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Inleiding 
Om m.i.v. 2007 inhoud te kunnen geven aan de nieuwe provinciale sturingsrol voor het landelijk 
gebied is een door uw staten vast te stellen Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2007-2013
opgesteld. Daarmee wordt tevens invulling gegeven aan de verplichting krachtens de Wet Inrichting 
landelijk gebied (WILG) om een meerjarenprogramma landelijk gebied op te stellen. In het Kader-
document legt uw staten het kader vast waarbinnen de provincie uitvoering kan geven aan de AVP. 
Hieronder valt ook het realiseren van de prestaties zoals overeengekomen met het Rijk in de Bestuurs-
overeenkomst ILG 2007-2013. Deze laatste overeenkomst vormt de basis voor het overhevelen van de 
Rijksmiddelen voor het landelijk gebied naar de provincie. Het Kaderdocument en de Bestuursover-
eenkomst liggen thans voor ter vaststelling resp. instemming door uw staten. In het Kaderdocument is 
vastgelegd dat uw staten naast dit Kaderdocument ook de door de AVP-gebieden op te stellen 
Gebiedsdocumenten vaststelt. In de Gebiedsdocumenten zullen de programma’s voor de AVP-periode 
op prestatieniveau worden opgenomen. Ze zullen het toetsingskader vormen voor de van jaar tot jaar 
door ons vast te stellen Uitvoeringsprogramma’s. Naar verwachting zullen de Gebiedsprogramma’s 
voorjaar 2007 door de AVP-gebieden kunnen worden aangeboden voor vaststelling door uw staten.   
Om inhoud te kunnen geven aan de nieuwe sturingsrol is het verder noodzakelijk te beschikken over 
een subsidieverordening ILG. Ook die ligt thans voor ter vaststelling door uw staten. Het betreft een 
op enkele ondergeschikte punten aangepaste modelverordening. 
 
Aan het Kaderdocument AVP is het Gebiedsonderhandelingsdocument AVP (GO-AVP) 
voorafgegaan. Het GO-AVP diende o.m. om met alle betrokken gebiedscommissies te kunnen 
beoordelen of onze (financiële) aannames juist waren. De meeste gebiedscommissies hebben 
schriftelijk gereageerd. Een samenvatting van de reacties met een voorstel voor de richting van de 
provinciale reactie daarop is bijgevoegd (bijlage 4). De reacties hebben tot diverse aanpassingen 
geleid, ook in de indicatieve verdeling van de middelen naar de AVP-gebieden. 
Drie door ons voorgestelde wijzigingen hebben ook financiële gevolgen voor de provincie. 

1. het Rijk heeft in de nu voorliggende Bestuursovereenkomst ILG meer geld beschikbaar 
gesteld voor verdrogingsbestrijding. De bijdrage van het Rijk is met ruim € 5,2 mln. verhoogd 
tot €  14,96. De rijksbijdrage is wel gekoppeld aan een cofinanciering. Dit vergt een extra 
provinciale inzet van € 2,6 mln. Wij stellen u voor om dit bedrag te onttrekking aan de reserve 
Dekking Provinciaal Structuurfonds en conform de overige voor de Bestuursovereenkomst 
noodzakelijke provinciale middelen, te storten in de bestemmingsreserve ILG. 
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2. op 16 oktober jl. hebt u besloten om het huidige investeringsniveau voor het landelijk gebied 
ten minste voort te zetten. Naast de reeds in de begrotingen opgenomen en uit de reserve 
Dekking Provinciaal Structuurfonds onttrokken middelen, ging dit om een bedrag van ten 
minste € 140 mln. U hebt besloten dit op te nemen in het Overdrachtsdocument voor de 
nieuwe staten. Wij stellen u voor dit bedrag te verhogen met € 10 mln., specifiek voor het 
uitvoeren van de integrale gebiedsplannen van het Kromme Rijngebied, Vechtstreek en 
Groene Driehoek. Deze vormen een belangrijke pijler voor de aanpak van de AVP en vormen 
een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van de provinciale doelen. 

