
Bijlage I –  Relevante plannen en programma’s waarvoor (mogelijk) middelen nodig zijn uit 
de de Agenda Vitaal Platteland 

 
1.1.1 Natuur 
Natuurgebiedsplannen 
- De Venen 
- Utrecht Zuidwest 
- Uiterwaarden van Nederrijn en Lek 
- Gelderse Valllei 
- Utrechtse Heuvelrug 
- Eemland 
- Vecht en Plassengebied 
- Kromme Rijn 
- Vianen 
Beheersgebiedsplan 
Programma Ecologische Verbindingszones (3 delen) 
Meerjarenprogramma Faunapassages 
Werkdocument soortenbeleid (deel flora, deel fauna) 
Notitie witte gebieden 
Omslag minder verwerving naar meer particulier beheer 
Notitie stimuleren particulier en agrarisch natuurbeheer 
Notitie stimuleren natuurbeheer 
Utrechtse natuurdoeltypen 
BNLU 
Plan Veiligstelling Gebieden (PVG) 
Meerjarenprogramma soortenbeleid 2002-2004 

1.1.2 Recreatie 
Uit en thuis in Utrecht, actieplan recreatie en toerisme 2005 - 2008 
Uitvoeringsprogramma wandelen in Utrecht + 
Notitie uitvoeringsprogramma knelpunten / verbindende schakels 
Notitie voortgang fietsprojecten 2005-2006 + kaart 

1.1.3 Landschap / cultuurhistorie 
Landschapsvisie 
Tastbare tijd, Cultuurhistorische hoofdstructuur 
CHS-uitvoeringsprogramma 2006-2007 
Cultuurprogramma Utrecht 2005-2008 
Basiskaart landschap, actieplan landschap 
Niet van Gisteren, hoofdnota Cultuurhistorie 
Atlas aardkundig waardevolle gebieden 
Aardkundige waarden in de provincie Utrecht 
Landschappen met toekomstwaarde 

1.1.4 Landbouw 
Land van Utrecht, Visie en activiteitenprogramma Plattelandsontwikkeling 

1.1.5 Bodem 
Meerjarenprogramma bodemsaneringsoperatie 2005 -2009 
1.1.6 Sociaal economische vitalisering 
Economisch beleidsplan 2003 - 2007 



Uitvoeringsplan project leefbaarheid kleine kernen 

1.1.7 Milieu 
Provinciaal milieubeleidsplan 2004 - 2008 
Voortgangsrapportage gebiedsgericht milieubeleid 2002 
Milieueffectrapport 2 (behorend bij ontwerp reconstructieplan Gelderse Vallei – Utrecht Oost) 

1.1.8 Water 
Waterhuishoudingsplan 2005 - 2010 
Nota Zuiver Drinkwater uit de Grond 
Meerjaren actieprogramma Water 2005 - 2010 
Voortgangsrapportage verdrogingsbestrijding 2002 (daarin visie naar 2007-2015) 

1.1.9 Gebiedsplannen 
Visie buitengebied Eem & Vallei 
Torenhoog en Mijlen Breed, Beheers- en inrichtingsplan Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Reconstructieplan Gelderse Vallei / Utrecht Oost 
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied 
2002, 2002 onderdeel SGB, 2003-2006, 2004-2007 
Integraal ontwikkelingsperspectief Hollandse IJssel, okt 2005 
Startnotitie Linschoterwaard 
Gebiedsvisie Hart van de Heuvelrug 
Plan de Venen 
De Venen Doel Bereikt 
Procesevaluatie Plan van Aanpak De Venen 
Balans van het Groene Hart 
Ontwikkelingsprogramma Groene Hart 
Ontwikkelingsplan Leader Kromme Rijn 
Ontwikkelingsplan Leader De Weidse Veenweiden 
Uitvoeringsprogramma 2005-2006 Langbroekerwetering 
Projecten Rijnauwen-Vechten + Ambities Rijnauwen – Vechten 
Startdocument Focus op het Kromme Rijngebied 
Voorverkenning Groot Mijdrecht Noord 
Gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma Grebbelinie (i.v.) 
Visie lanschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek 
Landschapsontwikkelingsplan Groene Driehoek 

