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Gebiedscommissie Utrecht Midden-Noord een feit!
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Utrecht Midden-Noord heeft een gebiedscommissie! In deze nieuwsbrief nodigen
we u uit om dit heuglijke
feit hart
samen te
Grens Groene
vieren op zaterdag 31 januari 2009 van 10.00-12.30 in De Olifant in Breukelen. Verder kijken we kort terug
op
het
ontstaan
Groene ruggegraat (natte as)
van de gebiedscommissie. Enkele leden stellen zich aan u voor en denken hardop na over toekomstige uitdagingen.
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De provincie Utrecht heeft Midden-Noord gevraagd zichzelf te organiseren in een gebiedscommissie, om zo actief mee
km
Blaricum
te beslissen over de toekomst van het landelijk gebied. In juni en september 2008 zijn twee informatieve bijeenkomsten
gehouden met veel partijen uit de Vechtstreek en De Bilt. De reacties waren enthousiast en constructief. Onder leiding van
bestuurlijk trekker van de vorming van de gebiedscommissie – de heer Verkroost –is gesproken over hetLaren
organisatiemodelEemnes
van de op te richten gebiedscommissie. Inmiddels zijn de namen van vrijwel alle commissieleden bekend.

“Het echte werk is
voor Midden-Noord.”

Abcoude

“De samenhang
tussen Vechtstreek
en Noorderpark is
groot.”

L.C. Groen
L. van Tuyll

A.J. Ditewig

“Als ik naar een
weiland kijk, zie
ik een verhaal.”

“De uitdaging is:
stevig de regie
nemen.”

“Laat Marokkaanse
gezinnen lekker
picknicken in de
Ruigenhoek.”

Met elkaar in gesprek gaan
De Ronde
Venen

Kortenhoef

De gebiedscommissie hecht veel waarde aan een grote betrokkenheid van alle partijen in het gebied. Naast de gebiedscommissie is daarom een gebiedsplatform gevormd. Hierin kunnen alle betrokkenen op een zeer laagdrempelige wijze het
gesprek met elkaar aangaan. Ook het Noord-Hollandse deel van de Vechtstreek is hiervoor uitdrukkelijk uitgenodigd.
Hilversum

Zo werkt het in de praktijk
Om de gebiedscommissie en het gebiedsplatform te ondersteunen is een programmabureau opgericht. Als hoofd van dit
Vechtstreek Zuid
programmabureau voel ik mij verantwoordelijk om vooral het woord UITVOERING met hoofdletters te schrijven. Ik vind het
een eer om in dit mooie gebied, samen met u de gezamenlijke doelen te realiseren.
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Gebiedsplatform
(agendacommissie)

Gemeente Utrecht: R.J.F. Giesbers (agendalid)

• Vertegenwoordiger Noord-Hollandse
deel Vechtstreek: A.M. Worm-de Moel
(voorzitter Gebiedsplatform)

Gemeente Maarssen: J.W. Verkroost
Gemeente Loenen: M.E.C. Rehbock

• Vertegenwoordiger Utrechtse deel
Vechtstreek: F. Olieman

Gemeente Breukelen: G.C. Nagel

Foto’s bij interviews: Huisinga Fotografie

Gemeente De Bilt: A.J. Ditewig

• Vertegenwoordiger gemeente De Bilt:
M. Comez

Waterschap Amstel, Gooi Maarssen
en Vecht:
[ivm waterschapsverkiezingen nog geen naam]

Foto’s gebied: Herman Ruiter
Vormgeving en tekst:
Provincie Utrecht
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• Voorzitter gebiedscommissie:
Bilthoven
J.W. Verkroost

Staatsbosbeheer: P.G. Louwaars
Utrechts Particulier Grondbezit: A.E.C. Koole-Quarles van Ufford
LTO-Noord: T. Spelt

Kraag van Utrecht

Lc Noorderpark: L.C. Groen

De Bilt

Vleuten H.J. Soede
Agrarisch natuurbeheer:

Cultuur en cultuurhistorie: L.A.C. van Tuyll van Serooskerke
Natuur en milieu: J. Hogenboom
Landschap en planologie: L.R. Mur
Provincie Utrecht (adviseur): M. de Wit

Zeist

UTRECHT

De Meern
Provincie Noord-Holland
(adviseur): H. de Groot

Nieuw en oud bij Loenen

Hoofd Programmabureau (adviseur): H.H. Ruiter
De Agenda Vitaal Platteland (AVP) is het meerjarenprogramma 20072013 van de provincie Utrecht voor het landelijk gebied. Doelen en
middelen van het Rijk, Europa en de provincie zijn hierin gebundeld.
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Mevrouw Lucile van Tuyll

De heer drs. J.W. Verkroost
wethouder in Maarssen

Lid Gebiedscommissie

Bestuurlijk trekker Gebiedscommissie

“Als ik naar een weiland kijk,
zie ik een verhaal.”

