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BIJLAGE geen ONDERWERP

Geachte heer Verkroost.

Begin april hebben wij ter instemming ontvangen uw Gebiedsprogramma 2016 - 2019. Dit gebiedsprogramma

hebt u mede opgesteld en aan ons aangeboden ter invulling van ons verzoek van 15 december 2015. We melden

u dat wij heden met het Gebiedsprogramma hebben ingestemd met in acht neming van de onderstaande
opmerkingen en aandachtspunten. Dit betekent dat we gezamenlijk ook voor de komende jaren weer verder
kunnen met het versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied in uw deel van de provincie. Wij wensen u

daarbij veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking.

Opmerkingen en aandachtspunten

Algemeen
Afspraken over monitoring, rapportage, eventuele lumpsum, detachering overleg met de provincie etc. zijn

ondenrerp van het gezamenlijk overleg over de inhoud van het procesdocument dat op ambtelijk niveau wordt

opgesteld. Daarin zullen de afspraken hierover verder worden geconcretiseerd. Deze worden in de 2" helft 2016
vastgelegd in een managementovereenkomst en mandaatbesluiten
ln deze afspraken en besluiten wordt de rechtmatigheid en doelmatigheid van onze in te zetten middelen
geborgd. Zoals wij in onze opdrachtbrief van 15 december 2015 al hebben aangegeven kan dit besluit geen

betrekking hebben op POP3 en PAS-middelen.

Financiën
Ten aanzien van het inzetten van de AVP-middelen merken wij het volgende op.Wtj geven u de ruimte om

binnen een thema te schuiven tussen projecten indien bij het ene project sprake is van meevallende en bij het

andere van tegenvallende kosten. Vanuit de programmasturing kunnen wij echter niet instemmen met het

inzetten van middelen vanuit onderbesteding aan nieuwe projecten. Die middelen vallen terug aan de provincie

(uiteraard m.u.v. de maximaal € 500.000, - in te verdienen middelen zoals bedoeld op blz. 3 van onze

opdrachtbrief). Daarbij zullen wij beoordelen waar deze vrijvallende middelen het hardst nodig zijn binnen het

gehele programma. Gezien onze toezegging aan PS is kwaliteitsverbetering bestaande natuur daarbij een

belangrijke bestemming.

Formatie
Net als in de afgelopen periode stellen wij voor het programmabureau op detacheringsbasis formatie beschikbaar

voor het uitvoeren van de AVP taken. De provincie stelt voor het programma bureau Utrecht West voor ongeveer
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16 fte medewerkers beschikbaar op basis van detachering. Verder is enige inhuur mogelijk vanuit het
exploitatiebudget. ln het gebiedsprogramma vraagt u een formatie van 21 ,3 fte. Dit is meer dan mogelijk is op
basis van detachering en inhuur vanuit het exploitatiebudget. Wij zullen met u bekijken hoe wij hierover nadere
afspraken kunnen maken. Hierbij bekijken we samen naar de noodzaak van de gevraagde formatie en de
sturingsmogelijkheden via bijvoorbeeld fasering en inhuur vanuit projectbudget.

Natuur
ln het Natuurbeheerplan 2017 is de actuele natuuropgave vastgesteld, gebaseerd op de afspraken uit het
Akkoord van Utrecht. Deze gegevens worden jaarlijks geactualiseerd op basis van de uitvoering en afspraken
over verlegging van de grenzen van NNN. Deze wijzigingen zullen mede een gevolg zijn van de
aanpassingsvoorstellen die vanuit de gebiedsprocessen voortkomen. De door u genoemde oppervlaktes zijn
daarmee niet meer dan een indicatie. Wij zijn reeds in gesprek met u om afspraken te maken over de nu
geldende natuuropgave per deelgebied.
Zoals wij onlangs met u hebben besproken blijft bij de natuurontwikkeling de kwantitatieve opgave onverminderd
bestaan, ook als de kwalitatieve opgave met een kleinere oppervlakte wordt gerealiseerd. Hierbij is het wel
mogelijk om de kwantitatieve opgave elders in de provincie te realiseren.

Zoals u op blz. 10 van uw gebiedsprogramma al aangeeft kan de realisatie van de natuuropgave op verschillende
manieren vorm krijgen. Wij hebben een voorkeur voor zelfrealisatie, dus particulier natuurbeheer. Uit het
gebiedsprogramma blijkt onvoldoende dat u bij de realisering van de natuurdoelen ook primair de mogelijkheden
van zelfrealisatie beoordeeld. Wij verzoeken u deze werkwijze wel toe te passen.

Kavelruil
De provincie ziet kavelruil als een goed instrument voor het realiseren van de natuuropgave. Daarbij kunnen ook
andere doelen worden meegenomen. De inzet van kavelruil voor het vergroten van de verkeersveiligheid is
echter geen doel op zich.

