duren. 

groen oranje   

Grond als motor (zie § 3.4 Gebiedsprogramma) 

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Maeike Pebesma / Stephan Luckerhof 

  

Grond 

voor 

Grond 

∙ Medio 2015 wordt een aan- en verkoopplanning 

opgesteld (mede samenhangend met de 

beschikbare capaciteit). Gedurende 2015 is een 

actueel overzicht van de grondopgave en de 

realisatie daarvan beschikbaar. 

groen groen   

∙ Verwacht wordt dat binnen Utrecht-West in 2015 

ongeveer vijftien grondtransacties (aankoop / 

verkoop / ontpachting / kavelruilen) kunnen 

worden afgehandeld in de diverse deelgebieden, 

niet alleen binnen de kaders van het Akkoord 

van Utrecht maar ook in de landbouwgebieden. 

Daarnaast wordt ingezet op verkoop van de 

laatste woning in Groot Mijdrecht Noord in 2015 

en zal worden gestart met verkoop van 4 

bouwlocaties. 

groen groen 

  

Leader (zie § 3.6 Gebiedsprogramma) 

Portefeuillehouder: Wim Groeneweg 

Projectleider Programmabureau: Michelle Poort 

  n.v.t. 

∙ In 2015 wordt een nieuwe Plaatselijke Groep 

gevormd (nieuwe naam: Lokale Aanjaag Groep, 

LAG). De LAG werkt de Leader 

Ontwikkelingsstrategie (LOS) voor de periode 

2015-2020 verder uit en start met de uitvoering 

hiervan. 

groen groen   
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3.3 Dashboard Groen en Blauw Utrecht-West
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Een duurzaam bodem- en watersysteem (zie § 4.2 Gebiedsprogramma) 

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten) 

Afremmen 

bodemdaling en 

realiseren 

duurzaam 

watersysteem 

PM 

∙ Een vastgesteld Programma Aanpak Veenweiden 

door de Gebiedscommissie Utrecht-West in maart 

2015.  

groen groen  √ 

∙ Start uitvoering Programma Aanpak Veenweiden 

in 2015.  
groen groen  

∙ Start van 2 of meer pilots op het vlak van bodem- 

en waterbeheer. 
groen groen   

Tegengaan 

verdroging 

natuurgebieden 

binnen EHS 

PM 

∙ Na verwerving van de buffergrond ten westen van 

de Schraallanden langs de Meije wordt de 

inrichting van het gebied opgepakt. 

licht 

groen 

licht 

groen 
  

Behoud en ontwikkeling van natuur (zie §4.3 Gebiedsprogramma) 

Portefeuillehouder: Dick Boogaard 

Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten) 

Realiseren herijkte 

EHS1 

*1 

∙ Eerste helft 2015 wordt een nadere detaillering op 

kaart gegeven van de nog in te richten gronden.  
oranje oranje   

∙ Voor eind 31-12-2015 zijn de herstelstrategieën in 

de NB-wetgebieden uitgevoerd. 
groen 

licht 

groen 
 

∙ Programmeren en coördineren uitvoering PAS-

maatregelen na vaststelling van de PAS door het 

rijk (gepland: begin 2015). 

licht 

groen 

licht 

groen 
 

∙ Eind 2015 is inrichting van de EVZ Bijleveld 

afgerond 
groen 

licht 

groen 
 

∙ Omstreeks mei 2015 hebben de beide 

gebiedscollectieven in Utrecht West een 

samenhangend dienstenaanbod, met 

maatregelenpakketten gericht op (waar mogelijk) 

de combinatie natuurdoelen, waterdoelen, overige 

natuur- en landschapsdoelen, passend bij de vraag 

van overheden en overige vragende partijen, gevat 

in een gebiedsofferte. De maatregelpakketten 

kunnen bij de achterban rekenen op draagvlak en 

zullen in de markt worden gezet ter uitvoering in 

de daarvoor aangegeven gebieden. 

groen groen   

                                                
1 Dit doel wordt mede gerealiseerd via de gebiedsprojecten (zie hoofdstuk 3 Gebiedsprogramma) 
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Invulling geven 

aan Groene 

contour 

*1 

∙ Geen concrete resultaten benoemd. 

