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Jaarverslag 2016 platform De Utrechtse Waarden, DNA sessies en doorkijk naar visie periode 2018 tot en 
met 2021. 

Kennisnemen van: 

1. het jaarverslag 2016 van het platform De Utrechtse Waarden; 
2. het voornemen van het platform De Utrechtse Waarden om in 2018 een nieuwe visie op te stellen 

o.a. gebruikmakend van de resultaten uit de DNA sessies 

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 en het 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR)). 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. 

1. Het jaarverslag 2016 
Per 2016 heeft een koerswijziging plaatsgevonden. Met de nieuwe koers is de visie overeind gebleven 
maar is gekozen voor een meer bottom-up benadering waarbij de kracht die in het gebied aanwezig is meer 
wordt benut. Het platform wil het initiatief vooral bij bewoners en gebruikers van het gebied neer leggen. 



Het ambtelijk team heeft nu meer een 'makelaarsfunctie', helpt bij de aanvragen, wijst de weg en 
attendeert op andere subsidieverstrekkers. Door deze manier van werken is het aantal aanvragen in eerste 
instantie wat afgenomen. Daarom is een inspiratiebijeenkomst georganiseerd om het netwerk te wijzen op 
de nieuwe werkwijze. De bijeenkomst trok meer dan 80 bezoekers en heeft tot een groot aantal ideeën 
geleid. Daar zijn we blij mee. In 2016 heeft het platform ook onderzocht wat het DNA van het gebied is, wat 
ons bindt en uniek maakt. Dit kan als basis dienen voor de nieuwe visie voor de periode 2018 - 2022. 
Voor een overzicht van de gehonoreerde en afgewezen projecten verwijzen wij u naar het jaarverslag. 

2. De DNA sessies 
Een aantal argumenten hebben er toe geleid over te gaan tot het bepalen van het DNA van de stadjes en 
het gebied: 

bij de (diverse nieuwe) bestuursleden ontstond een behoefte tot (heroriëntering 
de termijn van het platform loopt in 2017 af: herijking is noodzakelijk zodat een nieuwe visie voor de 

periode 2018-2021 opgesteld kan worden; 
indien het DNA vaststaat, kan later de nieuwe koers worden geëvalueerd: brengt de nieuwe koers 

de verwachte input vanuit het gebied: gaan we hiermee door, wat moet anders enz. 

Onder leiding van een externe deskundige hebben twee DNA-sessies plaatsgevonden. Belangrijkste 
onderzoeksvraag was hoe het platform De Utrechtse Waarden richting wil geven aan de periode 2018 -
2021. Wat verbindt ons, wat is onze gezamenlijke ambitie, wat maakt ons uniek en hoe kunnen we ons 
DNA versterken? De resultaten van de DNA-sessies zijn bijgevoegd. De Unique Selling Points per 
gemeente en het HDSR en de gezamenlijke "waarden' maken van de Utrechtse Waarden een uniek gebied. 
Er is gekeken naar dat wat ons verbindt (routenetwerken) en wat een ieder uniek maakt. De karakteristieke 
Unique Selling Points per gebied en de gezamenlijke 'waarden' maken van de Utrechtse Waarden een 
uniek gebied. 

Hieronder in het kort het resultaat van de DNA-sessies: 

HDSR 1 Gemeente 1 regio Unique Selling Point/DNA Thema 

De Utrechtse Waarden Wandelen, fietsen, kanoën, 
varen, verhalen, horeca, 
kleinschalige 
verblijfs recreatie 

Gezamenlijk aanbod 
uitbouwen nadruk op 
verblijfs recreatie 

Montfoort Trouwen (Trouwstad) Momenten 

Oudewater Stadshistorie Stadsgezichten 

Lopik De Stoere Polder Vergezichten 

IJsselstein (Water)recreatie Ontmoetingen 

Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

Schoon water, veilige dijken 
en droge voeten 

idem 

3. Doorkijkje visie Platform Utrechtse Waarden 2018 - 2021 
De komende periode gebruikt het platform om aan de hand van de DNA-sessies een nieuwe visie op te 
stellen zodat het platform ook na dit jaar door kan gaan met het verbeteren van de kwaliteit van de 
leefomgeving en de vitaliteit van het gebied. 
De kracht van de regio dient volgens het Platform verder te worden versterkt. Volgens 'De Staat van 
Utrecht' (2017) wordt de Lopikerwaard op termijn een krimpregio. Dit terwijl de steden Utrecht en 
Amersfoort fors zullen groeien. De bouwmogelijkheden raken voor diverse gemeenten uitgeput. Wanneer 
de krimp en vergrijzing doorzetten, raakt dit ook de vitaliteit van kernen en bijbehorend 
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voorzieningenniveau. Als platform beraden wij ons over de wijze waarop we de kracht en vitaliteit van de 
Lopikerwaard kunnen behouden. Hierbij wordt geen dubbel werk verricht; bestaande visies en onderzoeken 
worden erbij betrokken. 

