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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland 2016-2019  
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
Het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 is vastgesteld door Provinciale Staten op 7 
december 2015. Hoewel de verantwoording van dit programma onderdeel is van de jaarrekening en andere P&C-
producten willen we halverwege de periode wat uitgebreider stilstaan bij de behaalde resultaten. Hiervoor dient 
bijgevoegde voortgangsrapportage. Deze is opgesteld in samenspraak met Utrecht-West en O-gen. Om ook de 
burgers te informeren over (het maatschappelijk nut van) de uitgevoerde projecten is voor twaalf 
voorbeeldprojecten een Instant Magazine gemaakt.  
 
Voorgeschiedenis 
Om de aantrekkelijkheid van ons landelijk gebied te behouden en vergroten is de provincie Utrecht in 2007 
gestart met het programma Agenda Vitaal Platteland. Het huidige programma beslaat de periode 2016-2019.  
 
Essentie / samenvatting: 
De voortgangsrapportage geeft inzicht in de doelen die de provincie heeft weggezet binnen het programma 
Agenda Vitaal Platteland en hoe aan deze doelen invulling is gegeven. Over het geheel bezien ligt de uitvoering 
van het programma op schema en worden er veel resultaten geboekt. Bij een aantal onderwerpen, zoals 
bevorderen leefbaarheid en stimuleren recreatie, zijn minder resultaten behaald dan oorspronkelijk voorzien. In 
de tweede helft van de programmaperiode wordt hier extra energie op gezet, zodat de gestelde doelen alsnog 
gehaald gaan worden. De opgave voor realisatie van het Natuurnetwerk Nederland loopt door t/m 2021 
(internationale natuur) en 2027 (nationale natuur).  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Informatie over de voortgang van het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 
 
Wettelijke grondslag 
Provinciewet art. 82 en 158 
 
  



 

  

 

Financiële consequenties 
Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De werkzaamheden worden voortgezet op basis van het door u vastgestelde Meerjarenprogramma Agenda Vitaal 

Platteland 2016-2019. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van deze brief en de bijbehorende bijlagen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


