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1.Inleiding  
 

 

1.1  Inleiding 

Voor u ligt de verantwoording over de uitvoering van de AVP in Utrecht Oost over 2014. De rapportage is 

bedoeld voor de Gebiedsraad van Gebiedscoöperatie O-gen, Gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug, 

Gebiedcommissie Kromme Rijn en in het bijzonder de provincie Utrecht als opdrachtgever aan de 

gebiedscoöperatie voor de uitvoering van de AVP. 

 

De opgave AVP-Oost is vastgelegd in het Afsprakendocument Agenda Vitaal Platteland 2012 – 2015, dat 

onderdeel is van het Gebiedsprogramma Gelderse Vallei, Heuvelrug, Kromme Rijn 2012-2015. Dit 

document is vastgesteld door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht en de Gebiedscommissies 

Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek. In de zomer van 2014 is de opgave, op initiatief van de 

provincie Utrecht uitgebreid c.q. geactualiseerd. Deze voortgangsrapportage gaat uit van de 

geactualiseerde opgave. De uitvoering van het gebiedsprogramma is in handen van de 

Gebiedscoöperatie O-gen.   

 

Deze rapportage geeft weer welke inspanningen zijn gepleegd, welke prestaties zijn gerealiseerd en 

biedt inzicht in de uitputting van de middelen in 2014. Waar in deze rapportage geschreven wordt over 

de gebiedscoöperatie wordt ook bedoeld het programmabureau Utrecht-Oost. 

 

1.2 Samenvatting met betrekking tot de voortgang 

Geconcludeerd wordt dat het programma goed op stoom is. De meeste projecten liggen op schema en 

ook is de verwachting dat de doelen gerealiseerd gaan worden. De financiële besteding loopt bij een 

aantal projecten enigszins achter op schema. Daarbij gaat het met name om de uitgaven voor het doel 

landbouw en het RBV budget. Een analyse van de voortgang heeft ons het inzicht gegeven dat het goed 

op gang komen in Utrecht Oost meer tijd heeft gevraagd dan gedacht. Dit heeft wel geleid tot een groot 

aantal projecten dat binnenkort van start gaat. Verwachting daarmee is dat de resterende middelen in 

2015 besteed zullen worden.  

Om de uitvoering van het AVP-programma te versnellen is sterker gestuurd op proces en het oplossen 

van eventuele 'constraints'. Dit heeft onder andere geleid tot een versnelling  en intensivering van de 

samenwerking met de provincie bij de realisering van ecoducten. Belangrijke resultaten in 2014: 

aanbesteding van het project Uiterwaarden-Nederrijn, halen van de verkoopdoelstellingen voor grond 

en de restauratie Fort aan de Buursteeg.   

De aanvullende AVP opgave is uitgewerkt in het najaar.  Toen werd duidelijk dat het realiseren van de 

gestelde opgave voor grond vraagt om een extra inspanning en een programmatische aanpak. Op basis 

daarvan wordt gewerkt aan een grondteam.  

 

1.3  Opbouw van deze rapportage 

Deze rapportage is als volgt opgebouwd:  

 hoofdstuk 2: integrale gebiedsprojecten: gaat kort in op programmaniveau van het 

gebiedsprogramma Utrecht Oost 

 hoofdstuk 3: AVP opgave Utrecht Oost: gaat in op de gemaakte afspraken in het 

afsprakendocument AVP 

 hoofdstuk 4: gaat in op aandachtspunten bij de uitvoering  

 bijlage 1: Dashboard voortgang AVP Oost 

 bijlage 2: Majeure projecten met daaronder gekoppelde projecten in Foris 
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2.Stand van zaken uitvoering 

Gebiedsprogramma Utrecht-Oost 

 

In dit hoofdstuk wordt een indruk gegeven van de algemene stand van zaken van de uitvoering van de 

integrale gebiedsprogramma's van het Gebiedsprogramma Utrecht-Oost 2012-2015.  In hoofdstuk 3 

wordt dieper ingegaan op de projecten gerelateerd aan het afsprakendocument AVP gecategoriseerd 

onder 'majeure projecten'. 

 

2.1  Versterking groen-blauw raamwerk Vallei, Heuvelrug & Kromme Rijnstreek 

Op veel verschillende fronten  zijn stappen gezet om de natuuropgave uit het Akkoord van Utrecht 

verder te brengen. Zo zijn enkele kavelruilen gerealiseerd (de Ruif, Schoolsteeg en Modderbeek deel 1). 

Het project Uiterwaarden Nederrijn is goed op stoom.  

Voor het Natura-2000 gebied Binnenveld is de PAS-gebiedsanalyse definitief ingediend: een belangrijk 

en hard bevochten resultaat.  

Het Publiek Programma van Eisen voor het Knooperf Achterveldse Eng is op 13 november vastgesteld 

door de gemeenteraad van Leusden.  

In het kader van de dijkversterking bij de Eem is overeenstemming over de maatregelen voor 

natuurcompensatie met Rijkswaterstaat. Daarmee kan de uitvoering van de compensatiemaatregelen 

ter hand worden genomen. Waterschap Vallei en Veluwe zit goed op schema met de uitvoering van de 

activiteiten in het kader van de programma's voor beekherstel en verdrogingsbestrijding. 

 

2.2 Beleef de Heuvelrug in een natuurlijk evenwicht 

De beleving van de Heuvelrug als geheel is versterkt door bijvoorbeeld de Campagne Uit op de 

Heuvelrug en de opening van de eerste Poort op Park Vliegbasis Soesterberg. Ook is veel kennis 

opgedaan voor het financieel verzelfstandigen van de Heuvelrug. Onderdeel daarvan was de zeer 

geslaagde middag in Figi Zeist onder leiding van Herman Wijffels over nieuwe verdienmodellen. 

Concrete resultaten van 2014 in het veld zijn bijvoorbeeld het realiseren van een aantal MTB routes en 

het fietsknooppuntensysteem.  

 

2.3 Ruimte voor duurzaam agrarisch ondernemen 

Voor het doel 'Betere verbinding Stad en Platteland' ondernemen partijen in het gebied vele 

initiatieven, variërend van oogsttuinen, boerderijeducatie, beleefboerderijen tot Vallei Boert Bewust en 

de distributie van streekproducten via boerencoöperaties. Stadslandbouw zien we in Veenendaal (de 

Eekhoeve). Ambities hiervoor zijn er ook in Zeist en Utrecht (Amelisweerd).  

Om de ligging en bereikbaarheid van landbouwgrond te versterken wordt in Eemland gekeken naar de 

mogelijkheden van verkoop van ca. 90  ha BBL grond. Eind 2014 heeft de aktepassering van de 

Modderbeek Fase 1 plaatsgevonden, fase 2 volgt in het 2e kwartaal van 2015. De kavelruil in de 

omgeving van de Grote Fliertse Dijk (Renswoude)  is afgerond. In totaal is er 10,4 ha BBL-bezit 

ingebracht voor landbouwstructuurversterking. Op het gebied van duurzame bedrijfsvoering lopen 

diverse projecten, gevoel is wel dat dit thema stroef loopt. Doelen worden gehaald maar de energie in 

het gebied is beperkt. Dit jaar is een subsidieaanvraag ingediend voor 5 studiegroepen 

energiebesparing in de veehouderij. Hiernaast zijn nog 2 nieuwe projecten in voorbereiding (zie 

paragraaf 3.4). Daarnaast staat een groot aantal projecten 'op stapel', het wachten is onder meer op 

een aanpassing in het subsidiekader door de provincie (voorzien op 6 januari 2015). 

 

Onder de vlag van LaMi zijn in 2014 verschillende kleine projecten/activiteiten gestart voor het sluiten 

van kringlopen en verbeteren van de waterkwaliteit. Verder zijn vanuit LaMi provinciebreed twee 

bijeenkomsten georganiseerd gericht op het terugdringen van ammoniakemissie: één over het 

bemesten van grasland en één over de stand van zaken rond vrijloopstallen. Voor het thema energie  
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zijn in 2014 2 projecten uitgevoerd: het project Studiegroepen Energie in samenwerking met 

zuivelproducent Vreugdenhil en het project Energiebesparing in de fruitbewaring. Tevens zijn 2 kleine 

opdrachten gegeven gericht op onderzoek naar (on)mogelijkheden van lokale energieopslag bij 

melkveehouderijbedrijven. Eind 2014 is in samenwerking met DLV en de FVVB een avond van de 

Utrechtse Melkveehouderij georganiseerd rond het thema energie. Er is in 2014 tweemaal een 

‘Aanjager’ (informatieblad LaMi) uitgebracht.  

 

2.4 Nationaal landschap Arkemheen-Eemland 

Sinds 2012 zijn voor het NLAE  feitelijk geen aparte programmagelden beschikbaar. Wel zijn voor nog 

enkele afzonderlijke projecten financieringsmogelijkheden aanwezig. Deze worden projectgewijs 

aangepakt. Andere projecten worden in breder (AVP-Oost) verband aangepakt. Projecten in dit gebied 

zijn bijvoorbeeld: vogelboulevards, weidevogelbeheer Eemland en een aantal TOP’s.   

 

2.5 De Grebbelinie boven water 

In 2013 heeft een heroverweging plaats gevonden van het programma. In 2014 is deze aanpassing 

geaccordeerd door de provincie Utrecht.  Op basis hiervan is de uitvoering verder opgepakt. De 

voortgang van de Grebbelinie wordt besproken bij de majeure projecten (hoofdstuk 3).  

 

2.6 Kromme Rijnstreek 

Het merendeel van de middelen voor Kromme Rijnstreek is inmiddels besteed of verplicht. HDSR voert 

ondermeer projecten uit in het kader van de Verdrogingsbestrijding. Bij Kolland Overlangbroek wacht 

HDSR op uitsluitsel van Economische Zaken over de definitieve aanwijzing. Komend voorjaar worden 

Poort Fort Vechten en TOP Linielanding opgeleverd. Het LEADER-programma in de Kromme Rijnstreek 

bevindt zich in de afrondende fase. Er zijn in 2014  twee Streekplatformbijeenkomsten georganiseerd. 
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3. Afsprakendocument AVP: de 

projecten per thema 

 

De uitvoering van het AVP-programma vindt plaats onder een aantal thema’s. Om de doelen binnen 

deze thema’s te realiseren wordt een groot aantal projecten uitgevoerd. De voortgang van deze 

projecten wordt besproken in dit hoofdstuk. Om de omvang van deze rapportage te beperken zijn deze 

(deels) geclusterd1 in majeure projecten. Deze zijn  gekoppeld aan de provinciale doelenboom en 

daarmee aan het afsprakendocument 2012-2015. Projectleiding van deze projecten ligt doorgaans bij 

de gebiedscoöperatie  of  bij een overheidsorgaan. In dit hoofdstuk geven we per AVP thema de 

voortgang van de majeure projecten weer. De volgende kleurcodering is gebruikt om dit te illustreren: 
 

Status Kleur 

Ligt op schema  Groen 

Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld Oranje 

Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart Rood 

Vervallen / niet van toepassing  Grijs 

Gereed / afgerond  Blauw 

 

Per project wordt de stand van zaken van het project en de uitgevoerde maatregelen in 2014 

beschreven. Ook gaan we in op de aandachtspunten voor een succesvolle uitvoering van het project. 

