
      

  
 

Buiten gebeurt het 

 

Voor de onderhandelaars van het akkoord in Utrecht maakten wij de prioriteiten voor het buitengebied ten oosten van 

Utrecht concreet. Er liggen flinke opgaven de komende vier jaar. Dat bleek wel uit gesprekken met leden en geluiden 

tijdens het verkiezingsdebat bij Boerderij de Weistaar op 6 maart 2019. 

 

De opgaven brachten wij onder in 5 thema’s met elk hun eigen aanpak. Gebiedscoöperatie O-gen staat klaar voor de 

uitvoering en het partnership met de provincie. Als gebiedscoöperatie met zo’n 300 leden zorgen wij voor de verbinding 

tussen gemeentes, belangenverenigingen, natuurorganisaties, ondernemers en agrariërs. We bieden de coalitie aan om 

de opgaven voor het buitengebied uit te voeren. In die uitvoering ligt onze kracht. 

 

 

 
 

Samenwerking gebied en provincie 

- Het gebied wil onder de vlag van O-gen aan zet zijn en alle ontwikkelingen een plek geven 

- Het gebied zet de middelen die de provincie ter beschikking stelt effectief en efficiënt in  

- De provincie maakt gebruik van de kracht in het gebied en daagt het gebied uit om met oplossingen te komen 

- De provincie pakt de regie waar dat nodig is 

- De provincie viert met het gebied de behaalde successen 

 

Investeringen provincie de komende 4 jaar, volgens het gebied 

1. De landbouwtransitie naar circulair en consumptie van meer eigen geproduceerd voedsel door de Utrechters 

2. Een impuls voor natuur en landschap en het inpassen van de opgaven in het landschap en een impuls voor de natuur  

3. De energietransitie waarbij het landelijk gebied energie levert aan het verstedelijkt gebied 

4. Middelen voor sociale innovatie in het buitengebied en vrijkomende agrarische bebouwing  

5. Ruimte voor recreatie en beleving van cultuur 

 

Thema 1. Landbouw & voedsel  

 

Focus op landbouw 

 

Landbouw streeft er naar om circulair, natuur-inclusief en energie- en klimaatneutraal te worden. Agrariërs 

worden gefaciliteerd om deze beweging te maken.  

 

Open een loket in het gebied waar 

agrariërs terecht kunnen voor advies en 

begeleiding. Kennis, ervaring en data 

komen beschikbaar en worden gebundeld. 

Ook agrarische coaches zijn beschikbaar 

via dit loket. 

Ondersteun en ontwikkel nieuwe 

bedrijfsmodellen. Stel kennis 

beschikbaar via een loket. Het 

initiatief ‘Duurzame landbouw met 

natuur’ en het advies ‘intensieve 

veehouderij’ vragen om een 

uitvoeringsagenda. 

Interesseer jonge mensen voor 

het vak van agrariër en sluit aan 

bij initiatieven van LTO, het 

agrarische jongeren kontakt 

(AJK) en het onderwijs. Betrek 

ook stoppende boeren zodat 

doorstroming wellicht versneld 

kan worden. 

 

Geef ruimte aan agrariërs en starters die 

het goede voorbeeld geven. Durf maatwerk 

toe te passen als dit nodig is, zoals 

afwijkingen van de PRV als de 

bedrijfsvoering hier om vraagt. 

 

Laat heel Utrecht Oost meedoen en 

–leren met de innovatie uit de Regio 

Foodvalley via de regiodeal die daar 

afgesloten is met het rijk. 

 

 

 

 

Focus op voedsel 

De provinciale voedselagenda vraagt om logistieke oplossingen voor lokaal geproduceerde producten. Om de 

continuïteit van het aanbod te garanderen, is een systeem nodig dat producenten ondersteunt bij de onderlinge 

afstemming van de productie. 

 

 

Stimuleer projecten die een oplossing bieden voor de 

logistiek. Een inspirerend voorbeeld is online 

supermarkt PicNic. 

 

Ondersteun korte ketens zodat Utrechters meer lokaal 

geproduceerd voedsel afnemen. Sluit aan bij bestaande 

initiatieven; stimuleer en faciliteer opschaling. 



