Jaarbericht
2016

Volgende stap
Gebiedscoöperatie O-gen bestaat alweer drie
jaar! De coöperatie is gestart als nieuwe manier
van samenwerking voor gebiedsontwikkeling in
de regio Gelderse Vallei, Heuvelrug en Kromme
Rijnstreek. In dit jaarbericht informeren wij u
over onze activiteiten en ontwikkelingen in 2016.
We hebben mooie resultaten geboekt, maar ook
ruimte voor groei en verbetering gezien. In het
najaar is daarom geschreven aan een meerjarige

ontwikkelvisie gericht op ‘Samen sterk
ondernemen’. Deze visie is door de gebiedsraad
vastgesteld als koers voor de komende drie jaar.
Dit markeert een volgende stap voor O-gen. De
verhuizing van het statige Huize Scherpenzeel
naar het Grebbelinie Bezoekerscentrum (medio
2017) staat symbool voor deze verandering. Op
naar een levendig clubhuis waar de ontwikkeling
van ons landelijk gebied centraal staat.
Gerard van Santen,
Directeur Gebiedscoöperatie O-gen.
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Figuur 1. Een onderverdeling van het ledenbestand per 31 december 2016, bestaande uit 23 gemeenten en waterschappen
(publieke leden of P-leden), 21 maatschappelijke organisaties, belangenverenigingen en kennisinstellingen (maatschappelijke
leden of M-leden) en 206 bedrijven, ondernemers, grondeigenaren en betrokken particulieren (gebiedsleden of G-leden).

Leden
O-gen werkt vanuit de wensen en belangen van
haar leden. Leden vormen onze organisatie. In
2016 is het ledental met 85 toegenomen tot 250
leden (zie Figuur 1). Om het ledenbestand te
behouden en uit te bouwen, investeren we in de
betrokkenheid van leden bij projecten en
nieuwe ontwikkelingen. Een goed voorbeeld
zijn de (leden)bijeenkomsten georganiseerd
rond energieopwekking, versterken van relaties

in het natuurnetwerk, kennisuitwisseling tussen
recreatieondernemers
in
de
Kromme
Rijnstreek, Vrijkomende Agrarische Bebouwing
en de jaarlijkse ledenexcursies. Met de
commissie leden (adviescommissie over
werving en acceptatie van leden en strategie
voor ledenbetrokkenheid), is gewerkt aan een
huishoudelijk reglement. Daarin komen onder
andere aanvullende regels over de rol en
zeggenschap van leden, ALV, gebiedsraad en
commissies. Medio 2017 is het huishoudelijk
reglement naar verwachting definitief.

Projecten
O-gen is betrokken bij de ontwikkeling en
uitvoering van veel verschillende projecten die
betrekking hebben op de thema’s integrale
gebiedsopgaven, natuur realiseren, stad en
land dichter bij elkaar, transitie van de
landbouw en economie versterken. Projecten
dragen bij aan de ontwikkeling van het
werkgebied en vormen een verbinding tussen
verschillende partijen. Het aantal projecten

onder de O-genvlag in 2016 lag rond de 50. De
meeste waren onderdeel van de Agenda Vitaal
Platteland van de provincie Utrecht (AVP). 2016
was het eerste jaar van de nieuwe AVP periode
2016-2019. Ook vanuit ons Gebiedsprogramma
2016 – 2020 zijn steeds meer projecten
opgestart. Een aantal langdurige projecten liep
nog door vanuit de vorige periode. Daarnaast is
gewerkt aan het professionaliseren van de
uitvoeringskracht en betrokkenheid van leden
via ledengroepen. Hieronder lichten wij enkele
succesvolle projectresultaten uit 2016 uit.

Duurzame
energie
In 2016 is O-gen op allerlei manieren bezig
geweest met het thema energie. We hebben
bijeenkomsten georganiseerd over duurzaam
omgaan met energie, zonnepanelen op het dak
na asbestverwijdering, netwerkbijeenkomst over
energieopwekking, -besparing en -opslag, en de
Postcoderoosregeling.
Via
het
project
Energieneutrale Melkveehouderij laten drie
voorbeeldbedrijven zien wat in de praktijk
mogelijk is op het gebied van energiebesparing
en duurzame opwekking. Daarnaast verdiepen
zes studiegroepen zich in energiebesparing. Voor
de
gemeente
Eemnes
hebben
we
grondeigenaren en ontwikkelaar KiesZon bij
elkaar gebracht en met succes draagvlak voor de
ontwikkeling van een zonneveld gecreëerd.