Per project wordt tenslotte ingegaan op de volgende indicatoren: 

- afgesproken prestaties AVP2 

- Realisatie prestaties t/m 2015  

- AVP-budget tot en met 2015: het beschikbare budget voor de gehele AVP periode 

- Subsidie beschikt of al uitgevoerd per 31 december 20143.  

 

 

3.1 Thema  Natuur, Water en Bodem  

De opgave in Utrecht Oost bestaat uit: 

 Realisatie van het Natuur Netwerk (Ecologische Hoofdstructuur) volgens het Akkoord van 

Utrecht. Hiertoe wordt gewerkt aan grondverwerving en -verkoop en inrichting nieuwe natuur 

Uitvoeren van de synergieprojecten Kromme Rijn, bekenprogramma Vallei en inrichting van de 

Eem / uitvoering Samenwerkingsovereenkomst dijkverbetering. 

In het afsprakendocument staat de opgave op hoofdlijnen beschreven. Deze is in 2014 door de 

provincie geconcretiseerd en aangevuld. Dit is gedaan in overleg met de Programmabureau's. In juni 

2014 is deze opgave voorgelegd aan de Gebiedscommissies Kromme Rijnstreek en Heuvelrug, die deze 

hebben aanvaard. Dit is middels een brief gecommuniceerd naar de provincie.  

 

 

                                                                        
1 Bijlage 2 geeft een overzicht van de  majeure projecten met daarbij de deelprojecten. 
2 Prestatie: gedefinieerd aan de hand van het vastgesteld afsprakendocument en de later gemaakte 

afspraken tussen provincie en gebiedscoöperatie O-gen. Het gaat daarmee om de actuele afspraak zoals 

we deze ook  zullen gebruiken bij het actualiseren van het afsprakendocument in 2015. Deze prestaties 

worden ook in Foris vastgelegd. 
3 De getoonde cijfers zijn opgesteld vanuit Foris, Het gaat om de bestede en verplichte middelen per  

eind 2014. Er is gebruik gemaakt van het  Foris-overzicht d.d. 5-1-2015. Dit geeft de eindstand van 2014 bij 

benadering weer. In januari  2015  zijn nog enkele correcties doorgevoerd. 



 

 

 

 

 10 

AVP Utrecht-Oost |voortgangsrapportage december 2014 

  

 

1 Synergieproject "Bekenprogramma Vallei" 

Doelen Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden  

Omschrijving Het bekenprogramma bestaat uit 12 afzonderlijke projecten, waarmee invulling 

wordt gegeven aan alle wettelijke verplichte herinrichtingen van de Kaderrichtlijn 

Water voor de periode 2009-2015 en een groot deel van de KRW maatregelen voor 

de periode 2016-2021. Daarnaast worden alle op korte termijn haalbare 

maatregelen voor de natte ecologische verbindingszones opgepakt. Daarmee 

wordt 17,8 km ( 27,5 ha) beekherstel gerealiseerd.  

Stand van 

zaken 

- Modderbeek: ongeveer de helft van de grond (2,5 km) op juiste plek geruild, 

tweede 2,5 km volgt in april 2015.  Inrichting gepland voor 2016 (20 ha); 

- Lunterse beek bij landgoed Engelaar gereed (1,4 km);  

- Barneveldse beek thv Ruifweg (0,6 km); 

- Barneveldse beek Rutten (1 km): inrichting 2016. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

De vrijwillige kavelruil Modderbeek vraagt veel kavelaanvaardingswerken (veel 

splitsingen en samenvoegingen). Dit betekent waarschijnlijk een overschrijding van 

de geraamde kosten in het kader van de Waterovereenkomst (een overeenkomst 

tussen provincie en waterschap over het bekenprogramma en het 

verdrogingsprogramma). In beginsel wordt hiervoor binnen de Waterovereenkomst 

een oplossing gezocht. 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties 

AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

17,8 km   'in uitvoering' 

(Zie rapp. i.h.k. 

van  de Water-

overeenkomst) 

 € 3.652.000,- 

*) 

€ 3.652.000,- 

*) Was een PM post in het Afsprakendocument; inmiddels is het budget  vastgelegd in een GS besluit en de 

waterovereenkomst tussen provincie en waterschap. 

 

2 Synergieproject "Kromme Rijn" 

Doelen Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden 

Omschrijving 10,8 km natuurvriendelijke oevers (waarvan 6 km in de periode 2012-2015), 4 km 

natuurvriendelijke oever in het achterland en een slibvang worden gerealiseerd. 

Stand van 

zaken 

Het merendeel van de middelen is inmiddels besteed of verplicht. Alleen de 

vrijgevallen middelen van het waterschap voor de slibvang (8 ton) moeten nog 

definitief worden toegewezen aan alternatieve projecten. HDSR stelt voor om ze te 

gebruiken voor de ontwikkeling van 4 kilometer extra nvo’s bij het perceel Groote 

Maat en bij Amelisweerd . Dit spoort met het verzoek van Krol in de brief aan HDSR. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

Geen 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties 

AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 
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10,8 km, 4 

km, slibvang 

ca. 6 km  € 1.333.000,- € 1.303.000,- 

 

3 KRW-inrichting Eem / uitvoering SOK dijkverbetering 

Doelen Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden 

Omschrijving De natuurvriendelijke inrichting van de Eem vindt plaats in combinatie met de 

dijkververbetering van de Eem door het Waterschap Valei en Veluwe. 

Stand van 

zaken 

In de eerste helft van 2014 is de SOK ondertekend (Waterschap, provincie Utrecht 

en Natuurmonumenten). De uitvoering start naar verwachting begin 2015. De 

gebiedscoöperatie is hierbij zijdelings betrokken via deelname  in de 

begeleidingsgroep. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

De KRW middelen zullen grotendeels worden besteed aan het 

dijkverbeteringstraject. Er wordt contact gelegd met het waterschap zodat zo snel 

mogelijk het geld verplicht kan worden. Verwachte vrijval: € 30.000 à € 50.000,-  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

16.5 ha 13 ha 

inrichting in 

voorbereiding 

 € 450.000,- - 

 

4 Uiterwaarden Nederrijn 

Doelen 

 

Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden 

Omschrijving De aan het projectbureau verstrekte opdracht Uiterwaarden Nederrijn draagt bij 

aan de doelrealisatie nieuwe natuur volgens het Akkoord van Utrecht. Het gaat hier 

om de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied van 180 ha voor eind 2015 

Stand van 

zaken 

Inrichtingsplannen voor Palmerswaard, uiterwaard bij Rhenen (beperkte opgave) 

en Rijnbrug zijn gereed. Eerste helft van 2015 worden de benodigde vergunningen 

aangevraagd, in juli 2015 schop in de grond. 

Uitvraag voor ontwerpen voor Elsterbuitenwaard en Lunenburgerwaard staat in de 

steigers, begin 2015 wordt de opdracht verstrekt.  

Er wordt grote vooruitgang geboekt met dit MP. Er worden inrichtingsplannen 

gemaakt voor ca. 250 ha.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- grondverwerving Elsterbuitenwaard (de Boom) en Lunenburgerwaard (meerdere 

eigenaren); 

- potentieel kennisverlies bij vertrek van een aantal DLG-ers; 

- vergunningen verkrijgen. 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

180 ha 

inrichten 

15 ha 

verworven  

 € 5.100.000,- 

*) 

€ 1.625.000,- 

*) geen budget in Afsprakendocument; betreft rijksgeld dat later is toegekend. 
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5 Binnenveld West 

Doelen 

 

Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden 

Omschrijving Veiligstellen van het Natura2000 gebied Binnenveld door passende maatregelen in 

het beheer te regelen 

Stand van 

zaken 

In de eerste maanden van 2014 is de eerste PAS/gebiedsanalyse opgeleverd. 

Hiervoor is geen goedkeuring van het OBN team verkregen. Vervolgens is een 

nieuwe deskundigencommissie ingesteld door EZ. Op basis van het advies van deze 

commissie is opnieuw gerekend met het hydrologisch model en is de PAS 

gebiedsanalyse aangepast en eind 2014 definitief ingeleverd. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

Nu breekt een volgende fase aan waarin de provincie het beheerplan opstelt en O-

gen een kavelruilproces kan opstarten. Parallel daaraan zal, waar mogelijk, de 

uitvoering van de inrichtingswerken starten, opdat het behoud,  het herstel en de 

versterking van natuurwaarden z.s.m. ter hand wordt genomen. Dit is een vereiste 

van Brussel en de PAS.  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

Gebiedsanalys

e en kavelruil 

Gebieds-

analyse is 

opgeleverd 

 N.v.t.. Financiering van het 

project (de analyse) door de 

provincie, financiën staan niet 

in het afsprakendocument / uit 

proceskosten 

 

6 Faunapassages en ecoducten 

Doelen 

 

Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden 

Omschrijving Ontsnipperingsmaatregelen Utrechtse Heuvelrug door de realisatie van ecoducten 

Stand van 

zaken 

Het onderzoek naar de locatie van de ecoducten heeft geleid tot het identificeren 

van een goede locatie voor beide ecoducten. In juni is naar aanleiding hiervan een 

bewonersbijeenkomst gehouden. Conclusie was dat met name het ecoduct op de 

N226 veel weerstand oproept in het gebied. De voorgestelde locatie aan de N227 

lijkt minder problemen op te leveren. Besloten is de twee locaties gescheiden op te 

pakken met 2 aparte projectleiders. Voor de N227 is de voorkeurslocatie met type 

faunapassage vastgesteld. Naar verwachting wordt eind 2015 bij hectormeterpaal 

8.6 een ecoduct aangelegd. Met betrekking tot de N226 zijn van de 4 potentiële 

locaties, er twee overgebleven. Voor de locaties vindt een verkeerskundig en 

ecologisch onderzoek plaats die in december respectievelijk januari worden 

afgerond.  Streven is om op basis hiervan een voorstel te maken voor de 

locatiekeuze en randvoorwaarden voor inpassing en deze voor februari/maart2015 

bestuurlijk te laten vaststellen. Realisatie langs de N226 vindt na verwachting niet 

plaats in de huidige AVP periode, streven is wel om het te gunnen in de AVP periode.  

N.b. het project is gerealiseerd vanuit de proceskosten AVP, het budgetproject is 

met 8.5 milj. verlaagd omdat de uitvoering niet wordt gedaan vanuit het AVP.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- Bestemmingsplanwijziging, verkrijgen van aandacht en provinciale verkiezingen 

- realisatie loopt door na 2015: organiseren in 2015 
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Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 (O-gen) 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

 2 adviezen 1  vanuit 

proceskosten.  

ca. € 22.000*  

* uitgegeven in 2014, gefinancierd vanuit de proceskostensubsidie van O-gen; eerdere uitgaven 

rechtstreeks geadministreerd door  prov. 

 

7 Grondzaken 

Doelen Opstellen Grondstrategieplan Utrecht-Oost 

Planmatige aankoop / functieverandering nieuwe natuur conform Akkoord van 

Utrecht. Projectmatige verkoop van huidig bezit (BBL) door (1) onderhandse verkoop 

(2) openbare verkoop via ruil of aanbesteding. Door de provincie is een taakstellende 

verkoopopdracht (provinciebreed geformuleerd) van € 7,0 miljoen per jaar. 

De aankoop / functieveranderingsopgave voor nieuwe natuur bedraagt in totaal voor 

Utrecht-Oost 481 ha (jaarlijks ca. 60 ha tot 2021) 

Omschrijving Grondzaken ondersteunt de realisatie van doelstellingen van de diverse AVP-

projecten waarbij aankoop, verkoop en ruil van grond nodig is. 