“De samenhang tussen Vechtstreek en
Noorderpark is groot.”

De heer drs. R.W. Krol
gedeputeerde provincie Utrecht
Opdrachtgever gebiedscommissie

“Het echte werk is voor Midden-Noord.”
Mijn rol in Utrecht Midden-Noord:
“We werken sinds 2007 in heel Utrecht met gebiedscommissies. Midden-Noord is de op een na jongste
commissie. Formeel geef ik de gebiedscommissie
opdracht om doelen te behalen op het gebied
van natuur, milieu, water, landbouw, landschap
en cultuurhistorie, recreatie en leefbaarheid in het
landelijk gebied. De gebiedscommissie bepaalt
grotendeels zelf hoe zij die opdracht uitvoert.”
Grootste uitdaging voor Utrecht Midden-Noord:
“De kwaliteit van het Noorderpark en het gebied
rondom de Vecht bewaren en bewaken. Steden
rukken op. We willen de natuur en de enorme
cultuurhistorische waarde in stand houden, maar
tegelijkertijd het gebied niet op slot zetten.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De Vecht. De combinatie van unieke natuur en
cultuurhistorie, tussen twee grote steden ingeklemd.
Als historicus raakt me dat, dan denk ik ook aan
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Amsterdammers
en Utrechters hebben een prachtige plek om te
genieten binnen handbereik! In Nederland zijn we
goed in afbreken en weggooien, maar het is ons
gelukt de kwaliteit van dìt gebied te bewaren.”
Mijn droom voor 2010:
“De provincie Utrecht is uniek in de mate van
verantwoordelijkheid die we gebieden geven om
zelf mee te beslissen over het gebied. Mijn wens
is dat de gebiedscommissie Midden-Noord haar
verantwoordelijkheid volledig heeft opgepakt
in 2010. De provincie wijst doelen aan en stelt
middelen beschikbaar, het echte werk is voor
Midden-Noord.”

Mijn rol in Utrecht Midden-Noord:
“Gedeputeerde Staten hebben mijverzocht als bestuurlijk trekker een gebiedscommissie te vormen.
Namens de gemeente Maarssen ga ik deelnemen
in deze commissie. Ik heb er vreselijk veel zin in en
ga mijn schouders er echt onder zetten.”
Grootste uitdaging voor Utrecht Midden-Noord:
“Nu zijn het eigenlijk nog twee gebieden: Vechtstreek en Noorderpark. De uitdaging is om gezamenlijk tot één gebiedsvisie te komen. Ik zie
daarvoor prima kansen, de animo om er bij te horen
en mee te doen is groot. De samenhang tussen
Vechtstreek en Noorderpark is groot, bijvoorbeeld
op het gebied van recreatie, natuur en milieu,
agrarisch gebruik en cultuurhistorie.”
Dit raakt me persoonlijk:
“De Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als kleine jongen
vond ik al dat die forten iets geheimzinnigs hadden.
Nu weet ik dat het groepsschuilplaatsen zijn. Door
ze open te stellen kun je de geschiedenis van het
gebied ervaren en het landschap beleven. Bijna
alle forten heb ik bezocht.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat we er staan als club. Dat we onze afzonderlijke
agenda’s even vergeten en denken vanuit een
agenda voor het gehele gebied. Dat we projecten van de grond krijgen die we als gemeenten
afzonderlijk niet kunnen doen, maar wel als
gebiedscommissie.”