Grebbelinie
bezoekerscentrum
Op het Fort aan de Buursteeg opent medio 2017 het
nieuwe Grebbelinie Bezoekerscentrum haar deuren:
de toegangspoort om de Grebbelinie te verkennen.
Na jaren van voorbereidingen is in 2016 de eerste
schop in de grond gezet en zijn de
bouwwerkzaamheden gestart. O-gen is nauw
betrokken bij dit project. De coöperatie gaat het
bezoekerscentrum (vanuit een aparte entiteit)
exploiteren en hier ook kantoor houden. Afgelopen
jaar stond in het teken van de voorbereidingen op
de exploitatie en de verhuizing.

Snel internet
Snel internet (breedband) is essentieel voor een
leefbaar buitengebied. In 2016 is O-gen met
verschillende gemeenten een traject gestart om
breedband in het buitengebied te realiseren. In
de loop van het jaar sloten daar steeds meer
gemeenten bij aan. We hebben bij de inwoners
uit het buitengebied geïnventariseerd of ze
geïnteresseerd zijn in een breedbandaansluiting
en bereid zijn om daarvoor te betalen. Om zoveel
mogelijk bewoners te bereiken is een netwerk
van buurtambassadeurs opgezet en een website
gelanceerd:
breedband.o-gen.nl.
Niet
onbelangrijk: we hebben een marktpartij
gevonden die bereid is om bij voldoende
interesse het breedbandnetwerk uit te rollen.

Inrichting
Palmerswaard
In de tweede helft van 2016 is er flink wat grond
en werk verzet in de Palmerswaard. Het gebied is
opnieuw ingericht om de natuurwaarden te
versterken, te zorgen dat het gebied voldoet aan
de eisen van waterveiligheid en beter te beheren
wordt. Na een uitgebreide voorbereidingsperiode is de aannemer in augustus gestart met
het inrichtingswerk. O-gen begeleidt dit traject in
de Palmerswaard – een van de vijf deelgebieden
van het overkoepelende project Uiterwaarden
Nederrijn. Doelstelling is om een zo groot
mogelijk aaneengesloten natuurgebied in de
Utrechtse uiterwaarden van de Nederrijn te
creëren.

Vrijkomende
agrarische
bebouwing
Op het Utrechtse platteland komt er de
komende jaren veel agrarische bebouwing vrij.
Dit komt onder meer door schaalvergroting in
de landbouw en het gebrek aan opvolgers.
Provincie Utrecht liet een onderzoek naar
vrijkomende agrarische bebouwing uitvoeren
door het Kadaster en Wageningen Research.
Gebiedscoöperatie O-gen was penvoerder en
zorgde voor een gezamenlijke aanpak door
het gebied bij het onderzoek te betrekken. Een
aantal van haar leden dacht actief mee in een
expertmeeting en de gemeenten vulden een
uitgebreide vragenlijst in.

Kavelruil
We zijn vanouds nauw betrokken bij integrale
gebiedsontwikkeling en als coöperatie weten
we daar als geen ander alle belangen in mee te
nemen. Die kracht hebben we in 2016 in een
aantal grote kavelruilprojecten ingezet. In
Arkemheen leidde dat tot drie nieuwe
natuurgebieden, waaronder het eerste
Nederlandse
particuliere
weidevogelreservaat. In Eemnes werkten we
hard aan een kavelruilproject waarbij 72
hectare van eigenaar wisselde en de
agrarische structuur verbeterde. En tussen
Achterberg en Leusden meandert de
Modderbeek weer, mede mogelijk gemaakt
door een kavelruiltraject.