Stand van 

zaken 

Gerealiseerde verkopen 2014: 

Gerealiseerde verkopen:  Ha   Bedrag 

Van R. 4,95 € 259.639 

Kavelruil De Ruif 3,48 € 286.894 

Kavelruil Modderbeek I en GFD (Grote Fliertse 

Dijk) 36,00 € 2.730.000 

WS V&V De Slaag  0,29 € 26.162 

HDSR diverse NVO's 0,30 € 17.500 

Kavelruil Schoolsteeg 9,0 € 700.000 

Ruil HDSR en dhr. V 3,0 € 200.000 

VVG De Glind 2,8 € 227.960 

verkoop fietspad gemeente Leusden 0,1 € 9.330 

RWS en M-S 3,0 € 214.445 

Totaal gepasseerde verkopen 62,94 € 4.671.930 

 

Gerealiseerde aankopen 2014:  

 Naam Doel Ha Bedrag 

Kavelruil De Ruif  

KRW langs 

Barneveldse Beek 1,3 € 98.000 

Elsterbuitenwaard I prioritaire EHS 14,8 € 660.676 

Kavelruil Schoolsteeg 

Beschermd 

natuurmonument 5,0 € 375.000 

    21,1 € 1.133.676 

Momenteel in uitvoering:  

Aankopen: Elsterbuitenwaard en Lunenburgerwaard  

Verkopen: Kavelruil Modderbeek II, Middelweg 83; Knooperf Achterveld (zie 

PROJECT8); Schalkwijkse weg; kavelruil bij Fort a/d Buursteeg; Groote Maat; GS-

besluiten terreinbeheerders; Verkavelen in Eemland (Zie MP14) 

Aandachts- - Afstemming met de provincie (rollen en taken)  
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punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- DLG medewerkers die vertrekken; organisatie vraag ligt ca. factor 2 hoger dan 

voorzien en nu beschikbaar. 

- Aankoopdoelstelling 2014 is niet gehaald, door vertraging in onderhandelingen van 

aankoop in Elsterbuitenwaard. Prognose is dat in 2015 voldoende resultaat kan 

worden geboekt. 

Indicatoren 

verkoop 

Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

 € 7 miljoen 

(prov.-breed) 

Voor Oost naar 

verhouding € 3 

miljoen 

€ 4.671.930  € 3 miljoen N.v.t. 

Indicatoren 

aankoop 

Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

 60 ha   21,1 ha 

 € 1.133.676 

 € 3 miljoen N.v.t. 

 

8 Knooperf Achterveld/Groene Contour 

Doelen 

 

Landschappelijke invulling Groene Contour. Alternatieve strategie voor 

erftransformatie. 

Omschrijving Het ontwikkelen en realiseren van een zogenaamd knooperf in Achterveld 

Stand van 

zaken 

Het publiek programma van eisen, opgesteld door O-gen met ondersteuning van Van 

Paridon & de Groot landschapsarchitecten, is gereed. Het is op 13 november jl. 

vastgesteld door de gemeenteraad van Leusden. Op basis hiervan is het 

verkoopproces voor dit erf in gang gezet. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- geen 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

N.v.t. N.v.t.   € 50.000,- ca. € 25.000* 

* Kosten zijn gefinancierd vanuit de proceskostensubsidie van O-gen (budget Groene contour); staat nog 

niet in Foris 
 

9 Overige natuur  

Doelen 

 

Deze categorie is niet afzonderlijk onderscheiden  in het Afspraken document. De 

projecten zijn moeilijk  te clusteren onder een specifiek majeur project en  zijn 

daarom hier opgenomen als ‘overige natuur’. Er wordt gestuurd op doelrealisatie en 

dit wordt gefinancierd uit Akkoord van Utrecht.  

Omschrijving Diverse projecten, zie bijlage 2 

Stand van 

zaken 

Inrichting EVZ Vogelenzang: Padennetwerk resteert, kleine nazorg groen (mei 2015 

def. besluit ivm rondzetten financiering) + sloop woning. Overdracht UL in 2015. 
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Realisatie NVO Natuursloot Zeist (valt formeel niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR 

en POP): HDSR krijgt grond langs watergang tbv uitvoering natuurvriendelijke oevers, 

daarnaast kavelruil met UL tbv realisatie bosstrook in 2015 (2016 realisatie). 

De meeste projecten worden in 2015 afgerond. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

Geen 

kwantitatieve 

afspraken 

Div. kleine pro-

jecten mbt inr. 

en kwaliteits-

verbetering 

 PM * € 509.000 

* Categorie wordt niet als zodanig onderscheiden in Afsprakendocument; financiering uit AvU 

 

10 Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten 

Doelen In het kader van behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en 

ontwikkeling van een samenhangend stelsel van natuurgebieden worden twee 

projecten uitgevoerd: heideherstel en weidevogelbeheer  

Omschrijving Behoud en herstel van particuliere natuurterreinen (heideherstel) Utrechtse 

Heuvelrug  en uitvoering project gericht op extra maatregelen weidevogelbeheer in 

Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland in Maatpolder (Eemnes) 

Stand van 

zaken 

Het toegekende budget van € 300.000,- is opgedeeld in € 100.000,- voor heideherstel 

op de Heuvelrug en € 200.000,- voor weidevogelbeheer in Nationaal Landschap 

Arkemheen Eemland. Vanuit het budget voor heideherstel is in 2012 en 2013 door 

particuliere grondeigenaren en met AVP-subsidie 15 ha heide hersteld. Het resterend 

budget, zijnde € 43.000, is door het Utrechts landschap aangevraagd voor de 

uitvoering van het resterend deel. Hiermee heeft een versnelling plaatsgevonden van 

de uitvoering van het project en zijn de prestaties gerealiseerd.     

Het budget voor weidevogelbeheer is gebruikt in de Maatpolder (Eemnes), er is 

subsidie toegekend voor twee jaar, een aanvraag voor het derde (en laatste) jaar is in 

voorbereiding.  

De werkelijke uitgaven zijn naar verwachting hoger. In de volgende AVP- rapportage 

wordt dit aangevuld. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- Heideherstel: geen 

- Weidevogelbeheer: uitvoering is afhankelijk van subsidies van overige partijen, 

waaronder de gemeente Bunschoten 

- invulling van resterende budget: samen met de provincie wordt gezocht naar een 

goede invulling, gedacht wordt aan een vleermuizenproject in Kromme Rijn en Vallei. 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

80 ha 

heideherstel 

80 ha 

heideherstel 

 € 300.000,- € 270.000,- * 

*€ 100.000 Heideherstel, € 170.000 weidevogelbeheer 
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11 Verdrogingsbestrijding 

Doelen Verbeteren milieucondities natuurgebieden 

Omschrijving In de Gelderse Vallei en op de Heuvelrug beslaat de verdrogingsaanpak 4 TOP-

gebieden (Binnenveld, Groot Zandbrink, Schoolsteegbosjes en Meeuwenkaprojectje) 

en 4 sub-TOPgebieden (de Boom, Stoutenburg, Geerestein en Soesterveen). In de 

Kromme Rijnstreek gaat het om de TOP gebieden Kolland en Overlangbroek en de 

sub-TOPgebieden Langbroekerwetering en Groenraven-oost In de Gelderse Vallei is 

Waterschap Vallei en Veluwe de projecttrekker. Binnen de Kromme Rijnstreek en 

Utrechtse Heuvelrug is dit  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Het 

projectbureau coördineert de projecten in relatie tot het AVP programma en 

adviseert HDSR en WVV bij de uitvoering van de projecten.  

Stand van 

zaken 

Waterschap Vallei en Veluwe heeft aanvraag voor programmasubsidie ingediend. Het 

opstellen hiervan heeft plaats gevonden onder begeleiding van O-gen. De subsidie is 

beschikt. Het betreft  een aanvraag van € 399.000,-. Ook HDSR heeft een 

subsidieaanvraag ingediend voor het Kromme Rijn gebied. Uitvoering loopt derhalve 

via de waterschappen. Het gaat om een aanvraag van € 828.090,-. Beide aanvragen 

zijn beschikt. 

In overleg met Waterschappen wordt uitputting totale budget bezien. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- afstemming met HDSR  

  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

in werkgebied 

WVV: 70,9 ha 

in werkgebied 

HDSR: 910 ha 

alle projecten 

zijn in 

voorbereiding 

of uitvoering 

 € 1.562.000,- 

*) 

€ 1.349.000,- 

 *) Budget is niet apart onderscheiden in Afsprakendocument 
 

 Afgerond project: sanering en inrichting Valse Bosjes 

Doel en 

omschrijving 

 

Behouden en ontwikkelen van bestaande natuurwaarden en ontwikkeling van een 

samenhangend stelsel van natuurgebieden.  

Aankoop, sanering van voormalige autosloperij en inrichting  17 ha nieuwe natuur. 

De inrichting heeft plaats gevonden in 2013, de financiële afhandeling is gerealiseerd 

in 2014. De gemeente Eemnes heeft € 200.000,- geïnvesteerd. 

Stand van 

zaken 

- Gereed, maar de provincie is nog altijd eigenaar van het gebied. Gesprekken zijn 

gaande over de vervreemding. 

- Door andere uitvoeringswijze en aanbestedingsvoordeel lagere besteding vanuit 

AVP;  geen vrijval van middelen, geld vloeit terug naar AvU . 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 

Indicatoren  Realisatie in  Prestatie  Financiële 

doelstelling AVP 

Financiële 

realisatie  

 2013 17 ha € 300.000,- *) € 30.000,- **) 

*)    Volgens Afsprakendocument € 200.000 oud-AVP-geld 

**) € 15.000 antiverdrogingsmaatregelen en € 15.000,-  nieuwe natuur 
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3.2 Thema  Landschap 

12 Uitvoering convenanten Gelderse Vallei 

Doelen Convenanten met landgoederen in de Gelderse Vallei uitvoeren 

Omschrijving Het projectbureau richt zich op de uitvoering van 3 convenanten; den Treek, De 

Boom en Groene Agenda Leusden.  

Stand van 

zaken 

De geplande activiteiten in het kader van Convenant Den Treek zijn nagenoeg 

afgerond. Voor het Centraal Buitengebied Leusden wordt in 2015 de uitvoering 

opgepakt. Het tweede deel van het convenant Groene Agenda speelt in het 

Langesteeggebied. In 2015 moet duidelijk worden of hier nog mogelijkheden zijn om 

enerzijds de EHS-doelstelling voor de Schoolsteegbosjes grotendeels in te vullen en 

anderzijds of onder regie van de gemeente Leusden invulling kan worden gegeven 

aan de Groene Contour gedachte in de rest van het gebied. 