Leefbaarheid
ln de opdrachtbrief hebben wij over het budget voor leefbaarheid aangegeven dat hiervoor niet op voorhand een
verdeling van middelen over Oost en West is gemaakt. Dit mede tegen de achtergrond van de toen door
Provinciale Staten gestarte BOB-aanpak. Zoals u weet hebben PS besloten deze BOB-aanpak voor dit thema
niet voort te zetten. Daarmee bent u vrij om binnen de kaders vanuit het MJP hiervoor met projecten te komen.
Zoals u ook weet is van het totale leefbaarheidsbudget inmiddels € 1 mln. gereserveerd voor snel internet.
Daarmee resteert nog € 1 mln. voor de TOP-dorpsverkiezing en overige initiatieven.
Een in eerste instantie gelijke verdeling van dit budget over Oost en West ligt in de rede. Wij verzoeken u met
gebiedscommissie Oost afspraken te maken over een budgetverdeling die ruimte biedt voor uw ambities.
Vooralsnog blijven deze middelen provinciebreed staan totdat nadere beleidsvorming heeft plaatsgevonden.

Wij wijzen u erop dat Provinciale Staten in hun vergadering van 4 juli 2016 erop hebben aangedrongen dat de
verkiezing "Topdorp" nog in dit jaar te organiseren. We vertrouwen erop dat u dit samen met de
gebiedscommissie Oost gaat oppakken.

Ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsprogramma brengen wij nog het volgende onder uw aandacht:

Meekoppelen landschap en cultureel erfgoed
Voor landschap en cultureel erfgoed hebben we in het MJP slechts in beperkte mate middelen beschikbaar
kunnen stellen. We hebben wel gevraagd meekoppelkansen te benutten. We constateren dat u bij diverse
activiteiten in de projectbeschrijving hiervoor al aandacht vraagt. Dat stellen wij op prijs. Wij vezoeken u

aanvullend hierop bij alle project waar dit speelt, bij aanvang ook landschap en cultureel erfgoed een expliciete
plek in de planvorming en uitvoering te geven.

Be s ch e r m i n g persoonsgegeyens
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken binnen de Wet bescherming persoonsgegevens in werking
getreden. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding
moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal gevallen
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moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Verwerking van persoonsgegevens mag, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), alleen op basis
van toestemming of een andere wettelijke grond. Mits wordt voldaan aan de overige wettelijke vereisten. Om tot
een betere bescherming van persoonsgegevens te komen, zijn organisaties vanaf 1 januari 2016 verplicht
datalekken te melden. Met'datalek'bedoelt de wet iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens.
Voorbeelden hiervan zijn niet alleen een hack van een |CT-systeem dat persoonsgegevens bevat, maar ook het
verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, het per abuis versturen van bestanden met persoonlijke
gegevens en de diefstal van een laptop of mobiele telefoon. ln deze nieuwe wet worden ook de
boetebevoegdheden van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aanzienlijk venuimd. Met ingang
van 1 januari 2016 kan de maximale boete € 81 0.000 of 10 procent van de jaaromzet van de rechtspersoon
bedragen.

De uitvoering van het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 geeft voor u als gebieds-
commissie aanleiding om persoonsgegevens van bewoners, gebruikers en medewerkers uit uw gebied te
vezamelen. De Wbp legt aan organisaties die persoonsgegevens door anderen laten ven¡verken de verplichting
op een zogenaamde bewerkersovereenkomst aan te gaan. Graag willen wij als verantwoordelijke op korte termijn
een bewerkersovereenkomst met u als bewerker sluiten om te regelen hoe in de praktijk met een datalek en de
wettelijke meldplicht wordt omgegaan. ln deze overeenkomst willen we u vragen om in uw |CT-overeenkomsten
afspraken te maken met leveranciers over datalekken en om een intem protocol op te stellen met spelregels over
melden van datalekken.

Exploitatie- en proceskostensubsidie

Tot en met 2016 bent u gewend om de aanvraag voor exploitatiesubsidie en procesgelden jaarlijks bij ons in te
dienen. ln het kader van de gewijzigde aansturing van de zogenaamde partnerinstellingen, waartoe ook
Gebiedscommissie Utrecht West wordt gerekend, hebben Gedeputeerde Staten op 15 maart 2016 besloten om
vanaf 2017 op basis van een meerjarig uitvoeringsplan een meerjarige subsidie te verlenen. Wij vezoeken u

uiterlijk I november 2016 een integrale aanvraag in te dienen voor exploitatiesubsidie en procesgelden voor de
periode 1 januari 2017 Um 31 december 2019. Deze periode sluit aan op het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal
Platteland 2016-2019. Omdat er sprake van is van een nieuwe subsidiemethodiek is de uiterste indieningsdatum
eenmalig verschoven van 1 september naar 1 november. Aan uw programmabureau is al informatie verstrekt
over hoe deze subsidieaanvraag dient te worden vormgegeven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
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