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Inleiding 
Voor de realisering van de Agenda Vitaal Platteland hebben de gebieden in samenwerking 
met de provincie gebiedsprogramma´s opgesteld voor de periode 2007-2013. Deze zijn 
vastgesteld in Provinciale Staten op 5 november 2007. Het betreft de gebiedsprogramma´s 
voor De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrecht Midden, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, 
Gelderse Vallei-Eemland.  
Bij de vaststelling van de gebiedsprogramma’s is aan de orde geweest dat een essentiële 
voorwaarde voor een voortvarende uitvoering het functioneren van een solide 
gebiedsorganisatie is. Op dat moment was dat deels wel en deels ook nog niet het geval.  
Afgesproken is om in Provinciale Staten naast de voortgang in de uitvoering, ook de 
voortgang in de ontwikkeling van gebiedsorganisaties aan de orde te laten komen. In deze 
voortgangsrapportage wordt de stand van zaken per AVP gebied uiteengezet. Bij de vorming 
van de gebiedsorganisaties is uiteraard uitgangspunt dat dit proces geen negatieve invloed 
mag hebben op de voortgang van de uitvoering. 
 
1. AVP gebied Gelderse Vallei /Eemland 
De Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei (SVGV) is al sinds begin jaren negentig als 
gebiedscoalitie actief op het gebied van plattelandsontwikkeling. Het bestuur van de SVGV 
vormt sinds 2000 een personele unie  met de Reconstructiecommissie, die op verzoek van de 
provincies Utrecht en Gelderland het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost heeft 
opgesteld. In 2005 heeft de SVGV, na vaststelling van het Reconstructieplan, de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het Reconstructieplan op zich genomen. Vanaf  
2007 is zij als AVP-gebiedscommissie verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
gebiedsprogramma Eemland-Vallei (waarin het Reconstructieplan volledig is opgenomen). 
Vanaf 2009 wordt zij ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Grebbelinie. Het 
werkgebied van de SVGV omvat ook het deel van de Gelderse Vallei dat ligt in Gelderland. 
In dat gebied werken de SVGV en de provincie Gelderland nauw samen aan de uitvoering in 
het landelijk gebied. De rol van de SVGV is in Gelderland echter wel een andere dan die in 
Utrecht. 
 
Ook het programmabureau Vallei van de SVGV is al vele jaren actief in het gebied. Zij 
regisseert, coördineert en stimuleert de uitvoering van projecten die bijdragen aan de 
uitvoering van het gebiedsprogramma. Zij verzorgt tevens de communicatie over projecten, 
tussen de partners en andere gebiedsactoren en de promotie van het gebied. Het 
programmabureau is de laatste jaren versterkt en heeft een professionaliseringsslag gemaakt. 
Het programmabureau is hiermee goed toegerust op haar taken. Het programmabureau is 
gehuisvest in Scherpenzeel. Uit de uitgevoerde audit met betrekking tot de uitvoering van de 
Reconstructie, blijkt dat de administratieve inbedding van de uitvoering bij de SVGV en 
binnen de provincie nog verbeterd dient te worden. Het komende half jaar zal hieraan door de 
SVGV en provincie gezamenlijk invulling worden gegeven. 
 
2. AVP gebied Utrechtse Heuvelrug 
Op 20 mei jl. hebben Gedeputeerde Staten het rapport van de verkenner de heer Th. Wijte 
vastgesteld. Doel van deze verkenning was te onderzoeken of er in het betrokken gebied 
bestuurlijk draagvlak bestaat voor een gezamenlijke visie, aanpak en gebiedscoalitie. Uit deze 
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verkenning komt naar voren dat het gebied openstaat voor het ontwikkelen van een 
samenhangende, integrale en gebiedsdekkende visie, waarbij er een sterke voorkeur is voor 
een programmatisch-inhoudelijke benadering, waarbij de organisatorische vormgeving van 
secundair belang is (deze volgt op de inhoud). 
De eind mei op Paleis Soestdijk gehouden conferentie Heel de Heuvelrug waarin een 
terugkoppeling van bovengenoemde verkenning werd gegeven, bevestigde het beeld dat uit de 
verkenning naar voren komt. Partijen wachten kritisch positief de vervolgstappen van het 
inmiddels ingestelde programmabureau af. 
Omdat uit de verkenning blijkt dat het instellen van een gebiedscommissie op dit moment nog 
te prematuur is, is er een kleine initiatiefgroep bestaande uit vertegenwoordigers uit het 
betrokken gebied ingesteld om als klankbordgroep van het programmabureau te functioneren. 
In de initiatiefgroep hebben zitting de burgemeester van Rhenen, wethouder Soest, voorzitter 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Utrechts Landschap en de Mileufederatie Utrecht. 
 
