
 
 
 
 
RAADSINFORMATIEBRIEF 

 
Van  : Stichting Platform De Utrechtse Waarden 
Aan : Raden van IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater en het college van HDSR 
Onderwerp : Jaarverslag 2019, Stichting Platform De Utrechtse Waarden  
 
 
 
Aanleiding 
 
Hierbij wil Platform De Utrechtse Waarden de colleges en raden van de deelnemende gemeenten en 
waterschap kennis laten nemen van het ‘Jaarverslag Platform De Utrechtse Waarden’ over het jaar 
2019.  
 
2019 geeft de overgangsperiode weer tussen de oude koers van het Platform en de nieuwe koers 
waar u vorig jaar over bent geïnformeerd. Hierbij is afscheid genomen van het subsidieloket waarmee 
kleine initiatieven een bijdrage kregen voor de uitvoering van hun projecten passend bij de 
doelstellingen van het Platform De Utrechtse Waarden.  
In 2019 zijn een aantal nog lopende projecten afgerond, deze zijn terug te vinden in het jaarverslag. 
Ook in 2020 zullen nog enkele lopende projecten afgerond worden.  
 
Daarnaast is er in het afgelopen jaar gebouwd aan de nieuwe netwerkorganisatie die het Platform 
voor ogen heeft met als  missie:  
- Het vitaal houden en op de kaart zetten van De Utrechtse Waarden en  
- Vanuit de ambassadeurs- en gidsrol de krachten te bundelen en verbinding te maken met 

partijen uit het gebied  
 
Als netwerkorganisatie zal het Platform insteken op verbinding met andere partijen in het gebied. 
Daarnaast zal het Platform projecten ondersteunen die een bijdrage leveren aan het vitaal houden en 
op de kaart zetten van de hele Utrechtse Waarden.  
 
In 2020 zal verder gebouwd worden aan de netwerkorganisatie. Dit heeft zal meer tijd nodig hebben in 
verband met de corona crisis.  
 
Financiën 
De jaarlijkse bijdrage van € 7.500,- per deelnemende partij per jaar is verlaagd naar € 5.000,- per jaar. 
Doordat de focus meer gaat liggen op de netwerkorganisatie en er meer ondersteuning plaats zal 
vinden op activiteiten die daar bij passen ter ondersteuning van het gehele gebied, in plaats van op 
individuele kleine projecten, is de verwachting dat we met deze lagere bijdrage onze activiteiten 
kunnen financieringen.  
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Dit jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording over het jaar 2019. 
Daarnaast wordt een beleidsmatige toelichting gegeven op de projecten. Het jaarverslag 
wordt afgesloten met de balans. 

 

Beleidsmatig projectverslag 
In 2019 zijn de volgende projecten ondersteund: 
 
Streekherder 
In 2019 is een vervolg gegeven aan de inzet van de streekherder in de Utrechtse Waarden. 
In IJsselstein is een hek geplaatst ter hoogte van de carpoolplaats net naast de A2. Hiermee 
is het mogelijk gemaakt dat ook deze locatie begraasd kan worden. Hiermee is het 
begraasde areaal in IJsselstein toegenomen. 2020 zal voor platform De Utrechtse Waarden 
het laatste jaar zijn waarin zij de streekherder financieel ondersteunt. Na 2020 dienen de 
gemeenten zelf uitvoering te geven aan het begrazingsproject.    
Bijdrage 2019: € 9.330,10 
Uitgevoerd 

 

 

  

Jaarrekening 2019 Platform Utrechtse Waarden

Uitgaven Inkomsten

Bankkosten 170,88 Gemeente Oudewater 5.000,00

Verzekeringen 79,32 Gemeente Montfoort 5.000,00

Organisatiekosten 79,54 Gemeente Lopik 5.000,00

Bijdrage gebiedscommissie Utrecht West 2018-2019 15.000,00 Gemeente Ijsselstein 5.000,00

Natuurlijk sturen (voorschot) 2.500,00 HDSR 5.000,00

50 dingenboek 5.000,00

Groene Hart website 3.257,28

Streekherder 9.330,10

Klompenpad kids 5.000,00 Resultaat 2019 € -26.417,12

RABO bijdrage klompenpad voor kids € 6.000,00

Huifkar € 5.000,00

51.417,12 € 51.147,12



50 dingen boek 
Na het succes van het eerste 50 dingen is er een herdruk geweest met een up-date. Dit 
nieuwe 50 dingen boek is wederom weer verstrekt aan alle leerlingen van de groepen 7 van 
de basisscholen. De initiatiefnemer, het Streekfonds LopikerWaarden, wil op deze wijze de 
jeugd stimuleren om ons mooie gebied op een actieve manier te beleven. 
Bijdrage 2019: € 5.000,- 
Uitgevoerd 
 