Invulling van de afspraken uit het convenant de Boom hangt in hoge mate samen 

met de resultaten van de kavelruil Modderbeek. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 - Geen; de verwachting is dat er grote uitgaven volgen bijvoorbeeld voor sanering 

intensieve veehouderij De Boom 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

uitvoeren 3 

convenanten 

3 'in 

uitvoering' 

 € 1.920.000,- € 225.000,- 

 

3.3 Thema Cultuurhistorie  

13 Grebbelinie 

Doelen Beter beleefbaar en bereikbaar maken van de Grebbelinie 

Omschrijving Uitvoering van de Gebiedsvisie Grebbelinie boven water 

Stand van 

zaken 

In 2013 heeft een heroverweging plaats gevonden van het programma,  in 2014 is 

deze aanpassing geaccordeerd door de provincie Utrecht.  Op basis hiervan is de 

uitvoering verder opgepakt. Enkele high-lights van 2014:  

 Fort aan de Buursteeg (uitvoering door de provincie): oplevering van de fase 1: 

reconstructie. Fase 2 is in volle gang.  Er is een architect geselecteerd en er ligt 

een basisontwerp voor het gebouw. Het Programma van Eisen en het Definitief 

ontwerp is bestuurlijk vastgesteld. Werkzaamheden richten zich nu op 

technische detaillering en grondverwerving t.b.v. parkeervoorzieningen. De 

vergunningen zijn aangevraagd. Aanbesteding start medio februari 2015. 

Onderdeel van dit project is ook de museale invulling. Bureau Podium trekt dit 

traject samen met de betrokken partners. Vanuit Food Valley is een extra 

subsidie verleend voor de herontwikkeling van Fort aan de Buursteeg en nog 

betere regionale inbedding van het bezoekerscentrum. (Fort aan de Buursteeg 

wordt uitgevoerd door de provincie Utrecht. Voor de uitvoering is € 1.5  miljoen 

beschikbaar gesteld en daarmee onttrokken aan het projectbudget  van € 3.3 

milj. van de Grebbelinie) 

 communicatie: drie Platformbijeenkomsten, open dagen, de Grebbeliniemaand 

met activiteiten, Grebbeliniewandeldag, en vele voorlichtings- en informatieve 

bijeenkomsten aan bewoners rond Fort aan de Buursteeg.  
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 herstel en beleefbaarheid: Lambalgen afgerond en in september officiële 

geopend, coupures hersteld, Grebbesluis 'geopend' en in december is de 

museumbunker Leusden officieel geopend. Kunstwerk Fietspad N225 – app – op 

Grebbeberg -  gereed, officiële opening begin 2015.  Het herstel van het 

hoornwerk Rhenen gestart in november. Gemeente Rhenen heeft besloten om 

het museumkwartier aan te pakken daarmee wordt ook het project Rondeel – 

meer zichtbaar maken Grebbelinie – opgestart. Uitvoering 

Grebbeliniesymphonie op 20 dec  in de Cunerakerk  is een bijdrage van het 

programma Grebbelinie Boven Water  aan de herdenking van 75 jaar slag om de 

Grebbeberg.  

 recreatie: nieuwe Fietsgids Grebbelinie in maart, wandelpad Station Veenendaal-

De Klomp naar Fort aan de Buursteeg; Grondverwerving ver gevorderd, ruimtelijk 

inpassingsplan fiets- voetpad en deels (overloop)parkeren in overleg met 

gemeente Ede in ontwikkeling.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- inzet vanuit de gemeenten voor de uitvoering van projecten 

- voldoende financiële helderheid bestedingen en financiering onder andere doordat 

de uitvoering van het project Fort aan de Buursteeg plaats vindt do0r de provincie.  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

Uitvoeren 

programma 

Realisatie 

programma; 

div.: zie boven 

 € 3.300.000,- € 1.110.000,-  

 

3.4 Thema Landbouw 

14  Kavelruil en landbouwstructuurverbetering 

Doelen Betere productieomstandigheden landbouw, bevorderen van innovatie en 

stimuleren van duurzame landbouw. Naast dit primaire landbouwdoel wordt het 

middel van kavelruil ook ingezet om EHS-doelstellingen te realiseren 

Omschrijving Uitvoeren van kavelruilen, waarbij op basis van de uitkomsten van quickscans wordt 

bezien welke aanpak per gebied het meest succesvol kan worden ingezet. 

Stand van 

zaken 

In overleg met het  gebied zijn er 2 informatiebijeenkomsten over vrijwillige kavelruil 

in Eemland georganiseerd. In januari 2015 volgen er 2 bijeenkomsten, waar agrariërs 

hun belangstelling kunnen melden bij de gebiedscoöperatie. Vervolgens zal er een 

advies voor de provincie over het vervolgtraject worden opgesteld.  

Een nieuwe opdracht waar momenteel aan gewerkt wordt is een verkenning voor 

verkavelingsmogelijkheden in omgeving van Kolland/Langbroek.  

Kavelruil omgeving Grote Fliertse Dijk is afgerond en gelijktijdig met Modderbeek fase 

1 gepasseerd. Er is in totaal 20,1 ha met 4 partijen geruild en in deze ruil is 10,4 ha 

BBL grond verkocht.  

De eerste gesprekken over een kavelruil in Binnenveld zijn gestart (gemeente 

Rhenen) en worden in 2015 voortgezet (SBB). In het voorjaar wordt meer 

duidelijkheid verwacht over de te volgen methode van kavelruil.  

Kavelruil Zeist voor realisatie natuurdoelen en landbouwstructuurverbetering is in 

2014 niet gereedgekomen omdat 1 partij zich teruggetrokken heeft. Mogelijk in 

kleinere vorm begin 2015.  

Kavelruil Kromme Rijnstreek: De ophanden zijnde verkoop van boerderij De Groote 
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Maat moet de opmaat vormen voor een kavelruilproject in de Kromme Rijnstreek. 

Wanneer en hoe dit gestalte kan krijgen is allereerst afhankelijk van het resultaat van 

de verkoop van deze boerderij en of er een opkomende pachter uit deze regio naar 

deze boerderij kan verhuizen.  

Operationaliseren LOG: in 2014 is ambtelijk en bestuurlijke goedkeuring verkregen 

voor vestiging van een innovatief mestverwerkingsbedrijf aan de Spoorlaan. Er zijn 

twee geïnteresseerde ondernemers. In 2015 wordt het traject voor wijziging 

bestemmingsplan in gang gezet.  

Pilot bouwblokuitbreiding is niet uitgevoerd. Er waren geen aanvragen vanuit de 

sector en in de PRV zijn voorwaarden voor uitbreiding van het bouwblok opgenomen. 

Er lijkt sprake van onderbesteding, verwachting is dat gehele budget zal worden 

besteed aan beoogde doel. Er is een groot aantal zaken in voorbereiding (zoals 

Eemland en Binnenveld) en  er zal veel geld worden uitgegeven voor kavelruil 

Modderbeek:  (€246.000). 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 Opzetten van kavelruilbureau in U-Oost (O-gen) wordt verkend.  

 Tijdige beschikking proceskosten afgeven voor kavelruil Eemland i.k.v. AVP. 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

6 kavelruilen 1 kavelruil 

afgerond 

 € 560.000,- € 286.000,- 

 

15 Duurzame landbouw en innovatie 

Doelen  Bevorderen van innovatie en stimuleren van duurzame landbouw 

Omschrijving Uitvoering van projecten waar ondernemers meer doen dan wat wettelijk 

voorgeschreven is op het gebied van duurzame landbouw en milieu. 

Stand van 

zaken 

Diverse projecten en activiteiten op het gebied van ammoniakreductie, reductie 

nutriëntenbelasting en energie zijn uitgevoerd. Deze zijn gefinancierd vanuit het AVP 

en het LaMi budget. Het bereik van de projecten loopt uiteen van enkele tot meer dan 

200 agrarische bedrijven. Waar noodzakelijk zijn ook bedrijven in de keten betrokken. 

Kennis uit de projecten is verspreid naar alle agrariërs via de Aanjager (krant, oplage 

4000, 2x per jaar) en jaarlijkse thema avonden. 

Interessante nieuwe projecten die nu in voorbereiding zijn: subsidieregeling 

studiegroepen energiebesparing veehouderij en een project gericht op 

precisiebemesting. Daarnaast wordt ingezet op een vervolg aan het project 

duurzaam bodembeheer, dat in juli 2014 eindigt.  

Het budget wordt ook aangewend voor projecten op het gebied van energie, omdat 

dit integraal deel  uitmaakt van duurzame bedrijfsvoering. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 Financiële realisatie loopt achter. Dit is een gevolg van de beperkte investerings-

ruimte bij agrariërs, onder meer door beperkte investeringsbereidheid bij 

banken. Om hierop grip te krijgen is een projectplan opgesteld waaruit blijkt dat 

de verwachting nu is dat de middelen benut zullen worden. In 2015 wordt scherp 

gekeken naar de realisatie zodat, indien nodig, tijdig kan worden bijgestuurd. 

 Voor ammoniakreductie is inmiddels in het kader van de PAS een convenant 

gesloten tussen de agrarische sector en het Rijk, waarbij de agrarische sector aan 

zet is voor reductie van 10 kton N. Doordat agrariërs willen wachten op 
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duidelijkheid over de effecten voor hun bedrijf, is het tot dusver ondanks de 

nodige inspanningen niet mogelijk geweest om activiteiten gericht op 

ammoniakreductie te starten. Begin 2015 organiseren we als Gebiedscoöperatie 

een (leden)bijeenkomst om te bepalen wat we als gebied aanvullend op het 

convenant nog kunnen doen.  

 Met de provincie is voor de zomer afgesproken dat de subsidieverordening zou 

worden aangepast. Dit kost tijd want aanpassing van de subsidieverordening  

gebeurt niet voor elk project afzonderlijk maar gaat in cohorten.  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties 

AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget tot 

en met 2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

33 onderne-

mingen 

(binnen 3 

projecten) 

1 project 

gestart, 2 in 

voorbereiding:  

 AVP € 400.000,- 

+ LaMi 

€254.000,- 

(2013-2015, 

Oost + West 

samen) 

AVP €  111.000,-  

+ LaMi 

€144.134,-,- 

(Oost + West 

samen) 

 

16 Stadslandbouw en/of multifunctionele landbouw 

Doelen Betere verbinding van stad en platteland 

Omschrijving Het bevorderen van de verbinding tussen burgers enerzijds (zowel in steden als in 

dorpen) en de agrarische sector anderzijds. 

Stand van 

zaken 

De stand van zaken is uitgebreid beschreven in de tussenrapportage ‘Ontwikkelingen 

verbinding stad en platteland Utrecht Oost’.  Deze geeft een goed beeld van de 

ontwikkelkansen op dit moment. Vanuit de gebiedscoöperatie  wordt ingezet op 

enerzijds het verbinden van initiatieven en netwerkvorming en anderzijds op het 

ondersteunen van enkele initiatieven. Bij het eerste gaat het om communicatie, leren 

en het aan elkaar koppelen van initiatieven. Bij het tweede gaat het om 

ondersteuning van stadslandbouwinitiatieven en voorbereiding van mogelijke 

subsidieaanvragen. 

Stadslandbouw: In 2014 is een  'verkenning stads(rand) landbouw’ afgerond. De 

conclusies  zijn verwoord in bovengenoemde rapportage. In het gebied zijn diverse 

particulieren en gemeenten die stadslandbouwinitiatieven ontplooien. Vanuit de 

gebiedscoöperatie zal de ondersteuning zich richten op initiatieven in de 

stadsranden (bv. Zeist en Utrecht). 

Versterken netwerk en ketens regionaal voedsel: Er zijn diverse activiteiten 

ondernomen voor het verbinden van initiatieven (Boerenhart, Local2Local, Markthal, 

partijen Zeist en omgeving). Verder is een Strekendiner georganiseerd, waarbij 

vertegenwoordigers van initiatieven uit zowel Utrecht-Oost als de FoodValley regio 

zijn samengebracht met leden van Gebiedscoöperatie O-gen (onder meer horeca, 

gemeenten, particuliere leden). Tevens zijn enkele subsidieaanvragen in 

voorbereiding.  