Het programmabureau voor het gebied is sinds juni actief. Op dit moment wordt onder leiding 
van een kwartiermaker gewerkt aan de verdere personele invulling en versterking van het 
programmabureau. De planning is dat het programmabureau in het najaar op sterkte zal zijn. 
Het is tevens de bedoeling het programmabureau op korte termijn in het gebied te huisvesten. 
Naar een locatie wordt nog gezocht. 
 
Het programmabureau zal in de komende periode vooral trekken aan het totstandbrengen  van 
een visie voor de hele Heuvelrug. Dit gebeurt onder andere door het in samenwerking met 
DLG organiseren van een driedaagse bijeenkomst begin september. Deze bijeenkomst moet 
naast het verder creëren van draagvlak voor het project Heel de Heuvelrug ook een eerste 
globale gebiedsvisie opleveren. Volgende stap zal dan zijn het verder uitwerken van deze 
eerste aanzet in een intentieverklaring die door alle partijen wordt onderschreven. Het streven 
is deze intentieverklaring nog dit jaar te ondertekenen. 
 
Het streven is om na de ondertekening van deze intentieverklaring in 2009 een 
gebiedscommissie in te stellen. De komende periode zal moeten blijken, mede gelet op de 
uitgevoerde verkenning, in hoeverre voor een gezamenlijk visie en het instellen van een 
(stevige) gebiedscommmissie voor het gehele gebied voldoende draagvlak bestaat. Ook zal 
moeten worden bezien hoe de verhouding van deze gebiedscommissie is tot het Bestuurlijk 
Platform Hart van de Heuvelrug en het Overlegorgaan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.  
 
3. AVP gebied Utrecht Midden 
De samenhang binnen AVP gebied Utrecht Midden is gering en het is dan ook een lastige 
opgave om te komen tot een AVP gebiedsorganisatie. Afgelopen periode is geïnvesteerd in 
het zoeken naar maatwerk voor dit AVP gebied. De meest passende vorm is het oprichten van 
één gebiedscommissie voor het noordelijke deel van het AVP gebied (De Bilt, Utrecht (deels), 
Maarssen, Loenen en Breukelen) en één voor het zuidelijke deel van het gebied (Utrecht 
(deels), IJsselstein (deels), Woerden (deels), Nieuwegein en Vianen). Dit betekent dat het 
gebiedsprogramma, zoals vastgesteld in 2007 door PS, opgeknipt zal moeten worden in noord 
en zuid. Deze knip volgt voor het grootste deel logischerwijs uit de situering van de te 
realiseren prestaties (gebiedsgebonden).  
 
Noordelijk deel  
In het noordelijke deel (Utrecht Midden Noord) zijn de eerste stappen gezet om tot een 
gebiedscommissie te komen. Wethouder J. Verkroost van gemeente Maarssen zet zich als 
bestuurlijk trekker in om te komen tot een gebiedscommissie voor Utrecht Midden Noord. Er 
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is ondertussen een bijeenkomst geweest waarvoor alle betrokken partijen zijn uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst is verkend wat voor organisatievorm het meest passend is voor dit 
gebied en wat de wensen en verwachtingen zijn van de verschillende partijen. De heer 
Verkroost komt op basis van de uitkomsten begin september 2008 met een concreet voorstel 
gericht aan de betrokken partijen. Een discussiepunt zal mogelijk nog kunnen zijn welke 
partijen deel gaan nemen in de gebiedscommissie. Daarnaast is er nog weinig aandacht 
geweest voor cofinanciering vanuit de gebiedspartijen. 
 
Zuidelijk deel  
Voor het zuidelijke deel wordt momenteel bekeken of de huidige landinrichtingscommissie 
(LC) Groengebied Utrecht West omgevormd kan worden tot een gebiedscommissie voor 
Utrecht Midden Zuid. De heer C. Lamers (burgemeester van Houten) heeft als onafhankelijk 
voorzitter van de LC de taak op zich genomen om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
LC om te vormen naar een brede gebiedscommissie. 19 juni is hierover met de gehele LC 
overleg gevoerd en is de heer Lamers als bestuurlijk trekker aangewezen. Belangrijk 
aandachtspunt bij dit traject is dat de RODS opgave, waar de LC momenteel aan werkt, geen 
vertraging mag ondervinden. 
Een knelpunt bij de ombuiging van de LC is dat slechts een beperkte urgentie van een 
gebiedscommissie wordt ervaren, immers de belangrijkste opgaven zitten al in de LC Utrecht 
West. De positiewijziging van uitvoeringsorgaan van een vastgestelde opdracht (de LC) naar 
een gebiedscoalitie die binnen aangegeven kaders de uitvoering vorm geeft 
(gebiedscommissie) wordt als vrij abstract ervaren. 
 