3. Tijdens uw vergadering van 16 oktober jl. hebben wij u toegezegd de mogelijkheden te bezien 
om het inmiddels geconstateerde tekort op het minimumprogramma voor de ontwikkeling van 
de Nieuwe Hollandse waterlinie te dekken. Wij stellen u voor het betreffende bedrag van € 21 
mln. te onttrekken aan de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds en dit te storten in de 
reserve ILG.   

 
Het GO-AVP betrof alleen het richtinggevende deel. Het Kaderdocument gaat ook in op 
organisatorische aspecten, zoals de taak verdeling tussen GS-PS en op de spelregels voor het 
‘schuiven’ met middelen binnen en tussen AVP-gebieden. Ook is concreter ingegaan op de wijze 
waarop AVP-platforms of –stuurgroepen inhoud kunnen krijgen. 
 
Op 28 november 2006 vindt nog overleg plaats tussen de minister van LNV en een bestuurlijke 
vertegenwoordiging namens de provincies over de Bestuursovereenkomst ILG. Voorzover 
noodzakelijk wordt u hierover nog nader geïnformeerd. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 11 december 2006  
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 21 november 2006, dienst/sector REG/rlu, nummer 
2006reg003543i; 
 
Besluiten:  
 
� Het Kaderdocument Agenda vitaal platteland vast te stellen en daarmee te voorzien in het 

provinciale meerjarenprogramma ex artikel 4 van de Wet Inrichting landelijk gebied; 
� In te stemmen met de Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013; 
� De subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 vast te stellen; 
� Een bedrag van € 2,6 mln., zijnde het saldo van benodigde cofinanciering en beschikbare 

budgetten, te onttrekking aan de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds en te storten in de 
bestemmingsreserve ILG; 

� In het Overdrachtsdocument voor de nieuwe staten op te nemen dat naast het ten minste 
voortzetten van het huidige investeringsniveau voor het landelijk gebied een bedrag noodzakelijk 
is van € 10 mln., specifiek voor het uitvoeren van de integrale gebiedsprogramma’s van het 
Kromme Rijngebied, Vechtstreek en Groene Driehoek, die een belangrijke pijler vormen voor de 
aanpak van de AVP; 

� Een bedrag van € 21 mln. te onttrekken uit de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds en te 
storten in de bestemmingsreserve ILG. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
Wettelijke grondslag 
Wet Inrichting Landelijk gebied (WILG) die per 1-1-2007 van kracht wordt. 

 
Beoogd effect 

• Vaststellen van het Kaderdocument AVP waardoor wordt beschikt over een kader waarbinnen 
de nieuwe rol van de provincie inhoud kan krijgen en wordt voldaan aan de verplichting ex 
artikel 4 WILG om te voorzien in een provinciaal meerjarenprogramma. 

• Instemming met de Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013. 
• Te beschikken over voldoende middelen voor de in de Bestuursovereenkomst met het Rijk 

vast te leggen provinciale cofinanciering. 
• In het Overdrachtsdocument voor de nieuwe staten vastleggen de noodzaak van het 

beschikbaar stellen van voldoende provinciale middelen om de AVP te kunnen realiseren.  
 
Argumenten 
 
Doel AVP
Doel van het AVP-proces is om doelmatig en programmatisch inhoud te geven aan de in de WILG 
vastgelegde nieuwe sturingsrollen voor het landelijk gebied. Groot voordeel van de AVP-aanpak blijkt 
nu reeds te zijn dat voor iedereen duidelijk wordt wat er gerealiseerd gaat worden. En dat daarover ook 
overeenstemming bestaat tussen alle betrokken partijen. Het accent verschuift nadrukkelijk van beleid- 
en planvorming naar daadwerkelijk uitvoeren en integraliteit. 
De WILG verplicht de staten een meerjarenprogramma op te stellen. Met het nu voorliggende Kader-
document wordt in deze verplichting voorzien. Naast het Kaderdocument liggen nu voor de Bestuurs-
overeenkomst ILG 2007-2013 en de provinciale subsidieverordening AVP. 
 

