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VOORWOORD
Vanuit de overtuiging dat de realisering van de grote,

maatregelen van bovenaf worden opgelegd terwijl er

zo niet enorme, maatschappelijke opgaven alleen

ook andere mogelijkheden zijn. In 2021 is op verzoek

kunnen slagen als zij geënt zijn op gezond onder-

van toenmalig gedeputeerde Hanke Bruins Slot ook

nemerschap in het gebied is een gebiedsgerichte

de advisering gestart over de governance van de

en integrale aanpak van groot belang. De kern van

uitvoering. Deze advisering staat ter bespreking op de

deze aanpak zit in de vraag: ‘Hoe verweven we de

agenda voor voorjaar 2022.

opgaven en wensen met elkaar op een haalbare
manier?’ Daarbij adviseren wij niet te streven naar een

Het nieuwe kabinet benoemde eind 2021 gedeputeerde

maximalisatie van de sectorale opgaven, maar naar

Hanke Bruins Slot als minister van Binnenlandse

het optimum dat past bij de draaglast, draagkracht én

Zaken. In nauwe samenspraak met Hanke ontwik-

het draagvlak in een gebied.

kelden wij onze waarden gedreven gebiedsgerichte
aanpak. Wij bedanken haar voor haar oog voor het

Wij zijn ons ervan bewust dat deze aanpak het nodige

landelijk gebied en de prettige en constructieve

vergt. Van provincie en gemeenten, terreinbeherende

samenwerking. Wij zullen onze advisering met

organisaties en de boerenondernemers. Onze

dezelfde geestdrift oppakken richting haar opvolger,

advisering in bijvoorbeeld Waardassackerpolder en

gedeputeerde Mirjam Sterk.

Botshol brengt aandachtspunten aan het licht, die

Wim
Perlot
Voorzitter
Gebiedscommissie
Utrecht-West
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van alle gebiedspartijen vereisen dat er nauw wordt

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen brengen

samengewerkt. Deze samenwerking slaagt alleen

verandering in de samenstelling van de Gebiedscom-

als alle betrokken organisaties tijd en financiële

missie. Hartelijk dank aan vertrekkende wethouders

ruimte willen en kunnen maken en in het benodigde

Tymon de Weger (Woerden), Maarten van Dijk (Sticht-

instrumentarium is voorzien. Ons pleidooi voor een

se Vecht), Maks van Middelkoop (Vijfheerenlanden) en

samenhangende aanpak en een luisterend oor

gewaardeerd lid van ons dagelijks bestuur Rein Kroon

voor alle perspectieven – ook als die perspectieven

(De Ronde Venen). Heren, jullie reflecties, observaties

wellicht niet goed met elkaar stroken – blijft daarom

en kritische blik vormden een waardevolle aanvulling

onverminderd. Samen maken we de toekomst van

op onze advisering. Dank voor jullie inbreng, tijd en

Utrecht-West.

energie.

Aan de noodzakelijke oplossingsrichtingen en doelen
wordt gewerkt. Wij maken ons er hard voor te voor-

Wim Perlot

komen dat onder tijdsdruk pijnlijke en ontwrichtende

Voorzitter Gebiedscommissie Utrecht-West
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1. BESTUURLIJKE
VERANTWOORDING
1.1 Doel van de Gebiedscommissie Utrecht-West

1.2 Aanpak

De Gebiedscommissie is een adviescommissie voor

De Gebiedscommissie Utrecht-West adviseert op basis

gebied. In deze eerste fase ontstaat een beeld

gesignaleerd worden en kan toegewerkt worden naar

Gedeputeerde Staten van Provincie Utrecht. De Gebieds-

van integraal gebiedsgericht werken aan de provincie

van de cultuur in een gebied.

gezamenlijk verhelpen van knelpunten.

commissie levert adviezen die het landelijke gebied

Utrecht. De Gebiedscommissie opereert onafhankelijk

van Utrecht-West dienen. De adviezen komen tot

en stoelt op de gedachte dat het (maatschappelijk)

Programmabureau gebiedsavonden. Het gesprek

Visie op gebiedsgericht werken

stand in samenspraak met de betrokken gebiedspar-

ondernemerschap in het gebied, de motor is van de

voeren, luisteren wat er speelt en verkennen wie

De opgaven in het landelijk gebied vragen om een

tijen, het zijn adviezen waarvoor draagvlak is in het

realisatie.

de initiatiefnemers in een gebied zijn, zijn onder-

erf-overstijgende integrale aanpak. Gebiedsont-

deel van deze avonden. Doel is om de samenhang

wikkeling, een slimme combinatie van landherstel,

gebied. Gebiedsoriëntaties en gebiedsverkenningen

	wordt gezocht naar de gemene deler in een

de aanwezigheid in het gebied, kan vroegtijdig

3.	Bij voldoende interesse of belang organiseert het

vormen input voor de adviezen. Het Programma

Heldere doelen, middelen en handelingsperspectief

in een gebied te versterken en beeld te krijgen

landgebruik en landbeheer, met een juiste verdeling

bureau dat de Gebiedscommissie ondersteunt, voert

zijn nodig, maar het is de kracht van de samenwerking

van de inhoudelijke behoeften.

van eigenaarschap en zeggenschap, kan de

de gebiedsoriëntaties en gebiedsverkenningen uit.

die gaat bepalen hoe het landelijk gebied van de
toekomst vorm krijgt en hoe snel dit zal gaan.