Voor beide gebiedscommissies in oprichting wordt een programmabureau gevormd. Voor het 
noordelijke deel is de heer H. Ruiter directeur en voor het zuidelijk deel de heer S. Hofstra. 
Beiden zijn ondertussen gestart met de invulling hiervan.  
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie ligt voor een deel in het AVP gebied Utrecht Midden (en in 
het AVP gebied Kromme Rijn). Gezien de te verwachten opschaling van dit programma zal 
de komende tijd gezocht moeten worden naar hoe dit programma en de bijbehorende 
organisatie het beste aan kan sluiten bij de gebiedsorganisatie van de AVP. 
 
De verwachting is dat beide gebiedscommissies eind 2008 zodanig zijn vormgegeven dat zij 
hun rol kunnen vervullen voor AVP. Echter, na de zomervakantie zullen een paar belangrijke 
stappen worden gezet en dan is pas daadwerkelijk aan te geven of dit haalbaar is. 
 
4. AVP gebied Kromme Rijn 
In dit AVP gebied hebben de partijen gezamenlijk de afgelopen periode hard gewerkt aan het 
vormen van een gebiedscommissie. Er is al enige tijd een stuurgroep Kromme Rijn actief. 
Daarin zijn de betrokken partijen bij de AVP in Kromme Rijn vertegenwoordigd. Deze 
stuurgroep wordt voorgezeten door wethouder W. de Jong van de gemeente Houten. De 
stuurgroep is momenteel nog geen juridische entiteit, maar de vorming van een Stichting is 
bijna een feit. 
 
Het programmabureau, in het Kromme Rijngebied ook wel Streekhuis genoemd, wordt 
ondertussen op poten gezet door de kwartiermaker mevrouw K. Komdeur en zal in de tweede 
helft van dit jaar ook daadwerkelijk een plek krijgen in het gebied (Werkhoven). Ondertussen 
is de werving in gang gezet voor de directeur en medewerkers van dit Streekhuis via 
detachering vanuit betrokken partijen. De verwachting is, dat in de tweede helft van dit jaar de 
stichting een feit is en dat het Streekhuis draait. 
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Het enthousiasme in het gebied is groot en de partijen zien het Kromme Rijn gebied steeds 
meer als een eenheid waar zij gezamenlijk inspanningen zullen leveren om de kwaliteiten van 
het gebied te behouden en te versterken en de doelen van het AVP zullen realiseren. De 
Leader aanpak, die al enige jaren succesvol is in dit gebied, heeft aan deze gezamenlijkheid 
een belangrijke bijdrage geleverd. 
 
Een knelpunt bij de meeste deelnemende partijen is de beperkte menskracht die zij vrij 
kunnen maken om bij te dragen aan de benodigde inspanning om te komen tot een 
gebiedsorganisatie. Dit is mede de oorzaak dat de daadwerkelijke totstandkoming langer heeft 
geduurd dan in eerste instantie was ingeschat. Er zal om de uitvoering gerichter te laten zijn, 
gewerkt moeten worden aan een vertaalslag van het gebiedsprogramma (op doelenniveau) 
naar een daadwerkelijk meerjaren uitvoeringsprogramma (prestaties liefst op kaart 
weergegeven). Dit vraagt inzet van de diverse betrokken partijen, en komt door de eerder 
genoemde beperkte beschikbaarheid van menskracht langzaam op gang. 
 
De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) ligt voor een deel in het AVP gebied Kromme Rijn 
(en in het AVP gebied Utrecht Midden). Gezien de te verwachten opschaling van dit 
programma zal de komende tijd gezocht moeten worden hoe dit programma en de 
bijbehorende organisatie het beste aan kan sluiten bij de gebiedsorganisatie van de AVP. 
Momenteel is er voor gekozen om de enveloppecommissies binnen de NHW te laten bestaan 
en een vertegenwoordiging onderdeel te laten zijn van de Stichting.  
 