Maatschappelijke diensten: Conform het afsprakendocument wordt in dit thema 

voorgesorteerd op het nieuwe GLB. In 2013 heeft ANV Vallei Horstee samen met CLM 

en O-gen gewerkt aan een concept gebiedsofferte. Andere ANV’s hebben zich 

aangesloten. Het vervolg wordt door de ANV’s zelf georganiseerd met Vallei Horstee 

als trekker. Hierbij wordt vooralsnog geen ondersteuning van O-gen gevraagd..  

Tot slot is er het Foodvalley project ‘Vallei Boert Bewust’, dat als hoofddoel heeft om 
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burgers en boeren met elkaar te verbinden. Dit project is uitgebreid naar Utrecht-

Oost. Er hebben zich inmiddels 37 deelnemers aangemeld, waarvan 13 in Utrecht. 

Het aantal deelnemers blijft groeien, het project loopt nog tot en met eind 2015.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- financiële en doelrealisatie nog te beperkt. Dit is ondermeer  een gevolg van de 

beperkte investeringsruimte bij agrariërs.  

- Vastleggen prestaties: in Foris zijn alleen de prestaties vastgelegd die volgen uit de 

ingediende subsidieaanvragen (aantal: 2). Er zijn echter ook prestaties gerealiseerd 

via inzet van procesgeld via O-gen (aantal: 2). Deze laatste moeten nog worden 

vastgelegd in Foris.  

- geld wordt niet volledig benut: overleg hierover met de provincie  

Indicatoren Doelstelling 

2015 

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014 

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

30/7/2014 

6  (6,5) 

arrangementen  

4 (waarvan 2 

nog niet in 

Foris) 

I.v.m. niet 

volledig be-

nutten budget 

€ 350.000,- € 45.000,- 

 

3.5 Thema 5: Recreatie 

17 Recreatieve poorten en TOPs 

Doelen Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen 

ondernemerschap  

Omschrijving In het afsprakendocument is een budget van € 540.000 opgenomen voor de realisatie 

van de AVP-doelstelling "ontwikkelde recreatieve poorten of toeristische 

opstappunten". Een deel van het budget is verbonden aan het provinciale 

Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme, dat als kader dient voor aanwending 

van deze budgetten.  

Doel van het project is de ontwikkeling van een herkenbaar en samenhangend 

provinciaal netwerk van poorten en toeristische opstappunten (TOPs), als onderdeel 

van het Recreatief Hoofdnetwerk van de provincie  en waarmee toegang wordt 

geboden tot gebieden en landschappen. Doel is dat dit netwerk als een 

samenhangend geheel van regionale routes functioneert. 

Stand van 

zaken 

De provincie heeft aan de gebiedscoöperatie opdracht gegeven voor  het realiseren 

van 16 TOP’s en Poorten . Er heeft een organisatorische verandering plaatsgevonden 

in de sturing van het project mede door een opdeling in 2 deelprojecten zijnde 

Kromme Rijn en Heuvelrug/Eemland.  Met de aanvraag van een subsidie voor het 

hele project door O-gen is een versnelling aangebracht in het project en zijn de 

administratieve lasten verminderd. In oktober is de subsidie verleend voor 14 TOP’s 

voor Heuvelrug/Eemland en 2 TOP’s voor Kromme Rijn. Eind 2014 zijn 8 TOPs in 

productie gegaan: Fort bij Vechten,  Linielanding, Eemnes, Slot Zeist, De Kuil,  De 

Generaal, Paleis Soestdijk en Wijk bij Duurstede. Daarnaast zijn er definitieve 

afspraken gemaakt met diverse onderneming om in 2015 nog minimaal 8 TOP’s te 

kunnen realiseren. Voor eind 2015 zullen daarmee alle 16 TOP’s gerealiseerd zijn. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- tijdige realisatie op locatie 

- realisatiekracht projectteam, om grip te krijgen op de uitvoering wordt een 

gedetailleerde planning opgesteld (klaar tweede week van januari). Zodat eventuele 

vertraging op weekniveau opgemerkt en aangepakt kan worden.    

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

Subsidie 

beschikt of al 



 

 

 

 

 22 

AVP Utrecht-Oost |voortgangsrapportage december 2014 

  

 

31-12-2014  2015 uitgevoerd 

31/12/2014 

16 8 in productie  € 540.000,- € 540.000,- *) 

*) Dit wijkt af van Foris. Er moet nog worden gecorrigeerd voor verkeerd geboekte posten. 
 

18 Optimalisatie fietsroutenetwerk 

Doelen Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen 

ondernemerschap. 

Omschrijving Doel van het project is een betrouwbaarder, beter functionerend en aantrekkelijker 

fietsknooppuntensysteem voor de recreant.  

Het streven is dat het systeem geen fouten meer bevat, beter aansluit op andere 

provincies en beter aansluit op het toeristisch-recreatief product (Poorten/TOPs, 

cultuurhistorische bezienswaardigheden, kernen, etc.). 

Opdrachtgever is Provincie Utrecht, opdrachtnemer voor Utrecht-Oost is 

Gebiedscoöperatie O-gen. 

Stand van 

zaken 

In juni 2014 is het geoptimaliseerde fietsroutenetwerk officieel opgeleverd. Het 

project is daarmee afgerond. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 geen 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

1  1  € 209.000,- € 208.000,- 

 

19 Wandelroutenetwerk 

Doelen 

 

Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen 

ondernemerschap  

Omschrijving Realiseren aaneengesloten wandelroutenetwerken en infrastructuur in Utrecht-

Oost. 

Stand van 

zaken 

Het project wandelroutenetwerk is ondergebracht bij één projectleider voor heel 

Utrecht-Oost. Op deze manier is meer focus en overzicht aangebracht in dit project.  

In Kromme Rijn is realisatie van de volgende paden aanstaande: klompenpad Fort 

Vechten / Nieuw Wulven, Waalse Bos en het klompenpad  Polder Blokhoven. In 

december dient gemeente Houten een AVP subsidieaanvraag in voor een 

wandelpad bij Linielanding. In Arkemheen- Eemland wordt gewerkt aan twee 

klompenpaden als aanvulling op het bestaande netwerk. Deze zijn gelegen in de 

gemeente Bunschoten. In Leusden worden de mogelijkheden onderzocht voor de 

realisatie van een Klompenpad in Stoutenburg. In de Vallei is een nieuw  pad in de 

gemeente Renswoude aangevraagd. Bijzonder is dat dit pad grotendeels voert over 

nieuwe landgoederen. Op de Utrechtse Heuvelrug is een discussie gevoerd over de 

toekomst van de routes, gerelateerd aan de liquidatie van het recreatieschap UHVK. 

Daaruit is gekomen dat het wandelproject Stichtse Lustwaranda wordt uitgevoerd 

(met oud geld), en er verder volstaan wordt met het huidige Nationaal Park 

wandelnetwerk.  

Resterende middelen worden in 2015 ingezet om regionaal vorm te geven aan het 

provinciaal routenetwerk.  In 2015 wordt een plan opgesteld voor Kromme Rijn en 
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voor Gelderse Vallei. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- ontbreken van een totaal visie met betrekking tot aaneengesloten 

wandelroutenetwerk, hieraan wordt gewerkt in overleg met de provincie Utrecht 

- realisatie Utrechtse Heuvelrug blijft achter doordat de discussie over paden in dit 

gebied geen concreet plan heeft opgeleverd (november 2014). Er is een nieuwe 

projectleider benoemd, deze werkt aan het herformuleren van de aanpak.  

- beheer en onderhoud 

- er lijkt sprake van onderbesteding, inmiddels is duidelijk dat gehele budget zal 

worden besteed aan beoogde doel.  

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 31-

12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

1 route/samen-

hangend 

netwerk 

7 routes in 

uitvoering dan 

wel in uitvoering 

in 2015 

 € 180.000,- € 33.000,- 

 

20 Recreatieterrein en groengebied Amersfoort/SOK Laakzone 

Doelen 

 

Completeren recreatieve hoofdnetwerken, landschap beter beleven, ondersteunen 

ondernemerschap  

Omschrijving Aanleg van recreatieve voorzieningen in het kader van de staduitbreiding van 

Amersfoort (wijk Vathorst). In hoofdzaak betreft dit aanpassingen aan de waterloop 

de  Laak, zodat deze bevaarbaar wordt voor kleine vaartuigen, het realiseren van 

een nieuwe vaarweg vanaf Laak naar het Randmeer, en de aanleg van nieuwe fiets 

en wandelverbindingen. Mede doelstelling is een verbetering van de afwatering van 

het gebied Vathorst en Nijkerkerveen. In het kielzog van deze activiteiten zijn de 

mogelijkheden voor een nieuwe horecagelegenheid geschapen (De Kooi) en zijn 

overbodige gronden die aangekocht waren voor dit project, middels een 

kavelruilproject weer herverdeeld onder de zittende agrariërs.  

Stand van 

zaken 

De uitvoering van het project ‘Convenant Laakzone’  loopt. Elke 2 maanden vindt er 

voortgangsoverleg plaats. Gebiedscoöperatie O-gen is hierbij procesmatig 

betrokken als lid van de ambtelijke en bestuurlijke projectgroep. De uitvoering van 

deze opgave vindt plaats door de afdeling UFL. Voor Laakzone is een 

bezwarenprocedure afgewikkeld. Een deelnemer heeft beroep bij de rechtbank 

ingediend als bezwaar tegen de kavelaanvaardingssubsidie (POP). Deze is via een 

schikking met het Projectteam Laakzone afgerond. Verder spelen voor Laakzone 

enkele kadastrale vragen. Totale kosten € 3.5 milj; Financiering van het project 

deels vanuit AVP 2007-2011 (€ 3 milj.) en € 0.5 milj. vanuit de huidige AVP periode. 

Bij Vathorst is recent grond verworven voor de aanleg van een recreatieterrein. 

Hiervoor wordt in 2015 een inrichtingsplan gemaakt. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

Geen  

 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 
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N.v.t. N.v.t.  € 300.000,- *) € 300.ooo,-**) 

*)    In het Afsprakendocument was foutief  € 500.000 geprogrammeerd  

**) Financiën  lopen volledig via provincie, bedrag moet nog worden verwerkt in Foris 

 

3.6 Thema Leefbaarheid  

21 LEADER programma Kromme Rijnstreek 

Doelen Stimuleren van de fysieke en sociaaleconomische vitaliteit op het platteland. 

Omschrijving De Kromme Rijnstreek werkt aan fysieke en sociaaleconomische vitalisering van het 

platteland op basis van het Europese Plattelands OntwikkelingsProgramma Leader. 

In het LEADER Ontwikkelingplan 2007-2013, dat is opgesteld door de lokale 

Plaatselijke Groep, zijn de belangrijke thema’s: versterken van de streekidentiteit; 

het verbeteren, ontsluiten en vermarkten van natuur, milieu, cultuurhistorie en 

landschap (ofwel “fysieke vitalisering”); behouden en verbeteren van de 

leefbaarheid van het platteland en de kleine kernen d.m.v. het opzetten van nieuwe 

economische activiteiten en nieuwe sociale voorzieningen in de streek en behoud 

en ontwikkeling van basisvoorzieningen en ondernemerschap in (kleine) kernen. 

Voor de uitvoering Leader is via de provincie alleen POP-geld beschikbaar, geen 

AVP-geld. Benodigde co-financiering komt uit het gebied en/of het Streekfonds. 

