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Voorgestelde behandeling: ter kennisname 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

 

Aanleiding 

In december 2011 heeft u het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2012-2015 vastgesteld. 

Dit Kaderdocument bevat het provinciale programma en de wijze van financiering daarvan voor het 

landelijk gebied voor de periode 2012-2015. Het betreft opgaven voor de thema's natuur, bodem en 

water, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie en leefbaarheid. Het document 

beschrijft tevens de sturingsfilosofie en de nieuwe organisatiestructuur en het in te zetten 

instrumentarium met betrekking tot het landelijk gebied.  

 

Voorgeschiedenis 

De afgelopen periode is de koers uit dit Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland samen met 

betrokken gebiedspartijen uitgewerkt. Uit de zeven oude gebiedscommissies zijn drie nieuwe 

gebiedscommissies gevormd. Deze gebiedscommissies hebben een gebiedsprogramma opgesteld voor 

Utrecht-West en Utrecht-Oost. Tevens is een nieuwe uitvoeringsverordening subsidie AVP opgesteld. 

 

Essentie / samenvatting: 

Het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012-2015 is uitgewerkt in: 

 de gebiedsprogramma’s Utrecht-West en Utrecht-Oost (Gelderse Vallei – Heuvelrug – Kromme 

Rijn);  

 instellingsbesluiten gebiedscommissies Utrecht-West en Vallei en Heuvelrug; (die voor Kromme 

Rijn volgt dit najaar) 

 een uitvoeringsverordening subsidie AVP met openstelling subsidieplafond. 

Wij hebben de gebiedsprogramma’s Utrecht-West (€41,31 mln) en Utrecht-Oost (Gelderse Vallei- 

Heuvelrug – Kromme Rijn; € 25,719 mln ) 2012-2015 vastgesteld voor zover het de provinciale AVP-

opgave betreft  en voor het overige in gestemd met de gebiedsprogramma’s. Wij hebben de 

gebiedscommissies ingesteld en de voorzitters voor de nieuwe gebiedscommissies benoemd. 

 

De onderdelen natuur en verdroging zijn in de gebiedsprogramma’s nog niet volledig ingevuld. 

Invulling heeft slechts plaatsgevonden voor zover er op dit moment zekerheid bestaat over de 
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beschikbare middelen. Zodra, na afronding van de uitwerking van het decentralisatieakkoord natuur 

tussen rijk en IPO, duidelijk is welke rijksmiddelen de komende periode beschikbaar zijn, zal een 

heroverweging van gebiedsprogramma’s plaatsvinden en zullen ook de onderdelen natuur en 

verdroging volledig worden ingevuld. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Uitvoering van een integraal programma met concrete resultaten binnen de thema's natuur, bodem en 

water, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, recreatie en leefbaarheid.  

Hiervoor is het vastgestelde beleid vertaald in een doelenboom (bijgevoegd), die voor de 

programmasturing is uitgewerkt in operationele doelen. Voortgang op een aantal van deze doelen 

wordt gerapporteerd in de P&C cyclus. 

 

Financiële consequenties 

Het betreft een uitwerking van het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (PS 12 dec 2012). De 

uitwerking kent geen nieuwe financiële gevolgen.  

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Door vaststelling van de gebiedsprogramma’s, de instellingsbesluiten en de uitvoeringsverordening  

kan de uitvoering van het AVP programma door betrokken partijen weer van start gaan. 

De voortgang van de gebiedsprogramma’s wordt gemonitord op realisatie van doelen en kosten. Wij 

zullen u hierover in de reguliere P&C cyclus informeren. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van ons besluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

De voorzitter, R.C. Robbertsen 

De secretaris, H. Goedhart 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen 

1: Tabel met doelen gebiedsprogramma’s (vereenvoudigde doelenboom) 

2: Gebiedsprogramma Utrecht-West 2012-2015: Samenwerken aan het Groene Hart van Utrecht 

3: Gebiedsprogramma Gelderse Vallei- Heuvelrug – Kromme Rijn 2012-2015 

4: Instellingsbesluit Utrecht West 

5: Instellingsbesluit Heuvelrug en Vallei 

6a en 6b: Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland en overzicht wijzigingen 

 


