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Samenvatting van de reacties van de gebieden op het GO-AVP en de conferentie van
20-09-06

1. Vechtstreek     blz 1 
2. BRU     blz 1  
3. Groene Driehoek    blz 2 
4. Kromme Rijn    blz 4 
5. Nieuwe Hollandse Waterlinie   blz 4 
6. LC Utrecht West      blz 5 
7. DB de Venen    blz 5 
8. Gelderse Vallei    blz 6 
9. Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug  blz 6  
 

Wie:  
Vechtstreek (werkgroep Vechtplatform) 
 
Positief over: 

• Samen werken naar integraal gebiedsprogramma.  
• Nog geen duidelijkheid over de uitvoeringsorganisatie maar wel de verwachting dat er binnen 

een jaar een duidelijk afgestemd intergaal programma ontstaat. 
Moeite met:  

• De Vechtstreek wordt in AVP niet als prioritair programma gezien en er zijn vooralsnog geen 
gelden voor gereserveerd. 

• Verzoek de vechtstreek en het nog te ontwikkelen programma van de gebiedsvisie 
Vechtstreek op te nemen in de AVP 

• budgetten te reserveren voor de uitvoering van de gebiedsvisie voor de vechtstreek. 
Voorstel reactie provincie: 

• Wij onderschrijven het belang van de door het Vechtplatform gekozen integrale aanpak voor 
het slagen van de AVP. Daarom stellen wij PS voor de intentie uit te spreken om in totaal €10 
mln in te zetten voor de gebiedsprogramma’s in de Vechtstreek, Groene Driehoek en Kromme 
Rijngebied. 

Wie:  
BRU 
Positief over: 

• Poging van de provincie om met het AVP duidelijkheid te geven over de inzet. 
• Deelname aan de werkconferentie 

Moeite met:  
• De voorgestelde AVP gebiedsindeling leidt ertoe dat het Regionaal Structuurplangebied 

doorsneden wordt. (Utrecht-midden en Kromme Rijn). De landinrichtingen komen onder de 
verantwoordelijkheid van verschillende gebiedscoalities waardoor het voor het BRU moeilijk 
wordt sturing op samenhang in een totale gebiedsvisie te realiseren. Tevens zorgt een extra 
bestuurslaag in de vorm van een gebiedscoalitie voor bestuurlijke drukte, maar vergroot niet 
de kansen op uitvoering. 

• BRU en de gemeente Utrecht signaleren een tegenstrijdigheid tussen de AVP en het 
Convenant Woningbouwafspraken 2005-2010. Wat betreft de prestaties RODS en de daaraan 
gekoppelde middelen. In de AVP slechts realisatiemogelijkheid ter grootte van 152 ha 
vlakgroen (incl verbindingen). De restant-taakstelling RODS is 708 ha. Door het grote 
verschil twijfel bij BRU over de prioriteit die het maatschappelijk groen in het totaal 
programma v.d. provincie krijgt. (het betreft hier de uitvoering van lopende programma’s met 
waarschijnlijke realisatie vòòr 2013). Er zijn onvoldoende middelen voor de verwerving van 
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de volledige taakstelling. 
Toegezegd is tijdens de werkconferentie dat de totale ambitie voor RODS helder in beeld 
moet blijven maar dit is niet voldoende zichtbaar in het GO-AVP. 

• Het GO-AVP, noch de begeleidende brief bieden voldoende aanknopingspunten hoe tot 
uitvoering kan worden gekomen. (verdere aanpak mist) 
Enkele vragen:  
- Hoe wordt de uitvoeringsorganisatie ondersteunt, c.q. geëquipeerd?   
- Hoe komen de gebiedscoalities tot stand?,  
- Wie wordt waarvoor verantwoordelijk? 

• Het verslag van 20 september geeft op een aantal punten niet weer wat besproken is en ook in 
het onderhandelingsdocument zijn de opmerkingen onvoldoende terug te vinden. 

Voorstel reactie provincie: 
• Ofschoon er begrip is op te brengen voor de wens van het BRU, zien wij geen reële 

mogelijkheid om Utrecht Midden en Kromme Rijn  in één AVP-gebied onder te brengen. Dit 
zou leiden tot een te groot en weinig samenhangend AVP-gebied, danwel tot twee te kleine 
restgebieden. 