Stand van 

zaken 

In de huidige LEADER-periode hebben ruim 40 projecten een bijdrage gekregen 

vanuit LEADER Kromme Rijn: Europees budget en/of een bijdrage vanuit het LEADER 

Streekfonds (bijdragen van gemeenten en Waterschap). De onderstaande 

Leaderprojecten zijn beschikt en in 2014 uitgevoerd en/ of afgerond: 

 Wandelpad en informatievoorzieningen Waalse Bos (Waalse bos, verdronken 

bos)  opgeleverd 

 Klompenpad Polder Blokhoven  opgeleverd  

 Nederlangbroekse Kastelenpad geplande oplevering december 2014 

 Kersenmuseum in Cothen   opgeleverd 

 Werk aan de Korte Uitweg: multifunctionele accommodatie, geplande 

oplevering december 2014 

 Multifunctionele accommodatie in Langbroek  opgeleverd 

 Pracht en Kracht Kromme Rijnstreek  afronding december 2014 

 Samenwerkingsproject Limissie (rond thema Limes)  afronding maart 2015 

 Transnationale samenwerkingsproject “Kersen”  afgerond 

 Doe-geld voor jongereninitiatieven  afronding januari 2015 

 Streekplatforms Kromme Rijnstreek 

In totaal is voor ca. € 152.000 aan projecten gerealiseerd. 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

Omdat eind 2014/ begin 2015 nog enkele projecten afgerond moeten worden en 

hierbij begeleiding door de LEADER-coördinator en Gebiedscoöperatie O-gen 

wenselijk is, is ook voor de proceskosten LEADER uitstel aangevraagd tot 1 juni 

2015. 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

1 1  N.v.t. N.v.t. 
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22 LEADER: nieuwe periode 

Doelen Stimuleren van de fysieke en sociaal-economische vitaliteit op het platteland. 

Omschrijving Er wordt toegewerkt naar een nieuwe LEADER periode 

Stand van 

zaken 

In Oost is een LEADER-gebied, bestaande uit twee deelgebieden (kromme Rijn en 

het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei). Deze deelgebieden werken samen een 

nieuw plan uit. De gebiedscoöperatie  gaat ondersteunen in de aanloop naar de 

nieuwe Leader periode en heeft hierin een coördinerende rol.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

- geen 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

N.v.t. N.v.t.  N.v.t. N.v.t. 

 

3.7 Thema  overig/zonder thema 

23 Samenwerkingsagenda (SAG) 

Doelen 

 

Ondersteuning van projecten en activiteiten gericht op versterking landschap en 

beleving landschap. 

Omschrijving In het kader van de samenwerkingsagenda (SAG)  in het Nationaal Landschap 

Arkemheen en Eemland is € 0,1 mln beschikbaar. Deze middelen zijn vrij besteedbaar 

voor projecten binnen dit gebied. 

Stand van 

zaken 

Beoogde projecten die vanuit de SAG gelden zullen worden gefinancierd zijn 

bijvoorbeeld: het breed gedragen initiatief Vogelboulevard. Dit krijgt in de tweede 

helft van 2014 zijn beslag  als gemeenten een besluit nemen over de locatie en de 

cofinanciering.  De gemeenten Eemnes en Bunschoten hebben reeds toegezegd 

(subsidieaanvraag € 50.000 volgt). 

Voor initiatieven die de bewustwording  van de kernkwaliteiten van het landschap 

versterken wordt een  nieuwe invulling gezocht. Dit zal o.m. gebeuren in samenhang 

met initiatieven vanuit de Regio Amersfoort (regiomarketing) en Vogelbescherming 

(Nationale Vogelweek). 

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

-  bestemming voor het resterende bedrag (na aftrek van de subsidie voor 

vogelboulevards) samen met de provincie Utrecht.  

Indicatoren Doelstelling 

2015 

Realisatie 

2014 

 Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

N.v.t. N.v.t.  € 100.000,- *) € 10.000,- 

*) volgens Afsprakendocument is dit AVP-oud 

 

24 RBV-budget 

Doelen Binnen het AVP "vrij besteedbare middelen"; geen concrete doelstellingen 

Omschrijving Met de gemeenten Renswoude en Woudenberg zijn afspraken gemaakt over de 

afdracht van zogeheten RBV-gelden (Regeling beëindiging veehouderijtakken). Het 

gaat daarbij om de verrekening van kosten die werden gemaakt voor de sanering van 
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de intensieve veehouderij en van opbrengsten die worden gegenereerd via de 

verkoop van woningbouwkavels. Deze afspraken vloeien voort uit het 

reconstructieplan en zijn vastgelegd in verschillende bestuursovereenkomsten 

(Woudenberg: 27-09-2004, Renswoude: 14-1-2002 en 6-3-2007). Aldus is bepaald dat 

Woudenberg in totaal 2,45 mln. afdraagt aan de provincie en Renswoude 1,5 mln, in 

totaal 3,95 mln. In de overeenkomsten staat verder dat de provincie de afdrachten, 

na aftrek van de kosten, zal investeren in het Reconstructiegebied en de Grebbelinie.  

Stand van 

zaken 

Voor dit budget is een lijst met potentiële projecten opgesteld en afgestemd met de 

provincie Utrecht. Bij het uitvoeren van projecten vanuit dit budget is in de afgelopen 

periode terughoudendheid betracht. Dit omdat wij dit budget ook hebben opgevat 

als risicobuffer. In december is de balans opgemaakt met betrekking tot de huidige 

besteding en de te verwachten bestedingen op basis van de huidige projectenlijst. 

Daarbij is kritisch gekeken naar de budgetten voor de projecten.. Verwachting is nu 

dat er nog voor € 200.000 aan ruimte is. In 2015 zal op basis daarvan een 

geactualiseerde projectenlijst worden opgesteld en voorgelegd aan de provincie. 

Hierbij worden ook de nog te verwachtten financiële risico's in de rest van het 

programma meegenomen.    

In de afgelopen periode is onder meer geld aangevraagd voor MTB/ en ruiterroutes. 

De ruiterroute is in aanleg. Met betrekking tot de mountainbikeroutes,  is in het 

voorjaar een route aangelegd bij de bossen van Zeist en Austerlitz door HUL. In het 

najaar in de bossen van Austerlitz en Kwintelooyen. Deze laatste is 6 december 

feestelijk geopend! Ook is er opdracht verstrekt om de routes uit te werken voor de 

gehele heuvelrug. Hierbij is contact gezocht met het Goois Natuur Reservaat om 

samen te werken.  

Aandachts-

punten m.b.t. 

doelrealisatie 

 voorstel besteding 2015 

Indicatoren Afgesproken 

prestaties AVP  

Gerealiseerde 

prestaties tot 

31-12-2014  

Voortgang 

project 

AVP-budget 

tot en met 

2015 

Subsidie 

beschikt of al 

uitgevoerd 

31/12/2014 

geen N.v.t.  € 500.000,-*) € 149.000,- 

*) In Afsprakendocument stond € 900.000 RBV, inmiddels gewijzigd in € 500.000 

 

 

 Rest 

 De kosten voor de uitvoering van AVP-oost moeten nog worden verwerkt in de 

projecten die opgenomen zijn in Foris. Het gaat hierbij om out-of-pocket kosten en 

kosten van uren van projectleiders.   
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4. Voortgang 2014 
 

4.1  AVP Utrecht-Oost in 2014: meer kracht op uitvoering en tonen van de resultaten 

In de voortgangsrapportage 2013 werd al aangegeven dat de uitvoering op stoom is. Zoals blijkt uit het 

grote aantal groene projecten en het feit dat er maar één rood project is. Op een aantal projecten is de 

uitvoering aangescherpt door te kiezen voor een andere projectopzet om de uitvoering te versnellen. 

Zoals afgesproken wordt gewerkt aan een actualisering van het afsprakendocument, dit heeft echter 

nog niet de afgesproken vaart. Hierin wordt meteen ook de 'aanvullende opgave AVP 'opgenomen.  

 

4.2 Aandachtspunten in het AVP proces 2014  

a. Actualiseren afsprakendocument 

Een van de acties die nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is het aanpassen van het 

afsprakendocument. Dit is van belang omdat er tussentijds een aantal belangrijke veranderingen zijn 

geweest in de afspraken (met name toevoegingen en concretiseringen). Belangrijkste daarin was de 

aanvullende AVP-opgave zoals afgesproken in de zomer van dit jaar.  

 

b. DLG 

Het programmabureau is met de provincie in overleg over de gevolgen van de transitie van DLG. Daarbij 

gaat het zowel om beschikbare FTE's als de kwaliteit van deze FTE's. Wij uiten hierbij onze zorg over de 

beschikbaarheid van (senior) medewerkers op het gebied van grond. Nadere analyse, samen met 

Utrecht-West, wijst uit dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van beschikbare mensen op het gebied 

van grond onvoldoende is om de (nieuwe) opgave goed uit te kunnen voeren. In overleg met de 

provincie is afgesproken dat we dit willen oplossen door het inhuren van mensen. Over de financiering 

van de kosten moet nog nader worden overlegd met de provincie. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan 

dat dit gefinancierd wordt vanuit de proceskosten. 

 

c. Foris en subsidieproces 

Om het subsidieproces te versterken is gezocht naar een nieuwe intaker met veel kennis van het 

subsidieproces bij de provincie Utrecht in combinatie met lopende contacten. De intake loopt op dit 

moment goed. Door een zware inspanning, met name vanuit de provincie, is de projectenlijst in Foris 

sterk opgeschoond. Daarnaast is gebleken dat in sommige gevallen het budgetproject niet is 

geactualiseerd waardoor een verschil is ontstaan tussen schijnbaar beschikbaar budget en werkelijk 

beschikbaar budget. In deze voortgangsrapportage is uitgegaan van het werkelijke beschikbare budget. 

In de komende maanden zal gewerkt worden aan dit financiële aspect van Foris. Wij zijn blij dat er 

inmiddels een afspraak is dat maximaal 6 personen schrijfrechten hebben in Foris, waardoor het risico 

kleiner is dat onbekende projecten zonder overleg met ons in Foris worden geboekt.  

  

d. Proceskosten  

Naar aanleiding van de aanvraag van de subsidie voor de proceskosten is, in overleg met de provincie 

en programmabureau west, gekeken naar de hoogte van de proceskosten om daarmee gevoel te 

krijgen over de verhouding proceskosten/projectkosten. Dit werd gedaan omdat de indruk bestond dat 

de opzet van de uitvoering in Oost zou leiden tot fors hogere proceskosten. Conclusie was dat dit niet 

klopt, de werkelijke kosten van Oost waren zelfs lager en de relatieve kosten (t.o.v. het totale 

programmabudget) slecht iets hoger.  

 

e. Eerste gedachten eventuele opvolger van de Agenda Vitaal Platteland na 2015 
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De huidige AVP gaat in 2015 het laatste jaar in. Vanuit de provincie zijn de doelstellingen voor natuur 

(realiseren EHS) en de grondverwerving en verkoop nog niet bereikt en daarvoor is ook een looptijd tot 

en met 2025 voorzien. Dit betekent dat er ook na 2015 nog volop inspanning nodig is voor deze doelen. 

