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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting 

Bij vaststelling van het Kaderdocument AVP is besloten om naar drie gebiedscommissies terug te gaan, in 

dit document werd niet ingegaan welke organisaties vertegenwoordigd worden in de nieuw te vormen 

Gebiedscommissies. 

 

In de commissie WMC van 9 mei jl. heeft de VVD vragen gesteld over het ontbreken van Utrechts 

Particulier Grondbezit (UPG) in de nieuwe Gebiedscommissies in relatie tot de ambities in de 

Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen. De gedeputeerde gaf aan dat er een relatie zou worden 

gelegd tussen het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) en Gebiedscommissie West.  

 

Op 28 juni jl. ontvingen PS een brief van UPG van 4 juni 2012 waarin het nogmaals aandacht vraagt voor de 

niet-directe vertegenwoordiging van het UPG in de nieuw te vormen Gebiedscommissies West en 

Gebiedscommissie Oost. 

 

Op 6 juli jl. ontvingen PS een memo van Gedeputeerde Pennarts waarin staat dat UPG niet deelneemt aan de 

Gebiedscommissie West. Gedeputeerde geeft –kort gezegd- aan dat UPG door vertegenwoordiging in 

diverse andere gremia, waaronder PUB, voldoende wordt vertegenwoordigd. 

 



 

 

De VVD zou het zeer betreuren  dat particuliere grondeigenaren het gevoel hebben dat zij voor de provincie 

niet belangrijk zijn als partner. Particuliere grondeigenaren zijn zeer waardevol voor onze provincie: door 

hun verbondenheid met het gebied, bezitten zij veel deskundigheid en zorgen zij voor continuïteit. Zij zijn 

bovendien onmisbaar bij de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen. Zeker in het Jaar van de 

Buitenplaats zou het een verkeerd signaal zijn als particuliere grondeigenaren zich onvoldoende 

vertegenwoordigd voelen. 

 

Vragen  

 

1. Onderkennen Gedeputeerde Staten het belang van de particuliere grondeigenaren bij de uitwerking 

en uitvoering van de gebiedsopgaven uit ondermeer het Kaderdocument AVP? 

 

2. In Gebiedscommissie West hebben de natuurterreinbeherende organisaties voorrang gekregen op de 

particuliere grondeigenaren. Achten Gedeputeerde Staten natuurterreinbeherende organisaties beter 

in staat om de doelstellingen binnen de beleidsthema’s van het Kaderdocument AVP te realiseren 

dan UPG? 

 

3. Hebben Gedeputeerde Staten directe zeggenschap over de samenstelling van de 

Gebiedscommissies? Indien dit wel het geval is, zijn Gedeputeerde Staten bereid om zich sterk te 

maken voor de directe vertegenwoordiging in de Gebiedscommissies? Indien dit niet het geval is, 

welke andere mogelijkheden zijn er om de waardevolle bijdragen van UPG en de particuliere 

grondeigenaren aan de projecten en programma’s binnen en buiten het Kaderdocument AVP te 

behouden? 

 

4. Zijn Gedeputeerde Staten bekend met de Verklaring van Linschoten uit 2009? En is niet-directe 

vertegenwoordiging van UPG in de Gebiedscommissies conform de uitgangspunten van de 

Verklaring van Linschoten? 

 

5. Onderkennen Gedeputeerde Staten de zorgen van UPG over de niet-directe vertegenwoordiging in 

de Gebiedscommissies en het daarbij gepaard gaande verlies van betrokkenheid van de particuliere 

grondeigenaren? Hoe zwaar wegen deze zorgen ten opzichte van het benoemen van een extra lid in 

de Gebiedscommissies? 

 

6. Hoe gaan Gedeputeerde Staten zorgen dat particuliere eigenaren met de huidige inzet en 

enthousiasme blijven meewerken aan de Uitvoeringsagenda Historische Buitenplaatsen 2012-2015? 

 

Namens de VVD en hoogachtend, 

 

Drs. A.H.L. Kocken 

 

Mr. Drs. D.S.L. Tuijnman 