• Vooralsnog zijn er onvoldoende middelen beschikbaar gesteld door het Rijk om de restant 
taakstelling te kunnen realiseren. Wij hebben er voor gekozen niet  op voorhand de gaten te 
dichten die zijn ontstaan door niet nagekomen afspraken  van het Rijk. Wij zullen bij het Rijk 
blijven aandringen op voldoende budget. In het Kaderdocument AVP is de volledige 
taakstelling voor Rods vermeld. 

• Het GO-AVP is vooral een richtinggevend deel. Het Kaderdocument is ook organisatorisch 
en gaat  in op zaken zoals uitvoeringsorganisatie, gebiedscoalities etc. 

• Aangezien de opmerking over het verslag niet is toegelicht, nemen wij dit ter kennisneming 
aan. 

Wie:  
Gebiedscommissie Groene Driehoek (in oprichting) 
Positief over: 

• Inmiddels ver gevorderd met de oprichting van gebiedscommissie. 
• Landschapsontwikkelingsplan (LOP) geeft een integrale visie op thema’s die ook centraal 

staan in de AVP. 
Moeite met:

• Het secundaire thema voor de Groene Driehoek, zelf de voorkeur voor Landschap en 
cultuurhistorie omdat dit ook de hoofddoelstelling is van de eigen landschapsvisie (LOP). 

• Wanneer en op welke wijze vindt de herijking van Programma beheer (SAN en SN) plaats? 
• Teleurstelling over de zeer lage prioriteit die de Groene Driehoek krijgt van de provincie, en 

grote moeite met de top-down benadering bij het bepalen van de prioritering. Het vast-
gestelde Rijks,- en provinciaal beleid krijgt voorrang boven nieuwe ambities. Ook moeite met 
de interpretatie van het begrip “vastgesteld” beleid. Volgens de provincie is dit alleen beleid 
wat door Rijk of provincies is vastgesteld, maar daarbij wordt voorbijgegaan aan het 
vastgesteld beleid van de gemeenten. Dit heeft zonder meer dezelfde status als de door de 
provincie vastgestelde beleidsplannen. Met name voor Landschapsontwikkelingsplan (LOP). 

• Niet duidelijk is in welke mate de Groene Hart icoonprojecten Merk en Marketing en 
Recreatieve Routenetwerken invulling hebben gekregen in ons gebied. Verzoek om meer 
inzichtelijkheid. 

• Waarom worden in de Venen wel FES-gelden ingezet en worden in de Groene Driehoek deze 
gelden niet genoemd? (ook GH-veenweiden). 

• Het GO-AVP geeft geen duidelijkheid over de beschikbare financiën voor de Groene 
Driehoek. Dit inzicht is noodzakelijk om tot een realistisch tegenbod en een gebiedscontract 
te komen. 

• Moeite met de onderbrenging van het gebied onder het AVP gebied Utrecht-West. De Groene 
Driehoek wil rechtstreekse afspraken met de provincie over het gebied de Groene driehoek en 
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ziet geen meerwaarde in samengaan met de Venen in een AVP-gebied. 
• De bestaande uitvoeringsorganisatie moet versterkt kunnen worden waarvoor procesgeld 

geraamd zal moeten worden. (de mate waarin en de wijze van inzet wordt duidelijker bij 
concreter bod van de provincie). 

• Constatering dat de provinciale regeling kleine landschappen (KLE) geen onderdeel uitmaakt 
van het GO-AVP. Met de komst van SAN is de regeling KLE aangepast en is er onvoldoende 
budget om uitvoeringsprojecten te honoreren. Verzoek: deze regeling te continueren en meer 
middelen hiervoor beschikbaar te stellen. Van belang is om meerjarige overeenkomsten te 
herintroduceren.  

Voorstel reactie provincie: 
• De Groene Driehoek maakt deel uit van AVP-gebied westelijk Utrecht. Voor dat AVP- gebied 

is een keuze gemaakt voor natuur als secundaire thema natuur, omdat in heel West dit een 
belangrijk thema is. Dit neemt niet weg dat in de Groene Driehoek, landschap en cultuur-
historie ook een belangrijke rol spelen. Dit is inmiddels expliciet genoemd in het 
Kaderdocument. 

• Per 1 januari 2007 neemt de provincie de SAN en SN-regelingen 1 op1 over van het Rijk. In 
2009 vindt herijking van beide regelingen plaats. 