Aangezien de burgemeester van Oudewater voorzitter is van het platform, is de secretaris van Oudewater 
gevraagd de totstandkoming van de regiovisie 2018-2021 voor te bereiden. De gemeentesecretarissen van 
de vier gemeenten en het HDSR stellen een plan van aanpak op waarin wordt opgenomen wat er moet 
gebeuren I welke procedure gevolgd moet worden om tot een inhoudelijk plan te komen waarin wordt 
aangegeven hoe we de Utrechtse Waarden krachtig en vitaal kunnen houden. 

Kernboodschap: 

U op de hoogte brengen van de behaalde resultaten van het platform De Utrechtse Waarden over het jaar 
2016 en doorkijkje naar de visie voor de periode 2018 - 2021. 

Financiën 

Continuering deelname Platform De Utrechtse Waarden is opgenomen in de herziene begroting 2017. De 
bijdrage ē 7.500,- wordt per 2019 beschikbaar gesteld omdat er nog tot en met 2018 budget beschikbaar is 
voor het platform de Utrechts Waarden. 

Vervolg: 

In 2018 wordt u geïnformeerd over de nieuwe visie van het bestuur van het platform De Utrechtse 
Waarden. 

Bijlagen: 

Jaarverslag 2016, Corsa nummer 17.013262 
DNA bijeenkomst verslag 11 januari 2017, Corsa nummer 17.013263 
DNA van de Utrechtse Waarden, Corsa nummer 17.013264 

De wnd. secretaris De burgemeestej 

Ir. W.J. Tempel mr. drs. P. Verhoeve 



Jaarverslag platform De Utrechtse Waarden 2016 
 
Dit jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording over het jaar 2016.  
Bij de post projectkosten wordt een beleidsmatige toelichting gegeven. Het jaarverslag wordt 
afgesloten met de balans.  
 

 
 
Uitgaven 
• Algemene kosten 
Dit zijn onder andere KvK, bankkosten en verzekering 
• Promotiekosten 
Inspiratieavond 
• Projectkosten 
Zie beleidsmatig Jaarverslag. 
 
Inkomsten 
• Bijdragen gemeenten/HDSR 
In 2016 is de bijdrage van zowel de gemeenten als HDSR € 7.500.  
• Externe bijdrage aan projecten 
Er is een bijdrage ontvangen voor In 2016 is er € 1.250,- binnengekomen aan bijdrage aan 
projecten. Deze bijdragen komen van de gemeente Montfoort ( € 250; bijdrage aan 
bescherming bomen t.b.v. project streekherder) en van de Rabobank ( € 1.000 bijdrage voor 
Verlichte Proeverijenroute). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarrekening 2016 Platform Utrechtse Waarden

Uitgaven Inkomsten

KvK 7,50 Gemeente Montfoort € 7.500,00
Bankkosten 168,70 Gemeente IJsselstein € 7.500,00
Verzekering 101,40 Gemeente Oudewater € 7.500,00
Inspiratiebijeenkomst 3.940,98 Gemeente Lopik € 7.500,00
50-dingen boek 6.997,50 Externe bijdragen projecten € 1.250,00
Haalbaarheid streekherder 1.393,20 Restitutie bijdrage recreatiekrant € 375,10
Merk en Marketing 2015 7.260,00

Inzet Streekherder 2016 14.770,00 Resultaat 2016 -€ 28.122,91
Merk en Marketing 2016 5.205,73

Onderborden Groene Hart 11.788,00

Bijdrage Hoogstambrigade 1.800,00

DNA 1.815,00

Verlichte Proeverijenroute 4.500,00

59.748,01 € 59.748,01



 
 

Beleidsmatig projectverslag 
 
In 2016 zijn de volgende projecten uitgevoerd: 
 