Ook het gebied zelf wil verder bouwen aan de ontwikkeling van haar landelijk gebied. De afgelopen 

jaren heeft het gebied daartoe haar eigen Gebiedscoöperatie O-gen opgezet. De leden bestaan uit de 

gemeenten en waterschappen uit het gebied, maatschappelijke organisaties, grondeigenaren, burgers 

en bedrijven die zich betrokken voelen bij het gebied. Samenwerking vanuit welgemeend eigen belang 

van de leden staat daarin centraal. Door de krachten te bundelen willen zij het publiek, 

maatschappelijk en sociaaleconomisch kapitaal bijeenbrengen om ontwikkelingen op het gebied van 

natuur, water, landbouw, vrije tijd, ruimtelijke kwaliteit en economie  in gang te zetten en te realiseren.  

Daarmee werkt het gebied niet alleen aan een inhoudelijke agenda voor een vitaal platteland, maar 

ook aan een nieuwe werkwijze voor gebiedsontwikkeling. Je zou kunnen zeggen: gebiedsontwikkeling 

3.0, waarin de samenleving voorop gaat en op participatieve wijze haar eigen agenda ontwikkelt en 

uitvoert. De provincie is voor deze agenda dé  strategische partner voor het gebied. Gezamenlijk wil het  

gebied  met de provincie vanuit deze coöperatieve gedachte werken aan een nieuwe Agenda Vitaal 

Platteland voor de periode 2016-2020.  

 

f. Grondzaken 

Momenteel  (dec. 2014) wordt een projectplan grondzaken opgesteld voor de periode 2015-2016 met 

een programmatische doorkijk naar 2021. In dit projectplan wordt beschreven welke resultaten in deze 

periode behaald moeten worden en hoe deze tot stand kunnen komen om ook de middenlange 

termijndoelen in bijvoorbeeld de prioritaire gebieden te halen. Er wordt onderscheid gemaakt in de 

verwervingsopgave en de verkooptaakstelling die in Utrecht-Oost aan de orde is. In het projectplan 

wordt een (zo veel mogelijk) gespecificeerde opzet gegeven van benodigde expertise, menskracht en 

kosten. De transitie van DLG’ers naar de provincie maakt hier deel  van uit. In januari 2015 willen we, op 

basis van dit projectplan, in gesprek gaan met de provincie. 

 

g. LaMi 

In 2013 is op het gebied van duurzame landbouw een extra opdracht gegeven aan de gebieds-

commissies  voor uitvoering werkzaamheden LaMi. Dit is bij AVP ondergebracht. De doelstellingen voor 

LaMi sluiten aan bij die van AVP. De werkwijze is wel anders. De opdracht is om aan de doelstellingen te 

werken met als taken: vergroten bewustwording; onderzoek naar haalbare en betaalbare maatregelen 

en het opzetten van kennisnetwerken en samenwerking in de keten. Onder de vlag van LaMi worden 

bijeenkomsten goed bezocht en nieuwsbrieven en de Aanjager goed gelezen.  Met name bij vergroten 

bewustwording en samenwerking in de keten speelt LaMi in op actualiteiten. Dit is mogelijk omdat het 

LaMi budget in de vorm van opdrachten is weg te zetten, waardoor we snel en flexibel kunnen zijn. Voor 

de nieuwe AVP periode streven we naar het samenvoegen van de opdracht ten aanzien van duurzame 

landbouw vanuit AVP en LaMi, met behoud van de vlag LaMi.  

 

h. Efficiënte uitvoering 

Met de provincie is afgesproken dat, als het doel is gerealiseerd maar er budget resteert, dit tot 

€  500.000, mag worden ingezet voor andere projecten, mits deze niet strijdig zijn met provinciale 

doelstellingen. Tot nog toe is ervoor gekozen om hier niet op te programmeren omdat nog 

onvoldoende duidelijk was om welk bedrag het gaat en of dit gebruikt zou moeten worden voor het 

oplossen van eventuele financiële problemen bij andere projecten. Op een aantal budgetten  blijft 

inderdaad geld over terwijl de doelen zijn behaald. In het voorjaar van 2015 wordt hiervan de balans 

opgemaakt en komt O-gen met een bestedingsvoorstel. 
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Bijlage 1 - Dashboard AVP Utrecht-Oost 
 

Status Kleur 

Ligt op schema Groen 

Kent knelpunten / is vertraagd of uitgesteld Oranje 

Ligt stil / ondanks planning nog niet gestart Rood 

Vervallen / niet van toepassing Grijs 

Gereed / afgerond Blauw 
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Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afsprakendocument: Biodiversiteit, kwaliteit 
water en bodem 

            

 

1 Synergieproject "Bekenprogramma Vallei"         
 

3.652 3.652  

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam           

 

 

  D 2015 beekherstel 17,8 km           
 

 
  D 2013 waterovereenkomsten met WVV en HDSR           

 
 

2 Synergieproject Kromme Rijn         1.333 1.303 
 

  projectmanager: Hanneke van Wijk            
 

 

  
integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek 
afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam           
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  D 2015 10,8 km, 4 km slibvang           
 

 
  D 2013 waterovereenkomsten met WVV en HDSR           

 
 

3 KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering          450 0 
 

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap 
afsprakendocument AVP: verbeterde kwaliteit oppervlaktewaterlichaam           

 

 

  D 2015 Eem is natuurvriendelijk ingericht           
 

 
  D 2013 Samenwerkingsovereenkomst            

 
 

4 Uiterwaarden Neder-Rijn         5.100 1.625 
 

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur           

 

 

  D 2015 Verwerving/Inrichting nieuwe natuur XX ha           
 

 
  D 2013 projectplan en organisatie           

 
 

5 Binnenveld-West         N.v.t. N.v.t. 
 

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur           

 

 

  D 2015 beheerplan N2000 klaar, 10 ha + PM verwerving/inrichting nieuwe natuur           
 

 
  D 2013 maatregelenpakket N2000 vastgesteld           

 
 

6 Faunapassages en ecoducten         0  22  

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Heuvelrug 
afsprakendocument AVP: gerealiseerde faunapassages en ecoducten           

 

 

  D 2015 3 tot 4 ecoducten           
 

 
  D 2013 voorbereiding / projectplan           

 
 

7 Grondzaken       
 

N.v.t. N.v.t. 
 

  projectmanager:Hans Hubers           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauwe Raamwerk 
afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur           

 

 

  D 2015 
 

          
 

 
  D 2013 

 
          

 
 

8 Knooperf Achterveld         50 25 
 

  projectmanager: Anne Jansen           
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integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe natuur binnen groene contour           

 

 

  D 2015 ontwikkeling door private partij gestart           
 

 
  D 2013 publiek programma van eisen           

 
 

9 Overige Natuur         PM 509  

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: realisatie nieuwe natuur           

 

 

  D 2015 N.v.t.           
 

 
  D 2013 N.v.t.           

 
 

10 Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten         300 270 
 

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Heuvelrug / Nationaal Landschap Arkemheen-Eemland 
afsprakendocument AVP: verbeterd leefgebied bedreigde soorten           

 

 

  D 2015 60 ha heideherstel /uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder           
 

 
  D 2013 15 ha heideherstel /uitvoering maatwerk weidevogelbeheer Maatpolder           

 
 

11 Verdrogingsbestrijding         1.562 1.349 
 

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: aanpak verdroging natuur N2000, top- en subtopgebieden           

 

 

  D 2015 maatregelenpakketten in uitvoering in 6 TOP en 13 Sub-TOPgebieden           
 

 
  D 2013 waterovereenkomsten met WVV en HDSR           

 
 

 
Afgeronde projecten           

  
 

 
Sanering en inrichting Valse Bosjes 

    

300 30 
 

 
Herstel Rechthuis Renswoude (vervallen) 

    

  
 Thema nieuwe doelenboom: Landschap /  Thema afsprakendocument: landschap           

 
 

12 Uitvoering convenanten Gelderse Vallei         1.920 225 
 

  projectmanager: Anne Jansen           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Groen Blauw Raamwerk 
afsprakendocument AVP: herstel en in  beheer genomen landschapselementen           

 

 

  
D 2015 afspraken en resultaten volgens 3 convenanten (De Boom, Den Treek en Groene 

Agenda  Leusden)           
 

 

  D 2013 afsluiten convenant de Boom           
 

 
Thema nieuwe doelenboom:  Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie           
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13 Grebbelinie         3.300 1.100 
 

  projectmanager: Herman Ruiter           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Grebbelinie boven water 
afsprakendocument AVP: militair erfgoed / Grebbelinie           

 

 

  D 2015 
Doelstellingen programma Grebbelinie gerealiseerd; in 2013 is programma 
herzien           

 

 

  
D 2013 diverse: naast publieksgerichte activiteiten met name herstel coupures en start 

ontwikkeling Fort a.d. Buursteeg           
 

 

Thema nieuwe doelenboom:  Landbouw /Thema afsprakendocument: landbouw           
 

 
14 Kavelruil en landbouwstructuurverbetering         560 286 

 
  projectmanager: Paulien Keijzer           

 
 

  
integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen 
afsprakendocument AVP: verbeterde ligging en bereikbaarheid landbouwgrond           

 

 

  
D 2015 operationaliseren LOG; pilot bouwblokuitbreiding; 

landbouwstructuurverbetering           
 

 

  D 2013 LOG-Spoorlaan; verkenning kavelruil Binnenveld           
 

 
15 
 

Projecten duurzame landbouw en innovatie                                                                              AVP  
                                                                                                                                                               LaMi (Oost + West)         

400 
254 

111 
144  

  projectmanager: Marjon Groot Nibbelink           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen 
afsprakendocument AVP: geïmplementeerde integrale duurzame bedrijfdvoering           

 

 

  D 2015 2 projecten implementatie duurzame bedrijfsvoering           
 

 
  D 2013 Integratie LaMi in projectbureau; vervolg op provinciaal project innovatieve 

stallen 
            

16 Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw          350 45 
 

  projectmanager: Marjon Groot Nibbelink           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Ruimte voor Duurzaam Agrarisch Ondernemen 
afsprakendocument AVP: ontwikkeld nieuw (agrotoeristische) product of dienst           

 

 

  D 2015 6 tot 7 netwerken cq arrangementen           
 

 
  D 2013 1 netwerk cq arrangement           

 
 

Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afsprakendocument: Recreatie           
 

 
17 Recreatieve poorten en TOPs         540 540 

 
  projectmanagers: Edwin Wolvekamp / Hanneke van Wijk           

 
 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug 
afsprakendocument AVP: ontwikkelde recreatieve poorten of overstappunten           
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  D 2015 4 poorten, 12 TOP's           
 

 
  D 2013 KRS: uitvoeren verkenning           

 
 

18 Optimalisatie fietsroutenetwerk         209 208 
 

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug 
afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes           

 

 

  D 2015 
optimalisatie fietsknooppunten netwerk, oplossen knelpunten, nader te bepalen 
medio 2014           

 

 

  D 2013 opstarten van het project           
 

 
19 Wandelroutenetwerk         180 33 

 
  projectmanagers: Hanneke van Wijk           

 
 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap, Kromme Rijn en Heuvelrug 
afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes           

 

 

  D 2015 Kromme Rijn: 1 - 2 paden; Utrechtse Heuvelrug en NLAE: PM           
 

 
  D 2013 uitvoering verkenning           

 
 

20 Recreatieterrein / groengebied A'foort | SOK Laakzone         300 300 
 

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap 
afsprakendocument AVP: ontwikkelde en beheerde routes           

 

 