Het provinciale instellingsbesluit voor de Gebieds-

4.	Afgestemd op de behoefte in het gebied vormen

sleutel zijn. Gebiedsprocessen die leiden tot een

kennisontwikkeling en kennisdeling vaak de

gedragen gebiedsaanbod in de gedachtelijn van

volgende bouwsteen. Op welke vragen moet

de Omgevingswet, vormen een belangrijke schakel

commissie Utrecht-West van december 2018 benoemt

De Gebiedscommissie kent drie categorieën voor haar

antwoord komen voordat een gebied verder kan?

om maatschappelijke doelen te realiseren. Op dit

de volgende onderwerpen voor het adviseren van

adviezen: gebiedsadviezen, gebiedssignalen en

Vaak is er veel kennis beschikbaar bij betrokken

moment is de uitvoeringsstrategie nog in wording.

Gedeputeerde Staten:

thematische adviezen. Iedere categorie kent een eigen,

gebiedspartijen. Nauwe ambtelijke afstemming is

De Gebiedscommissie meent dat de benodigde en

•	De realisatie van het Programma Agenda Vitaal

passende aanpak. Voor iedere categorie geldt dat er

dan ook erg belangrijk.

gevraagde veranderingen geënt dienen te zijn op het

Platteland;
•	De samenhang tussen het gebiedsprogramma en

wordt gestreefd naar het creëren van een opwaartse
dynamiek. In het gebied, ambtelijk én bestuurlijk.

ontwikkelingen in het gebied Utrecht-West enerzijds

5.	Verkennen hoe de prioriteiten uit het gebied zich

ondernemerschap dat in een gebied aanwezig is.

verhouden tot prioriteiten van de overheid. Hoe
helderder de doelen, hoe concreter gewerkt kan

en aanvullende ambities van gebiedspartijen

Gebiedsadviezen

worden. Op ieder onderwerp wordt dit in beeld

anderzijds.

Gebiedsadviezen beginnen aan de keukentafels bij de

gebracht en wordt een voorstel gedaan voor het

inwoners in de polders. Als uit de oriëntatie blijkt dat

vervolgproces. Dit zal altijd worden teruggekoppeld

Het Programma Agenda Vitaal Platteland liep af in

samenwerking tot waarde kan leiden, helpen we een

naar het gebied.

2019. De jaren 2020, 2021 en ook 2022 fungeerden als

onderlinge dialoog tot stand brengen tussen betrokken

tussenperiode voor de overgang naar de uitvoerings-

partijen. Utrecht-West functioneert als startaccu voor

strategie voor het landelijke gebied. De Gebiedscom-

gebieden die gezamenlijk aan hun toekomst werken.

6.	Advisering aan de provincie in lijn met de uitvraag.
Thematische adviezen
Op verzoek van de provincie brengt de Gebiedscom-

missie heeft, in samenspraak met provincie Utrecht,
vanuit haar integrale en gebiedsgerichte adviesrol,

Om een gebiedsadvies tot stand te brengen, wordt

missie ook advies uit over thematische onderwerpen

de benodigde verbreding omarmd, in afwachting

een aantal stappen doorlopen. De invulling daarvan is

die de ontwikkeling van het landelijke gebied raken.

van de invulling van deze uitvoeringsstrategie en de

altijd maatwerk:

Ook bij thematische adviezen zal vanuit Utrecht-West
altijd met een integraal perspectief worden gekeken.

koppeling met de Regionale Veenweiden Strategie.
1.	Goede voorbereiding. Procesbegeleiders zorgen
dat zij goed op de hoogte zijn van de feitelijkheden

Gebiedssignalen

en opgaven (indien bekend) in het gebied.

De Gebiedscommissie geeft in sommige gevallen een

2.	Tot stand brengen van samenwerking en vertrouwen binnen een gebied. In keukentafelgesprekken

6
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Gebiedswaarden

Opgaven
Gebiedsplan

Maximalisatie versus optimalisatie

Bodemdaling

Prioriteit
vanuit gebied

Stikstof

Gebiedscommissie en het Programmabureau werken

In onze lopende gebiedsprocessen hebben

vanuit onafhankelijkheid, benaderbaarheid, transparantie

participerende boerenondernemers en bijvoorbeeld

en betrouwbaarheid. Deze waarden maken dat we

terreinbeherende organisaties een belangrijke rol.

toegankelijk zijn voor alle partijen, ons lerend opstellen

Agrariërs investeren veel tijd zonder dat daar een

en bereid zijn constructief het gesprek aan te gaan in

beloning of zelfs vergoeding tegenover staat.

het gebied. Wij hebben ook oog voor de menselijke

Terreinbeherende organisaties lopen tegen de

kant van de veranderingen en maken dat onderdeel

grenzen aan van hun bemensing en worden slechts

van ons handelen. Het werk aan het gebiedsvertrouwen

betaald voor natuurbeheer, niet voor deelname aan

vereist dat woorden en daden overeenkomen, en vergt

gebiedsontwikkeling. Ook de ambtelijke organisaties

continuïteit in de gelegde contacten.

in gemeenten laten blijken te kampen met capaciteits
problemen. Het is zaak bij de planning van gebieds-

Goede relaties in het gebied (ook voordat actie

ontwikkeling hier rekening mee te houden, zeker in

gewenst is) en de bijdragen vanuit de Adviesgroep

de situatie waarbij opgaven vanuit de overheid

Landbouw zorgen voor een betere start van en

verplichtend zijn.

weerbaarheid in het proces. Dit is ook een punt van
Kringlooplandbouw

Natuur

aandacht voor de middellange termijn en vraagt
continue inspanning en onderhoud. Zowel binnen de
overheden alsook buiten in het veld. Zo is Utrecht-West
betrokken bij de kerngroep plattelandscoaches,

Van sectorale maximalisatie naar gebiedsoptimum

aan de maatschappelijke doelstellingen. Door de

heeft ze nauw contact met LAMI en overlegd met

Utrecht-West kijkt integraal naar alle opgaven,

verschillende perspectieven op gebiedswaarde op tafel

beleidsmedewerkers van waterschappen, provincie en

wensen en doelen binnen een gebied. Ieder gebied

te leggen, kan worden gezocht naar een optimalisatie.