 

 

Huifkar beloken land 

In de polder Blokland ligt een agrarisch bedrijf die naast grondgebonden veehouderij zich 
inzet voor weidevogels en landschap. Bijzonder is de aanwezigheid van een eendenkooi. De 
eigenaren willen graag dat burgers uit de omliggende steden kennis nemen van natuur en 
landschap en organiseren daar allerlei activiteiten voor. Wat ontbreekt zijn mogelijkheden om 
ouderen en minder validen deel te laten nemen aan de excursies. 
Met de aanschaf en het aanpassen van een huifkar en aanpassingen aan de infrastructuur 
naar en in de eendenkooi wordt dat ook voor deze doelgroep mogelijk. 
De huifkar is inmiddels aangeschaft en de aanpassing van de huifkar en de eendenkooi zijn 
uitgevoerd. 
Toegekend bijdrage: € 5.000,- 
Uitgevoerd 
 

 



Klompenpad Kids 
Onder projectleiding van Landschap Erfgoed Utrecht en met veel steun van lokale burgers is 
er veel tijd en energie gestoken om een bewegwijzerd Klompenpad Kids ter hoogte van 
natuurontwikkelingsgebied Willeskop te realiseren. Ten behoeve van kinderen zijn er diverse 
spelaanleidingen en spelelementen aan de route toegevoegd. Het doel is kinderen en hun 
(groot)ouders te stimuleren om al spelend het agrarisch cultuurlandschap van de 
Lopikerwaard te ontdekken. Het Klompenpad Kids, dat de naam ‘Het Benedeneindsepad’ 
heeft gekregen is nu al een succes scoort hoog bij influencers zoals Wanda Wandelt.  
Toegekend bijdrage: € 5.000,- 

Rabobank stimuleringsfonds € 6.000,- 

Uitgevoerd 

 

 

Natuurlijk sturen 

Het Streekfonds Lopikerwaard wil een inspiratiedocument opstellen met voorstellen voor 
kleine aanpassingen lans plattelandswegen waarmee bestuurders anders (rustiger) gaan 
rijden. Het inspiratiedocument kan voor bewoners en overheden helpen opnieuw na te 
denken over verkeer in de leefomgeving. Inmiddels zijn er al een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd en wordt er gezocht naar een locatie waar het inspiratiedocument in de 
praktijk kan worden gebracht.  
Bijdrage 2019: 2500,- (voorschot) 

In uitvoering 

 

 
 



Bijdrage website merk en marketing 
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart. Het platform heeft ook in 2019 
bijgedragen aan de instandhouding van www.groenehart.nl. Daarvoor krijgen de gemeenten 
een eigen pagina waarop zij hun gemeente kunnen promoten.  
Vanaf 2020 zal het Platform De Utrechtse Waarden niet meer bijdragen aan marketing van 
het Groene Hart. De gemeenten kunnen zelf bepalen of zij al dan niet verder gaan met 
marketing Groene Hart.  
Bijdrage 2019: € 3.257,28 
Uitgevoerd 
 

Regionale samenwerking 
De toekomstvisie is uitgewerkt in een aantal regionale thema’s die op dit moment spelen in 

he landelijk gebied. Per thema zal een duo bestaande uit een bestuurder een ambtelijk 

vertegenwoordiger. Deze duo’s leggen hun oor te luister binnen hun werkgebied en kijken 

waar kansen en koppelingen mogelijk zijn. Het is niet de bedoeling dat de duo’s taken 

overnemen van mede bestuurders/collega’s. De stakeholders waarmee wij samenwerken 

zijn in kaart gebracht en weergegeven in het stakeholder overzicht.  

Het overzicht met stakeholders en het overzicht met tandems zijn levende documenten.  

 

 

Balans 2019 Platform Utrechtse Waarden
Activa 31-12-2019 31-12-2018 Passiva 31-12-2019 31-12-2018

Rekening courant 37.539,36 63.956,39 Stichtingsvermogen 3.206,26 3.456,39

Verplichtingen

Wandelbelevingsroutes 5.000,00 5.000,00

Natuurlijk sturen 2.500,00 5.000,00

Streekherder 2018-2020 9.333,10 18.000,00

Platform KLE 10.000,00

Bijdrage Utrecht West 2020 7.500,00

Huifkar Bloken land 5.000,00

Klompenpad voor Kids 5.000,00

Merk & Marketing Groene Hart 2018 - 2019 4.000,00

50 dingen boek herdruk 5.000,00

Rabo bijdrage klompenpad voor kids 6.000,00

Bijdrage gebiedscommissie Utrecht-West 7.500,00

Totaal 37.539,36 63.956,39 37.539,36 63.956,39