      

  
 

Thema 2. Natuur en (agrarisch) landschap 

 

De regio Utrecht–Amersfoort is aantrekkelijk. De combinatie van een mooie, groene leefomgeving én een sterke en 

concurrerende economie geeft de regio een unieke positie in Europa. De druk op de ruimte is groot; het aantal 

inwoners groeit sterk, de woningbouwopgave is fors, net als ruimtevragen vanuit werken, energie en mobiliteit. 

Ook de recreatievraag neemt toe en de landbouw heeft behoefte aan meer ruimte. Er is inzet nodig op 

kwaliteitsbehoud en verbetering van bestaand groen en landschap, en betere ontsluiting. 

 
 

Identificeren en uitvoeren van een aantal pilots 

(gebiedsgerichte projecten en thematische casussen) 

rond nieuwe (ruimtelijke) ontwikkelingen. Ontwikkelen 

van een instrumentarium waarmee de extra middelen 

die worden gegenereerd mede ten goede gaan komen 

aan beheer, onderhoud en ontwikkeling van groen, 

landschap en erfgoed. 

 

Meedoen aan de bloemenlinie, een bloemen- en 

insectenlint van 60 km langs de Grebbelinie. Het 

waterschap doet graag mee. Passend bij het deltaplan 

biodiversiteit van partijen als natuurmonumenten en LTO.  

 

 

 

Zet in op de ‘commons’ landschap, biodiversiteit, 

bodemkwaliteit en waterkwaliteit. Zorg voor 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Dit kan via 

fondsvorming en inzetten op delen van kosten en 

opbrengsten zoals wind-delen, zon-delen en houtwal-

delen.  

Een landschapsfonds kan hierbij ondersteunen. We 

denken aan een afdracht van € 10,- per m2 bouwgrond. 

De besteding van dit fonds gaat in overleg met het 

gebied. De samenwerkingsagenda van het Nationaal 

Park Utrechtse Heuvelrug is een mooie bron voor de 

bestedingen. 

 

In samenwerking met de provincie Utrecht, de 

waterschappen Vallei en Veluwe en Stichtse Rijnlanden en 

drinkwaterbedrijf Vitens wordt gewerkt aan een Blauwe 

agenda voor de Heuvelrug: investeringen die bijdragen 

aan een robuust, toekomstbestendig watersysteem. De 

provincie heeft daarin een voortrekkersrol. We zien de 

uitkomsten van dit proces als input voor de 

omgevingsvisie. 

 

 

 

 

 

 

 

Thema 3. Energietransitie  
 

Het buitengebied heeft potentie om energie te leveren aan het stedelijk gebied. Er ligt echter een aantal 

belemmeringen waarin de provincie Utrecht de regie kan nemen zoals de zonering. Een belangrijke voorwaarde is 

dat bewoners van het buitengebied profiteren van de bijdrage die ze leveren aan de energietransitie. 

 

 
 

Verstevig het energiefonds in de 

provincie zodat ook het 

buitengebied er gebruik van kan 

maken. Zoek aansluiting bij het  

O-gen Fonds dat o.a. benut kan 

worden voor structurele verzwaring 

van het energienet. 

Voer op provinciale pilotlocaties 

onderzoek uit naar de effecten van 

zonnepanelen op de bodem- en 

waterkwaliteit en biodiversiteit. 

Universiteit Utrecht deed al een 

eerste aanzet. 

Zorg voor duidelijke zonering voor de 

plaatsing van windmolens en 

zonnevelden. Vertaal samen met 

gemeenten de Regionale Energie 

Strategie naar een 

uitvoeringsprogramma. Voorwaarde 

is interactie met het gebied. 

 

Geef ruimte aan agrariërs die aan de 

slag willen met elkaar. Maak waar 

mogelijk een combinatie met de 

verwijdering van asbest. 

Start samen met het onderwijs een 

campagne om mensen te boeien voor 

de uitvoering van het werk in het 

buitengebied. Ondersteun de 

campagne en zorg in overleg met het 

onderwijs voor aanvullende scholing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Samen maken we het gebied! 
 