gemeenten.

heeft zijn eigen specifieke maatschappelijke opgaven,

De gebiedswaarde is als het ware de optelsom van

en benoemt een eigen prioriteit, als bijvoorbeeld

de veranderingen die worden aangebracht. Dit wordt

1.3 Factoren die van belang zijn in ons werk

de bereikbaarheid. Dit wordt door Utrecht-West in

samengebracht in een gebiedsaanbod en uitgebracht

Utrecht-West werkt in het landelijk gebied aan

beeld gebracht in een gebiedsrozet. Hiermee wordt

als advies aan de provincie.

maatschappelijke doelen, die veelal komen vanuit
de Rijksoverheid. Veel van deze doelen veroorzaken

zichtbaar waar de mogelijkheden en de moeilijkheden
zitten in een gebied, kortom wat de gebiedswaarde

In het proces om te komen tot een gebiedsaanbod zijn

de nodige onrust onder met name de boerenonder

is. Een gedeeld beeld helpt om tot een opwaartse

behalve de inwoners van een gebied ook de overige

nemers. De concretisering en het flankerende beleid

dynamiek te komen.

belanghebbenden en de provincie Utrecht betrokken.

laten al geruime tijd op zich wachten. Spoedige

Afstemming en oordeelsvorming vindt plaats in

concretisering van de doelen is belangrijk en ook de

De centrale vraag is hoe de gebiedswaarde geoptima

bestuurlijke begeleidingsgroepen waarbij doorgaans

gebieden dienen de tijd te krijgen om het eigen proces

liseerd kan worden. Het is niet mogelijk om op alle

naast de overheden ook een vertegenwoordiger

zorgvuldig te doorlopen.

assen te maximaliseren. Resultaat op de ene as staat

van bewoners deelneemt. Op deze wijze is een

soms resultaat op een andere as in de weg. Door de

gebiedsaanbod een afgewogen en gedragen aanbod

Utrecht-West is doorlopend in gesprek geweest met

samenhang te bekijken, bepaalt Utrecht-West met

waarnaar vanuit de diverse invalshoeken is gekeken

de provincie over onze advisering, de aansluiting

de polders hoe én de vitaliteit van het gebied wordt

en gebouwd.

tussen de gebiedsprocessen, de uitvoeringsstrategie

versterkt én hoe er tegemoet kan worden gekomen

8

en de landelijke opgaven.
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GEBIEDSGELUID

Met het oog op de toekomst
Jonge boeren Peter en Laura van Rossum in

volgt cursussen in natuurboeren, hergebruikt

Haarzuilens stelden in de zomer van 2021 een

reststoffen. Wij werken kleinschalig, voeren gras van

week lang hun erf open voor de theatervoorstelling

eigen land en maaien in samenwerking met Natuur-

Mansholt. Ze ondergingen de door Utrecht-West

monumenten op Landgoed Haarzuilens.

geïnitieerde invasie van materiaal en mensen met

Deze natuurlijke manier van melk produceren, uit

groot enthousiasme. Peter is de derde generatie

voornamelijk gras, zorgt ervoor dat onze koeien in de

Van Rossum die als boer aan het werk is aan de

loop van de tijd ook wat reserves opbouwen en een

Thematerweg: ‘Als jonge boeren staan wij middenin

lekker stukje vlees geven. Dat vlees verkopen wij via

het krachtenveld van een goedkope maar goede

www.boerpeter.com weer hier in de buurt. Op deze

voedselproductie, én de roep om een duurzamere

manier dragen wij bij aan de korte keten en zorgen

bedrijfsvoering. Die positie is soms ongemakkelijk.

we voor voedsel van dichtbij.’

Maar het systeem waar we als boeren onderdeel

Peter: ‘De verkoop van vlees aan huis bleek een

vanuit maken, hebben we niet zelf bedacht. Het is

goede zet in ons verdienmodel. We blijven werken

goed dat dat verhaal eens op een andere manier

aan een bedrijfsvoering die ook op de lange termijn

verteld werd.’

is vol te houden. Dat doen we door goed op de
financiële kant te letten, maar ook door het leuk voor

Hij roert in zijn koffie en vervolgt: ‘Als boer hou je

onszelf te maken. We hebben genoten van de week

van je land, je vee en je werk. Ondertussen voel je de

dat al die mensen hier op het erf waren, het voelde

kritische blikken. Niet in de laatste plaats die van mijn

als een festival!’

vrouw Laura. Ik denk terwijl ik aan het werk ben: het
geld dat ik hier instop, wanneer is dat terugverdiend?
Laura heeft het dan over maatschappelijke waarde
van dingen. Dat is een andere manier van kijken en
voer voor discussie. Waar we samen al wel uit zijn:
meer is niet altijd beter.’
Laura van Rossum: ‘Die verandering van de landbouw
Haarzuilens. Drie generaties familie Van Rossum

krijgt steeds meer vorm, ook op ons eigen erf. Peter

en Job van Amerom, directeur Programmabureau.
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2. ADVIEZEN
2.1 Opgeleverde adviezen, gebiedssignalen en
overige resultaten

synchronisatie van de aanpak in de diverse gemeenten
en het bevorderen van collectieve acties voor zon op
dak, zodat volume ontstaat om de uitbreiding van het

A Energietransitie (gebiedssignaal)

net betaalbaar te maken.