zwart zwart  
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3.4 Dashboard Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 
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Versterken landbouw (zie § 5.2 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Pieter van der Grift 

Projectleider Programmabureau: Jos Geenen (buiten integrale gebiedsprojecten) 

Uitvoering 

landbouwstruc-

tuurversterking 

88% 

∙ Begin 2015 heeft aktepassering plaats gevonden 

voor Verkavelen voor Groei Zegveld. 
groen oranje   

∙ In het voorjaar van 2015 zal een Programma 

Kavelruil worden opgesteld. Eind 2015 zullen bijna 

alle C-gronden zijn verkocht. 

oranje 
licht 

groen 
 

∙ Juli 2015 is er een nieuwe koepelaanvraag kavelruil 

verleend. 
groen 

licht 

groen 
  

Duurzame 

landbouw en 

innovatie 

57% 

∙ In 2015 is het subsidieproject Duurzaam 

Bodembeheer afgerond. 
groen groen   

∙ Eind 2015 is het project Studiegroepen 

Kringlooplandbouw afgerond met als resultaat dat 

50 boeren zich verdiept hebben in de 

kringloopaanpak. De cijfers van deze boeren 

worden gebruikt door de Innovatieraad 

Kringlooplandbouw. Medio 2015 is het effect van 

de kringloop aanpak op water en natuur in beeld 

gebracht. De raad ontwikkelt in 2015 in 

samenwerking met LTO en VIC het voorstel 

Proeftuin N2000 Veenweiden. 

groen 
licht 

groen 
  

∙ Start uitvoering project Levendige Boerensloot 

voorjaar 2015. 
groen groen   

∙ Voorjaar 2015 zijn 2 nieuwe innovatieve projecten 

opgestart die bijdragen aan een duurzame 

melkveehouderij. 

groen 
licht 

groen 
  

Landbouw en 

energie 
0% 

∙ Zie ‘Stimuleren energiebesparing en –opwekking’ 
groen 

licht 

groen 
  

Landbouw en 

natuur 

26% 

∙ Begin 2015 is het project ‘Ophogen slootpeil voor 

weidevogels’ beschikt. Eind 2015 zijn 2 

subsidieprojecten met betrekking tot het 

verbeteren van leefgebieden van bepaalde 

soorten beschikt. 

groen 
licht 

groen 
  

Stadslandbouw & 

multifunctionele 

landbouw 

4% 

∙ In 2015 zijn 2 subsidieprojecten beschikt op het 

gebied van stadslandbouw en multifunctionele 

landbouw. 

groen 
licht 

groen 
  

Versterken landschap en cultuurhistorie (zie § 5.3 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Luuc Mur 

Projectleider Programmabureau: Carine Nieman 
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Versterken 

landschappelijke 

kwaliteit en 

cultuurhistorische 

waarden 

*1 

∙ Eind 2015 zijn er 2 projecten op het gebied van 

versterking landschap en cultuurhistorie 

gefaciliteerd. 

groen 
licht 

groen 
  

 
∙ Eind 2015 is er één project voor de zichtbaarheid 

van de Oude Hollandse Waterlinie gefaciliteerd. 
groen 

licht 

groen 
 

Ontwikkelen recreatie (zie § 5.4 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Luuc Mur 

Projectleider Programmabureau: Carine Nieman 

Realiseren 

poorten en 

toeristische 

overstappunten 

(TOP’s)  

66% 

∙ Eind 2015 zijn er ten minste 2 toeristische 

overstappunten aangelegd en zijn er voor ten 

minste 3 nieuwe TOP’s een subsidiebeschikking 

afgegeven en wordt met de aanleg hiervan 

gestart. 

groen groen   

Complementeren 

recreatief 

hoofdnetwerk en 

opheffen 

knelpunten 17% 

∙ Eind 2015 zijn er 5 rustpunten in de Vechtstreek 

aangelegd. 
groen 

licht 

groen 
  

∙ Eind 2015 is in geheel Utrecht-West een opzet voor 

een wandelknooppuntennetwerk bekend. 

