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Onderwerp: Voortgangsrapportage gebiedsorganisaties Agenda Vitaal Platteland 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
 
Voorgeschiedenis 
Bij de vaststelling van de gebiedsprogramma’s Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2007-2013 op 5 
november 2007 heeft u uw zorg geuit dat een aantal van de AVP-gebiedscommissies nog niet op orde 
is. Afgesproken is daarbij om in de voortgangsrapportages inzicht te geven in de voortgang in de 
uitvoering en in de organisatie-ontwikkeling. De voortgangsrapportage AVP 2007 inzake de 
uitvoering heeft u op 23 juni jl. vastgesteld.  
 
Essentie / samenvatting 
In de voorliggende rapportage wordt de voortgang in de gebiedsorganisaties die belast zijn met de 
uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland uiteengezet. In essentie geldt het volgende: 
• de gebiedsorganisatie in Gelderse Vallei/Eemland, De Utrechtse Waarden en De Venen is op orde 
• voor Kromme Rijn geldt dit binnen enkele maanden 
• voor Utrecht Midden is voor het eind van het jaar de gebiedsorganisatie gereed, hier is bestuurlijk 

en ambtelijk een kwartiermaker actief 
• voor De Heuvelrug tenslotte zal in 2009 ook de gebiedscommissie worden ingesteld. 
 
Hiermee wordt in samenhang met de door uw staten georganiseerde werkbezoeken aan 1 of 2 
gebiedscommissies en uw jaarlijkse bijeenkomst met de gebiedscommissies voor wat betreft de stand 
van zaken en de ontwikkeling van de gebiedsorganisaties inzicht verschaft.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Sturingsinformatie voor de staten over de voortgang van de Agenda Vitaal Platteland, op het punt van 
de daarvoor vereiste totstandkoming van solide gebiedsorganisaties.  
 
Financiële consequenties 
n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De totstandkoming van solide gebiedsorganisaties die de uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland 
tot stand brengen is essentieel voor het boeken van de gewenste voortgang in de uitvoering.  
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Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Voorgesteld wordt, kennis te nemen van de Voortgangsrapportage gebiedsorganisaties Agenda Vitaal 
Platteland. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


