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lnvulling kaderstellende rol ps voor de Agenda vitaal
Platteland via de kaderbrief

Provinciale staten van .Utrecht, in vergadering bijeen op 18 februari 200g ter bespreking van deuifuoeringsprogramma's 2008

Gonstaterende dat:
' dat de kaderbrief voor de gebieden voor de PS het belangrijkste instrument is om haar

kaderstellende rol voor de Agenda Vitaal platteland in te úuiten,
' GS in de lente van ieder jaar middels een lentebrief een voorstel doet aan de gebieden,
' PS daarna een zomerbrief vaststellen welke geldt als de definitieve kaderbrieùoor oe

gebieden,
' de mening van PS bij de het opstellen van de lentebrief niet is verwerkt.

Overwegende dat:
' de huidige rolverdeling van GS en PS bij het opstellen van de kaderbrief onduidelijk is en de

kans bestaat dat PS te laat bij de inhoudelijke discussie wordt betrokken,
o hierdoor PS alleen nog maar in kunnen stemmen met het gedane voorstel of anders namens

de provincie een boodschap aan de gebiedcommissies sturen die niet overeenkomt met het
eerder gedane voorstel van GS,

o zeker bij het thema AVP met de bijbehorende uitvoeringsconstructie een dubbele boodschap
namen 'de' provincie zo veel mogelijk vermeden moet worden,

. de Provinciale Staten met inachtneming van de verschillende rollen van GS en pS het
wenselijk acht om de discussie, voor zover mogelijk voor dit onderwerp, zo veel mogelijk
intern te voeren alvorens met een voorstel naar buiten te komen.

o extra officièle besluifuorming bij de kaderstelling niet wenselijk is,
. voorkomen moet worden dat GS en/of PS nog meer tijd voor intern overleg kwijt zijn voor de

Agenda Vitaal Platteland,

Verzoeken het college van GS:
. om een voorstelte doen n de commissie RGW over de rol van GS en PS bij het opstellen van

zowel de lentebrief als zomerbrief,
. daarbU speciaal aandacht te besteden aan de rol van de Staten bij monde van de commissie

RGW bij het opstellen van de lentebrief,
. dit moment te laten samenvallen met het bespreken van de halfjaarraportages zodat de

gegevens uit de rapportage direct gebruikt kunnen worden bij het opstellen van de lentebrief
en tijd bespaard wordt.

En gaan over tot de orde van de dag.

Esther Dijk-Ossewijer
WD fractie
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