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Bij besluit van 17 juni 2002, nr. PS2002Reg07 heeft u vastgesteld de verordening houdende instelling van een
adviescommissie voor de Gelderse Vallei en Utrecht-Oost (verordening Adviescommissie Gelderse
Vallei/Utrecht-Oost provincie Utrecht 2002). Het betreffende Provinciaal blad is als bijlage toegvoegd. Deze
commissie adviseert ons college bij het voorbereiden van het reconstructieplan en daarnaast over de uitvoering
van gebiedsgericht beleid voor plattelandsontwikkeling voor het plangebied van het ROM-project Gelderse
Vallei alsmede Eemland en omtrent aanvragen in het kader van het EU-Structuurfonds Doelstelling 2 in de
Gelderse Vallei. Een soortgelijk besluit is door PS van Gelderland genomen.

In artikel 2, lid 1c is opgenomen dat Gedeputeerde Staten benoemen:
‘twee leden op voorstel van de GLTO, opgesteld na gemeenschappelijk overleg tussen de GLTO, de
Nederlandse Vakbond Varkenshouders en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond’;

Bij brief d.d. 12 juli 2002 heeft de GLTO 2 leden en 2 plaatsvervangende leden voorgesteld.  Bij brief dd. 17 juli
2002 hebben de Nederlandse Vakbond Varkenshouders regio Veluwe (NVV) en Nederlandse Melkveehouders
Vakbond (NMV) ons laten weten dat zij van mening waren dat de GLTO bedoeld overleg niet op de juiste
manier gevoerd had. In dezelfde brief werd de provincies gevraagd om zelf een lid en een plaatsvervangend lid
te mogen voordragen. Na aparte overleggen met de GLTO en de  NVV/NMV is besloten toch de door de GLTO
voorgestelde leden te benoemen. Dit is bekrachtigd in het benoemingsbesluit d.d. 8 oktober 2002.
Bij brief, ontvangen op  27 november jl. hebben de NVV en NMV vragen gesteld over de gang van zaken en in
persoonlijke contacten met de portefeuillehouder reconstructie uit ons college is nogmaals sterk gepleit voor een
eigen vertegenwoordiging in de Adviescommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost (reconstructiecommissie), naast
de GLTO. Dat pleidooi is expliciet ondersteund door de voorzitter van de reconstructiecommissie in een overleg
met de portefeuillehouders reconstructie van de colleges van GS van Gelderland en Utrecht. Vervolgens hebben
bedoelde portefeuillehouders met GLTO-bestuurders kortgesloten of een extra eigen vertegenwoordiging van
NVV en NMV acceptabel zou kunnen zijn.  Op basis van de uitkomst van dit overleg  en met het oog op het
gewenste draagvlak in de streek voor de reconstructie, hebben wij specifiek voor het gebied Gelderse
Vallei/Utrecht-Oost, gezien het aantal leden dat de NVV en NMV hier vertegenwoordigen, besloten aan u  voor
te stellen in de Adviescommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost een lid toe te voegen op gezamenlijk voorstel van
de Nederlandse Vakbond Varkenshouders regio Veluwe en Nederlandse Melkveehouders Vakbond. Een
soortgelijk voorstel wordt aan Provinciale Staten van Gelderland gedaan.
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Besluit van provinciale staten van Utrecht van 7 april 2003 houdende wijziging van de verordening
Adviescommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost provincie Utrecht 2002 met het oog op de samenstelling van de
commissie

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 4 maart 2003

Gelet op
- artikel 6 van de Reconstructiewet concentratiegebieden;
- artikel 2, onder d, van de beschikking van de Europese Commissie van 6 augustus 2001, houdende

goedkeuring van het enkelvoudig programmeringsdocument voor de structurele bijstandsverlening van de
Gemeenschap in de onder doelstelling 2 vallende regio Oost in Nederland, CCI 2000. NL.16.2.DO.004;

- artikel 82 van de Provinciewet;

Besluiten:

Artikel I

In de verordening Adviescommissie Gelderse Vallei/Utrecht-Oost provincie Utrecht 2002 wordt het eerste lid
van artikel 2 als volgt gewijzigd:
a. onderdeel c komt te luiden

c. twee leden op voorstel van de GLTO
b. een nieuw onderdeel wordt toegevoegd, luidend

j. een lid op gezamenlijk voorstel van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van ……

Gedeputeerde staten,

voorzitter,

griffier,



PS2003REG02  -4-

7RHOLFKWLQJ
Aan Provinciale Staten,

%HRRJG�HIIHFW
Op deze wijze ontstaat er naar verwachting meer draagvlak voor het reconstructieplan in het betreffende gebied.

$UJXPHQWHQ
De NVV en NMV vertegenwoordigen in het reconstructiegebied Gelderse Vallei/Utrecht-oost realtief veel leden.

&RPPXQLFDWLH
Dit besluit wordt gepubliceerd als Provinciaal Blad.

%LMODJH
Provinciaal blad, 2002, 21.
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