1.1.10 Overig 

Provinciale nota’s Rijks / EU  nota’s 
Streekplan 
 + MAP Streekplan 

Agenda Vitaal Platteland 
- visie 
- meerjarenprogramma 

Strategisch Mobiliteitsplan van de provincie 
Utrecht 

LNV beleid in 2006 
Natuur&Voedselkwaliteit in kort bestek 
Natuur voor Mensen, mensen voor natuur
Nota Kiezen voor landbouw 
Panorama Krayenhoff NHW  
Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling 



Bijlage II - Aanbevelingen visitatiecommissie ILG met bijbehorende acties 
 
In onderstaande tabel staan de aanbevelingen van de visitatiecommissie specifiek voor de provincie 
Utrecht. 
 
Algemene aanbevelingen Visitatiecommissie aan 
specifiek gericht op provincie Utrecht  

Actie (voortouw RLU) 

1. Collegiale verantwoordelijkheid binnen 
College vergroten; van ILG periodiek 
terugkerend agendapunt maken 

Onder meer: 
• IS/GS 20/12/05; 
• Rapportage Visitatiecie in maart 06 
• IS/GS 28/3/06 Koersdocument 
• GS begin april: besluit Koersdocument 
• Terugkoppeling onderhandeling met Rijk 

juni 06 
• Concept-Agenda Vitaal Platteland 2007-

2013: medio 2006 
• Vaststellen AVP december  06 

2. inbedding projecten Agenda 2010 in integrale 
ILG-programmamanagement; daarmee kan het 
ILG een gedeelde verantwoordelijkheid tussen 
de collegeleden worden. 

Het integrale programmamanagement voor 
uitvoering landelijk gebied zal dit jaar worden 
ingevoerd. De projecten van  Agenda 2010 
zullen evenals de andere projecten in het 
landelijk gebied hierin worden opgenomen 

3. Communicatiestrategie; bestuurlijke en 
maatschappelijke partners betrekken bij 
invoering ILG (dat is opstellen Agenda Vitaal 
Platteland 2007-2013) 

Op basis van het communicatieplan worden de 
partners sinds medio november 2005 hiertoe 
langs verschillende wegen intensiever betrokken:
• Werkconferenties 17 november 2005 

(verslag op AVP-onderdeel website 
peovincie); 

• Geplande werkconferenties in mei 2006 over 
het ILG/AVP Koersdocument; 

• Via gebiedscommissies en PCLG; 
• Nieuwsbrief (per maart 2006); 
• Website provincie (februari 2006); 
• Via de programmamanagers van RLU en de 

gebiedscoördinatoren van BMS 
4. Transparantie vergroten door vereenvoudiging 
van taaktoedeling aan gebiedscommissies, 
dubbelingen in gebiedsgerichte beleidsvorming 
eruit halen en het planvormingsproces eenduidig 
in stappen uiteen te leggen 

• In nauwe samenwerking met Berenschot en 
van Doorne advocatenkantoor is een 
stramien opgesteld voor de gebiedsafspraken 
(opdracht september 2005). Dit stramien is 
gebruikt voor de gebiedsafspraken met de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Enveloppecommissies die eind maart 2006 
worden ondertekend. Dit is een voorbeeld 
voor de afspraken met andere 
gebiedscommissies. Het stramien wordt in 
maart 06 opgeleverd. 

• In de werkconferentie van november 2005 is 
aangegeven, dat de provincie met een 
beperkt aantal gebiedscommissies eind 2006 
tot gebiedsafspraken wil komen. De 



belangrijke gebiedscommissies zijn bekend. 
Een aantal onduidelijkheden en 
overlappingen wordt tijdig (voor september 
2006) opgelost. 