De heer drs. A.J. Ditewig
wethouder gemeente De Bilt
Lid Gebiedscommissie

“De uitdaging is: stevig de regie nemen.”
Mijn rol in Utrecht Midden-Noord:
“Ik was niet van meet af aan betrokken bij het tot
stand komen van de gebiedscommissie, die eer is
voor anderen. Bij de indeling van onze provincie in
AVP(Agenda Vitaal Platteland)-gebieden, was het
deel De Bilt/Noorderpark nog niet ingevuld. Mij
is gevraagd dit deel te vertegenwoordigen in de
gebiedscommissie.
Ik wil vooral de samenhang tussen de Vechtstreek
en het Noorderpark benadrukken, als weidegebied
en als overgangsgebied naar de Heuvelrug.”
Grootste uitdaging voor Utrecht Midden-Noord:
“Op het gebied ligt een behoorlijke bestuurlijke
druk. De uitdaging is om als gebiedscommissie
stevig de regie te nemen, om zo authentieke
kwaliteiten van het gebied te behouden en waar
mogelijk te versterken. Ook kunnen we in de
gebiedscommissie tot een grotere samenhang van
activiteiten komen op het gebied van recreatie.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Westbroek, de parel van het Noorderpark. Het
karakter van dit oude, maar nog steeds vitale,
streekdorp is volledig bewaard gebleven. Ik fiets
en wandel er regelmatig.”
Mijn droom voor 2010:
“Ik hoop dat we in 2010 de slag van beleid naar
uitvoering hebben gemaakt.”

Mijn rol in Utrecht Midden-Noord:
“Vanuit mijn familiegeschiedenis voel ik me niet
alleen verbonden met Slot Zuylen, maar vooral
ook met het gehele buitengebied. Ik wil er aan
meewerken om dat te behouden en open te stellen.
In de gebiedscommissie krijg ik de portefeuille
Cultuur en Cultuurhistorie.”
Grootste uitdaging voor Utrecht Midden-Noord:
“Dat is echt om het kleine beetje landschappelijk
erfgoed dat we hebben, te behouden en
toegankelijk te maken. We moeten ons erfgoed
beschermen tegen oprukkende woningbouw.
Ieder dorp zou zijn eigen culturele erfgoed moeten
inventariseren en beschermen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“Als ik naar een weiland kijk, zie ik een verhaal. De
kavelgrootte, de vorm, de hoogte, de sloten: er
gaat geschiedenis achter schuil en daar word ik
enthousiast van. Geschiedenis is de basis waarop
een gebied zich verder kan ontwikkelen. Daar komt
bij dat ik een buitenmens ben, een plattelander.”
Mijn droom voor 2010:
“De gebiedscommissie vertegenwoordigt veel verschillende partijen, met een schat aan ervaring en
expertise. Mijn droom is dat het ons lukt om met
respect al die verschillende belangen te wegen en
gezamenlijk te komen tot oplossingen. Als we deze
kans als gebied verspelen, zijn we straks misschien
overgeleverd aan een overheid die zelf van alles
gaat bedenken.”

De heer L.C. Groen
voorzitter Landinrichting Noorderpark
Lid Gebiedscommissie

“Laat Marokkaanse gezinnen lekker
picknicken in de Ruigenhoek.”
Mijn rol in Utrecht Midden-Noord:
“We hebben afgesproken dat de gemeenten een
dragende rol hebben in de gebiedscommissie, mijn
rol is dus beperkt. Natuurlijk ligt mijn hart bij het
Noorderpark, maar het algemene belang van het
gehele gebied staat voorop. Ik loop al heel lang mee
als bestuurder, ik ken mijn verantwoordelijkheid.”
Grootste uitdaging voor Utrecht Midden-Noord:
“Het landelijk gebied tussen Utrecht en Hilversum
beschermen. Met de natuur om ons heen kunnen
we maar één keer iets fout doen, herstellen lukt
bijna nooit. De natuur is van oorsprong een zwakke
partner, wij moeten er voor zorgen dat de belangen
van deze partner niet onderop komen te liggen.”
Dit raakt me persoonlijk:
“In het Noorderpark kan ik mijn wortels tot gelding
brengen. Ik heb mijn hele leven in dorpen gewoond,
voel mezelf een plattelander. Mensen hier zijn
behoudend, nieuw hoeft niet altijd goed te zijn.
En toch hebben we samen bereikt dat er nieuwe
natuur komt die aansluit bij de cultuurhistorie
van dit gebied, dat er ruimte is gebleven voor
boerenbedrijven, dat de belevingswaarde van het
gebied toeneemt.”
Mijn droom voor 2010:
“Dat bijvoorbeeld Marokkaanse gezinnen uit Overvecht op een zomerdag lekker kunnen picknicken
in de Ruigenhoek. Nu staan er alleen nog bosjes
en bomen, het moet een prachtig recreatiegebied
worden met ligweiden, wandelpaden, fietsroutes
en kanoroutes.”