Mogelijkheden voor de financiering van de aanleg 

van het wandelknooppuntensysteem fase 2 zijn 

verkend. 

groen 
licht 

groen 
  

∙ Het knelpunt in het fietspad Weidepad bij 

Linschoten is eind 2015 opgeheven. 
groen 

licht 

groen 
  

Versterken ondernemerschap (zie § 5.5 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: - 

Projectleider Programmabureau: Marieke Leentvaar 

Mogelijk maken 

co-creatief 

ondernemerschap 

*1 

∙ Geen concrete resultaten benoemd. 

zwart zwart   

Stimuleren energiebesparing en –opwekking (zie § 5.6 Gebiedsprogramma)  

Portefeuillehouder: Joris Hogenboom 

Projectleider Programmabureau: Jos Geenen 

Regionaal 

bijeenbrengen 

vraag en aanbod 

energie 

*1 

∙ In 2015 worden de projecten Biogasketen 

Reijerscop en Biomassaketen Stichtse Vecht 

afgerond. 

groen 
licht 

groen 
  

 

∙ Voorjaar 2015 is het voorstel Energie Neutrale 

Melkveehouderij gereed. Vervolgens wordt dit 

voorstel verder uitgewerkt en geconcretiseerd. 

Voor eind 2015 zijn 2 nieuwe subsidieprojecten 

vanuit het Uitvoeringsprogramma Energie beschikt. 

groen 
licht 

groen 
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4 Overzicht projecten Utrecht-West  

In Utrecht-West zijn per 1 juni 2015 de volgende inhoudelijke projectopdrachten verleend 

of subsidieprojecten beschikt, in procedure of nagenoeg gereed voor subsidieaanvraag (in 

voorbereiding). 

 

Project Aanvrager Thema / Programma Status 

2015 

Integrale gebiedsprojecten  

Regeling Kavelpad Groot 

Wilnis-Vinkeveen 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Groot Wilnis-Vinkeveen Beschikt 

Subsidieregeling 

damhekken Groot Wilnis-

Vinkeveen 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Groot Wilnis-Vinkeveen In procedure 

Groen en Blauw Utrecht-West 

Introductie cranberryteelt in 

veenweiden als 

economische motor voor 

instandhouding 

Veenweide Innovatie Centrum Aanpak Veenweiden In procedure 

Innovatieve dieptemetingen 

van sloten 

Waternet Aanpak Veenweiden Beschikt 

Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

Koepelaanvraag kavelruil 

Utrecht-West 2015-2016 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Landbouwstructuur-

versterking 

In procedure 

Meer gras van eigen bodem PPP-Agro Advies Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Ecosysteemdiensten kopen 

en verkopen 

ANV de Utrechtse Venen Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

TOP-Poort Haarzuilens/de 

Haar 

Vereniging 

Natuurmonumenten 

Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TOP Ponthoeve Vianen Gemeente Vianen Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

In procedure 

TOP Landgoed Linschoten Gemeente Montfoort Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

In procedure 

Haalbaarheidsonderzoek 

Oversteek Hollandse IJssel 

Gemeente Montfoort MAP Linschoterwaard In procedure 

Studiegroepen 

energiebesparing 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Landbouw en Energie Beschikt 

 

2012/2013/2014 

Integrale gebiedsprojecten  

Verkavelen voor Groei 

Peilvak 9 e.o.  

Dienst Landelijk gebied Groot Wilnis-Vinkeveen Verleend 

Natuurontwikkeling Grote 

Sniep fase 1 

C.M. Baars en Zn bv / 

Samsom V.O.F. 