Februari 2021
Ongevraagd signaal, naar aanleiding van inbreng van
Adviesgroep Landbouw en onze satellietrol in het

B Polder Zegveld: Oriëntatie (gebiedsadvies)
Februari 2021

gebied.
Context:
Samenvatting:

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot heeft Gebiedscom-

Boerenondernemers die willen bijdragen aan de ener-

missie Utrecht-West gevraagd om een advies over de

gietransitie en die hun daken vol met zonnepanelen

vraag of een gebiedsproces in Polder Zegveld, gericht

willen leggen, lopen tegen de nodige belemmeringen

op het afremmen van bodemdaling en reductie van

aan. Dit signaal voorziet in een behoefte vanuit

stikstofemissie kansrijk is. En als dat het geval is, met

het gebied om te informeren. Onder de agrarisch

welk proces dat het beste opgepakt kan worden.

ondernemers is veelal niet bekend in welke mate
de provincie op de hoogte is van de factoren die de

Samenvatting:

energietransitie hinderen.

Uit een gespreksronde met agrariërs uit het gebied,
vertegenwoordigers van overheden (gemeente

De belangrijkste punten op een rij:

Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht,

-	De capaciteit van het elektriciteitsnetwerk is

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) en van

ontoereikend. Dit vormt een belemmering voor

organisaties (LTO Noord afdeling Woerden e.o.,

het realiseren van relatief kleinschalige initiatieven

Agrarische Natuur-en Landschapsvereniging de

van agrariërs.

Utrechtse Venen, Stikstofcoöperatie, Utrechts Land-

-	De bestaande structuur van verdeelstations is
leidend in de inpassing.
-	Subsidiestromen gaan naar grootschalige

open staat voor een gebiedsproces. Meest kansrijk is
een koppeling van de thema’s bodemdaling, stikstof

projecten, weinig tot geen kans voor kleinschalige

emissie, waterbeheer, een goede agrarische structuur,

initiatieven voor eigen gebruik.

weidevogelbeheer, kringlooplandbouw en extensive-

-	Visie op ruimtelijke ordening zou vooraf moeten

12

schap, Veenweide Informatie Centrum) bleek dat men

ring, energietransitie en verdienvermogen. Koppeling

Onze advisering maakt ook in 2021 inzichtelijk dat in

De aard van de adviesaanvragen vanuit de provincie,

Utrecht-West met name de landbouw de kern van

bepaalt sterk de mate van integraliteit van onze

de transitie vormt. Ons pleidooi voor een integrale

adviezen. Daar waar een adviesaanvraag thematisch

tegen buitensporige prijzen. Deze claims leggen

rollen. Een proces dat bottum-up verloopt wordt het

aanpak is gebaseerd op het idee om niet alleen

is, wordt het advies sectoraler. Daar waar geadviseerd

beslag op ruimte die nodig is voor de realisering

meest kansrijk geacht.

klimaatverandering het hoofd te bieden, maar ook om

is over gebiedsontwikkeling, is het advies integraal.

van doelen als extensivering.

de biodiversiteit en de natuur te verbeteren.

In 2021 leverden wij de volgende adviezen en resultaten

Wij pleiten ervoor boeren en tuinders zelf het roer

op. Op onze website vindt u de volledige adviezen.

gaan aan ontwikkeling energietransitie.
-	Projectontwikkelaars leggen claims op grond

voorkomt dat gebiedsprocessen en – projecten serieel
over de agrarische bedrijven en andere streekhouders

Daarbij adviseert Gebiedscommissie Utrecht-West
Behalve het inventariseren van de hindernissen deed

het gebied in drie delen op te splitsen om zo beter

te geven, en oog te hebben voor de obstakels die zij

de Gebiedscommissie ook suggesties voor oplossingen

aan te sluiten bij de verschillen in dynamiek die in de

ervaren om voortvarend aan de slag te gaan.

als de openstelling van SDE+ voor kleinverbruik,

gebieden reeds aanwezig is. Zegveld Noord adviseren

13
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wij aan te laten sluiten bij het reeds lopende initiatief

uitontwikkeld is en wordt medio 2022 opgeleverd. 

(stikstof) vanuit Zuid-Holland. In Polder Rietveld speelt

Om te voorkomen dat concretisering uitblijft en

de uitwerking van de strategische grondaankoop door

maatregelen naar achteren schuiven, is de planhorizon

Utrechts Landschap in combinatie met problematiek

vastgesteld op 2030.

rond waterbeheer en bodemdaling. In polder Ooster

D Grondbank (thematisch advies)
Juli 2021

betrekking tot de spelregels die vereist zijn bij de
toedeling van de gronden en de aanwijzing van

Verdere uitwerking van advies Gebiedsgerichte

deelgebieden die bij voorrang in aanmerking komen

Aanpak Stikstof in samenwerking met Adviesgroep

voor de toepassing van afwaardering van de gronden.

Landbouw (ongevraagd).

Utrecht-West heeft aangeboden hierin te adviseren.

en Wester Zegveld liggen mogelijkheden voor aanpak

Het gebiedsontwikkelplan behelst de thema’s die in

van de bodemdalingsproblematiek in combinatie met

de voorverkenning naar boven kwamen: reductie

natuur inclusievere landbouw.

bodemdaling en CO 2 -emissie, reductie stikstof emissie

Context:

en depositie op het Natura 2000 gebied Botshol,

De Gebiedscommissie ziet grond als motor van het

verbetering agrarische bedrijfsstructuur, versterken

verduurzamen van de landbouw in het landelijk gebied.

