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Onderwerp: 

Bestuurlijke memo koerswijziging Platform de Utrechtse Waarden. 

Kennisnemen van: 

Wijziging van de koers van Platform de Utrechtse Waarden. 

Inleiding: 

In 2013 is de visie en het uitvoeringsprogramma "Een bijzondere en gastvrije leefomgeving" vastgesteld 
door de raden binnen de Utrechtse Waarden (gemeente Montfoort, Lopik, Ijsselstein, Oudewater, 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden). Deze visie beslaat de periode 2014-2017. Het Platform de 
Utrechtse Waarden werkt aan de kwaliteit van de leefomgeving, zodat mensen hier goed kunnen wonen, 
werken en recreëren. Het Platform faciliteert en stimuleert projecten met tijd, organisatie en soms geld. 
Realisatie doen we samen met een netwerk van betrokken ondernemers, bewoners en organisaties. 

Kernboodschap: 

Deze bovenstaande visie staat nog steeds overeind voor het bestuur van het Platform. Met betrekking tot 
het uitvoeringsprogramma behorende bij de visie, heeft het Platform bepaald dat hier een meer bottom-up 
benadering gevolgd zal worden. Het bestuur wil de wijze waarop zaken worden georganiseerd veranderen. 
De kracht die in het gebied aanwezig is wordt namelijk nog onvoldoende benut. 
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Veel projecten worden getrokken door het ambtelijk team terwijl het bestuur graag projecten vanuit het 
gebied ziet ontstaan. Daarmee ontstaan gedragen projecten met een maximale toegevoegde waarde. 

Het Platform zal niet langer vooral de initiator van ontwikkelingen zijn, maar meer een stimulator. Dit door 
0. a. (bestuurlijke) netwerken bij elkaar te brengen, tot beleidsafstemming te komen en waar nodig door 
middel van subsidies en/of ambtelijke ondersteuning. 
Het ambtelijk team kan ook projecten aandragen, maar het zwaartepunt ligt bij initiatieven uit de regio 
(bottum-up). 

Samengevat houdt de koerswijzigingen in: 
1. Bestuur en uitvoering scheiden zodat initiatieven gedragen worden door het gebied; 
2. Samenwerking met partners verbeteren en waar mogelijk efficiency voordelen 

Vervolg: 

2015 is een overgangsjaar geweest waarin de nieuwe rol is uitgewerkt en de aanpak is bepaald. In 2016 
treedt het Platform naar buiten met de nieuwe aanpak. Om het gebied te stimuleren tot het indienen van 
aanvragen, organiseert het Platform twee inspiratiesessies verspreid over 2016. 
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