Groot Wilnis-Vinkeveen Verleend 

Torenrestaurant ‘De Bonte Samsom Wilnis VOF Groot Wilnis-Vinkeveen / Beschikt 



 

 

 
Voortgangsrapportage Utrecht-West 2015  19 

Toren’ Leader Weidse Veenweiden 

Aanleg stiltetuin en 

openstelling St. Victorkerk 

Parochie IJsselstein Leader Weidse Veenweiden Beschikt 

Rustpunten in de 

Utrechtse Venen en de 

Waarden 

ANV de Utrechtse Venen Leader Weidse Veenweiden Beschikt 

Op naar een 

wandelroutenetwerk 

Utrecht-West-onderdeel A 

Recreatie Midden-Nederland 

in samenwerking met de 

Plaatselijke Groep 

Leader Weidse Veenweiden / 

Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Beschikt 

Groen en Blauw Utrecht-West 

Onderwaterdrainage 

Zegveld-Noord en Groot 

Wilnis-Vinkeveen 

ANV de Utrechtse Venen Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Modelpolder, sturen met 

water 

Veenweide Innovatie Centrum Programma Westelijke 

Veenweiden 

Beschikt 

Verbetering 

waterhuishouding 

Maarsseveen-Westbroek 

Waternet Maarsseveen-Westbroek Beschikt 

Project Veenwijzer Veenweide Innovatiecentrum Innovatieprogramma 

Westelijke Veenweiden 

Verleend 

Rietteelt voor duurzaam 

bodembeheer 

Veenweide Innovatiecentrum Innovatieprogramma 

Westelijke Veenweiden 

Verleend 

Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

Verkavelen voor Groei 

Zegveld en Breukelen e.o.  

Dienst Landelijk gebied Landbouwstructuur-

versterking 

Verleend 

Een levendige boerensloot ANV Lopikerwaard Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Studiegroepen 

Kringlooplandbouw 

Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht-West 

Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Duurzaam bodembeheer 

Utrecht-West 

ETC Nederland Duurzame landbouw en 

innovatie 

Beschikt 

Biogasketen Reijerscop AT Osborne Landbouw en energie Verleend 

Onderzoeken 

energieopslag 

Wijsman Handel & Advies / 

Rhino Engineering 

Landbouw en energie Verleend 

Haalbaarheidsonderzoek 

vergasser-wkk o.b.v. 

lokaal riet 

Familie Zwarts Landbouw en energie Beschikt 

Knelpunten en kansen 

duurzame energie 

Natuur- en Milieufederatie 

Utrecht 

Landbouw en energie Verleend 

New life for Dutch Fens 

(Life+-subsidie) 

Natuurmonumenten Landbouw en natuur 

(leefgebiedenbenadering) 

Beschikt 

Creëren nestgelegenheid 

Zwarte Stern 

ANV de Utrechtse Venen Landbouw en natuur 

(leefgebiedenbenadering) 

Verleend 

Boerderij in de Kijker 2014-

2015 

Vereniging Boerderij in de 

Kijker 

Stadslandbouw en 

multifunctionele landbouw 

Beschikt 

Verlenging contracten 

boerenlandpaden tot 2016 

Stuurgroep Groenblauwe 

diensten 

Stadslandbouw en 

multifunctionele landbouw 

Verleend 
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Recreatieve 

bezoekboerderij 

Geertjeshoeve 

Boerderij Geertjeshoeve Stadslandbouw en 

multifunctionele landbouw 

Beschikt 

Optimalisatie 

fietsknooppuntensysteem 

(deel West) 

Recreatie Midden Nederland Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Verleend 

Fietspad Weidepad in 

Montfoort 

Gemeente Montfoort Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Beschikt 

Waterliniepad Oude 

Hollandse Waterlinie 

Stichting Groene Hart Opheffen knelpunten 

recreatief hoofdnetwerk 

Beschikt 

TOP Land van Zuylen Stichting Slot Zuylen Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TOP en wandelpad Abcoude Stationsplein 3 BV Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TOP Oudewater Gemeente Oudewater Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TOP Marnemoende 

IJsselstein 

Jachthaven Marnemoende Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TOP Salmsteke Lopik Recreatieschap Stichtse 

Groenlanden 

Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

TIP/TOP Vinkeveen Haven Zeilschool Vinkeveen Leader Weidse Veenweiden / 

Realiseren Poorten en 

Toeristische Overstappunten 

Beschikt 

Hoogstambrigade Groene 

Hart 

Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Parels van Linschoten: 

boomgaarden en erven 

Gemeente Montfoort MAP Linschoterwaard Beschikt 

Voorbereiding uitbreiding 

klompenpadennetwerk 

Utrecht-West  

Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Klompenpaden IJsselstein 

en Linschoten 

Landschap Erfgoed Utrecht MAP Linschoterwaard Beschikt 

Pilotproject Biomassaketen 

Stichtse Vecht 

Monumentaal ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Verleend 

Opschalen rustpunten 

Utrecht-West 

Stichting Rustpunten ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Beschikt 