Ontwikkeling
O-gen heeft in 2016 verschillende nieuwe
ontwikkelingen ingezet. Deze ontwikkelagenda
heeft een rollend karakter, afhankelijk van de
haalbaarheid van een project of initiatief.
Ontwikkelingen afgelopen jaar waren gericht
op het vertalen van het Gebiedsprogramma
2016 – 2020 naar concrete projecten. Focus lag
op contractering van het gebiedsprogramma in
het meerjarenprogramma Agenda Vitaal

Platteland Utrecht, ondersteunen in het
opstellen van de nieuwe Agenda Vitaal
Platteland Gelderland, Vrijkomende Agrarische
Bebouwing, snel internet, leefbaarheid in kleine
kernen, voedsel en KennisCentrum Natuur en
Leefomgeving. Komend jaar is gericht op het
verder vertalen van het Gebiedsprogramma,
het inrichten van een O-genfonds voor nieuwe
ontwikkelingen, verbinden van leden en inhoud
via een netwerk van innovatiemakelaars en
starten met het realiseren van de ontwikkelvisie
‘Samen sterk ondernemen’.
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Figuur 2. Samenstelling van de Gebiedsraad van Gebiedscoöperatie O-gen op 31 december 2016 met naam en bijbehorende
vertegenwoordiging van het ledenbestand.

Bestuur en
organisatie
De Gebiedsraad, als vertegenwoordiging van de
leden, houdt toezicht op de organisatie en
debatteert mee over de lijnen voor de
toekomst. Deze Gebiedsraad is in 2016 vijf keer
bijeengeweest. De samenstelling van de
Gebiedsraad is hierboven weergegeven (Figuur
2). Het bestuur van de coöperatie is in handen

van dhr. Gerard van Santen. Om de doelen van
de coöperatie te realiseren is een
werkorganisatie beschikbaar. Deze bestaat uit
vaste medewerkers (10.7 fte), tijdelijke
medewerkers (1,9 fte), gedetacheerden
medewerkers van de provincie Utrecht (10,1 fte)
en tijdelijke inhuur. Op deze wijze is er een vaste
kern met flexibele schil om in te spelen op
nieuwe kennisvelden en beschikbaar budget.
De omvang van de werkorganisatie is in lijn met
de begroting 2016 en is in dat jaar nagenoeg
gelijk gebleven.

Balans per 31 december 2016 in €
Activa
Vaste activa
Vlottende activa
Liquide middelen

Passiva
Eigen vermogen
Kortlopende schulden

45.139
1.876.368
2.595.572
4.517.079

1.324.931
3.192.148
4.517.079

Winst- en verliesrekening over 2016 in €
Bedrijfsopbrengsten
Projectkosten
5.819.396
Bedrijfskosten
698.515
Som der kosten
Resultaat gewone bedrijfsvoering
Vennootschapsbelasting
Resultaat

6.994.658

6.517.911
476.747
109.187367.560

Figuur 3. Balans per 31 december 2016 in €.

Financiën
De concept jaarrekening 2016 is besproken in
de auditcommissie (een selectie van leden die
toezicht houdt op de financiële huishouding) en
goedgekeurd door de Gebiedsraad. Boekjaar
2016 is afgesloten met een positief resultaat van
€ 368.000. Het eigen vermogen van de
coöperatie op 31 december 2016 bedraagt €1,3
miljoen. De grootte van het positief resultaat is
te verklaren door de afrekening van onze
FoodValley projecten. O-gen heeft een

zogenoemde sobere afrekeningsmethodiek
gehanteerd, terwijl de subsidieverstrekker
afrekeningscriteria heeft gebruikt die voor de
coöperatie een gunstig effect hadden. We willen
dit positieve resultaat inzetten in het op te
richten O-genfonds. Met dit fonds, onderdeel
van de meerjarige ontwikkelvisie ‘Samen sterk
ondernemen’, willen we kansrijke initiatieven
voorfinancieren om nieuwe ontwikkelingen op
gang te krijgen. In 2017 wordt hier vorm en
inhoud aan gegeven. De volledige balans op 31
december 2016 is hierboven weergegeven.

Vragen over dit
jaarbericht?
Neem dan contact
met ons op via
info@o-gen.nl.
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