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Onderwerp: 

Aanbieden jaarverslag, jaarprogramma en begroting Platform de Utrechtse Waarden 

Kennisnemen van: 

Het bestuur van het Platform de Utrechtse Waarden biedt ter kennisname het jaarverslag over 2015 aan en 
het jaarprogramma inclusief begroting voor 2016. 

Inleiding: 

Het bestuur van het Platform de Utrechtse Waarden wil graag de raadsleden van de deelnemende 
gemeenten en het bestuur van het Hoogheemraadschap op de hoogte houden van de resultaten en 
plannen van het Platform. Het bestuur heeft in 2013 ook de raad laten instemmen met de visie en 
recentelijk de koerswijziging ter kennisname aan u voorgelegd. 

Kernboodschap: 

Het jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording en de balans. Daarnaast wordt een beleidsmatige 
toelichting gegeven over de projecten die zijn uitgevoerd, maar ook projecten die niet zijn uitgevoerd. 

16R.00092 



Het jaarprogramma bevat de lopende projecten en de projecten voor 2016 die nu al in beeld zijn. In 2016 
zal het Platform de nieuwe koers gaan communiceren naar het gebied, onder andere door het organiseren 
van inspiratiesessies, en zal het Platform vooral een stimulerende en faciliterende rol krijgen. 
Omdat het gebied projecten kan indienen is het jaarprogramma niet compleet. Het Platform weet immers 
nog niet welke projecten in de loop van 2016 ingediend gaan worden. 
De visie van Platform de Utrechtse Waarden is leidend bij de beoordeling van de projecten. 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

1. Begeleidende brief, 16.003312 
2. Jaarverslag 2015, 16.003313 
3. Jaarprogramma en begroting 2016, 16.003314 

De secretaris De burgemeester 

r. drs. P. Verhoeve 
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De Utrechtse Waarden 

Aan de colleges en en raden van de gemeenten 
Oudewater, Lopik, Montfoort, IJsselstein en 
Aan het dagelijks en algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

Betreft Aanbieden jaarstukken 2015 van stichting Platform De Utrechtse Waarden 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 2015//FS//2 Datum 15 februari 2016 T. 0348 42 8453 
Behandeld door F. Steenbergen Bijlagen 2 M. steenbergen f@woerden.nl 

Geachte bestuurders, beste leden van de gemeenteraad, 

Het bestuur van stichting Platform De Utrechtse Waarden bied u de jaarstukken van de stichting ter 
kennisname aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag over 2015 en het jaarprogramma voor 2016. 

Het jaarprogramma 2016 steekt in op de nieuwe koers van de stichting Platform de Utrechtse Waarden 
waarbij het initiatief voor projecten vooral uit het gebied moet komen. Het Platform zal vooral faciliteren 
en stimuleren. 

Beide stukken zijn in het bestuurlijk overleg van stichting Platform De Utrechtse Waarden op 12 februari 
vastgesteld. 

Hoogachtend 
Namens het bestuur van het Platform De Utrechtse Waarden 

erhoeve 
oorzitter Stichting Platform De Utrechtse Waarden 

www.utrechtsewaarden.nl, ĩnfo@utrechtsewaarden nl 
Bezoekadres: Kasteelplein 5 3417 JG Montfoort Postadres Postbus 41 3417 ZG Montfoort 
Rabobank 13.19.29.445, Kamer van Koophandel Utrecht 20230353 



 
Jaarverslag 2015 – Platform De Utrechtse Waarden 
 
 
 
Dit jaarverslag bestaat uit de financiële verantwoording. Daarnaast wordt een beleidsmatige 
toelichting gegeven over de projecten die zijn uitgevoerd, maar ook projecten die niet zijn 
uitgevoerd.  
 

