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Onderwerp:
Toekomstvisie Platform De Utrechtse Waarden

Kennisnemen van:
De toekomstvisie van het Platform De Utrechtse Waarden
Inleiding:
Met bijgevoegde raadsinformatiebrief wil stichting Platform De Utrechtse Waarden de college’s en raden
van de deelnemende gemeenten en waterschap informeren over de nieuwe koers van het Platform De
Utrechtse Waarden, het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Oudewater, Montfoort, Lopik,
IJsselstein en het HDSR. Het afgelopen jaar hebben de bestuurders en ambtenaren die verbonden zijn aan
het platform, gezamenlijk de wens uitgesproken te kijken naar een nieuwe koers. Dit heeft geresulteerd in
de Toekomstvisie De Utrechtse Waarden 2019-2023”. Tevens is het jaarverslag over het jaar 2018
toegevoegd.
Kernboodschap:
Het is de wens van het Platform om niet langer als subsidieloket te fungeren, maar een netwerkorganisatie
te willen zijn, 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

De deelnemers zijn zich bewust dat ze elkaar nodig hebben voor de thema’s die in het gebied met elkaar
verbonden zijn, zoals energietransitie, duurzaamheid, bodemdaling, water(kwaliteit), cultuurhistorie,
recreatie enz.
Financiën

Continuering van de jaarlijkse bijdrage van € 7.500,- per jaar. Is al onderdeel van de huidige begroting.
Vervolg:
De nieuwe werkwijze wordt uitgewerkt in een actieplan en de statuten worden indien nodig aangepast.
Bijlagen:
- RIB Utrechtse Waarden (corsanummer 19.007459);
- Toekomstvisie (corsanummer 19.007460);
- Jaarverslag 2018 (corsanummer 19.007461).
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Onderwerp

: ambtelijke ondersteuning Utrechtse Waarden
: raden van IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater en Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden
: toekomstvisie Platform Utrechtse Waarden

Inleiding
Het doel van deze raadsinformatie brief is u te informeren over de toekomstvisie van Platform De
Utrechtse Waarden.
Inhoud
In 2013 werd de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden omgevormd tot het Platform De Utrechtse
Waarden. Het Platform had tot doel de streekeigen initiatieven te begeleiden naar realisatie.
Initiatiefnemers konden een klein bedrag ontvangen om hun project, passend binnen de doelstellingen
van het Platform, te realiseren. Zo is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor een klompenpad
kids dat in 2019 wordt gerealiseerd, worden er diverse percelen in de Utrechtse Waarden begraasd
door een, door het Platform mogelijk gemaakte, schaapskudde, is geïnvesteerd in fiets- en
wandelbeleving en is er een verlichte boerderijenroute gerealiseerd.
In 2018 hebben de betrokken bestuurders en ambtenaren het genoemde uitvoeringsprogramma
gezamenlijk geëvalueerd. Deze evaluatie gaf aanleiding tot het door ontwikkelen van de visie en een
werkwijze voor de toekomst. Dit heeft geresulteerd in de toekomstvisie Utrechtse Waarden 2019-2023
(zie bijlage).
De visie is in een gezamenlijk en interactief proces tot stand gekomen. Bij dit proces zijn de
deelnemende bestuurders en ambtenaren van de gemeenten en de HDSR betrokken geweest. Er is
op een positieve manier draagvlak gecreëerd om platform De Utrechtse Waarden in de toekomst
verder te brengen.
Er is stil gestaan bij de vraag: Wat laten we los en wat gaan we nog beter doen? Conclusie was dat
het de wens was niet langer als subsidieloket te willen fungeren, maar een netwerkorganisatie te
willen zijn, 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 maken met
partijen uit het gebied
Het Platform De Utrechtse Waarden moet verder reiken dan het onderwerp toerisme en recreatie. De
deelnemers zijn zich ervan bewust dat ze elkaar nodig hebben voor de thema's die in het gebied met
elkaar verbonden zijn, zoals energietransitie, duurzaamheid, bodemdaling, water(kwaliteit),
cultuurhistorie enz. Vanuit dit bewustzijn heeft het Platform gezamenlijk het regionale
ambitiedocument Lopikerwaard geïnitieerd. Ook op andere thema's wordt samenwerking, overleg en
afstemming gezocht. Hierbij werken bestuurders en ambtenaren en andere partijen samen aan een
gezamenlijk doel. Ieder vanuit zijn eigen rol, maar op basis van gelijkwaardigheid.