  D 2015 geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost           
 

 
  D 2013 geen opgave voor Programmabureau Utrecht-Oost           

 
 

Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid           
 

 
21 LEADER programma Kromme Rijnstreek          N.v.t. N.v.t. 

 
  projectmanager: Hanneke van Wijk            

 
 

  
integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek 
afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid           

 

 

  D 2015 Starten met nieuw Leader programma in 2015           
 

 
  D 2013 Vastleggen beschikbare middelen in concrete contracten           

 
 

22 LEADER nieuwe programma 
    

N.v.t. N.v.t. 
 

  projectmanager: Brendan McCarthy           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Kromme Rijnstreek 
afsprakendocument AVP: gerealiseerde nieuwe voorziening leefbaarheid           

 

 

  D 2015 opstellenplan           
 

 
  D 2013 opstellen plan           

 
 



 

 

 

 

 34 

AVP Utrecht-Oost |voortgangsrapportage december 2014 

  

 

23 Samenwerkingsagenda (SAG)         100 10 
 

  projectmanager: Jaap Floor           
 

 

  
integraal gebiedsproject: Nationaal Landschap 
Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen           

 

 

  
D 2015 besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over 

operationele doelen provincie           
 

 

  
D 2013 besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over 

operationele doelen provincie           
 

 

24 RBV-budget         500 149 
 

  projectmanager: Saskia Kemperman           
 

 

  
integraal gebiedsproject: overig; Ruimte Duurz. Agr. Ondern. 
Afsprakendocument AVP: niet verdeeld over operationele doelen/overige doelen           

 

 

  
D 2015 besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over 

operationele doelen provincie           
 

 

  
D 2013 besteding budget aan gelimiteerde lijst projecten; niet verdeeld over 

operationele doelen provincie           
 

 

 

Rest   nvt     

 
Proceskosten gebied oost 

    

  

 
PO Uitvoeringskosten AVP-Oost 2013 
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Bijlage 2 – Majeure projecten met daaronder gekoppelde 

projecten in Foris 
 

Projecten AVP Utrecht-Oost 

Thema nieuwe doelenboom: Natuur, water en bodem / Thema afsprakendocument: Biodiversiteit, 
kwaliteit water en bodem  

1 Synergieproject "Bekenprogramma Vallei" 
 

2910376 PO EVZ/KRW beken Gelderse Vallei 
  

2910332 PO EVZ/KRW Moorsterbeek 
 

2910383  Waardedaling Beekherstel Landgoed Engelaar 
 

2 Synergieproject Kromme Rijn 
 

2910245 PO Synergieprojecten Kromme Rijn 
 

2910355 

 
PO Inrichting Kromme Rijn fase 4 
  

3 KRW inrichting Eem/uitvoering SOK dijkverbetering 
 

2910372 

 
SOK KRW/inrichting natuur langs Eem 
  

4 Uiterwaarden Neder-Rijn 
 

2910249 

 
PO Uiterwaarden Nederrijn 
  

5 Binnenveld-West 
 

  Geen project in Foris (financiering proceskosten) 
 

6 Faunapassages en ecoducten 
 

  Geen project in Foris (financiering proceskosten) 
 

7 Grondzaken 
 

2910217 GZ aankoop Vogelenzang 
 

2910125 Aankoop Van Dorrestein Zeist 
 

2910174 PO HH Sleutelgebied Erica, Broeke en Schouten 
 

2910126 Aankoop Van Dam Sleutelgebied Erica 
 

2910152 Uitgifte in erfpacht/vestiging opstalrecht Landgoed De Paltz te Soest 
 

2910157 HH Sleutelgebied Memerda Huber, Zeist 
 

2910163 PO Aankoop grond Sleutelgebied Erica, Vlaming 
 

2910104 HH Sleutelgebied Erica, Bos 
 

2910166 GV Aankoop Leusden, Alliantie 
 

2910224 PO aankoop v. Gesink, Rhenen 
 

2910225 PO GV aankoop gem Rhenen Elster Buitenwaarden 
2910236 GZ HH Sleutelgebied Erica Kortmann 
2910322 SKR Cothen nagekomen investeringen De Groote Maat 
2910331 Verrekening RF Sleutelgebied Erica 

 
2910379 PO Verzilvering bouwrecht Schupse Bos 

 
2910385 GV Hoogland verkoop grond aan waterschap Vallei en Veluwe 

 
2910393 GV aankoop Elster Buitenwaarden Prot.kerk 

 
2910401 Boscompenstatie A12 Veenendaal 

 
2910347 SKR verkoop Schalkwijkseweg Houten 

 
2910369  GV Kosten Lage Grond 1A Zeist 

 
2910392 GV Inbreng en toedeling kavelruil Modderbeek deel I  

 
 

2910417  PO Inventarisatie grondruil voor landgoed Kolland 
  

 
2910360 GV inbreng en toedeling kavelruil Ruifweg te Leusden 

 
2910408 SKR inbreng in kavelruil Natuursloot Zeist 

 
2910410 GV Inbreng en toedeling in kavelruil Schoolsteegbosjes, Leusden 

 
2910411 GV inbreng grond in kavelruil De Glind 

 
2910412 SKR inbreng in kavelruil Vroege Odijk 

 
2910416 GV kosten middelbuurtseweg 8, Achterberg 
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8 Knooperf Achterveld 
 

  Geen project in Foris (financiering uit proceskosten) 
 

9 Overige Natuur 
 

2910113 PO Inrichting EVZ Vogelenzang 
 

2910208 Behoud bestemming natuur landgoed Beukenburg 
 

2910230 PO Kwaliteitsverbetering natuur landgoed Schepersveld en landgoed Warna 
 

2910147 PO Vleermuizenonderzoek Langbroekerwetering 
 

2910405 PO Uitbreiding stuifzand Bornia 
 

2910231 PO Prunusbestrijding Roghairsparren  

2910117 Realisatie NVO Natuursloot Zeist (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)  

2910116 PO Verbreding Kanaalsloot West (hoort niet onder AVP-budget; bijdrage HDSR en POP)  

10 Verbeterd Leefgebied bedreigde soorten 
 

2910323 PO Uitbreiding nat schraalland Vijverhof 
  

2910160 PO GV Maatwerk Maatpolder 2012  

11 Verdrogingsbestrijding 

2910365 PO Aanpak verdroging Oost 
 2910241 PO Herstelmaatregelen Groot Zandbrink fase 2 
 

 
Afgerond project  (sanering en inrichting Valse Bosjes) 

 
2901125 

 
Aankoop en sanering Valse Bosjes 
  

Thema nieuwe doelenboom: Landschap /  Thema afsprakendocument: landschap 
 

12 Uitvoering convenanten Gelderse Vallei 
 

2901132 Kleinschalige natuurmaatregelen 2008 
  

2910195 PO Ontwikkelen landschappelijke kwaliteit V.d. Grooteveen 
 

2910196 PO Versterken streekidentiteit door erfbeplanting Beukers 
 

2910197 PO Versterken streekidentiteit Nagel 
 

2910198 PO Verbeteren streekidentiteit Eggenkamp 
 

2910199 PO Versterken streekidentiteit door beplanting Middelaar 
 

2910200 PO Versterken streekidentiteit Brouwer 
 

2910201 PO Versterken streekeigen identiteit L.J. Niebeek 
 

2910202 PO Versterken streekeigen identiteit De Graaf 
 

2910227 PO Versterken streekeigen identiteit Smink 
 

2910228 PO Versterken streekeigen identiteit A.C. Niebeek 

  
2910404 PO Restauratie rijksmonument en monumentaal boerderijcomplex Groot Zandbrink 

  
Thema nieuwe doelenboom:  Cultuurhistorie / Thema afsprakendocument: Cultuurhistorie 

 
13 Grebbelinie 

 
2910229 PO Kleine initiatieven "Grebbelinie boven water" 

 
2910266 PO Grebbeliniemaand 2013 

 
2910357 PO Van Duitse Bunker naar Grebbelinie informatiepunt 

 
2910334 PO Coupures Overberg 

 
2910351 GV Fort aan de Buursteeg - Bezoekerscentrum - Fase 2 

 
2910399 PO Fietspad Grebbelinie N225 

 
2910213 GV Landschappelijke ontwikkeling Liniedijk Leusden en Woudenberg via coupures 

 
 

2910309 PO Realisatie Hoornwerk en De Bastions fase 1 
 

2910391 PO Liniedijk Leusden Noord 
  

Thema nieuwe doelenboom:  Landbouw / Thema afsprakendocument: landbouw 
 

14 Kavelruil en landbouwstructuurverbetering 
 

2910164 GV Kavelruil de Ruif 
 

2910344 PO Kavelruil EHS Schoolsteeg 
 

2910207 Advies planschade Reconstructie  

15 Projecten duurzame landbouw en innovatie (AVP en LAMI) 
 

2910381 PO studiegroepen energiebesparing Oost en West  
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2910161 PO Verhogen biodiversiteit voor duurzame perenteelt 

  
  Steenmeel de onderste steen boven (LAMI) 

 
16 Projecten stadslandbouw en /of multifunctionele landbouw  

 
2910146 PO Regio Amersfoort Hoofdstad van de Smaak 2012 

 
2910333 PO Boerderij in de kijker 2014-2015 

 
Thema nieuwe doelenboom: Recreatie / Thema afsprakendocument: Recreatie 

 
17 Recreatieve poorten en TOPs 

 
2910345 PO Toeristische Poorten en TOP's (InfocentrumVS Henschotermeer Fort Vechten en Linielanding) 

  
2910353 PO TOP Theetuin Eemnes 

  
2910389 PO TOP's en poorten 

  
18 Optimalisatie fietsroutenetwerk 

 
2910359 

 
PO Optimalisatie Fietsknooppuntennetwerk provincie Utrecht (deel Oost) 
  

19 Wandelroutenetwerk 
 

2910387 PO: Klompenpad Fort bij Vechten 
  

2910418 PO Klompenpad Renswoude 
  

2910265 PO Nederlangbroekse Kastelenpad 
  

20 Recreatieterrein / groengebied A'foort | SOK Laakzone 
 

2910307 PO Kavelruil Laakzone voortzetting 
  

2910308 PO Uitvoering bestuursovereenkomst Laakzone 
  

Thema nieuwe doelenboom: leefbaarheid / Thema afsprakendocument: Leefbaarheid 
 

21 LEADER programma Kromme Rijnstreek  
 

2910232 PO Rustpunten in de Kromme Rijnstreek  

22 LEADER nieuwe programma 
 

  Geen projecten, wel budget vanuit de provincie (geen AVP) 
 

23 Samenwerkingsagenda (SAG) 
 

2910311 PO Dag van het Nationaal Landschap 2013 en aansluiting website aan portal Utrecht Your Way 
 

2910375 PO Vogelboulevards Eemland 
 

2910373  PO Dag van Nationaal Landschap 2014 en bijeenkomsten stakeholders 
 

24 RBV-budget 
 

2910315 PO Pracht en Kracht van de Kromme Rijnstreek 
 

2910305 PO Leefbaar Langbroek 
  

2910356 PO Routenetwerk MTB 
  

2910374 PO Promotieactiviteiten NLAE 
 

2910380 PO Knooppunten voor paardenpaden HH 
 

2910260 PO Kersenmuseum 
  

 

Rest 

29100
04 Proceskosten Gebied Oost  

29102
61 

PO Uitvoeringskosten AVP-Oost 2013 

 
 

 

 

 