C	Procesaanpak Gebiedsverkenning polders
Waardassacker, Botshol en Nellestein
(gebiedsadvies)

natuur en vergroten biodiversiteit, productie van

Ook de realisering van andere maatschappelijke

duurzame energie en economische duurzaamheid van

doelen, als het tegengaan van bodemdaling en het

Rond de vorm van de integrale uitvoering in het

de agrarische bedrijven. Dit laatste punt, het zoeken

verbeteren van de staat van de biodiversiteit en de

landelijk gebied, adviseerde de Gebiedscommissie

	Juni 2021 – advies vanuit de Bestuurlijke

van een toekomstbestendig verdienmodel maakt

natuur, krijgen een stimulans met een actieve rol

de provincie Utrecht om te rade te gaan bij de

onderdeel uit van alle eerdergenoemde punten.

vanuit de provincie in de aan-en verkoop van grond.

uitvoeringsorganisatie landelijk gebied van provincies

Begeleidingsgroep

E Bezoek Prolander (gebiedssignaal)
Juli 2021

Drenthe en Groningen, Prolander. Uit een inventari

Het totaal van de realisatie moet resulteren in een
Context:

positieve balans en bijdragen aan een economisch

Samenvatting:

satie door betrokken bestuurders viel Prolander op

De melkveehouderij in Nederland bevindt zich in

duurzame ontwikkeling van het gebied op langere

Om geen kansen te missen en ruimte te creëren voor

als een goed voorbeeld qua impact, governance,

een transitiefase van een op efficiency gerichte

termijn. Oplossingsrichtingen worden SMART uitgewerkt

verplaatsers c.q. opschuivers adviseerden wij geen tijd

financiën alsook organisatie.

sector naar een meer natuurinclusieve en circulaire

aan de hand van vooraf bepaalde invalshoeken als

te verliezen en onmiddellijk te starten met de grond-

sector. Deze transitie heeft effect op de economische

financieringsstrategie, de impact op de omgeving,

bank, en de grondbank in te zetten als instrument om

duurzaamheid van bedrijven. Agrarische ondernemers

integraliteit met andere thema’s en het tijdspad en

de doelen te realiseren in integrale gebiedsgerichte

van de toekomst zijn dan ook op zoek naar passende

passen binnen de wettelijke kaders.

oplossingen. Daarbij stelt de provincie vast welke
budgetten hiervoor beschikbaar zijn en bundelt andere

verdienmodellen. Het creëren, vinden en benutten

14

Uit dit advies vloeien vervolgvragen voort met

F Regionale Veenweidenstrategie,
consultatie 90% versie (thematisch advies)
Oktober 2021

van kansen in deze transitie zijn hierbij belangrijk,

Provincie Utrecht is actief betrokken bij de projectgroep

relevante budgetten voor een samenhangende en

maar ook erg moeilijk. Complicerende factor in deze is

waarin kort cyclische afstemming van inbreng en

efficiënte uitvoering. In gebiedsprocessen kan gewerkt

Naar aanleiding van de 90% versie van de Regionale

dat de marktmacht van veehouders zeer beperkt is.

evaluatie plaatsvindt, en heeft een rol in de bestuur

worden aan overeenstemming over een plan voor

Veenweiden Strategie vanuit provincie Utrecht gaf

Het beïnvloeden van opbrengstprijzen van de produc-

lijke begeleidingsgroep (BBG). In de evaluatie kort voor

uitvoering, waarbij breed samengestelde bestuurlijke

de Gebiedscommissie enkele punten mee ter

ten door melkveehouders is veelal alleen mogelijk als

de zomer van 2021 liet de provincie weten tevreden te

begeleidingsgroepen de ruimte krijgen om integrale

overweging. We streven niet naar de maximalisatie

sprake is van het produceren van onderscheidende

zijn over de voortgang en doelstelling.

plannen te maken. Deze bestuurlijke begeleidings-

van enkelvoudige doelen (zoals opgenomen in de

producten die voornamelijk lokaal kunnen worden

groepen zien toe op de afgesproken uitvoering van

bijvoorbeeld RES, RVS, etc.), maar naar optimalisatie

afgezet. Anders heeft een melkveehouder te maken

de gemaakte afspraken over de toedeling van de

van het geheel. Sectordoelen worden in samenhang

met een van de wereldmarkt afgeleide melkprijs.

gronden van de grondbank. De provincie staat aan de

opgepakt én de plannen worden geënt op gezond

Kostprijsverhogende maatregelen leiden dan direct

lat voor de goedkeuring van het uitvoeringsplan (een

ondernemerschap van de huidige grondeigenaren.

tot vermindering van het toch al lage inkomen.

integraal ontwikkelplan) en het bijbehorende budget.

Met andere woorden: de transitie van een gebied

Waarbij het belangrijk is aandacht te besteden aan het

wordt op gang gebracht. Het belang van een brede

In samenwerking met de gebiedspartners volgde op

vertrouwen tussen overheden en bewoners (in het

transitie zou de Gebiedscommissie graag sterker

de gebiedsverkenning in 2020 een advies met

bijzonder de agrariërs) in de gebieden.

terugzien in de Regionale Veenweiden Strategie.

betrekking tot het gebiedsontwikkelplan. Dit plan wordt

Ook de relatie van de Regionale Veenweiden Strategie

opgesteld vanuit het gegeven dat een gebied nooit

met andere thema’s als biodiversiteit en natuur én de
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G Governance uitvoering

sterker in beeld moeten worden gebracht. Daarnaast

hun toekomst en vragen hebben. Als dat gewenst

het realiseren van de provinciale opgaven. In afwach-

is leggen onze medewerkers de verbinding naar de

ting van kaders en normen vanuit LNV werken wij

onafhankelijke plattelandscoaches.

verder aan de noodzakelijke transitie van het landelijk

vroegen wij aandacht voor flexibiliteit en doorlopende

In 2021 is op verzoek van gedeputeerde Hanke Bruins

gebiedscommunicatie en adviseerden wij zo snel

Slot ook de advisering gestart over de governance

mogelijk te starten met de uitvoering en te leren

van de uitvoering. Deze advisering is vanuit een

Het initiëren, ondersteunen en organiseren van

om te komen tot een sterke uitvoeringsstrategie

door te doen. Ook in deze context maakt de Gebieds-

bestuurlijke werkgroep opgepakt, die intensief heeft

gebiedsprocessen zoals in Waardassackerpolder,

agenderen.

commissie zich zorgen over de beschikbaarheid van

samengewerkt en staat ter bespreking op de agenda

Zegveld en Oudewater, blijkt van grote waarde voor

voldoende mensen en middelen voor de uitvoering en

voor voorjaar 2022.

gebied in Utrecht-West en blijven wij de noodzaak

het beheer. Deze zijn nog niet voldoende beschikbaar,
terwijl er wel gebieden in beweging worden gebracht.