De nieuwe werkwijze wordt uitgewerkt in een actieplan en de statuten worden indien nodig aangepast.
De stakeholders zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe manier van werken van het Platform.
De nieuwe werkwijze leidt tot lokaal beleid in de Utrechtse Waarden dat op elkaar afgestemd is.
Het Platform communiceert op diverse manieren over haar activiteiten. De deelnemers doen dit via
hun eigen kanalen (website, pers, social media).
Door samen op te trekken vervagen grenzen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Toekomstvisie

De Utrechtse Waarden

DNA

Hollandsch Bourgondisch Polderland
Stoere polders met pareltjes van kernen
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Missie
1. We zijn een netwerkorganisatie gericht op het vitaal houden en op
de kaart zetten van de Utrechtse Waarden
2. Vanuit een ambassadeurs- en gidsrol willen we de krachten
bundelen en verbinding maken met partijen uit het gebied.
3. Op jacht naar initiatieven met de vraag 'wat heeft u nodig om uw
intiatief verder te helpen'
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Wat is nodig om verder te komen
1.

Interne communicatie (bestuur en organisatie)

2. Netwerk in kaart brengen, missie uitdragen naar buiten
3. Uitvoering:
#

Ambtelijk team komt 1 keer per 2 maanden bijeen -— Flexibel team

#

Bestuurlijk team komt ieder kwartaal bijeen -— Wat is de agenda, wie zijn de
gasten (intern/extern), werkvormen, agenderen vanuit thema's f
ontwikkelingen.

#

Financiële stromen: als netwerkorganisatie hebben we procesgeld nodig
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Utrechtse (meer) Waarden
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Door samen op te trekken vervagen grenzen
Regionale omgevingsvisie
Gezamenlijk optrekken om toerist en recreant te verleiden naar het gebied
te komen en langer te laten verblijven
Onderwerpen in het gebied zijn met elkaar verbonden, we hebben elkaar
nodig
Bestuurders en ambtenaren werken samen, ieder vanuit eigen rol op basis
van gelijkwaardigheid aan gezamenlijk doel
Samen bereik je meer (alleen ga je sneller, maar samen kom je verder)

Goud in handen, we hebben elkaar nodig om het te laten glanzen!
4

Jaarverslag
Platform De Utrechtse Waarden
2018

Dit jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording over het jaar 2018.
Daarnaast wordt een beleidsmatige toelichting gegeven op de projecten. Het jaarverslag
wordt afgesloten met de balans.

Jaarrekening 2018 Platform Utrechtse Waarden
Inkomsten

Uitgaven
Bankkosten
Verzekeringen
KvK
UW bijeenkomsten
Merk en Marketing
Streekherder
50-dingenboek

173,33
107,88
7,5
2.569,57
3.156,75
7.942,72
777,50

Fietsbelevingsroutes

5.000,00

Parel van Oudewater
Bijdrage gebiedscommissie
Utrecht West 2017

2.000,00

Gemeente IJsselstein bijdrage 2017
RABO bijdrage Klompenpad voor Kids

Resultaat 2017

7.500,00
6.000,00

-15.735,25

7.500,00
29.235,25

29.235,25

Beleidsmatig projectverslag
In 2018 zijn de volgende projecten ondersteund:
Streekherder
In 2018 is een vervolg gegeven aan de inzet van de streekherder in een aantal parken in de
4 gemeenten van de Utrechtse Waarden. Het jaar werd gekenmerkt door een nat en zeer
groeizaam voorjaar met daarop aansluitend een zeer droge zomer. Daardoor konden in het
voorjaar niet alle locaties worden begraasd. In de zomer was te weinig gras en moest de
herder voer bijkopen.
Bijdrage: C 7.942,72
Uitgevoerd

Bijdrage website merk en marketing
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart. Het platform heeft ook in 2018
bijgedragen aan de instandhouding van www.groenehart.nl. Daarvoor krijgen de gemeenten
een eigen pagina waarop zij hun gemeente kunnen promoten. In 2017 heeft deze website
een award ontvangen voor de best bekeken website in 2017 in de categorie ''kleine' streken!
Voor 2019 is een bedrag van C 4.000 gereserveerd.
Bijdrage 2018: C 3.156,75
Uitgevoerd
50 dingen boek
De ontwikkeling en presentatie van dit boek heeft eind 2017
plaatsgevonden.
Alle leerlingen van de groepen 7 van de basisscholen hebben
in de loop van 2018 een exemplaar gekregen.
De initiatiefnemer, het Streekfonds LopikerWaarden, wil op
deze wijze de jeugd stimuleren om ons mooie gebied op een actieve
manier te beleven. In 2019 krijgt die boek een herdruk en zal een
up-date plaatsvinden. Het bestuur heeft voor de herdruk C 5.000
toegekend.
Restant bijdrage 1 druk: C 775
Uitgevoerd.

