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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Op 12 december 2011 hebt u het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012 - 2015  vastgesteld. Het 
Kaderdocument bevat het inhoudelijke programma voor het landelijk gebied en de wijze van financiering en 
organisatie daarvan. Het gaat daarbij om de thema’s natuur, water en bodem, landschap, cultuurhistorie, 
landbouw, recreatie en leefbaarheid. De programma’s Recreatie om de stad (RodS) en Nieuwe Hollandse 
waterlinie maken ook deel uit van Agenda Vitaal Platteland (AVP). 
 
Over de voortgang van het programma wordt u geïnformeerd via de reguliere P&C-cyclus. Omdat Agenda Vitaal 
Platteland meer is dan cijfermatige gegevens die in de P&C-cyclus thuishoren, ontvangt u hierbij een rapportage 
waarin juist de wijze van uitvoering centraal staat. Het gaat in deze rapportage dus niet over de cijfers, maar juist 
om het verhaal achter die cijfers. Hiervoor zijn 14 projecten toegelicht.  
Beide sporen, de reguliere P&C-cyclus en deze rapportage samen geven een goed beeld van de ontwikkelingen 
binnen het programma. De Jaarrekening 2013, die u komende voorjaar ontvangt,  is de eerstkomende rapportage 
in de P&C-cyclus waarin de cijfermatige resultaten worden belicht. 
 
Essentie / samenvatting: 
De drie nieuwe AVP-gebiedscommissie hebben op basis van het Kaderdocument hun Gebiedsprogramma’s 
opgesteld met opgaven als concretisering van de doelen uit het Kaderdocument. Op diverse onderdelen zijn de 
eerste resultaten bereikt.  
 
In de inleiding is een korte schets van de stand van zaken m.b.t. AVP opgenomen. Het starten met nieuwe 
gebiedscommissies en programmabureaus heeft tijd gekost. En ook nieuwe projecten vragen voorbereiding 
voordat concrete resultaten tot stand komen. We constateren dat deze voorbereidingsfase bij een flink aantal 
projecten voorspoedig verloopt. We verwachten de komende tijd daarom meer concrete resultaten.  
Grond is een belangrijke motor voor het behalen van de AVP-doelen. Op het terrein van grondverwerving zijn 
meerdere ontwikkelingen die de voortgang vertragen. Bijvoorbeeld het tot voor kort onduidelijk zijn van de 
afhechting van de afspraken met het Rijk en de discussie over gelijkberechtiging. Verder blijkt de bereidheid tot 
verkoop van grond gering. Stijgende grondprijzen, zeker in de Vallei, versterken dit. Een en ander heeft tot gevolg 



 

  

dat ondanks de gepleegde inzet, de resultaten op vooral natuur nog achterblijven. Met het Grondstrategieplan dat 
wij begin 2014 aan u zullen voorleggen, bieden wij duidelijkheid over grondverwerving en doorlevering. 
 
De Agenda Landbouw krijgt ook invulling via AVP. Dit krijgt vooral inhoud via de integrale aanpak van de diverse 
projecten. Het in de rapportage beschreven project Duurzaam bodembeheer Utrecht West een voorbeeld van 
uitvoering van de Agenda Landbouw door AVP. 
 
Een deel van de uitvoering van de Visie Recreatie en Toerisme 2020 vindt zijn beslag in AVP. Het gaat hier dan 
vooral om de opgave om het recreatieve hoofdnetwerk voor wandelen en fietsen te versterken en een systeem 
van toeristische overstappunten (TOP’s) en poorten te realiseren.  
 
Voor RodS heeft het Rijk alle financiële bijdragen geschrapt. Met de betrokken partijen bekijken wij welke 
resultaten als nog gerealiseerd en in stand gehouden kunnen worden. Dat vraagt creativiteit. In de rapportage zijn 
twee voorbeelden opgenomen waaruit blijkt dat het toch lukt om resultaten te boeken. 
 

Bij de Nieuwe Hollandse Waterlinie moet de samenwerking met private partijen nog meer gaan leiden 
tot verrassende herbestemmingen van dit cultureel en landschappelijk erfgoed. De nominatie-
procedure voor de UNESCO is voor deze linie in gang gezet. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Informeren PS over Agenda Vitaal Platteland. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De uitvoering van AVP wordt voortgezet. Via de Jaarrekening 2013 wordt u geïnformeerd over de resultaten van 

dit jaar.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