2.2	2022 en verder

De ervaring heeft geleerd dat onduidelijkheid

Het regeerakkoord dat in 2022 gepresenteerd werd,

over de voortgang van gebiedsprocessen leidt tot

bracht verdere urgentie voor de transitie van de

wantrouwen onder de betrokkenen, met vertraging

landbouw. Niet alleen komt met het ecologisch

als gevolg. Daarom benadrukken we het belang van

gedreven Nationaal Programma Landelijk Gebied tot

tijdige beschikbaarheid van goede mensen die echt

2035 en budget van € 25 mrd (voor heel Nederland)

van de uitvoering zijn, voldoende middelen en goed

beschikbaar, ook haalt het kabinet de realisering van

instrumentarium.

de doelstellingen in de wet stikstofreductie en
natuurverbetering naar voren, van 2035 naar 2030.

Verder op de agenda in de overleggen met de

Een concretisering van kaders en doelen is noodzakelijk

provincie:

om de ook in eerdere adviezen van de Gebieds-

-	Eind 2020 adviseerde de Gebiedscommissie inzake

commissie bepleitte gebiedsgerichte aanpak en een

de Programma Aanpak Veenweiden.
Ganzenopvangbeleid Noorderpark: naar aanleiding
-	

grondbank invulling te kunnen geven. De noodzakelijke
concretisering is in handen van het ministerie van

van onderzoek onder 20 boeren bleek dat zij slecht

LNV. Het uitblijven van concrete kaders en doelen stelt

op de hoogte waren van de ganzenafspraken.

hoge eisen aan het verwachtingsmanagement in de

De provincie heeft contact gelegd met de voorzitter

lopende gebiedsprocessen.

van het ganzencluster Oostelijke Vechtplassen en
met hem afgestemd over contact met deze

Utrecht-West heeft tien jaar ervaring met integrale

groep boeren.

gebiedsprocessen. Dat heeft ons geleerd dat gebiedsprocessen gedijen als ook ‘het gebied’ ontwikkelt, lees
de betrokken inwoners en ondernemers. Utrecht-West
faciliteert deze ontwikkeling vanuit het Programmabureau. Een goede dialoog met de agrarisch ondernemers, die start met een oriëntatie waarin opgaven
nog niet exact duidelijk zijn, draagt daaraan bij. Door
in de dialoog te zoeken waar wensen van agrariërs
en publieke opgaven elkaar kunnen versterken,
ontstaat draagvlak en intrinsiek eigenaarschap voor
verandering in een gebied. In deze verkennende fase
spreken we ook boerengezinnen die nadenken over

16

17

Bestuursverslag

Adviezen

 

Financiën

2.3 Samenstelling Gebiedscommissie en
Programmabureau

In 2021 was de samenstelling van de Gebiedscommissie:

De Gebiedscommissie bestaat uit bestuurlijke vertegen
woordigers namens gemeenten, waterschappen en

De leden:

landbouw-, terrein beherende- en maatschappelijke
organisaties. Lokale bestuurders die in en met het

Wim Perlot: *

Jitske Brand:

gebied aan de slag zijn. Samen vormen zij een breed

onafhankelijk voorzitter

directeur Recreatie Midden-Nederland,

netwerk met veel kennis dat werkt aan een duurzaam

opvolger van Paul Kotvis (in 2021)

en levendig platteland. De commissie zoekt in haar

Josja Veraart: *

adviezen aan de provincie naar integrale oplossingen

directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht,

Henk Jan Soede:

en kijkt naar hoe dingen wél kunnen.

opvolger van Joris Hogenboom

voorzitter Agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen

Het Programmabureau verzorgt het voorbereidende

Bert de Groot: *

Jelka Both:

werk van de advisering. Dit team, onder leiding van

bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

hoofd Staatsbosbeheer Utrecht,

Het belang van het gebied staat daarbij voorop.

Job van Amerom, bestaat uit inhoudelijk specialisten,
die in het gebied aan het werk zijn.

opvolger van Jasper Kuipers
Gerda Kool: *
bestuurslid LTO Noord, voorzitter Adviesgroep

Luuc Mur:

Landbouw

bestuurslid Vechtplassencommissie

Rein Kroon: *

Ivo Brautigam:

wethouder gemeente De Ronde Venen, aftredend

Landschap Erfgoed Utrecht

Maarten van Dijk:

Gerda Jager:

wethouder gemeente Stichtse Vecht, aftredend

adviseur namens gedeputeerde Staten van
Provincie Utrecht

Maks van Middelkoop:
wethouder gemeente Vijfheerenlanden, aftredend

*vormen samen het dagelijks bestuur

Tymon de Weger:
wethouder gemeente Woerden, aftredend

Programmabureau
Het Programmabureau is samengesteld uit een

Arjan van Rijn:

kernteam van directeur en financieel medewerker.

hoogheemraad Amstel Gooi en Vecht

Het team adviseurs bestaat uit een flexibele groep
van zes zelfstandig specialisten op het gebied van

18

Laurens de Graaf:

landbouw, gebiedsontwikkeling, duurzame energie,

burgemeester Lopik, voorzitter Utrechtse Waarden en

financiën en communicatie, die worden ingehuurd

voorzitter LEADER aanjaaggroep

afhankelijk van de adviesaanvragen.
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1