• Het planvormingsproces is eenduidig en in 
stappen uiteengezet. Dit zal nog wel 
duidelijker  worden gecommuniceerd. (zie 
punt 3) 

5. Nauw betrekken van regionale bestuurlijke 
partners en andere stakeholders bij formulering 
van de provinciale aan de onderhandelingstafel 
met het rijk; verbinden van regionale en 
provinciale prioriteiten, ook in financiële zin, in 
een ruwe investeringsagenda per gebied. 

Dit gebeurt volgens het processchema in drie 
stappen, namelijk: 
• Stap 1: de intakefase voor het opstellen van 

het Koersdocument (tot maart 06); 
• Stap 2: opstellen concept-AVP met een 

eerste ruwe investeringsagenda per gebied 
(tot medio 06); 

• Stap 3: opstellen definitief AVP en 
gebiedsafspraken (tot begin 2007) 

6 . Ontschotting van de financiering aan 
provinciale zijde en daarbij niet alleen de 
afzonderlijke provinciale subsidieregelingen, 
maar ook de Europese fondsen te betrekken; 
winst kan vooral behaald worden in het 
verminderen van het aantal sectorale doelen en 
daaraan verbonden financieringsstromen en 
subsidies. 

De concernbrede werkgroep financiele-
administratieve implementatie ILG werkt een 
voorstel uit. Het voorstel moet voor de 
voorjaarsnota gereed zijn (maart 06). 

Naast aanbevelingen specifiek gericht op Utrecht geeft de visitatiecommissie rapport ‘Kansen 
verzilveren’  vier aanbevelingen aan de provincies: 
1. Ontwikkel en veranker bestuurlijke visie op het landelijk gebied. 
2. Pak de provinciale regie. 
3. Stuur op wat provincies bindt. 
4. Formuleer en onderhandel over condities voor succes. 
 
Concreet betekent dat voor 2007 het volgende: 
A. Vaststellen meerjarenprogramma (in Utrecht: Agenda Vitaal Platteland)
- Vaststellen van de opgave landelijk gebied voor 2007-2013; 
- Vaststellen van de provinciale bijdrage 2007-2013 in de begroting; 
- Overleg met gebieden (waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties) over het 

meerjarenprogramma en nadrukkelijk ook bij de voorbereiding van de provinciale offerte; 
- De inhoud van het meerjarenprogramma is geactualiseerd op grond van de uiteindelijke 

onderhandelingsresultaten over de financiering. 
 
B. Financiering meerjarenprogramma
- Er heeft overleg plaatsgevonden (of beter: er zijn afspraken gemaakt) met gemeenten en 

waterschappen over de financiele bijdrage aan de uitvoering van het provinciaal 
meerjarenprogramma; 

- De onderhandelingen met het rijk zijn intern voorbereid en uitgevoerd, het ILG-convenant is 
ondertekend; 

- De onderhandelingen met het rijk zijn intern voorbereid en uitgevoerd, het ILG-convenant is 
ondertekend; 

- De provinciale begroting is zodanig ingedeeld dat er met één ontschoot budget van rijk en 
provincie kan worden gewerkt; 



- De provincies hebben een overeenkomst gesloten met het groenfonds over de financiele beheer 
van het ILG-budget; 

- De provincies hebben een overeenkomst gesloten met betaalorganen over de werkwijze voor 
financiering uit POP. 

 
C. Uitvoering meerjarenprogramma
- ILG-subsidieregeling is vastgesteld door GS; 
- Het meerjarenprogramma in 2006 is zodanig aangescherpt dat het voldoet als juridische 

subsidiebasis; 
- De provincie beschikt over een uitvoeringsorganisatie voor het meerjarenprogramma, zowel intern 

(management van programma is geregeld_ als extern (wijze van uitvoering in gebieden); 
- De provincie beschikt over een subsidieloket; 
- De provincie heeft als opdrachtgever een prestatieovereenkomst gesloten met DLG én met DR 

voor uitvoering van het provinciaal meerjarenprogramma: en 
- De provincies hebben de boekhouding en administratie van het programmamanagement zodanig 

ingericht dat voldaan kan worden aan de monitorinformatie en verantwoording aan de Europese 
commissie aan het rijk. 
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