I. Kaderdocument Agenda vitaal platteland 

Doel Kaderdocument AVP
Om als provincie inhoud te kunnen geven aan de nieuwe regierol is het noodzakelijk te beschikken 
over een provinciaal meerjarenplan landelijk gebied. In Utrecht is er voor gekozen dit vorm te geven 
door de Agenda Vitaal Platteland (AVP). De AVP vormt o.m. het toetsingskader voor het toekennen 
van middelen aan uitvoerende partijen. De AVP vormt ook de basis voor de met de AVP-platforms 
overeen te komen gebiedsafspraken. De AVP kent daarom niet alleen een thematische maar ook een 
gebiedsgerichte insteek. Het omvat zowel richtinggevende als organisatorische kaders. 
 
Proces tot op heden
Het Kaderdocument AVP is de resultante van een continu proces met meerdere sporen die telkens op 
elkaar ingrijpen. Belangrijk zijn het vastgestelde provinciale beleid, de Bestuurovereenkomst ILG met 
het Rijk en het Gebiedsonderhandelingsdocument AVP (GO-AVP). Daarnaast is ook de input vanuit 
de gebiedspartners van belang. Er zijn meerdere bijeenkomsten geweest met de gebiedspartners. Bij de 
gebiedspartners bestaat er duidelijk draagvlak voor de beoogde invulling van de rollen en taken en om 
te komen tot gebiedsafspraken. De meeste gebiedscommissies hebben ook gereageerd op het GO-AVP 
(zie bijlage 4). 
 
Vervolgproces
Na vaststelling zullen de AVP-gebieden Gebiedsprogramma’s opstellen. Daarin wordt verwoord 
welke doelen en prestaties beoogd worden te realiseren in het AVP-gebied gedurende de komende 7 
jaar en welke middelen daarvoor noodzakelijk zijn. Tevens zal daarbij aandacht worden besteed aan 
de wijze waarop de aansturing en coördinatie in het AVP-gebied inhoud krijgt. Er is al een eerste start 
gemaakt om tot Gebiedsprogramma’s te komen. Dit proces wordt intensief begeleid door de provin-
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ciale gebiedsmanagers landelijk gebied. In het Kaderdocument stellen wij voor dat het vaststellen van 
de Gebiedsprogramma’s een bevoegdheid is van uw staten. Daarmee kunt u op gebiedsniveau aan-
geven welke doelen en prestaties u voorstaat. Vervolgens zal per AVP-gebied van jaar tot jaar een 
Uitvoeringsprogramma worden opgesteld. Dat vormt de basis voor het toekennen van subsidies of van 
opdrachten. De Uitvoeringsprogramma’s zullen door ons college worden vastgesteld, waarbij het 
vigerende provinciale beleid, het Kaderdocument en de Gebiedsprogramma’s voor ons de toetsings-
kaders vormen. 
De keuze om de uitvoering primair bij de gebieden te leggen betekent overigens niet dat de provincie 
geen rol meer als initiator of uitvoerder van projecten zou kunnen vervullen. Binnen het AVP zullen 
wij ook de regie houden op de ingestelde stuurgroepen voor de projecten Nieuwe Hollandse Water-
linie en Grebbelinie en de inzet van de middelen daarvoor. 
 
Inhoud Kaderdocument
Het richtinggevende deel van het Kaderdocument omvat met name een inventarisatie van de ambities 
en de daarvoor beschikbare middelen en een raming van de beschikbare middelen voor de AVP-
periode. Aan de hand van priorteringscriteria wordt een indicatieve verdeling gemaakt van de 
geraamde middelen naar de AVP-gebieden. Tevens is per gebied aangegeven wat de prioritaire 
programma’s, doelen en thema’s. zijn. Dit vormt een belangrijke basis voor het opstellen van de 
Gebiedsprogramma’s.  Op grond van de Gebiedsprogramma’s zal een meer definitieve verdeling van 
de middelen worden vastgesteld.  
In het organisatorische deel wordt ingegaan op o.m. randvoorwaarden voor de organisatie op AVP-
gebiedsniveau, de rolverdeling binnen de provincie, de subsidieverordening en de wijze waarop 
monitoring en rapportage gaat plaatsvinden. 
 