 



      

  
 

Thema 4. Sociale innovatie en vrijkomende agrarische bebouwing  
 

De komende jaren stoppen veel boeren met hun bedrijf waardoor agrarisch vastgoed leeg komt te staan. Dit vraagt 

om een nieuwe invulling van de locaties. Het is ook nodig om na te denken over nieuwe (sociale) structuren om het 

buitengebied leefbaar te houden. Op het platteland wonen mensen langer thuis en is het thema eenzaamheid 

actueel. We willen de mensen in het buitengebied helpen om de stap naar een leefbare toekomst te maken. 

 

 

Het VAB ambitiedocument van Regio 

Amersfoort en Regio Foodvalley gaat over 

regionale samenwerking, case 

ondersteuning en het VAB-loket. Partijen 

zoeken binnen dit programma naar nieuwe 

innovatieve invullingen. Het is wenselijk om 

de problematiek in een breder perspectief te 

plaatsen: niet per locatie een oplossing 

zoeken voor individuele agrariërs, maar een 

koppeling leggen met maatschappelijke 

vraagstukken als woningbouw en 

financiering van natuur en landschap. Door 

verbreding, wordt een probleem een kans. 

Zorg voor een vervolg op het 

programma leefbaarheid. 

Nieuwe sociale voorzieningen en 

structuren zijn nodig om het 

wonen en werken in het 

buitengebied aantrekkelijk te 

houden. Zet bijvoorbeeld in op 

mogelijkheden waarbij mensen 

in het buitengebied langer thuis 

kunnen wonen. 

Zet een databank en een 

informatieloket op voor de 

ondersteuning van buitengebied 

ontwikkelingen (naar voorbeeld 

Rural Data Center). Aandacht voor 

data stimuleert gedreven 

gebiedsbeleid en communicatie met 

publieke en private partijen. Houd 

de databank ook actueel. Zoek de 

samenwerking op met CBS, 

Kadaster, kennisinstellingen, 

provincie en gemeenten en sluit aan 

bij de Staat van Utrecht.  

 

Kostenraming 'Buiten gebeurt het'    

 eenmalig structureel totaal 4 jaar 

Thema Landbouw en Voedsel    

Agro-loket en agrarische coaches € 100.000 € 375.000 € 1.600.000 

Innovatiefonds voor nieuwe bedrijfsmodellen € 2.000.000 € 100.000 € 2.400.000 

Ondersteunen campagne werving jonge mensen € 500.000  € 500.000 

Ruimte geven aan goede voorbeelden in PRV   P.M. 

Meedoen Oost Utrecht in regiodeal Foodvalley  € 10.000.000  is al begroot 

Aanjagen projecten verbeteren logistiek lokaal voedsel € 3.000.000 € 50.000 € 3.200.000 

Ondersteunen opschaling initiatieven korte keten  € 200.000 € 800.000 

    

Thema energietransitie    

Revolverend 0-gen fonds voor energie € 3.000.000 € 50.000 € 3.200.000 

Onderzoek naar effecten bodem € 500.000  € 500.000 

Uitwerking RES in gebiedsprogramma € 500.000  € 500.000 

Collectieve aanpak in combinatie met asbest € 2.500.000  € 2.500.000 

Ondersteuning campagne en scholing € 500.000  € 500.000 

 

 

Thema 5. Recreatie en cultuur 
 

Het buitengebied ten oosten van Utrecht is aantrekkelijk voor wonen en recreëren. De toeristische sector is van 

groot economisch belang en groeit de komende jaren alleen maar. We willen graag dat mensen ook in de toekomst 

kunnen blijven genieten van wat de regio te bieden heeft. Dat vraagt om een goede zonering van natuur en 

recreatie, meer aandacht voor beheer en onderhoud van groen, landschap en erfgoed én een aantrekkelijk 

recreatieaanbod dat aansluit op de behoeften van de doelgroepen.  

 

Investeer samen met eigenaren en 

gemeenten in de toegankelijkheid 

(wandelen, fietsen) van het gebied door 

samenwerkingsinitiatieven te 

faciliteren met kennis en middelen. De 

aanleg van een wandelknooppunt is 

daar een mooi voorbeeld van. 

