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Onderwerp: Agenda vitaal platteland: vastgestelde uitvoeringsprogramma’s 2007 
 
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 opgenomen dat elk 
AVP-gebied jaarlijks een uitvoeringsprogramma (UP) opstelt. Verder is in het Kaderdocument 
vastgelegd dat GS de UP’s vaststellen en uw staten daarover informeren. Op 17 juli hebben wij de 
UP’s 2007 vastgesteld. Deze ontvangt u hierbij ter informatie. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
In een UP staat welke prestaties dat jaar zullen worden gerealiseerd en hoe de kosten worden gedekt. 
Door de vastgestelde UP’s krijgen de AVP-gebieden trekkingsrecht voor de provinciale AVP-
middelen. Van die middelen maakt ook deel uit het geld dat het Rijk aan de provincie heeft over-
gedragen in de Bestuursovereenkomst ILG. Door subsidieverzoeken of opdrachten voor concrete 
projecten kan het trekkingsrecht worden benut. In de provinciale subsidieverordening ILG zijn de 
UP’s opgenomen als toetsingskader voor de subsidieaanvragen.  
Beoogd was om nu de UP’s voor 2007 én 2008 vast te stellen. Doordat de gebiedsprogramma’s nog 
niet kunnen worden vastgesteld door uw staten (o.m. vanwege de relatie met de inhoud van het nog op 
te stellen collegeprogramma) is het niet mogelijk nu al UP’s voor 2008 op te stellen. Daarom zijn nu 
enkel UP’s voor 2007 opgesteld, en alleen voorzover dit noodzakelijk is om doelmatig te kunnen om-
gaan met de subsidie- en opdrachtverlening. Daarom zijn ook niet alle programma’s opgenomen in de 
UP’s 2007. M.n. enkele landinrichtingen ontbreken. Het opnemen daarvan heeft geen meerwaarde. 
Voor het AVP-gebied Utrechtse Heuvelrug is het uitvoeringsprogramma beperkt gebleven tot dat van 
het Nationaal park. Voor de overige delen ontbreekt de noodzaak voor een UP voor 2007. De opzet 
van de UP’s in 2008 zal ook anders zijn dan die van 2007. 
 
De UP’s 2007 zijn v.w.b. de aan de provincie gevraagde financiële middelen in overeenstemming met 
de begroting voor dit jaar. Ook de voorgestelde prestaties passen binnen ons beleid. In hoofdzaak gaat 
het om het voortzetten van al in uitvoering zijnde programma’s zoals de Venen, Reconstructie Gelder-
se vallei, Enveloppen Nieuwe Hollandse waterlinie en Nationaal Park Utrechtse heuvelrug. 
 
In het Kaderdocument AVP is vastgelegd dat ons college de UP’s toetst aan de -door uw staten vast te 
stellen- gebiedsprogramma’s. Omdat deze nog niet zijn vastgesteld kan toetsing daaraan nu niet plaats-
vinden. Het wachten met de vaststelling van de UP’s 2007 tot na de vaststelling van de gebiedspro-
gramma’s (november a.s.) is naar ons oordeel geen aanvaardbare optie. Dat zou namelijk tot vertra-
ging van de uitvoering van projecten leiden. Gelet hierop en gezien het feit dat de UP’s in lijn zijn met 
zowel het provinciale beleid en als de provinciale begroting 2007, hebben wij er voor gekozen de UP’s 
nu vast te stellen en daarmee vooruit te lopen op de vaststelling van de gebiedsprogramma’s. 
 
Dat er niet eerdere werd beschikt over UP’s 2007 betekent niet dat er nog geen subsidies zijn verleend 
in 2007. Deze stap is nu gewenst vanwege het openstellen van de nieuwe subsidieregeling. 
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