• Er is gekozen om bestaand beleid te prioriteren maar daarnaast ook ruimte te laten voor 
nieuwe plannen. Wij onderschrijven het belang van de door de gebiedscommissie Groene 
Driehoek gekozen integrale aanpak voor het slagen van de AVP. Daarom stellen wij PS voor 
de intentie uit te spreken om in totaal € 10 mln te gaan inzetten voor de gebiedsprogramma’s 
in de Vechtstreek, Groene Driehoek en Kromme Rijngebied. 

• Omdat voor een bottom-up aanpak is gekozen is het aan de gebieden om invulling te geven 
aan de eigen projecten. Meer inzichtelijkheid in Groene Hart icoonprojecten Merk en 
marketing en Recreatieve Routenetwerken zou vanuit het gebied worden opgenomen in het 
Gebiedsprogramma. 

• Wij hebben geen bevoegdheid inzake het programmeren van FES geld.. 
• Het Kaderdocument biedt daarvoor ruimte, ofschoon de wens is op termijn te voorzien in een 

aansturing op AVP-gebiedsniveau. Het AVP  voorstel is een indicatieve verdeling die aan de 
gebieden wordt voorgelegd. 

• Wat betreft het procesgeld kan het gebied zelf een voorstel doen. Procesgeld is niet extra. Het 
maakt integraal onderdeel uit van het gebiedsprogramma.  

• KLE (provinciale regeling kleine landschappen) wordt ondergebracht in de AVP-
subsidieregeling. Subsidie blijft mogelijk. 

Wie:  
Kromme Rijn 
Positief over:  

• Het proces rond AVP wordt aandachtig gevolgd. Alle partijen en organisaties in het gebied 
Kromme Rijn staan achter de gezamenlijke reactie naar de provincie en geven eigen kracht 
aan wat betreft de samenwerking. 

Moeite met:
• Naast vaststaand beleid en gelden die beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de NHW , 

zijn er geen extra middelen beschikbaar voor het Kromme Rijn. Gezien de ambities, is 
absoluut niet met dit bod in te stemmen. Het blijkt niet doenlijk om de ambities vanuit het 
gebied, zoals opgenomen in het GO-AVP, te realiseren en het verzoek is dan ook om de 
verdeling van de gelden te herzien. 

• Uitstel te krijgen tot maart 2007 om met een inhoudelijk volwaardig tegenbod te komen. 
(naar verwachting  eind dit jaar de integrale visie in hoofdlijnen gereed en opstarting in maart 
2007 van het gebiedsprogramma, uitvoeringsprogramma 2007-2008 en de 
uitvoeringsorganisatie).  

Voorstel reactie provincie: 
Wij onderschrijven het belang van de door Kromme Rijn gekozen integrale aanpak voor het slagen 



4

van de AVP. Daarmee stellen wij PS voor de intentie uit te spreken om in totaal € 10 mln in te zetten 
voor de gebiedsprogramma’s in de Vechtsteek, Groene Driehoek en Kromme Rijngebied. 
Wij streven er naar om in het voorjaar 2007 over vast te stellen gebiedsprogramma’s te kunnen 
beschikken.  

Wie: 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Positief over:  

• Voor 2007 ligt een gedegen uitvoeringsprogramma per enveloppe in concept klaar waarmee 
direct aan de slag gegaan kan. Grote tevredenheid is er vanwege het feit dat de NHW 
specifieke aandacht heeft gekregen binnen de AVP.  

Moeite met: 
• Financiering van de programma’s is sterk afhankelijk van de inzet van de AVP-middelen, 

daarom is vaststelling van de definitieve versies van de programma’s pas mogelijk na 
vaststelling in het AVP. 

• Er zit nog een groot verschil tussen het ambitieprogramma en het door de provincie 
beschikbaar gestelde budget voor het minimumprogramma. Tijdens de AVP periode zou er 
voldoende ruimte moeten komen voor de NHW om gezamenlijke ambities waar te maken. 

• Het feit dat de vier Utrechtse enveloppen bij een drietal AVP- gebieden zijn ondergebracht, 
wordt gezien als en risicofactor voor de NHW. De verdeling over twee AVP- gebieden is 
geen oplossing voor de gesignaleerde (bestuurlijke) versnippering. Voorstel is dan ook om 
een passende oplossing hiervoor te vinden. Bijv. onderbrengen van de NHW in één AVP 
gebied. 