5. AVP gebied De Venen 
In de Venen fungeert al gedurende een langere periode de gebiedscommissie De Venen. In het 
kader van de Agenda Vitaal Platteland heeft deze gebiedscommissie de verantwoordelijkheid 
voor de uitvoering van het gebiedsprogramma opgepakt. De gebiedscommissie is een 
voortzetting van de al sinds 1998 opererende Stichting Ontwikkeling de Venen, de 
Gebiedscommissie vormt tevens het bestuur van deze Stichting. De gebiedscommissie heeft 
een onafhankelijke voorzitter de heer D. Boogaard (wnd. Burgemeester van Nieuwkoop).  
Het programmabureau van de gebiedscommissie De Venen, veelal programmateam De Venen 
genoemd, is ook al meerdere jaren actief met de uitvoering. Met het oog op de taken die voor 
de voorbereiding van de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s, het organiseren van het netwerk 
met gebiedspartners, de begeleiding van projectideeën tot subsidie-aanvragen, en de 
communicatie is de capaciteit in het programmabureau versterkt. De uitbouw van de 
samenwerking zowel bestuurlijk als ambtelijk wordt verder vormgegeven. Voor de Groene 
Ruggengraat in De Venen is een deelcommissie aan de slag, de stuurgroep Groot Wilnis-
Vinkeveen. Gekozen is enerzijds voor een gebiedsgerichte werkwijze met gebiedsmakelaars 
vanuit het programmateam, en anderzijds in een thema-gerichte aanpak in werkgroepen 
landbouw, natuur, recreatie. De gebiedspartners in de gebiedscommissie worden begeleid bij 
de vorming van projecten, vervolgens worden actief instanties, ondernemers en andere 
belanghebbenden benaderd in de gebieden. Hiermee wordt meer structuur aangebracht en een 
(meerjaren)programmering ter realisering van het gebiedsprogramma tot stand gebracht. 
Belangrijk aandachtspunt voor de gebiedscommissie is op welke wijze de grote opgave voor 
grondverwerving voor met name EHS en landbouw in de huidige grondmarkt tot stand te 
brengen. 
Het programmabureau is daarmee volop bezig met een professionaliseringsslag, en is nu goed 
toegerust op haar taken. Het programmateam is vooralsnog gehuisvest in het Provinciehuis. 
Mogelijk is op termijn huisvesting in het gebied aan de orde.  
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6. AVP gebied De Utrechtse Waarden 
De gebiedscommissie De Utrechtse Waarden is formeel in september 2007 als zijnde 
Stichting opgericht. Informeel was de gebiedscommissie al gedurende het gehele jaar actief 
bij de voorbereiding van het gebiedsprogramma 2007-2013 en het uitvoeringsprogramma 
2007.  
De ambtelijke voorbereiding werd op ad hoc basis door inbreng vanuit de gebiedspartners en 
de provincie geleverd. In het voorjaar van 2008 heeft de gebiedscommissie een 
gebiedscoördinator mevrouw M. Leentvaar aangesteld die de gebiedscommissie als secretaris 
ondersteunt en de werkzaamheden van het programmabureau De Utrechtse Waarden 
aanstuurt en coördineert. Voorts zijn afspraken gemaakt over de in te zetten capaciteit in dit 
programmabureau vanuit de verschillende gebiedspartners en DLG.  
Gedurende dit jaar wordt onder aansturing van de gebiedscoördinator gewerkt aan de verdere 
professionalisering van het programmabureau. Er wordt nu volop gewerkt aan de doorstart 
van de organisatie, vormgeven van het programmabureau, communicatie, afstemming met De 
Venen en de samenhang met LEADER Weidse Veenweiden enz. In de werkwijze zijn per 
thema bijeenkomsten belegd, en worden contacten met initiatiefnemers en aanvragers 
onderhouden. Hiermee is zowel de bestuurlijke als de ambtelijke organisatie op orde voor het 
realiseren van de uitvoering.  
 
Conclusies 
Inmiddels zijn organisatorisch programmabureaus provinciedekkend actief. Tussen de AVP 
gebieden verschilt de startdatum van de programmabureaus. Dat betekent dat her en der nog 
enige stroomlijning in de uitvoering plaats zal vinden. 
Voor de AVP gebieden Eemland-Vallei, De Venen en De Utrechtse Waarden is sprake van 
een solide gebiedsorganisatie. 
Voor AVP gebied Kromme Rijn is de verwachting dat in de tweede helft van dit jaar de 
stichting en de oprichting van het Streekhuis een feit is. De verwachting is dat ook in het AVP 
gebied Utrecht Midden beide gebiedscommissies eind 2008 zodanig zijn vormgegeven dat zij 
hun rol kunnen vervullen voor de AVP. In het AVP gebied De Heuvelrug zal naar 
verwachting in de loop van 2009 een gebiedscommissie kunnen worden ingesteld. 
 