Middelen
In de AVP wordt uitgegaan van een budget van circa € 600 mln. Hiervan is bijna € 190 mln. afkomstig 
van het Rijk en circa € 150 mln van bijdragen vanuit de gebieden (gemeenten, waterschappen). De 
provinciale bijdrage is ca. € 215 mln. (excl. € 21 mln. verplichte middelen).  Uitgaande van uw 
instemming met de in dit statenvoorstel gedane dekkingsvoorstellen, is daarvan bijna € 65 mln. 
daadwerkelijk gedekt. De overige € 150 mln. betreft uw intentie die u via het Overdrachtsdocument 
voorlegt aan de komende staten. Van jaar tot jaar zullen die beoordelen welk bedrag beschikbaar kan 
worden gesteld. 
 
Middelen voor uitvoeren integrale gebiedsplannen
In drie gebieden (Kromme Rijngebied, Vechtstreek en Groene Driehoek (Lopik, Montfoort en Oude-
water)) is een constructieve samenwerking op gang gekomen tussen overheden, belangenorganisaties 
en bewoners. Deze partijen werken aan een integrale visie of gebiedsplan voor hun landelijk gebied. 
Naar verwachting zullen deze binnenkort gereed zijn en tot uitvoering kunnen komen. Deze wijze van 
aanpak vormt een belangrijke basis om de aanpak die wij voor AVP-gebieden voorstaan, gestalte te 
kunnen geven. In het GO-AVP was niet voorzien in middelen voor deze drie plannen. Dat heeft bij de 
betreffende samenwerkende gebiedspartijen tot onbegrip geleid. Zij werken - mede op initiatief van de 
provincie-  op een voor de AVP gewenste wijze, vormen een fundament voor het uitvoeren van de 
AVP, maar krijgen geen provinciaal geld hiervoor. Hiermee wordt een reëel risico gecreëerd dat deze 
samenwerkingsverbanden zullen ophouden te bestaan, of minder welwillend zullen staan tegenover 
medewerking aan de AVP. Dat is ongewenst. Daarmee komen niet alleen doelstellingen vanuit hun 
integrale gebiedsplannen in het gedrang, maar ook andere provinciale doelen vanuit de AVP zoals 
natuurontwikkeling, verdrogingsbestrijding en cultuurhistorie. Wij stellen uw staten daarom voor, om 
met het oog op een goed functioneren van de AVP-uitvoering, in het Overdrachtsdocument voor de 
nieuwe staten vast te leggen € 10 mln extra noodzakelijk te achten. Dit om de financiering mogelijk te 
maken van de uitvoering van deze integrale gebiedsprogramma’s die een belangrijke pijler vormen 
van de AVP-gebiedsaanpak. Daarmee wordt het eerdere bedrag van € 140 mln verhoogd tot € 150 
mln. 
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Dekking minimumprogramma Nieuwe Hollandse waterlinie
Voor de NHWL is sprake van een minimumprogramma met een omvang van € 59 mln. In de GO-
AVP is uitgegaan van een dekking van € 21 mln. vanuit andere budgetten dan het provinciale. 
Inmiddels is gebleken dat dit uitgangspunt onjuist is. Het minimumprogramma kan op dit moment 
alleen volledig gefinancierd worden uit provinciale middelen. Om daarin te voorzien stellen wij 
dekking voor uit de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds. 
Het kunnen realiseren van een minimumprogramma is onder meer nodig om de linie op de Werelderf-
goedlijst geplaatst te kunnen krijgen. Verder is het realiseren van een minimumprogramma van belang 
omdat dit programma niet alleen is gericht op cultuurhistorie, maar ook bijdraagt aan natuur, recreatie 
en landschap. De ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse waterlinie leidt tot een duurzaam groen lint 
met onder meer recreatieve waarde. Zeker in en nabij het stadsgewest Utrecht is een dergelijke 
ontwikkeling gewenst. 
 