Inspiratiebijeenkomst De Utrechtse Waarden 
Op 15 september heeft het Platform een inspiratiebijeenkomst georganiseerd waarbij de 
nieuwe koers werd gepresenteerd aan bewoners en ondernemers uit de streek.  
De bijeenkomst was geënt op kennis delen, inspiratie opdoen, netwerken en het verzamelen 
van projecten passend bij de visie van platform De Utrechtse Waarden.  
De inspiratiebijeenkomst trok een diverse groep van zo’n 80 bezoekers en leverde direct al 
15 project ideeën op.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pilot inzet streekherder  
We zijn gestart met een pilot met als doel te onderzoeken of de inzet van een schaapskudde 
onder begeleiding van een herder meerwaarde heeft voor De Utrechtse Waarden. Mits goed 
ingezet kan een schappskudde bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit en de 
(recreatieve) beleving. 
Met name door de bijzondere weersomstandigheden (eerst nat en daarna extreem 
groeizaam) kon de schaapskudde het geplande areaal niet op het juiste moment begrazen. 
Daardoor zijn er enkele gebieden  niet begraasd maar gemaaid. Daar waar de herder met 
zijn kudde actief was leverde dat veel positieve reacties op.   
 
Tevens is er in Oudewater een schaapscheerdersdemonstratie georganiseerd. Dit is door de 
gemeente Oudewater gefinancierd.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Onderborden Groene Hart 
Langs de hoofdtoegangswegen zijn  de grenzen van De Utrechtse Waardengemeenten 
zichtbaar gemaakt met “welkomst”borden  van zowel de gemeenten als het Groene Hart. 
Deze borden dragen bij aan de herkenbaarheid van het Groene Hart en de daarin liggende 
gemeenten. 
 

 

 

 

Bijdrage website merk en marketing 2015 en 2016 
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart. Het platform heeft in beide jaren 
een bijdrage verstrekt aan de website www.groenehart.nl. Daarvoor krijgen de gemeenten 
een eigen pagina waarop zij hun gemeente kunnen promoten. 
 

 
 
 
 
 



Bijdrage Hoogstambrigade 
In 2015 hebben Landschap Erfgoed Utrecht en de vereniging Hoogstamfruit Groene Hart 
vrijwilligers opgeleid tot snoeier van hoogstamfruitbomen. Na een periode van werven en 
opleiden staat er nu een groep met enthousiast vrijwilligers klaar om aan de slag te gaan in 
het gebied. Om de brigade op weg te helpen is er een éénmalige opstartsubsidie verstrekt. 
Deze subsidie is beschikbaar voor de notariskosten en de aanschaf van materieel zoals 
snoeischaren, zagen en ladders. 
 

 
 
Verlichte Proeverijenroute en burgemeestersontbijt 
De proeverijenroute laat mensen meer weten over hun eten en waar dit vandaan komt. De 
proeverijenroute is geïnspireerd op de eerder georganiseerde verlichte boerderijenroutes. 
Het aanlichten van boerenbedrijven gedurende 3 weken op donderdag-, vrijdag- en 
zaterdagavond is dit keer gecombineerd met het bezoeken van  boerderijen waar 
streekproducten worden geproefd en agrarische producten worden verkocht. 
Aanschuifdiners, walking diners, proeverijen en diverse nevenactiviteiten zoals 
tentoonstellingen, muziek op de deel, lezingen enz. zijn onderdeel van de proeverijenroute.  
Bij de route zijn een activiteitenoverzicht, plattegrond en een beschrijving van deelnemende 
aangelichte boerderijen opgesteld. 
 

 



 
Voorafgaand aan de verlichte proeverijenroute is in november een burgemeestersontbijt 
georganiseerd. De burgemeesters van De Utrechtse Waarden ontbeten met schoolkinderen 
op een aantal boerenbedrijven om zo aan den lijve te ervaren waar het dagelijks eten 
vandaan komt. 
 

 
 
 
 
 
50 dingen boek 
Het streekfonds Utrechtse Waarden ( inmiddels Streekfonds LopikerWaarden) is gestart met 
de ontwikkeling van 50 activiteiten die de jeugd uitnodigt om ons mooie gebied op een 
actieve manier te beleven. De laatste hand aan het boek wordt begin 2017 gelegd waarna er 
een presentatie zal plaatsvinden. Het boek zal onder meer worden verspreid via de 
basisscholen.  
 
