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Aan Provinciale Staten 
 
U heeft op 23 juni 2008 de motie Versterking positie Provinciale Staten aangenomen waarin u kenbaar 
heeft gemaakt dat PS: 
- eerder betrokken willen worden bij bovenprovinciale programma’s en projecten; 
- bij elk nieuw bovenprovinciaal programma of project de leden van GS een vastgelegd mandaat 
hebben, voorzien van enige bandbreedte voor onderhandelingsruimte, met duidelijke afspraken over 
het resultaat.  
U heeft hierbij gevraagd om de inhoudelijke regionale samenwerking van de provincie aan 
bovenprovinciale programma’s en projecten in kaart te brengen. 
 
De motie Versterking positie Provinciale Staten is grotendeels beantwoord middels het Protocol 
Strategische Projecten, dat door u is vastgesteld op 8 december 2008. Lopende bovenprovinciale 
projecten en programma’s behandelen wij volgens de werkwijze van het Protocol, nieuwe initiatieven 
zullen conform het Protocol middels startnotities of projectopdrachten aan u worden voorgelegd. 
Het resterende onderdeel van de motie om de inhoudelijke regionale samenwerking in kaart te brengen 
beantwoorden wij via deze statenbrief.  
 

Stand van zaken regionale samenwerking in bovenprovinciale projecten en programma’s. 
 
Bij motie van 23 juni 2008 hebben Provinciale Staten gevraagd om de inhoudelijke samenwerking met 
omliggende gebieden van de provincie zoals WERV, Vallei, Gooi en Vechtstreek, Flevoland etc. in 
kaart wordt gebracht en dat op grond van die inventarisatie mogelijke keuzen worden gemaakt met 
welke gebieden in strategische zin en op langere termijn wordt samengewerkt. 
Uit onderstaande blijkt dat Provinciale Staten in alle hier onder genoemde projecten al zeggenschap 
hebben gehad over de strategische samenwerking in deze gebieden en over de inzet en toekenning van 
middelen ten behoeve van de onderliggende projecten.  
 
WERV 

- Programma versterking Grebbelinie: Het programma wordt uitgevoerd op Utrechts 
grondgebied, maar is ook van betekenis voor Gelderse delen van de Vallei. Daarom is voor de 
ontwikkeling van onderliggende projecten overleg gevoerd met diverse betrokken partijen, 
ook met betrokkenen in de provincie Gelderland. De projecten binnen het programma zijn 
deels gefinancierd vanuit het budget Agenda 2010, en deels vanuit de reconstructie (ILG). 
Provinciale Staten hebben derhalve ook zeggenschap gehad over de inzet en de toekenning 
van diverse onderliggende projecten.  



Vallei 
- Reconstructieprogramma: Het reconstructieprogramma voert projecten uit verspreid over de 

gehele Vallei, zowel in Utrecht als in Gelderland. Het reconstructieprogramma wordt 
gefinancierd door Rijksmiddelen (ILG), Europese en provinciale middelen. Provinciale Staten 
hebben invloed op de inzet en toekenning van deze middelen aan projecten via het 
reconstructieprogramma.  

 
Gooi en Vechtstreek 

- Programma Groene Ruggengraat: dit programma valt onder het programma ‘Natte As’ waarin 
ook Flevoland participeert. Het programma Groene Ruggegraat betreft het Utrechtse 
grondgebied, waarvoor de financiering uit het programma Agenda Vitaal platteland (AVP) 
komt, waarin PS invloed hebben. Het geld wat vanuit het rijk hiervoor wordt ingezet komt via 
het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG), waarin PS indirect ook invloed hebben. 

- Gebiedsvisie Vechtstreek: Dit project is gestart op initiatief van provinciale staten en 
inmiddels afgerond en vastgesteld. De financiering voor dit project is geschiedt vanuit 
provinciale middelen en ILG. 

 
Flevoland  

- Programma ‘Natte As’: waarin zowel Utrecht als Flevoland in participeren. Het programma 
‘Groene Ruggegraat’maakt onderdeel uit van dit programma. 

 
Zuid-Holland  

- Groene Hart: waarin zowel Utrecht, Noord-Holland als Zuid-Holland samenwerken. 
Provinciale Staten zijn reeds lange tijd betrokken bij de strategische samenwerking ten 
behoeve van het Groene Hart. De financiering van de projecten komt deels uit Rijksmiddelen 
(ILG), provinciale middelen AVP en Europese middelen. Ook hierbij hebben Provinciale 
Staten zeggenschap gehad.  

 
Noord-Holland 

- Programma Agenda Westelijke Veenweiden: dit programma wordt uitgevoerd met o.a. 
Rijksgeld vanuit de Nota Ruimte en provinciale middelen. Provinciale Staten hebben hierbij 
wederom invloed met name bij de functietoekenning van de middelen. 

 

Financiële consequenties n.v.t.  
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Lopende bovenprovinciale projecten en programma’s en nieuwe initiatieven in regionale 
samenwerking worden uitgevoerd conform het Protocol Strategische Projecten.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis nemen van het overzicht van de stand van zaken regionale samenwerking in bovenprovinciale 
projecten en programma´s. Wij gaan er hierbij van uit dat de motie Versterking Provinciale Staten van 
23 juni 2008 hiermee is afgehandeld. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