UTRECHT-WEST
OP DE KAART

2
3

Rood: lopende processen

5 Bovenlanden
	
5 agrariërs. Afgerond gebiedsproces, uitgevoerd door Utrecht-West.
Gesprekken met de gebleven boeren over huidige situatie,
leerpunten, en samenhang met gebiedsgerichte aanpak Stikstof
Nieuwkoopse plassen.
Doelen: natuur, omschakeling naar natuurboeren, watersysteem/
verdroging.
7 Zegveld Rietveld
	54 agrariërs. Oriëntatiefase met keukentafelgesprekken, om
wensen en bedreigingen op te halen uit het gebied, en boeren bij
te praten over te behalen maatschappelijke doelen.
Doelen: bodemdaling, stikstof, watersysteem, verdienvermogen,
klimaatdoelen.
10 Oudewater Noord
	
39 agrariërs. Gebiedsoriëntatie n.a.v. goede ideeën voor verbinding
stad-platteland en korte ketens. In de gesprekken kwamen ook
bodemdaling, verkaveling en energietransitie aan de orde.
Doelen: energietransitie, bodemdaling, korte ketens, landbouwverbreding, bereikbaarheid (prioriteit vanuit het gebied).
12 Zouwe Boezem
	45 agrariërs. Oriëntatiefase in relatief onbekend gebied.
Natura2000 gebied vrijwel klaar, met nog beperkte
stikstofopgave.
Doelen: kennismaken, stikstof, natuurontwikkeling,
landbouwstructuurversterking, energietransitie.

20

3 Groot-Wilnis Vinkeveen
	
Start en uitvoering gebiedsproces door Utrecht-West, 35 agrariërs
verenigd in een coöperatie. Gebiedspartijen werken nu aan inzet
van natuurgronden voor natuurinclusieve landbouw.
Doelen: natuurrealisatie, bodemdaling, landbouwstructuur
versterking, recreatie en watersysteem. Staatsbosbeheer en de
gebiedscoöperatie tekenden voorjaar 2022 de samenwerking
voor meer natuurinclusieve landbouw.

4

5

1 Waardassackerpolder en Nellestein
	12 agrariërs, die willen werken aan het toekomstbestendig
maken van hun polder. Gezamenlijk gebiedsontwikkelplan in de
maak, met overzicht van de mogelijk te realiseren te doelen.
Doelen: bodemdaling, stikstof, biodiversiteit, recreatie,
energietransitie en verdienvermogen.
4 Polder Honderd
	4 van de 14 agrariërs bezocht. Ontwikkelgebied RES en OV hub.
Daarom terughoudendheid bij agrariërs om nu beslissingen te
nemen. Samenwerking met gemeente over Programma vitaal
platteland.
Doelen: energietransitie, stedelijke ontwikkeling, leefbaarheid.

Blauw: geïnitieerde processen

6 Van Teylingenweg
	24 agrariërs. Geïnitieerd door Utrecht-West, per 2019 regie
overgedragen aan provincie Utrecht. Monitoring voortgang.
Doelen: leren om omgevingsvisie te maken met het gebied,
bodemdaling en verkeersveiligheid, optimaliseren
rolverdeling Utrecht-West en provincie Utrecht.

9
6
7

8 Gerverscop
	22 agrariërs en de burgers. Ondersteuning bij de oprichting van
gebiedscoöperatie, bijdragend aan het realiseren van maatschappelijke doelen onder eigen regie.
Doelen: energietransitie, biodiversiteit, recreatie, sociale cohesie.

8

9 Oostelijke Vechtplassen
	Circa 20 agrariërs. Afgerond gebiedsproces, uitgevoerd door
Utrecht-West. Nu gesprekken met boeren wat goed gaat, en wat
nog beter kan. Ook bevraagd in evaluatie ganzenbeleid.
Doelen: natuurrealisatie (PAS maatregelen), watersysteem,
stikstof en recreatie.

10

Groen: komende oriëntaties
2 Groot Mijdrecht noordwest
	Groot landbouwgebied met zoute kwel en verrommeling.
Enkele boeren bezocht ter oriëntatie: wat zijn de perspectieven,
zijn er mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. Zo ja, welke?
In samenspraak met gemeente, waterschap en provincie bekijken
welke doelen op de agenda moeten/kunnen.
Doelen: samen bepalen in de komende periode.

11

12

13

11 Polsbroek
	41 agrariërs. Oriëntatiefase. Hard zakkende polder, met wellicht
mogelijkheden voor grondwaterpeilverhoging en biodiversiteit.
Doelen: bodemdaling, schuifruimte agrariërs, landbouw
structuurversterking, recreatie.
13 Everdingen
	1 agrariër. Start van een oriëntatie, kennismaking leidde tot
contact plattelandscoach. Onderzoek wat mogelijk en wenselijk is
en adviseren eventueel vervolg.
Doelen: weidevogelbeheer, extensivering, verdienvermogen.
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3. FINANCIËN

JAARREKENING

In onze initiële kostenbegroting voor 2021 begrootten

Ondanks dat er ten opzichte van de begroting een

wij ruim 85% voor de inzet van het personeel.

onderbesteding plaats vond (€ 67,1k), vond ten

De wijze waarop de personeelsinzet georganiseerd is,

opzichte van de subsidiebijdrage van de provincie

bepaalt in belangrijke mate de hoogte van de perso-

(€ 720k) een overbesteding plaats (€ 73,4k). Deze

neelskosten. Vanuit het oogpunt van borging van de

komt ten laste van de bestemmingsreserve. Deze

ontwikkelde gebiedskennis en kostenefficiëntie, en

bestemmingsreserves worden jaarlijks aangevuld met

daarmee optimale aanwending van de subsidie, gaat

de eigen bijdragen van de leden van de Gebiedscom-

onze voorkeur uit naar het detacheren van personeel

missie (52K). In het verleden werden deze reserves

vanuit de provincie.

niet altijd helemaal aangewend. Dit is het tweede jaar
op rij dat dit wel gebeurt.