• De opgenomen bedragen voor de enveloppen Rijnauwen-Vechten en Linieland komen niet 
overeen met het eigen minimumprogramma. (absoluut minimum programma) Er blijft           
€ 21 miljoen  ongedekt. Verzoek is dit te corrigeren en zorg te dragen voor een volledige 
dekking van het minimumprogramma.  

Voorstel reactie provincie: 
• Akkoord. 
• Het verschil tussen het ambitieprogramma en door de provincie beschikbaar gestelde budget 

is deels op te lossen door met de gebieden op zoek te gaan naar cofinanciering. Hierbij is het 
ook zaak om te richten op het rijk vanwege het rijksdoel ontwikkeling nationale landschap 
wat de NHW is. 

• Ofschoon er begrip is op te brengen voor de wens van de Enveloppencommissies ziet de 
dienst geen reële mogelijkheid om de hele NHWL in één AVP-gebied onder te brengen. Dit 
zou leiden tot of een te groot en weinig samenhangend AVP-gebied, dan wel twee te kleine. 
Om toch enigszins aan de wens tegemoet te komen is de NHWL nu ingedeeld in twee AVP-
gebieden en is bij de spelregels voor het schuiven met middelen voorgesteld om de middelen 
vanuit de Bestuursovereenkomst die specifiek betrekking hebben op het nationaal landschap 
NHWL te labelen. 

• Wij stellen PS voor, te voorzien in de € 21 mln. 

Wie: 
Landinrichtingscommissie Utrecht West.  
Positief over: 

• De lopende opdracht van de provincie aan de LC om nieuw recreatiegebied voor eind 2013 te 
realiseren verloopt voorspoedig, de grondverwerving goed en de uitvoering komt in beeld via 
landinrichtingsplan, convenant en bestemmingsplan. 

Moeite met: 
• De 150 ha recreatie (RODS doel) die in het GO-AVP wordt ingezet voor Utrecht West. Het 

zou beter zijn dit te verdubbelen tot 300 ha. Omdat de LC deze hectares kan realiseren en er 
voldoende geld is voor deze opgave. (provincie en BRU) 

• Verzoek is om de LC direct aan te sturen en geen extra bestuurslaag in de vorm van een 
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stuurgroep AVP toevoegen.  
Voorstel reactie provincie: 

• Om de restant taakstelling te realiseren zijn er vooralsnog onvoldoende middelen beschik-
baar gesteld door het Rijk. Wij hebben er voor gekozen niet  op voorhand de gaten te dichten 
die zijn ontstaan door niet nagekomen afspraken  van het Rijk. Wij zullen bij het Rijk blijven 
aandringen op voldoende budget. 

• Het Kaderdocument biedt daarvoor ruimte ofschoon de wens is op termijn te voorzien in een 
aansturing op AVP-gebiedsniveau. 

Wie:
Algemeen Bestuur de Venen. 
Positief over:  

• Verheugd over de prioriteit die de Venen in het provinciaal uitvoeringsprogramma voor het 
Landelijk gebied krijgt. 

• De totale omvang van het bod is teleurstellend. Waardoor voorzien wordt dat de 
uitvoeringstermijn van het herijkte plan de Venen een uitloop zal kennen. 

• Onduidelijk is hoe de Groene Hart gelden (kwaliteitsimpuls Groene Hart en extra middelen 
Motie Dittrich)  zijn opgenomen in het bod van de provincie. Verzoek om in het verleden 
gemaakte afspraken als uitgangspunt in de programmering te nemen. 

• Onduidelijk is hoe de inzet van flankerend beleid wordt geregeld. Verzoek is om inzichtelijk 
te maken welke oplossingen er zijn voor grondgebruikers die in de knel komen met hierin 
ook de gereserveerde middelen voor afgesproken extraplusregeling. 

• Realisatie van de EHS in 2018 is met budget wat er nu ligt niet haalbaar. Middelen voor 
inrichting van natuur zijn onvoldoende om de ambities te halen. Het verzoek is om aan te 
geven wat taakstellend zal zijn: financiële middelen of de natuuropgave. 

• AVP gaat niet in op de programmering van de middelen voor beheer. Verzoek om meer 
inzicht. (in samenhang met het kader van Groen Blauwe Diensten. 

