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gebiedscommissies 

Geachte College, 

Ter informatie ontvangt u bijgaand de heden onze, aan het College van Gedeputeerde 
Staten verzonden , brief met betrekking tot de samenvoeging van de verschillende 
gebiedscommissies in de provincie Utrecht. 
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Geacht College 

Met deze brief vraagt het UPG uw aandacht voor het volgende. Recent zijn de voorstellen 
van de twee "kwartiermakers" aan uw College tot uitwerking van de organisatorische 
samenvoeging van de AVP-gebiedscommissies in Utrecht bekend geworden. Deze zijn 
weergegeven in resp. het Kaderdocument Utrecht-West 2012-2015 en het eindrapport 
"Heuvelrug en Gelderse Vallei gaan samen" (deel 1). Uw College stelt zich voor eind juni 
a.s. per gebied de gebiedsopgaven en het organisatiemodel definitief vast te stellen voor de 
komende vier jaar. 

Het UPG heeft beslist begrip voor het feit dat, gelet op de bestuurlijke en ambtelijke drukte 
en de noodzaak tot bezuinigen, gezocht wordt naar een nieuwe, vereenvoudigde structuur 
waarbij de bestaande gebiedscommissies worden samengevoegd. Waar het UPG echter 
geen begrip voor heeft is op welke wijze in de voorstellen de inbreng namens het belang van 
particuliere grondeigenaren via directe vertegenwoordiging in de beide gebiedscommissies 
verankerd wordt. Blijkens de provinciale AVP-agenda wordt steeds vaker een beroep op 
ondernemende boeren en andere particuliere grondgebruikers gedaan bij de uitwerking en 
uitvoering van de verschillende gebiedsopgaven en bij het benutten van gebiedseigen 
nieuwe ontwikkelingskansen. Laat die extra betrokkenheid als directe partners dan ook tot 
uitdrukking komen in de samenstelling van de verantwoordelijke hoofdcommissies. 

Gebiedscommissie Utrecht-West 
Binnen deze gebiedscommissie is geheel geen plek voor directe vertegenwoordiging van 
particuliere beheerders van natuur en cultuurlandschap ingeruimd. Het UPG is te kennen 
gegeven dat zij de inhoudelijke belangen van haar leden binnen Utrecht-West maar in 
samenspraak met de natuurterreinbeherende organisaties dient te behartigen. Echter de 
meeste bij het UPG aangesloten particuliere grondeigenaren staan voor veel meer dan 
alleen het natuurbelang! Een particuliere landgoedeigenaar b y . maakt bij het bedrijfsmatig 
beheer voortdurend een integrale afweging tussen verschillende functies (natuur, landschap, 
cultuurhistorie. recreatie en landbouw). Wil de provincie diens elan, inventiviteit, lokale 
betrokkenheid en ondernemerschap mobiliseren, dan moet hij zich goed vertegenwoordigd 
weten aan de tafel waar de gebiedsopgaven nader worden ingevuld. 

Gebiedscommissie Utrecht Oost  (samenvoeging gebiedscommissies Heuvelrug en 
Gelderse Vallei). Binnen de gedachte samenstelling van de gebiedscommissie voor heel 
Utrecht-Oost is slechts één namens het UPG te vervullen zetel in de gebiedscommissie 
beschikbaar. Gelet op het grote percentage inliggend particulier grondbezit en op de 
diversiteit van gebiedsopgaven voor de subregio's waaruit dit werkgebied van de 
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overkoepelende gebiedscommissie is opgebouwd, vinden wij de beschikbaarheid van twee 
zetels namens de gezamenlijke particulieren grondeigenaren noodzakelijk en doelmatig 

Nu de opzet is gekozen om de drie bestaande gebiedscommissies (Reconstructie Vallei, 
NPUH en Heuvelrug 'Midden', aangevuld met de noordelijke gemeenten en eigen 
overlegconstructies) ineen te schuiven in het hele gebied "Oost", met daarbij de taak van het 
onderhouden van grensoverschrijdende relaties met het aangrenzende Gelderse gebied, is 
het op overkoepelend niveau kunnen behartigen van het belang van de particuliere 
grondeigenaren in dat gebied een zware opgave. 

Het werkgebied van de nieuwe gebiedscommissie Oost is in grote lijnen te verdelen in twee 
subgebieden, met een problematiek en samenstelling van participanten die sterk verschillen. 
De twee in te stellen subcommissies voor de Heuvelrug en de Vallei krijgen een regeling van 
haar werkwijze (uitsluitend overleg over uitvoeringszaken resp. zoveel mogelijk integraal of 
in sectoren verdeeld), die sterk op de bestaande werkwijze lijkt geënt. Om dit nieuwe 
systeem overkoepelend te laten uitmonden in een zo ge'integreerd mogelijk handelende 
gebiedscommissie voor het hele gebied, is zeker de eerste paar jaar veel overleg, 
diplomatie en betrokken partnerschap binnen de hoofdcommissie vereist. Anders lijkt het 
niet snel, zoals de kwartiermaker heeft bedoeld, een 'slagvaardige organisatie met eigen 
identiteit, met een sterk georganiseerde binding met de achterban te kunnen worden. 

Het UPG beschikt over een zeer beperkte stafondersteuning en haar bestuurlijke 
vertegenwoordigers zijn deskundige vrijwilligers, die onmogelijk aan alle voorbereidende en 
uitvoerende subgroepen onder werktijd kunnen meedoen. Dat betekent organisatorische 
keuzes en spreiding van aandacht. De 'bestuurlijke drukte' rond de hoofdcommissie zal in 
onze ogen op geen enkele wijze toenemen als twee vaste vertegenwoordigers van het UPG 
in de beleidsbepalende gebiedscommissie-Oost hun inbreng namens de achterban qua tijd 
en beschikbaarheid op een doelmatige en 'behapbare' wijze kunnen organiseren. 

Samenvattend. in het belang van een goede start van de door U als regisseur gekozen 
nieuwe werkwijze vraagt het UPG u dringend om tegemoet te komen aan de hierboven 
geformuleerde wens inzake doelmatige vertegenwoordiging in beide gebiedscommissies. 

Graag vernemen wij op korte termijn uw reactie. Wij zijn beschikbaar om deze brief nader 
toe te lichten in een gesprek. 

cc: Provinciale Staten van Utrecht
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