
College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

1

Aan Provinciale Staten Datum : 30 maart 2010 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water Uw kenmerk : 2010RGW80 
 Ons kenmerk :

Contactpersoon : J.G. Jorritsma 
 E-mail : johan.jorritsma@provincie-

utrecht.nl
Doorkiesnummer: 3272 

 Bijlage(n) :

Onderwerp:  Mid Term Review van het ILG en de rapportage aan de minister van de jaarlijkse 
voortgangscijfers van de Bestuursovereenkomst ILG 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
In de Bestuursovereenkomst (BO) over het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 (ILG), die 
met het Rijk op 18 december 2006 is gesloten, is afgesproken dat de provincie de minister jaarlijks 
informeert over de voortgang. Deze informeert op haar beurt de Tweede Kamer over de voortgang.  
Dit jaar vindt o.g.v. de BO ook de tussenevaluatie, Mid-term Review (MTR), plaats waarin niet alleen 
cijfermatig op prestaties en budgetten wordt gerapporteerd, maar ook het verhaal achter die cijfers 
duidelijk moet worden. Op basis van de uitkomsten van de MTR kunnen de afspraken uit de BO voor 
de resterende periode t/m 2013 worden aangepast, waaronder eventueel een herschikking van 
middelen.  
De MTR vindt plaats in IPO-verband en leidt tot een landelijke rapportage. 
Uw Staten worden jaarlijks geïnformeerd via de jaarlijkse Voortgangsrapportages halverwege het jaar 
(tot nu toe over 2007 en 2008). Dit MTR-jaar verloopt echter door dit evaluatiemoment wat anders. 
 
De basis voor de jaarlijkse voortgangsrapportages aan de minster is de zogenaamde PEIL-rapportage: 
een puur cijfermatige rapportage. Deze PEIL-rapportage vormt ook de basis voor uw jaarlijkse 
Voortgangsrapportages. Omdat er in dit MTR-jaar aan deze op zich feitelijke rapportage 
consequenties zouden kunnen worden verbonden in het MTR-proces, geeft dat de cijfermatige PEIL-
rapportage dit jaar de nodige extra bestuurlijke betekenis. In dat licht hechten wij aan actieve 
informatieverstrekking aan uw Staten en informeren wij u dit jaar bij de levering aan de minister    
over deze PEIL-rapportage. U treft deze aan bij deze Statenbrief.   
 
Opzet en doel Statenbrief. 
 
Het opstellen van deze PEIL-rapportage vloeit voort uit de afspraak van het Rijk in de BO. In 2010 
loopt de PEIL-rapportage 2009 samen met de MTR.  
Volgens het landelijk afgesproken tijdspad is de PEIL-rapportage, op 1 april aan de minister van LNV 
geleverd . 
Dezelfde Peil-rapportage vormt dit jaar ook de basis voor de MTR en is daarom tegelijkertijd ook in 
het IPO-traject aangeleverd. 
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De  PEIL-rapportage is het puur cijfermatige onderdeel van de MTR en geeft daarmee op zich een 
beperkt beeld van de stand van zaken van de uitvoering in termen van geleverde prestaties en besteed 
budget. Voor een goede weergave van de uitvoeringswerkelijkheid is meer nodig. Daarom informeren 
wij uw Staten bij deze gelegenheid breder door u ook het “verhaal achter de cijfers”te vertellen. Dat 
verhaal hebben wij opgenomen in deel 2 van deze Statenbrief. Het gaat daarbij om een toelichting op 
beleidsmatig niveau van de voortgang van de uitvoering. 
Wij menen er goed aan te doen om hierbij het inhoudelijke verhaal los te maken van de 
procesaspecten van de MTR. Deze procesaspecten hebben wij daarom apart in deel 1 van de 
Statenbrief opgenomen. Wij realiseren ons dat het hier gaat om veel informatie, maar hopen op deze 
wijze deze informatie zo toegankelijk mogelijk te hebben gemaakt. 
 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
1. kennisnemen van de procesinformatie MTR van het ILG (deel 1) 
2. kennisnemen van het Utrechtse verhaal achter de cijfers als achtergrond bij de PEIL-rapportage 

2009 (deel 2) 
3. kennisnemen van de PEIL-rapportage 2009 tbv van de Minister van LNV en het IPO;(ter inzage 

gelegd) 
4. afspraken maken over de wijze van informatievoorziening aan de Staten-Commissie tijdens het 

vervolg van het MTR-proces.  
 

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