Koppel investeringen in 

kwaliteitsverbetering van toeristisch-

recreatieve voorzieningen en 

marketing aan kwaliteitsverbetering 

van groen, landschap en erfgoed. 

Zorg ook voor een goede inhoudelijke 

‘lading’ van alle marketinguitingen op 

en rond de Utrechtse Heuvelrug en 

voor verdiepende activiteiten en 

natuureducatie. 

 

Zet samen met de gemeenten in 

op structurele financiering van de 

Grebbelinie als geheel. Gebruik 

daarbij het bezoekerscentrum als 

‘spin in het web’.  

 

 

 eenmalig structureel totaal 4 jaar 

 

Thema natuur en agrarisch landschap    

Regiodeal Utrechtse Heuvelrug voor verschillende opgaven € 2.000.000  € 2.000.000 

Bloemenlinie - bloemen- en bijenlint langs Grebbelinie € 2.000.000 € 500.000 € 4.000.000 

Instellen en beheer van landschapsfonds € 2.000.000 € 50.000 € 2.200.000 

Robuust watersysteem in NP Utrechtse Heuvelrug    

    

Thema sociale innovatie    

Opzet loket VAB-loket en -programma  € 150.000 € 600.000 

Stimuleringsfonds sociale innovatie en leefbaarheid € 2.000.000 € 75.000 € 2.300.000 

Opzet en onderhoud datacenter buitengebied € 200.000 € 100.000 € 600.000 

    

Thema recreatie en cultuur    

Investeren in toegankelijkheid van het gebied  € 1.000.00 € 500.000 € 2.000.000 

Structurele financiering Grebbelinie als geheel  € 150.000 € 600.000 

    

Totale investering Buiten gebeurt het   € 30.000.000 

 



 
Renswoude, 23 april 2019 

 

 
Betreft: Propositie Gebiedscoöperatie O-gen ‘Buiten gebeurt het’ 

 

Geachte onderhandelaars en formateurs, 

 

De komende dagen neemt u beslissingen over de toekomst van de provincie Utrecht. U bent aan zet 

om het woningtekort aan te pakken én tegelijkertijd de kwaliteiten van het landelijk gebied te borgen. 

U zet de lijnen uit voor de energietransitie in de komende vier jaar en zal waken over de biodiversiteit 

in en buiten de natuurgebieden. U staat voor het behoud van de Utrechtse Heuvelrug en zal u 

daarnaast inspannen voor de ontwikkeling van Utrecht-Oost via de Regiodeal.  

 

Een van uw grootste uitdagingen is ongetwijfeld om te zorgen dat u de ambities omzet in tot de 

verbeelding sprekende projecten. Deze projecten zullen recht doen aan het landelijk gebied en 

aansluiten bij de wensen en ideeën van de burgers die daar wonen, werken en recreëren. O-gen u 

graag bij dit vraagstuk.  

 

Met onze brede publiek-private samenstelling en jarenlange ervaring leverden wij al belangrijke 

bijdragen aan projecten. O-gen stond aan de wieg van de aanleg van glasvezel in het buitengebied en 

pakte natuurontwikkeling in de uiterwaarden langs de Rijn op. Ook was O-gen de drijvende kracht 

achter het nieuwe bezoekerscentrum Grebbelinie en werkt ze in gebiedsgerichte projecten aan de 

uitrol van de kringlooplandbouw. Dit zijn slechts enkele voorbeelden. De lijst is veel langer, maar ze 

illustreren de vertaling van beleid naar concreet resultaat.  

 

De jarenlange samenwerking tussen de provincie en O-gen was zeer vruchtbaar. O-gen zet die lijn de 

komende vier jaar graag voort en staat klaar om samen met u de ambities in het landelijk gebied waar 

te maken. Een grove inschatting leert dat een investeringsprogramma van drie miljoen euro, 

gecombineerd met uitvoeringskracht en kennis van het gebied, de weg opent naar breed gedragen 

projecten. Wij gaan graag met u in gesprek hoe we dit het beste vorm geven.  

 

 

Jan Wolleswinkel     
Voorzitter Gebiedsraad O-gen 

Gerard van Santen 
Directeur O-gen 

 

Bijlage: 

Propositie ‘Buiten gebeurt het’ 
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