Gastheer van het 

Landschap Groene Hart 

IVN ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Beschikt 

Hoe diep zijn wij gezonken 

(Palenproject) 

Vechtplassencommissie ‘Flexibel in te zetten 

middelen’ 

Beschikt 

  



 

 

 
Voortgangsrapportage Utrecht-West 2015  21 

5 Exploitatiemiddelen 

Jaarlijks worden aan Utrecht-West exploitatiemiddelen toegekend door de provincie 

Utrecht. Onderstaand treft u een overzicht aan van de inkomsten en de besteding van de 

middelen per 1 juni 2015. Dit overzicht is exclusief BTW.  

 

Inkomsten 

 Begroot 

2015 

Ontvangen Nog te 

ontvangen 

Provincie Utrecht  €   355.292,06   €        -     € 355.292,06   

Bijdragen gemeenten en 

waterschappen2 

 €    50.000,00   €        -     €   50.000,00  

 

 

Uitgaven 

 

 Begroot 

2015 

Gerealiseerd Restant 

Personeelskosten  €    290.364,96   €  98.659,25   € 191.705,71  

Kantoorkosten  €        7.027,10   €    2.419,66   €     4.537,44  

Algemene kosten  €      82.500,00   €  15.265,74   €   36.663,35  

Communicatie kosten  €      25.400,00   €    1.795,51   €   23.604,49 

 

TOTAAL  €   405.292,06   €118.140,16   € 256.510,99  

 

  

                                                
2 Er zijn nog geen bijdragen geint. 
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Bijlage 1: Overzicht doelrealisatie provincie Utrecht 

Op verzoek van de provincie Utrecht wordt onderstaand een overzicht gegeven van de 

realisatie van de provinciale doelen en middelen. De middelen zijn gerealiseerd zodra deze 

zijn uitgegeven of verplicht. De doelen zijn gerealiseerd zodra de subsidieaanvraag / 

opdracht is uitgevoerd. Zowel projecten uit de AVP-periode 2012-2015 als uit de AVP-

periode 2007-2011 worden weergegeven. 
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1.1.2.1 Inrichten Nieuwe Natuur t.b.v. 

internationale verplichtingen (Ha) 

1072 0 0 26,6 0,0  1045 

N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht3 1072 0 0 26,6 0,0  1045 

        

1.1.2.2 Inrichten Nieuwe Natuur t.b.v. 

provinciale doelen (Ha) 

259 0 18 5 0  611 

Groot Wilnis-Vinkeveen 39 0 18 5 0  296 

Wilnisse Bovenlanden 

 

220 0 0 0 0  315 

1.1.4.1 Realiseren ecopassages overig 

(Stuks) 

3 0 1 0 0  5 

Vispassages Groot Wilnis-Vinkeveen 2 0 0 0 0  5 

Ecopassage N212 

 

1 0 1 0 0  0 

1.2.1.1 Subsidie Onderwaterdrainage 

benut (Ha) 

85 5 0 80 0  82 

Groot Wilnis-Vinkeveen (peilvak 9)4 

 

85 5 0 80 0  82 

1.2.1.p Hogere grondwaterstanden 

realiseren in het veengebied (Ha) 

220 0 0 0 0  365 

Groot Wilnis-Vinkeveen (peilvak 9)5 0 0 0 0 0  270 

Wilnisse Bovenlanden 

 

220 0 0 0 0  315 

1.3.2.1 Aanleg natuurvriendelijke oevers 

(Km) 

41 6,7 5 5 0  21,4 

Groot Wilnis-Vinkeveen 35 6,7 5 5 0  15,3 

Wilnisse Bovenlanden 6 0 0 0 0  6,1 

                                                
3 Het aantal ha betreft de oppervlakte van het gehele gebied N2000 Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Aan de 

hand van het inrichtingsplan zal een nadere specificatie worden gegeven. 

