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Titel : Agenda Vitaal Platteland (AVP): Voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland 2007 
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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Essentie / samenvatting: 
De Agenda Vitaal Platteland is een zevenjarig programma (2007-2013) gericht op uitvoering 
in het landelijk gebied. De belangrijkste thema’s zijn natuur, recreatie, landbouw, landschap, 
cultuurhistorie, water, bodem en reconstructie. Het programma heeft een omvang van € 620 
mln met bijdragen van rijk, provincie, EU en alle gebiedspartners.  Het jaar 2007 is in 
belangrijke mate een aanloop jaar geweest. De rapportage omvat  de voortgang van het 
programma  en de aandachtspunten voor bijsturing (zie bijlage).  

Voorgeschiedenis: 
In  november 2007 heeft  u  het programma voor de Agenda Vitaal Platteland vastgesteld  die 
bestaat uit  zes  gebiedsprogramma’s.  Bij de vaststelling van de gebiedsprogramma’s heeft u 
gevraagd om een voortgangsrapportage over 2007.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect: 
Deze voortgangsrapportage maakt onderdeel uit van de Planning en Controlcyclus rond het 
programma Agenda Vitaal Platteland. Het biedt mogelijkheden voor bijsturing. 
 
Financiële consequenties 
De voortgangsrapportage heeft geen financiële consequenties.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De gebiedscommissie zullen in positie gebracht moeten worden om de uitvoering van het 
programma  AVP op tempo te krijgen. In dit verband wordt verwezen naar de kaderbrieven 
voor de op te stellen  uitvoeringsprogramma 2009 die aan u ter vaststelling  worden 
voorgelegd op 23 juni 2008. 
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Voorgesteld wordt om de voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland 2007 vast te stellen. 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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 Ontwerp-besluit 

Besluit van 23 juni 2008  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 mei 2008, afdeling ILG, nummer ; 2008INT222159 

Gelezen; Het bijgevoegde statenvoorstel 
 
Overwegende;  

• dat u bij de vaststelling van de gebiedsprogramma AVP op 5 november 2007 u heeft gevraagd 
om een voortgangsrapportage 2007 

 

Gelet op; WILG 
 
Besluiten:  
 
De voortgangsrapportage Agenda Vitaal Platteland 2007 vast te stellen. 
 

voorzitter, 
 

griffier, 
 