Motie en Amendement
Tijdens de behandeling van het GO-AVP in uw staten op 16 oktober hebt u een amendement aan-
genomen inzake planologische schaduwwerking. Tevens heeft uw staten toen een motie aangenomen 
inzake jaarlijkse informatie over AVP. De strekking van het amendement en de motie hebben wij laten 
terugkomen in paragraaf 1.3 resp. 5.4. 
 

II. Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 
In oktober hebben wij u al de voorlopige Bestuurovereenkomst voorgelegd. Aan het merendeel van de 
daarin opgenomen procesafspraken is inmiddels inhoud gegeven. Dat heeft vooral geleid tot verdere 
concretisering van de prestatieafspraken. Alle binnen het kader dat uw staten aan het college hebben 
meegegeven. Meest opvallende wijziging is een forse toename van het budget dat het Rijk aan onze 
provincie heeft toegekend voor verdrogingsbestrijding (TOP-lijst). De extra rijksbijdrage van € 5,2 
mln. vergt een extra cofinanciering van de provincie van € 2,6 mln.  
Op 16 oktober hebt u ten aanzien de cofinanciering van de Bestuursovereenkomst besloten de nog 
ontbrekende dekking te onttrekken aan de reserve Dekking Provinciaal Structuurfonds en deze te 
storten in de bestemmingsreserve ILG. Wij stellen u voor de nu extra benodigde € 2,6 mln voor de 
cofinanciering van de verdrogingsbestrijding op overeenkomstige wijze te dekken. 
 
Op 28 november 2006 zal nog overleg plaatsvinden over de Bestuursovereenkomst tussen de minister 
van LNV en een bestuurlijke vertegenwoordiging namens de provincies. Dat kan eventueel aanleiding 
geven tot aanpassing. Wij zullen u daarover dan berichten. Een punt dat mogelijk aan de orde komt is 
de stand van de lopende verplichtingen. Op dit moment wordt deze geïnventariseerd door PriceWater-
houseCooper. Niet uit te sluiten valt dat de omvang de door LNV veronderstelde € 1 miljard gaat 
overschrijden. Op dat moment zullen op 28 november duidelijke afspraken gemaakt moeten worden 
over de eventuele gevolgen daarvan voor de Bestuursovereenkomst. 
 
Beoogd wordt dat de minister LNV en de 12 provincies op 18 december gezamenlijk de Bestuurs-
overeenkomst gaan ondertekenen. Dit zal op een locatie in onze provincie gebeuren. 
 

III. Subsidieverordening voor AVP 
De AVP-middelen kunnen worden ingezet door opdrachten of door subsidie te verlenen aan uit-
voerende partijen. Voor dit laatste is een provinciale subsidieverordening opgesteld. Deze is gebaseerd 
op een door IPO en LNV opgestelde modelverordening. Deze ligt thans voor ter vaststelling door uw 
staten. Met het van kracht worden van deze subsidieverordening komt een aantal meer specifieke 
verordeningen te vervallen. De doelen en middelen daarvan worden geïmplementeerd in de nieuwe 
verordening  
De toetsingscriteria (waarvoor wordt subsidie verstrekt, wie komen er voor in aanmerking, subsidie-
plafonds) zullen wij op korte termijn vaststellen. Uiteraard binnen het kader dat blijkt uit het Kader-
document.  
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Bijlagen 
1. Kaderdocument AVP 2007-2013 
2. Bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 
3. Provinciale subsidieverordening inrichting landelijk gebied provincie Utrecht 2006 
4. Samenvatting ontvangen schriftelijke reacties op GO-AVP 

 
Gedeputeerde staten, 
 
voorzitter, Mr B. Staal 
 
secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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