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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Bij de vaststelling van de uitvoeringsprogramma’s 2008 van de Agenda Vitaal Platteland 
(AVP) in uw staten is besloten dat u de jaarlijkse kaderbrieven vaststelt. De kaderbrieven 
geven richting aan de jaarlijkse uitvoeringsprogramma´s. De kaderbrieven 2009 liggen nu 
voor ter vaststelling door uw staten.  
 
Voorgeschiedenis 
Voor het AVP hebben de gebieden in samenwerking met de provincie gebiedsprogramma´s 
opgesteld voor de periode 2007-2013.  Deze zijn vastgesteld in uw staten op 5 november 
2007.  Het betreft de gebiedsprogramma´s voor De Venen, De Utrechtse Waarden, Utrecht 
Midden, Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug, Gelderse Vallei-Eemland en een provinciebreed 
gebiedsprogramma. Ook zijn de uitvoeringsprogramma’s 2007 en 2008 inmiddels vastgesteld. 
Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma’s 2008 in uw staten februari 2008 is 
besloten de jaarlijkse kaderbrieven in uw staten vast te stellen. De voorliggende kaderbrieven 
zijn de eerste van een jaarlijkse reeks. 
 
Essentie / samenvatting 
In de voorliggende kaderbrieven staan de kaders die voor de provincie aan de orde zijn voor 
het uitvoeringsprogramma 2009 (UP 2009). De kaderbrieven geven sturing aan de 
inhoudelijke en financiële inzet voor het betreffende AVP-gebied die de provincie voor het 
uitvoeringsprogramma 2009 vraagt. De provincie richt zich er daarbij op dat in de 
Uitvoeringsprogramma´s zodanig wordt geprogrammeerd, dat de doelen/prestaties in de 
gebiedsprogramma´s 2007-2013 kunnen worden gehaald. In samenhang daarmee worden de 
doelen/prestaties in de bestuursovereenkomst ILG en EU POP programma voor deze periode 
gerealiseerd, en de provinciale intentiegelden voor 2008-2011 ingezet. De kaderbrieven 
worden door uw staten vastgesteld teneinde vooraf te kunnen sturen.  



Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De kaderbrieven bieden de AVP-gebieden een duidelijk kader om de beleidsdoelen voor het 
landelijk gebied in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma 2009 te kunnen programmeren (met 
doel, prestatie, middelen en financiering). Dit met het oog op de realisering van het totale 
programma uit de AVP-gebiedsprogramma´s inclusief de doelen en prestaties in de 
bestuursovereenkomst ILG.  
 
Financiële consequenties 
De kaderbrieven en uitvoeringsprogramma´s leiden niet direct tot uitgaven. Uitgaven vinden 
pas plaats via subsidietoekenningen of opdrachten voor concrete projecten.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Het grootste belang is dat er voortgang in de uitvoering wordt geboekt. Wij worden hierop 
afgerekend door het Rijk in de Bestuursovereenkomst ILG, in het kader van het Groene Hart 
enz. Alle inzet is er dan ook op gericht om de gebiedscommissies hiervan te doordringen, 
zodat zij dit in hun gebied tot stand brengen. Wij hebben hierbij ook een eigen rol, we 
ondersteunen, stimuleren en zetten waar nodig instrumenten in om een voortvarende 
uitvoering door de gebieden mogelijk te maken. Op het punt van grondverwerving (zie 
hieronder) is een specifieke rol aan de orde. Ook daar waar niet het gebied, maar de provincie 
zelf trekker is (bv. TOP-verdroging), staan wij zelf aan de lat om de voortgang mogelijk te 
maken.  
Het instrumentarium voor de grondverwerving is onvoldoende adequaat in de huidige 
grondmarkt om de doelen te kunnen halen. De voortgang in de realisatie van de 
overeengekomen doelen en prestaties blijft hierdoor achter. Dit is aan de orde voor de 
grondverwerving voor de Ecologische Hoofdstructuur, voor de (TOP)gebieden verdroging, en 
voor de verwerving voor Recreatie om de Stad (RODS).  Het strategisch grondplan dat in uw 
staten van 23 juni ter vaststelling wordt geagendeerd, biedt hier handvatten voor. In nauw 
overleg met de gebieden zullen wij tot een realistische programmering moeten komen voor 
2009 en een adequate aanpak om de afgesproken doelen toch in 2013 te halen.  
 
Voorgesteld wordt om de kaderbrieven vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
 



besluit 

Besluit van 23 juni 2008   
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling ILG, nummer 2008INT221847; 

Gelezen;  
het bijgevoegde statenvoorstel 
 
Overwegende;  
dat 

• in het AVP-Kaderdocument is vastgelegd dat de AVP-gebieden jaarlijks een 
Uitvoeringsprogramma opstellen;  

• zij bij de vaststelling van de Uitvoeringsprogramma’s 2008 op 18 februari 2008 hebben 
besloten om de kaderbrieven voor de op te stellen uitvoeringsprogramma’s 2009 als Staten 
vast te stellen. 