4 De vermelde 80 + 82 ha is de opgave voor verminderde drooglegging zoals verwoord in het Convenant 

Groot Wilnis-Vinkeveen. Inmiddels is duidelijk dat onderwaterdrainage niet overal mogelijk is. 

5 Dit betreft een verminderde peilaanpassing naar maximaal 6 mm/jaar in heel Peilvak 9. 
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4.1.1.p Uitvoeren kavelruil (Stuks) 8 0 1 3 1  0 

Groot Wilnis-Vinkeveen 4 0 1 1 0  0 

Landbouwstructuurversterking 

 

4 0 2 2 1  0 

4.1. 3.1 Projecten duurzame landbouw en 

innovatie (Stuks) 

4 0 1 3 1  0 

Duurzame landbouw en innovatie 

 

4 0 2 3 1  0 

4.1.4.1 Projecten energiebesparing en 

duurzame energieopwekking (Stuks) 

3 0 0 3 0  1 

Landbouw en energie 

 

3 0 0 3 0  1 

4.1.5.1 Projecten op het gebied van 

stadslandbouw en/of multifunctionele 

landbouw (Stuks) 

3 0 0 2 0  0 

Stadslandbouw en multifunctionele  

landbouw 

 

3 0 0 2 0  0 

5.2.1.p Ontwikkelde recreatieve poorten 

en TOP’s (Stuks) 

12 4 2 2 2  4 

Poorten en TOP's 

 

12 4 2 2 2  4 

5.2.2.1 Gerealiseerde paden wandelen 

(buiten RodS) (Km) 

4,2 0 0 2,7 0  3,85 

Groot Wilnis-Vinkeveen  

(boerenlandpaden) 

0 0 0 0 0  2,35 

Wilnisse Bovenlanden 1,5 0 0 0 0  1,5 

Botshol 

 

2,7 0 0 2,7 0  0 

5.2.2.2 Projecten opheffen knelpunten 

wandelen (Stuks) 

1 0 1 0 0  0 

Wandelroutenetwerk Utrecht-West 

 

1 0 1 0 0  0 

5.2.2.4 Projecten opheffen knelpunten 

fietsen (Stuks) 

1 0 1 0 0  0 

Fietsknooppuntennetwerk 

 

1 0 1 0 0  0 

5.2.4.1 Projecten Merk & Marketing 

(Stuks) 

1 0 0 1 0  0 

Programma gastheerschap 1 0 0 1 0  0 



 

 

  

Bijlage 2: Overzicht besteding middelen Utrecht-West 

Betreft stand van zaken per 15 mei 2015 

 

  

Begroting 

Gebieds-

programma 

2012 - 2015 

Verplicht 

2012 - 2014 

Begroot  

2015 

Verplicht 

2015 

Nog te besteden 

2015 

% Verplicht 

2012 - 2014 + 

begroot 2015 

% Verplicht 

2012 - 2014 + 

verplicht 2015 

Restant 

Gebieds-

programma 

2015 - … 

Integrale gebiedsprojecten 

Groot Wilnis-Vinkeveen  €   17.000.000   €     2.537.687   €     2.000.000   €     1.071.077   €        928.924  27% 21%  €   12.462.313  

Wilnisse Bovenlanden  €     4.157.509   €     1.098.220   €     2.500.000   €     2.513.480   €         -13.480  87% 87%  €        559.289  

N2000 Oostelijke Vechtplassen 

Utrecht 
 €     3.845.912   €        232.751   €     1.200.000   €        358.100   €        841.900  37% 15%  €     2.413.161  

Grond als motor 
 Grond voor 

Grond  

Grond voor 

Grond 

Grond voor 

Grond 

 Grond voor 

Grond  

 Grond voor 

Grond  

Grond voor 

Grond 

Grond voor 

Grond 

Grond voor 

Grond 

Leader-2  €        380.000   €        449.391   €                    -   €                    -   €                    -  118%6 118%6  €                    -  

