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Onderwerp: Agenda vitaal platteland: vaststellen gebiedsprogramma’s 2007-2013 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
In het door uw staten vastgestelde Kaderdocument Agenda vitaal platteland is aangeven dat 
voor de AVP-gebieden gebiedsprogramma’s moeten worden opgesteld. Thans vaststelling 
door uw staten liggen thans 6 gebiedsprogramma’s voor. Kortheidshalve verwijzen wij u naar 
het bijgevoegd statenvoorstel. 
 
In relatie tot Agenda vitaal platteland brengen wij verder het volgende onder uw aandacht. 
 
In de Bestuursovereenkomst ILG met het rijk is aangegeven dat wij voor de nationale 
landschappen Arkemheen-Eemland en Rivierengebied uitvoeringsprogramma’s gaan 
opstellen. De nu voorliggende gebiedsprogramma’s voor Eemland-Vallei en Kromme 
Rijngebied vormen hier belangrijke onderdelen van. In onze vergadering van 25 september 
willen wij een concept-streekplanuitwerking met voorstel voor de begrenzing van de nationale 
landschappen en een beschrijving van de kernkwaliteiten vaststellen alsmede de Koepelnotitie 
Rivierengebied. Daarin wordt op verzoek van LNV de samenhang vastgelegd in de uitvoering 
van het beleid van Utrecht en Gelderland voor dit nationale landschap. Beide documenten zult 
u ook ontvangen. De gebiedsprogramma’s, de streekplanuitwerking en de Koepelnotitie 
vormen samen de uitvoeringsprogramma’s.  
 
In het Kaderdocument is een begrenzing opgenomen van de 5 AVP-gebieden. Gemeente 
Abcoude is daarbij in twee AVP-gebieden ondergebracht: het deel ten oosten van de A2 in 
Utrecht-midden en dat ten westen van de A2 in Westelijk Utrecht. Bij brief van 4 juli 2007 
aan de PH verzoekt de gebiedscommissie de Venen de hele gemeente te betrekken bij 
Westelijk Utrecht (i.c. het Plan de Venen). De gebiedscommissie de Venen heeft ingestemd 
met het voorstel van de gemeente om het oostelijk deel toe te voegen aan de Venen. 
Met de tweedeling was beoogd om het oostelijk deel te betrekken bij het gebiedsplan 
Vechtstreek. Inmiddels is duidelijk dat dit niet gebeurt. Hierdoor is het oostelijk deel van de 
gemeente feitelijk een ‘witte vlek’. Door de gemeente in z’n geheel te betrekken bij de Venen 
wordt dit probleem opgelost, tegelijkertijd ligt daarmee de gehele Stelling van Amsterdam in 
één AVP-gebied. Het is daarom gewenst om de grens aan te passen.  
In het Kaderdocument is aangegeven dat de grenzen niet onwrikbaar zijn en dat als daartoe 
aanleiding bestaat aanpassing kan plaatsvinden. Gelet op het vorenstaande willen wij de 
gemeente Abcoude in z’n geheel in Westelijk Utrecht op te nemen. Omdat er voor het 
oostelijk nog niet werd voorzien in omvangrijke AVP-prestaties hoeft dit voor de beide 
gebiedsprogramma’s geen gevolgen te hebben. Als daartoe toch aanleiding gaat bestaan, 
kunnen bij de midtermreview de gevolgen van de grenscorrectie worden betrokken.  
 



Achtergrond/eerdere besluiten 
16 oktober 2006: instemmen met GO-AVP, instellen bestemmingsreserve ILG, storting 

van € 23,5 mln. vanuit structuurfonds in bestemmingsreserve ILG 
11 december 2006: vaststellen Kaderdocument Agenda vitaal platteland; aanvullen 

bestemmingsreserve ILG met € 2,6 mln. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Behandeling PS op 5 november. 
 

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