Jaarrekening 2015 Platform Utrechtse Waarden   

            

Uitgaven      Inkomsten  

Ervenfolder  5.985,32  Bijdrage gemeente Lopik 7.500,00  

1
e
 termijn haalbaarheid streekherder   1306,80  Bijdrage gemeente IJsselstein 7.500,00  

Haalbaarheid verbinding Hollandse IJssel  7.623,01  Bijdrage gemeente Montfoort 7.500,00  

Opzetten hoogstambrigade   4500,00  Bijdrage gemeente Oudewater 7.500,00  

Recreatiekrant  375,10  Bijdrage Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 7.500,00  

Bankkosten   170,66   Subsidie provincie Utrecht voor haalbaarheidsonderzoek 3.630,00  

Verzekering   100,92      

Accountantskosten 2012   4.700,00   Resultaat 2015 16.110,94 

KvK   7,50      

Presentjes   249,75        

            

    25.019,06      25.019,06  

 
Beleidsmatig jaarverslag 

 
1. Uitgevoerde en lopende projecten met bijdrage van het platform Utrechtse 

Waarden 
 

 Ervenfolder 
Begin 2015 zijn twee ervenfolders opgeleverd. Een voor agrariers en een voor de particuliere 
streekbewoner. De ontwikkeling daarvan is in 2014 gestart. De folders dienen als inspiraties 
voor burgers en agrariërs om hun erf streekeigen in te richten. De folders zijn breed verspreid, 
onder de leden van de ANV Lopikerwaard en andere geïnteresseerden. De folder is gedrukt in 
een oplage van xxxxx. 
Kosten € 5.985,32 
 

 Haalbaarheidsonderzoek Streekherder 
In 2015 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van een streekherder in de Utrechtse 
Waarden.  Een schaapskudde onder begeleiding van een herder kan een bijdrage leveren aan 
de beleving, natuur en local food. Het eindrapport zal begin 2016 worden opgeleverd.  
Kosten € 1.306,80 
 

 Haalbaarheidsonderzoek brug/wandelverbinding Hollandse IJssel 
In 2015 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een oversteek over de 
Hollandse IJssel ter hoogte van restaurant de Schans. Gebiedscommissie Utrecht West heeft 
€ 3.630,00 beschikbaar gesteld. Het eindrapport is in het 4e kwartaal 2015 opgeleverd.  
Kosten: € 7.623,01 
 

 Opzetten Hoogstambrigade 
In 2015 hebben Landschap Erfgoed Utrecht en de vereniging Hoogstamfruit Groene Hart  



twaalf vrijwilligers opgeleid tot snoeier van hoogstamvruchtbomen. Het doel is om een 
zelfstandig opererende vrijwilligersgroep op te zetten, die eigenaren van boomgaardjes kunnen 
ondersteunen bij het beheer.  
Kosten € 4.500,00 
 

 Recreatiekrant 
Evenals in 2014 heeft het platform de Utrechtse Waarden een advertentie afgenomen in de 
recreatiekrant van Oudewater. De recreatiekrant heeft als doel het bevorderen van toerisme en 
recreatie in het gebied tussen Woerden, Gouda, Schoonhoven en IJsselstein. De krant is 
bedoeld voor mensen die een of enkele dagen in het gebied blijven, fietsers, wandelaars en de 
bewoners van de regio. De recreatiekrant is een echte bewaarkrant die uitkomt in een oplage 
van 50.000 exemplaren. De krant wordt met de IJsselbode huis aan huis bezorgd en verspreidt 
onder diverse locaties in het gebied zoals VVV/TIPS, hotels, bed&breakfast en campings.  
Kosten: € 375,10 
 

 Merk & Marketing 
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart, daar vindt veel meer de marketing 
voor de toerist of stedeling rondom het Groene Hart plaats. Ook digitaal en online-campagnes. 
Het platform draagt bij aan www.groenehart.nl. 
Kosten: € 6.000,00 (excl. BTW) 
 

 50-Dingenboek 
Het platform heeft in oktober 2015 een bijdrage van € 7.750,00 toegekend aan de ontwikkeling 
van een lokale variant van een 50-dingenboek. De oplevering van dit project is gepland in de 
loop van 2016. 
Kosten 2015 € 0,00. Deze kosten komen op het boekjaar 2016  
 

2. Niet uitgevoerde projecten, waarvoor het platform Utrechtse Waarden een 
bijdrage heeft toegekend. 

 

 Streekhekken 
Het Platform heeft aan de ANV Lopikerwaard e.o. een bijdrage van € 5000,00 toegekend om 
minimaal 50 streekhekken verspreid in de Utrechtse Waarden te plaatsen. Het streekhek is 
ontwikkeld door het streekfonds. Streekhekken kunnen bijdragen aan de herkenbaarheid en de 
kwaliteit van de Utrechtse Waarden. 
Helaas heeft de ANV Lopikerwaard e.o. de financiering niet rond kunnen krijgen. Zij heeft 
daarom besloten om het project stop te zetten. 
Kosten € 0,00 
 