Begin 2021 werd duidelijk dat de provincie uitsluitend

Passiva (credit)

Activa (debet)
Omschrijving/
functie
kostenpost

Begroting
2021 (in €)

Exploitatie
resultaat (in €)

Personeelskosten*

760.500

692.100

Exploitatiesubsidie
PU (2021)

Out of
pocket kosten

100.000

101.300

Bijdragen
leden 2021

860.500

793.400

Onttrokken
uit reserves

Omschrijving/
functie
kostenpost

Begroting
2021 (in €)

Exploitatie
resultaat (in €)

720.000

720.000

60.000

52.000

de directeur Programmabureau en de financieel
administrateur via detachering beschikbaar stelt.
De werkzaamheden van Utrecht-West worden dan
ook uitgevoerd met ingehuurde specialisten, grotendeels ZZP’ers met een relevant netwerk in het gebied.
Exploitatie en uitputting subsidie*

*	Deze toelichting is geschreven op basis van voorlopige
informatie. Ten behoeve van de verantwoording voor de
exploitatiesubsidie wordt er eind juni een accountants
verklaring opgesteld.

* In 2021 start Utrecht-West met de toewijzing van personeels
kosten aan inhoudelijke activiteiten. De te ontwikkelen
ervaringscijfers beogen inzicht te bieden in het begroten van
diverse fases van gebiedsverkenning.

Nog te werven

21.400

80.500

subsidies/
middelen

In het gepresenteerde jaarplan 2021 had de Stichting
een begroting opgenomen met een opgave extra

860.500

793.400

middelen (€ 80,5K) aan te trekken om alle activiteiten
in het gebied te kunnen oppakken. Begin 2021 heeft
het bestuur besloten deze ambitie bij te stellen en
enkel te sturen op de middelen die reeds waren toegezegd. Om toch zoveel mogelijk aan te sluiten bij de
plannen in het jaarplan heeft het bestuur aangegeven
dat ook de financiële reserves aangesproken mochten
worden. Deze bijstelling heeft met name plaatsgevonden op de personele inzet. Hier is uiteindelijk € 692,1K
aan personeelskosten gerealiseerd.
De out of pocket kosten vielen iets hoger uit dan
begroot. Dit beeld is deels vertekend omdat in deze
post ook de communicatiekosten zijn opgenomen.
Hier zit onder ander een bijdrage (€ 20k) in om de
voorstelling Manschot van toneelgroep Jan Vos naar
Utrecht te halen. Het is niet gelukt deze kosten met
andere streekhouders te delen.
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GEBIEDSGELUID

MANSHOLT Verandering vergt moed!
Zomer 2021 bracht toneelgroep Jan Vos opnieuw het

Pierre Berntsen, directeur Duurzaamheid (Rabobank)

toneelstuk Mansholt op de planken. Een verhaal over

Bas Rüter en melkveehouder, raadslid (CDA Woerden)

landbouwminister Sicco Mansholt die direct na de

en Agraaf-columniste Toos Soest. De discussie over de

Tweede Wereldoorlog voortvarend aan de slag ging

toekomst van de landbouw in Utrecht-West gaf een

met een duidelijke visie: ‘nooit meer honger!’.

beeld van veel met elkaar samenhangende factoren,

De landbouw werd onder Mansholt een rationele,

die moeten optellen naar een ook in de toekomst vol-

goed geoliede en wereldberoemde machine. Het

houdbaar gebruik van de ruimte, én een volhoudbaar

Nederlandse landschap werd een belangrijk productie

verdienmodel voor hen die als boerenondernemer in

middel. Het tweede verhaal draait om het leven van

die ruimte wonen en werken.

een boerenfamilie. Hun leven verandert door deze
visie ingrijpend, zij zien zich gedwongen keuzes te
maken. Mansholt realiseerde zich na zijn pensionering:
‘wat heb ik gedaan?’ en probeerde tijdens zijn leven
nog een nieuwe wenteling te realiseren.

#Kijktip:
NPO Politiek maakte een registratie van de

De voorstelling raakt en geeft stof tot nadenken. Het

talkshow, die online te bekijken is

gelaagde verhaal heeft een indringende boodschap
aan burgers, beleidsmakers, bestuurders en boeren.

BEKIJK DE REGISTRATIE

De voorstellingen waren uitverkocht, de reacties van
de bezoekers varieerden. Ontroerd, enthousiast en
soms ook confronterend. Van een 18-jarige vonden
we op Twitter: ‘en dit wisten jullie al 50 jaar?’
Op donderdag 9 september sloot de avond af met
Talkshow De Toekomst. Met maar liefst vijf gasten
werd het een mooi en goed gevuld programma,
Carola Schouten (demissionair minister van Landbouw)
als een van de hoofdgasten op het podium. De overige
panelleden waren: boer en filosoof Jan Huijgen,
directeur Agrarische bedrijven (ABN-AMRO)
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IN SEPTEMBER WAS BOERDERIJ MANSHOLT IN BEELD

Nooit meer honger! Het bracht welvaart en voedsel,
maar Mansholt's idee bracht ook verschraling van het
landschap en een bedreiging van de biodiversiteit.
Hij was zélf een van de eersten die het zag.
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Colofon
Utrecht-West
info@utrecht-west.com
Juni 2022
Voor vragen over dit jaarverslag of onze adviezen:
Harmen Pelgrum
harmen.pelgrum@utrecht-west.com
06 - 8399 5350

Vormgeving:

Werk in Uitvoering (wiu.nl)

Fotografie:

Daniëlle van Coevorden,
Paul Hoes,
Corrine Ponssen en
Menno Ridderhof

Tekst en coördinatie:
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