• Verzoek om te zoeken naar aanvullende financiering ten behoeve van Marickenland. 
• Een extra bestuurslaag in de vorm van een stuurgroep AVP is niet gewenst. Wel een 

afstemmingsplatform. 
Voorstel reactie provincie: 

• De provincie heeft begrip voor de teleurstelling door toekenning van onvoldoende middelen. 
Voorstel is om met het beschikbare geld wel aan de slag te gaan. Mogelijke aanvullende 
financiering in FES/nota Ruimte en inzet in GH kader om meer rijksmiddelen voor het 
Groene Hart te verkrijgen. Ook komt er nog een midtermreview AVP. 

• De rijksgelden voor het Groene Hart zijn onderdeel van de ILG. In het Kaderdocument is 
hiermee rekening gehouden. Verduidelijkt zal worden welke gelden voor het nationaal 
landschap Groene Hart beschikbaar zullen zijn. De beschikbare middelen zullen in het 
subsidiekader nader worden ingevuld. 

• In het op te stellen aankoop strategie plan wordt rekening gehouden met gemaakte afspraken 
en reservering voor de extraplus. 

• GS delen de zorgen wat betreft realisatie EHS. Dit mag de regio er niet van weerhouden de 
uitvoering  voortvarend op te pakken. GS heeft waardering en stemt in voor de opstelling van 
De Venen om dit op te pakken. 

• In het Kaderdocument is ingegaan op Programma Beheer. De komende twee jaar wordt dit 1 
op 1 overgenomen. Aanpassingen zullen eventueel plaatsvinden n.a.v. een herijking 

• Dit kan worden bezien bij het opstellen van het Gebiedsprogramma. 
• Het Kaderdocument biedt daarvoor ruimte. 

Wie: 
Gelderse Vallei / reconstructie 
Moeite met / aandachtspunten: 

• Het totale programma is een stuk groter dan is opgenomen in de AVP maar daarbij komt dat 
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de cofinanciering uit het gebied zelf een stuk hoger is dan aangegeven in het AVP. 
• De financiering van de nieuwe natuur is een punt van zorg. Realisatie zal gedaan moeten 

worden door particulier natuurbeheer, waarop sturing door de provincie lastig is. Als toch 
verworven moet worden, is daar onvoldoende financiering voor. De normbedragen voor 
aankoop en inrichting van nieuwe natuur blijken onvoldoende te zijn om te kunnen 
verwerven en inrichten. 

• Gebiedsgrens vergt verduidelijking.  
Voorstel reactie provincie: 

• In het Kaderdocument is het totale programma overzichtelijker gemaakt. 10 miljoen aan EU 
subsidies binnen dit gebied achten wij niet reëel. 

• De regeling SN en SAN blijven in essentie vanaf januari 2007 ongewijzigd via de provincie 
lopen. Sturing kan pas na de herijking (in 2009) worden vormgegeven.  

• Binnen het gebiedsprogramma zal een oplossing moeten komen. Juist de AVP biedt mogelijk-
heden via meerdere doelen inrichting te verwezenlijken. Op dit moment ziet GS geen 
aanleiding om nu al middelen aan te wenden voor het mogelijk niet halen van de doelen. 
Mocht tijdens de mid-termreview blijken dat er inderdaad onvoldoende middelen zijn dan 
moet met het Rijk een oplossing worden gezocht. 

• De AVP grenzen zijn bewust geen duidelijk getrokken begrenzingen. Ze zijn indicatief 
bedoeld. Door de gebiedsprogramma’s kan de begrenzing worden geconcretiseerd. 

Wie: 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug 
Moeite met: 

• Het leidende thema in de het GO-AVP voor de sociaal economische vitaliteit is recreatie. Het 
NPUH ziet liever ‘natuur’ als leidend. En recreatie als secundair thema. Een extra thema 
communicatie en educatie als vierde thema. 

• Onvoldoende middelen voor de naar verwachting reëel uit te voeren projecten.  
Voorstel reactie provincie: 

• Dit is inmiddels aangepast in het Kaderdocument. 
• In het kader van het opstellen van het Gebiedsprogramma zal moeten worden bekijken wat de 

consequenties van het tekort aan middelen is. Op dit moment zien wij echter geen mogelijk-
heden om de ambities volledig te dekken. 
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