 

Gelet op; Wet Inrichting Landelijk Gebied 
 
Besluiten:  
 

• De kaderbrieven voor de op te stellen AVP-Uitvoeringsprogramma’s 2009 voor De Venen, 
Utrechtse Waarden, landinrichtingscommissies Noorderpark en Utrecht West en de 
enveloppen Kraag van Utrecht en Vechtstreek Zuid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Kromme Rijn, Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei-Eemland vast te stellen.  

• Machtigen Gedeputeerde Staten om de uitvoeringsprogramma’s 2009 goed te keuren. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 





Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 
Wet inrichting landelijk gebied 
 
2. Beoogd effect 
 
Voor de op te stellen uitvoeringsprogramma’s 2009 door de gebiedscommissies kaders te stellen 
vanuit de Provincie Utrecht.  
 
3. Argumenten 
 
De kaderbrieven zijn noodzakelijk om vanuit de Provincie Utrecht vooraf sturing te geven aan de op te 
stellen uitvoeringsprogramma’s. De kaderbrief is bedoeld voor de gebiedspartijen in de AVP-
gebieden, die verantwoordelijk zijn voor het (mede) opstellen van het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma.  
De kaderbrieven geven sturing aan de inhoudelijke en financiële inzet voor het betreffende AVP-
gebied, die de provincie voor het uitvoeringsprogramma 2009 vraagt. De provincie richt zich er 
daarbij op dat de Uitvoeringsprogramma’s zodanig worden geprogrammeerd, dat de doelen/prestaties 
in het gebiedsprogramma 2007-2013 kunnen worden gehaald. In samenhang daarmee worden de 
doelen/prestaties in de bestuursovereenkomst ILG en EU POP programma voor deze periode 
gerealiseerd, en de provinciale intentiegelden voor 2008-2011 ingezet.  
Uit de kaderbrief blijkt per gebied met welke algemene en financiële kaders het gebied rekening dient 
te houden en welke inhoudelijke kaders en beleidsontwikkelingen bij het opstellen van het UP 2009 
aan de orde zijn.  Ook wordt per thema aangegeven waaraan het gebied prioriteit moet geven of 
eventueel afremmen met de voorgenomen uitvoering.  
In de Notitie Kaderbrieven Agenda Vitaal Platteland 2009 (bijlage 1) wordt dit nader uitgewerkt voor 
alle gebieden samen.  
 
4. Kanttekeningen 
 
Bij het bepalen van de kaders voor 2009 is gekeken naar de programmering van de 
uitvoeringsprogramma’s 2007 en 2008. In de afgelopen twee jaren is in totaliteit binnen de Provincie 
Utrecht voor € 124 mln. geprogrammeerd. Voor 2009 wordt vanuit de Provincie Utrecht gevraagd in 
totaliteit minimaal € 128 mln te programmeren. Hiermee legt de Provincie Utrecht een grote druk op 
de gebiedspartners om veel prestaties te leveren. Voor de jaren 2007 en 2008 is uitgegaan van wat is 
geprogrammeerd. De gebiedspartners moeten deze programmering nog omzetten in subsidieaanvragen 
en de prestaties feitelijk realiseren. De sturing hierop vindt plaats via de voortgangsrapportages van de 
gebieden.  
 
5. Financiën 
 
In de kaderbrief wordt gevraagd op basis van de AVP-gebiedsprogramma´s (bestuursovereenkomst 
ILG en EU POP 2007-2013) en de beschikbare provinciale intentiegelden AVP (coalitie-accoord 
2008-2011) minimaal gelden voor de doelen en prestaties te programmeren. Hiermee wordt beoogd tot 
de gewenste overprogrammering voor de mid term review 2010 voor de bestuursovereenkomst te 
komen. Per gebied is aangegeven hoeveel gelden per financieringsbron minimaal geprogrammeerd 
dienen te worden voor 2009. 
 



6. Realisatie 
 
De kaderbrieven worden verzonden aan de gebieden. De gebieden bieden half december het 
definitieve Uitvoeringsprogramma 2009 aan GS aan. Bij de vaststelling van de 
Uitvoeringsprogramma’s 2009 in GS (eind december) zal worden getoetst aan de kaderbrieven. 
 
7. Juridisch 
 
N.v.t. 
 
8. Europa 
 
In de uitvoeringsprogramma’s wordt ook voorzien in het inzetten van EU-middelen (POP2). Deze 
maken integraal onderdeel uit van de op te stellen Uitvoeringsprogramma’s. 
 
9. Communicatie 
 
N.v.t. 
 
10. Bijlagen 
 
1. Notitie Kaderbrieven Agenda Vitaal Platteland 2009  
2. Kaderbrieven voor de gebiedscommissies De Venen, De Utrechtse Waarden, Kromme Rijn, 

Utrechtse Heuvelrug en Gelderse Vallei-Eemland. Doordat er voor het gebied Utrecht Midden nog 
geen gebiedscommissie bestaat worden voor dit gebied de landinrichtingscommissies Noorderpark 
en Utrecht West en de enveloppen Kraag van Utrecht en Vechtstreek Zuid van de Nieuw 
Hollandse Waterlinie aangeschreven. 
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