Balans 2015 Platform Utrechtse Waarden     

Activa 31-12-15 31-12-14  Passiva 31-12-15 31-12-14 

              

Rabobank verenigingspakket 83.463,94  67.352,99    Stichtingsvermogen 59.959,80  57.555,34  

      Nog te betalen streekherder 1.393,20   

        Nog te betalen Merk en Marketing 2015 6.000,00    

        Nog te betalen accountantskosten 2012 0,00  4.700,00  

              

              

        Rekeningresultaat 16.110,94  5.097,65  

           

           

              

  83.463,94    67.352,99      83.463,94  67.352,99  

 



 

 
 
 
Jaarprogramma en begroting 2016 - Platform De Utrechtse 
Waarden 
 
Op 22 mei 2015 heeft het bestuur de notitie Platform De Utrechtse Waarden 2.0 vastgesteld. 
Het doel van de nieuwe koers is tweeledig: 
1. Bestuur en uitvoering scheiden zodat initiatieven gedragen worden door het gebied; 
2. Samenwerking met partners verbeteren en waar mogelijk efficiencyvoordelen behalen. 
Het platform is niet langer vooral initiator van ontwikkelingen, maar stimuleert deze. Dit onder 
meer door (bestuurlijke) netwerken bij elkaar te brengen, tot beleidsafstemming te komen en 
waar nodig door middel van subsidies en/of ambtelijke ondersteuning. Het team kan ook 
projecten aandragen, maar het zwaartepunt ligt bij initiatieven uit de regio (bottum-up). Het team 
vervult in de eerste jaren een aanjagende rol door partijen in het gebied te informeren over de 
ondersteuning die het Streekplatform kan bieden.  
 
Dit heeft geresulteerd in een aantal nieuwe projecten. Dat betekent voor 2016 dat we lopende 
projecten afmaken en dat we het gebied stimuleren om nieuwe projecten in te dienen. In het 
jaarprogramma besteden we eerst aandacht aan projecten die zijn opgestart in 2015 en in 2016 
tot een afronding komen. Daarna volgt een beknopte begroting 2016 met een toelichting.  
 

1. Lopende projecten 
 
Onderstaande projecten zijn in 2014/2015 opgestart en in 2016 worden afgerond.  

 
 Streekherder 
Met het uitvoeren van een quickscan wordt onderzocht hoe en waar begrazing door een 
streekherder in de Utrechtse Waarden van meerwaarde kan zijn.  
Dit onderzoek kan een opmaat zijn voor een vaste schaapsherder in het gebied.  
Deelnemende organisaties: Streekfonds 
Kosten: € 3.267 
 

 Groene Hart marketing 
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart, daar vindt veel meer de marketing 
voor de toerist of stedeling rondom het Groene Hart plaats. Ook digitaal en online-campagnes. 
In 2015 dragen de vier gemeenten bij aan www.groenehart.nl. 
Deelnemende organisaties: Merk en Marketing 
Kosten: €6.000 (excl. BTW) 

 

 Brug Hollandse IJssel 
In 2015 heeft er een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar een oversteek over de 
Hollandse IJssel ter hoogte van restaurant de Schans.  
Deelnemende organisaties: Utrecht West 
Kosten: € 3.700 
 
 
 

http://www.groenehart.nl/


 

 
 
 
 

2. Projecten 2016 
 

 50-dingen boek 
Het ontwikkelen van een boek voor kinderen die in het gebied De Utrechtse Waarden in de 
natuur belevenissen kunnen opdoen: “50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e in de 
Utrechtse Waarden”. Het biedt kansen om de jeugd te betrekken bij het gebied en het gebied te 
laten beleven. Naast beleving heeft het project een sterk educatief karakter. Het levert een 
bijdrage in de bewustwording over de omgeving waarin je leeft, de geschiedenis van het gebied 
en draagt bij aan duurzaamheid. Daarnaast is er een gezondheidsaspect omdat het boek 
kinderen uitdaagt buiten actief te worden. 
Deelnemende organisaties: Streekfonds, Uit in IJsselstein 
Kosten: €7.750 
 

