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Onderwerp: Verzoek aan SVGV tot advisering over herziening/actualisatie Reconstructieplan 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking  
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
Op basis van de Reconstructiewet dienen wij telkens na vier jaar te bezien of het Reconstructieplan 
wijziging behoeft. Middels bijgaand notitie wordt de SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei) 
gevraagd de provincies Gelderland en Utrecht uiterlijk per 1 december 2009 te adviseren over 
herziening/actualisatie van het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (GVUO). De SVGV 
wordt gevraagd op basis van een inventarisatie/evaluatie concrete tekstvoorstellen te doen voor een 
partiële herziening van het Reconstructieplan.  
 
De notitie met het verzoek aan de SVGV is opgesteld in overleg met de provincie Gelderland. Bij brief 
van 26 maart j.l. heeft de SVGV laten weten in te kunnen stemmen met de notitie. Wel heeft zij 
gevraagd bij de actualisatie op hoofdlijnen ook aandacht te besteden aan de resultaten tot nu toe. De 
notitie is overeenkomstig dit verzoek aangepast. De notitie gaat in op de uitgangspunten voor de 
herziening/actualisatie, de te onderzoeken thema’s, de vervolgstappen en de organisatie. 

Belangrijk uitgangspunt in de notitie is, de herziening te beperken tot die onderwerpen waarvoor 
aanpassing van het Reconstructieplan noodzakelijk is. Dit om stagnatie in de uitvoering te voorkomen. 
De voorkeur wordt er daarom aan gegeven te spreken over actualisatie in plaats van herziening. De 
inventarisatie en actualisatie richt zich vooral op wijzigingen van beleid en regelgeving die van kracht 
zijn geworden na vaststelling van het Reconstructieplan. In de notitie wordt een niet-limitatieve lijst 
van onderwerpen meegegeven die mogelijk aanleiding geven het plan te herzien. 
 
Ten aanzien van de discussies over megastallen wordt de SVGV expliciet gevraagd een voorstel te 
doen over de bedrijfsomvang van intensieve veehouderijbedrijven om daarmee voor megastallen een 
duidelijk beleid te hebben in het geactualiseerde Reconstructieplan. 
 
Financiële consequenties 
De kosten voor de herziening/actualisatie zullen worden gefinancierd uit de beschikbare middelen 
voor uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland (AVP).  
 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Na het ontvangen van het advies van de SVGV zullen op hoofdlijnen de volgende stappen worden 
doorlopen: 
1. Besluitvorming provincies over het advies    begin 2010 
2. Opstellen concept ontwerp herziening    voorjaar 2010 
3. Afstemmen met midterm-review Bestuursovereenkomst ILG  medio 2010 
4. Doorlopen procedure vaststelling herziening    najaar 2010-voorjaar 2011 
 
Wij zijn voornemens u advies te vragen over: 
- de besluitvorming over het advies van de SVGV   begin 2010 
- de ontwerp herziening       najaar 2010 
 
De herziening zal in het voorjaar van 2011 ter vaststelling aan u worden voorgelegd. 
 

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