Groen en Blauw Utrecht-West 

Maarsseveen-Westbroek  €        454.088   €        454.088   €                    -   €                    -   €                    -  100% 100%  €                    -  

Veenweide Innovatiecentrum  €        245.000   €        185.056   €          59.944   €                    -   €          59.944  100% 76%  €                    -  

Herprogrammering Westelijke 

Veenweide 
 €     1.720.000  €        427.039 PM  €           52.925 PM PM 28% PM 

Aanpak Veenweiden  €     3.500.000  €                    - PM  €           81.829   PM  PM 2% PM 

Realiseren schoon water  *1  *1 *1  *1   *1  *1 *1 *1 

Tegengaan verdroging 

natuurgebieden binnen EHS 
 €        900.000   €                    -  PM  PM   PM  PM PM PM 

Realiseren herijkte EHS  *1  *1 *1  *1   *1  *1 *1 *1 

Invulling geven aan Groene 

contour 
 *1  *1 *1  *1   *1  *1 *1 *1 

                                                
6 In totaal waren meer POP-middelen beschikbaar dan de begrote €240.000 onder andere door vrijval van eerder toegekende middelen. Hierdoor komt de totale realisatie van de AVP- en POP2-

middelen op 118% 



 

 

 

  

Begroting 

Gebieds-

programma 

2012-2015 

Verplicht 

2012-2014 

Begroot  

2015 

Verplicht 

2015 

Nog te besteden 

2015 

% Verplicht 

2012-2014 + 

begroot 2015 

% Verplicht 

2012-2014 + 

verplicht 2015 

Restant 

Gebieds-

programma 

2015-2019 

Vitaal en beleefbaar Utrecht-West 

Uitvoering landbouwstructuur-

versterking 
 €        840.000   €         469.758   €          370.242     €         324.920     €                    -    100% 95%  €                    -  

Duurzame landbouw en innovatie  €        480.000   €        290.482   €        189.518   €        132.962   €          56.556  100% 88%  €                    -  

Duurzame landbouw en innovatie 

(rijksmiddelen + EU-middelen) 
 €        220.000   €        120.000   €                    -   €                    -   €                    -  55% 55%  €                    -  

Landbouw en energie  €        250.000   €          58.725   €        191.275   €                    -   €        191.275  100% 23%  €                    -  

Landbouw en natuur  €        300.000   €        141.995   €        158.005   €          40.642   €        117.363  100% 61%  €                    -  

Stadslandbouw en 

multifunctionele landbouw 
 €        250.000   €        118.455   €        131.545   €            5.000   €        126.545  100% 49%  €                    -  

Landbouw- en milieuprojecten 

(LaMi) 
 €        264.340   €        150.449   €        113.891   €          40.948   €          72.943  100% 72%  €                    -  

Versterken landschappelijke 

kwaliteit en Integraal versterken 

en uitdragen cultuurhistorische 

waarden (H) 

 €          27.558   €          27.558   €                    -   €                    -   €                    -  100% 100%  €                    -  

Poorten en TOP’s  €        270.000   €        128.826   €        141.174   €          92.967   €          48.207  100% 82%  €                    -  

Complementeren recreatief 

hoofdnetwerk en opheffen 

knelpunten 

 €        260.000   €        184.685   €          75.315   €                    -   €          75.315  100% 71%  €                    -  

MAP Linschoterwaard  €        440.000   €        151.621   €        288.379   €          55.660   €        232.719  100% 47%  €                    -  

Versterken Merk & Marketing (H)  €          28.084   €          28.084   €                    -   €                    -   €                    -  100% 100%  €                    -  

Versterken waterrecreatie  *1  *1 *1  *1    *1 *1 *1 

Co-creatief ondernemerschap (H)  €          15.000   €          15.000   €                    -   €                    -   €                    -  100% 100%  €                    -  

Regionaal bijeenbrengen vraag 

en aanbod energie (H) 

 €          17.000   €          17.000   €                    -   €                    -   €                    -  100% 100%  €                    -  

         
TOTAAL € 35.864.491 € 7.286.870 € 7.419.289 € 4.770.510 € 2.738.210 41% 34% € 15.434.762 

 