 Onderborden Groene Hart 
De bestuurlijke tafel Vrije Tijd, Water en Groen (VWG) heeft het initiatief genomen tot het 
invoeren van gebiedsaanduidingsborden met de tekst “Het Groene Hart van Holland”. De 
borden worden geplaatst onder de plaatsnaamborden van gemeenten in het Groene Hart. Door 
de borden te plaatsen dragen gemeenten uit dat ze zich verbonden voelen met het Groene Hart; 
bij bezoekers groeit het bewustzijn dat zij zich in het Groene Hart bevinden. Omdat de 
meerwaarde van de onderborden groter is, wanneer meer gemeenten meedoen, stellen wij voor 
de onderborden gezamenlijk in te voeren in de Utrechtse Waarden. Het plaatsen van de 
onderborden past binnen het thema ‘Identiteit’ uit de visie en de rode draad ‘beleving’ uit het 
koersdocument. 
Deelnemende organisaties: Gemeenten Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik 
Kosten: €10.000 
 

 Verlichte proevenrijenroute 
De verlichte boerderijenroute inclusief balenkunst in de wei was in 2010 een groot succes in 
Oudewater en Montfoort. Ook proeverijen met streekproducten zoals pracht aan de gracht zijn 
populair. Dit project combineert twee succesformules tot een nieuw project: ‘de 
proeverijenroute’. Mensen uit de omgeving worden naar het platteland getrokken, maken kennis 
met streekproducten en zien waar hun eten vandaan komt. Het project levert naast lekker eten 
en entertainment ook kennis op van de streek, het boerenbedrijf en streekproducten. 
Ook is er gedacht aan educatie voor kinderen door middel van het ontbijt op de boerderij. Ook 
hier wordt kennis gecombineerd met leuke activiteiten.  
Deelnemende organisaties: Rabobank Utrechtse Waarden, Streekfonds Utrechtse Waarden, 
Provincie Utrecht 
Kosten: € 7.500 
 

 Groene Hart marketing 
De Utrechtse Waarden zijn onderdeel van het Groene Hart, daar vindt veel meer de marketing 
voor de toerist of stedeling rondom het Groene Hart plaats. Ook digitaal en online-campagnes. 
In 2015 dragen de vier gemeenten bij aan www.groenehart.nl. 
Deelnemende organisaties: Merk en Marketing 
Kosten: €6.000 (excl. BTW) 

 

http://www.groenehart.nl/


 

 
 

3. Begroting 
   
Hieronder de begroting 2016 met een korte toelichting op een aantal posten.  
 

Begroting Streekplatform De Utrechtse Waarden 2016   
      

Inkomsten   Uitgaven   

       

Rekening d.d. 1-1-2016 83.463,94 (KvK, verzekering bank etc) 1.000,00 

Bijdrage gem. Montfoort 7.500,00 Inspiratiebijeenkomsten/ promotie 8.000,00 

Bijdrage gem. Oudewater 7.500,00 
Verplichtingen 
Streekherder 

 
1.393,20 

Bijdrage gem. Lopik 7.500,00 Groene Hart Merk en Marketing 2015 7.260,00 

Bijdrage gem. IJsselstein 7.500,00 
Reserveringen 
50 dingen boek 

 
7.775,00 

Bijdrage HDSR 7.500,00 Onderborden Groene Hart 10.000,00 

  Verlichte boerderijenroute 7.500,00 

  Groene Hart Merk en Marketing 2016 7.260,00 

  Beschikbaar voor projecten  50.000,00 

       
  
  

  
  

totaal 
100.188,20 

       

  
  

  
  

rekening d.d 31-12-2016 20.775,74 

  

      

        

Totaal 120.963,94 
 

 120.963,94 

 
 
Het bedrag dat is opgenomen onder rekening betreft de stand van zaken per  1-1-2016.  De 
verplichtingen uit 2015 van afgerond projecten zijn opgenomen onder de post verplichtingen. De 
nieuwe projecten die 2016 worden opgestart zijn opgenomen onder de post reserveringen.   
 
Daarnaast zijn alle bedragen opgenomen van projecten die op de agenda staan.  
Er is een bedrag opgenomen voor bijdragen aan nieuwe projecten van €50.000. Dit zijn 
projecten vanuit het gebied. 
 
Tenslotte is een bedrag van €8.000 opgenomen voor de organisatie van twee inspiratiesessies 
zoals in september is besproken.  