Branding / DNA sessie 
Gezamenlijk is gekeken naar het DNA van De Utrechtse Waarden. Wat bind ons, wat is onze 
gezamenlijke ambitie en hoe kunnen wij ons DNA versterken.  
De thema’s waarin De Utrechtse Waarden zich gezamenlijk gaan positioneren zijn 
Montfoort: Trouwen     Momenten 
IJsselstein: (Water)ontmoetingen   Ontmoetingen 
Lopik: Stoere polder     Vergezichten 
Oudewater: Stadshistorie (klein Amsterdam) Stadsgezichten 
Daarnaast is er een gezamenlijk aanbod van wandelen, fietsen, verhalen en horeca.  
De uitkomst van de DNA sessie is een waardevol stuk dat een goede basis vormt om een 
visie te formuleren voor de periode 2018-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Afgewezen / aangehouden / ingetrokken projecten 2016 
 

 Realisatie lokale voedselketen Utrechtse Waarden / Eten van dichtbij (streekmarkt en 
streekdiner) -> afgewezen door bestuur. 

 Streekhekken -> aanvraag is ingetrokken door de ANV. 

 Kansenkaart Regio Midden Holland -> geen deelname voor de kaart, wel aan de 
verdere afstemming. 

 Verzoek Stichting Groene Hart om een rondreizende  tentoonstelling te organiseren 
over stiltegebieden -> afgewezen door bestuur 

 Fietsbeleving / Op Stand van Struinen en Vorsen -> aangehouden ivm DNA sessie 

 Landschapszuilen: in principe positief, maar aanvraag nog in voorbereiding. 

 Oversteek Hollandse IJssel, haalbaarheidsonderzoek loopt nog. 

 Kleine Landschapselementen -> overgenomen door Gebiedscommissie Utrecht-West 
 
 
Regionale samenwerking 
 
Om de samenwerking met andere organisaties te verbeteren, pakken we ook de volgende 
zaken op: 
• Versterken band Utrecht West 
Utrecht West heeft een netwerk en financiële middelen waar we meer gebruik van zouden 
moeten maken. Hiertoe hebben vertegenwoordigers van Utrecht West vergaderingen 
bijgewoond in 2016. Tevens is gedeputeerde Krol eenmalig aangesloten bij een bestuurlijk 
overleg.  
• Geografische uitbreiding van het platform met de gemeente Woerden verkennen 
De Utrechtse Waarden is een duidelijk afgebakend gebied tussen de A2, A12, de Lek en de 
Vlist. Gezien de ambtelijke samenwerking tussen Oudewater en Woerden lijkt een 
verkenning met Woerden logisch. Een klein deel van Utrechtse Waarden ligt tenslotte ook op 
het grondgebied van Woerden. Gemeente Woerden is inmiddels agendalid van platform De 
Utrechtse Waarden en in die rol een enkele keer aangeschoven.  
• Optimaliseren samenwerking Streekfonds LopikerWaarden  
Het Streekfonds maakt zich hard voor dezelfde doelen als het platform. In het verleden is 
bewust gekozen voor deze splitsing, een fusie is in eerste instantie dan ook niet aan de orde. 
Wel is er bij de bestuurders behoefte aan een betere samenwerking en om beter van elkaar 
te weten waar we mee bezig zijn. Hiertoe wordt de voorzitter van het Streekfonds 
uitgenodigd om de vergaderingen van het bestuurlijk platform bij te wonen. 
• Zienswijze bestuursconvenant AGW 
Op verzoek van het netwerksamenwerkingsverband Alphen –Gouda – Woerden (AGW) 
heeft het platform een zienswijze geven op het conceptbestuursconvenant van AGW en de 
provincie Zuid-Holland. Rode draad daarin is dat het platform onderschrijft dat samenwerking 
binnen het Groene Hart essentieel is om deze regio beter op de kaart te krijgen, en dat 
daarbij een sterkere provincie overstijgende samenwerking nodig is. 
 

 
 

 

Balans 2016 Platform Utrechtse Waarden

Activa 31-12-2016 31-12-2015 Passiva 31-12-2016 31-12-2015

Rabobank verenigingspakket 55.341,02 83.463,93 Stichtingsvermogen 50.016,82 76.070,73

Nog te ontvangen restitutie voorschot streekherder 6.413,00 Nog te betalen haalbaarheid streekherder 1.393,20

Nog te ontvangen bijdrage HDSR 2016 7.500,00 Nog te betalen Merk en Marketing 2015 6.000,00

Nog te betalen Verlichte proeverijenroute 3.000,00

Nog te betalen 50 dingen boek 775,00

Reservering vervolgprojecten Holl. IJssel 5.000,00

Uitbetaling RABO-bijdrage Verlichte Pr.-route 1.000,00

Doorloop pilot streekherder 9.462,20

Totaal 69.254,02 83.463,93 Totaal 69.254,02 83.463,93