in de natour
die - je-gedaan-moet-Kebbenwoor-je-twaalfde
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Fietsbeleving Utrechtse Waarden
Het ontwikkelen van vijf thematische gps- routes, afgestemd op het DNA profiel van iedere
gemeente en het hoogheemraadschap, met recreatieve, landschappelijke en culturele
informatie en activiteiten. Met deze thematische routes wil Struinen en Vorsen het rendement
en de belevingswaarde van het fietsknooppuntensysteem verhogen. Om de beleving te
verhogen en van passanten klanten te maken en herhalingsbezoek te bevorderen, zijn er
ondernemers/agrariërs/musea en streekverhalen aan de routes verbonden.
In het voorjaar is het project afgesloten met een feestelijke presentatie.
Bijdrage: C 5.000
Uitgevoerd: 2018

Parel van Oudewater
Het aanleggen van een belevingstuin met daarin een moestuin, bessentuin, boomgaard e.d.
zoals past bij oude boerderijen. De opbrengst van de tuin wordt geleverd aan restaurant Hex
in Oudewater. De tuin wordt beheerd door de bewoners van de Parel (mensen met een
beperking). Aan dit project is in 2017 C 4.000 toegekend. In 2017 is een voorschot van
C 2.000 uitbetaald.
Restant bijdrage C 2.000
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. De aanpassing van de huifkar en de eendenkooi zijn
inmiddels vrijwel uitgevoerd.
Toegekend bijdrage: C 5.000
Afronding: 1 helft 2019
e

Klompenpad Kids
Onder projectleiding van Landschap Erfgoed Utrecht en met veel
steun van lokale burgers is in 2018 veel tijd en energie gestoken
om de haalbaarheid van een bewegwijzerd Klompenpad Kids ter
hoogte van natuurontwikkelingsgebied Willeskop te realiseren.
Ten behoeve van kinderen worden 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
haalbaarheidsonderzoek is in de eindfase en de kans is groot dat
het pad ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.
Toegekend bijdrage: C 5.000
Geplande realisatie: 2019

Visie 2019-2022
In 2018 is in een aantal sessies een toekomstvisie opgesteld door de bestuurders en de
ambtenaren van het Platform De Utrechtse Waarden. Deze visie en bijbehorende werkwijze
worden begin 2019 aan de besturen van de gemeenten en HDSR voorgelegd.
Bijdrage C 2.569,57
Uitgevoerd

Regionale samenwerking
Met de volgende organisatie vind samenwerking plaats:
» Gebiedscommissie Utrecht West
Utrecht West heeft een netwerk en financiële middelen die zij inzet om ook in de Utrechtse
Waarden projecten en processen uit te voeren dan wel te ondersteunen. Het platform
Utrechtse waarden heeft besloten per 2017 financieel bij te dragen. De bijdrage 2018 is nog
niet gedeclareerd en is als reservering opgenomen.
Bijdrage 2017 C7.500
» Streekfonds LopikerWaarden
Het Streekfonds heeft een netwerk van bedrijven en sponsoren, en ook financiële middelen.
Waar mogelijk zoeken we de samenwerking en afstemming.

Balans 2018 Platform Utrechtse Waarden
Activa
Rabobank verenigingspakket

ļTotaal

131-12-2018 31-12-2017
63.956,39

| 63.956,39

79.691,64

79.691,64|

| Passiva
Stichtingsvermogen
Verplichtingen
Parel van Oudewater
Huifkar Beloken land
Fietsbelevingsroutes
Klompenpad voor Kids
Streekherder 2018-2020
Merk SMarketing Groene Hart 2018-2019
Vervolgprojecten Holl. IJssel
50 dingen boek herdruk
Natuurlijk sturen
Wandelbelevingsroutes
RABO-bijdrage klompenpad voor kids
Bijdrage gebiedscommissie Utrecht West 2018

ļTotaal

31-12-2018 31-12-2017
3.456,39

5.000,00
5.000,00
18.000,00
4.000,00

37.091,64
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00
4.100,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
6.000,00
7.500,00

| 63.956,39

79.691^64]

