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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 2010 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 AVP gebieden. alsmede een 
provinciebreed programma. Ook zijn de uitvoeringsprogramma’s 2007, 2008 en 2009 
inmiddels vastgesteld. Bij de vaststelling in februari 2008 door uw staten, van het 
Uitvoeringsprogramma’s 2008, is besloten de jaarlijkse kaderbrieven in uw staten vast te 
stellen. De voorliggende kaderbrieven zijn de tweede in een jaarlijkse reeks. 
 
Essentie / samenvatting 
In de voorliggende kaderbrieven staan de kaders die voor de provincie aan de orde zijn voor 
het uitvoeringsprogramma 2010 (UP 2010). De kaderbrieven geven sturing aan de 
inhoudelijke inzet voor het betreffende AVP-gebied die de provincie voor het 
uitvoeringsprogramma 2010 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. De voortgangsrapportage AVP 
2007-2008 laat zien dat de resultaten op onderdelen achterblijven bij de verwachtingen. Het is 
dan ook van groot belang, dat meer dan voorheen, de voortgang in de uitvoering wordt 
versneld. De kaderbrieven worden door uw staten vastgesteld teneinde vooraf te kunnen 
sturen.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De kaderbrieven bieden de AVP-gebieden een duidelijk kader om de beleidsdoelen voor het 
landelijk gebied in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma 2010 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. Op onderdelen lopen 
de resultaten namelijk achter bij de verwachtingen. Met name op het gebied van verwerving 
van gronden. Alle inzet is er dan ook op gericht om de gebiedscommissies te wijzen op de 
verantwoordelijkheid die zij dragen mede ook gezien het gekozen besturingsmodel. De 
toonzetting in de kaderbrief is dan ook steviger dan in het voorgaande jaar. 
Hierbij hoort ook dat de provincie ondersteunt, stimuleert en waar nodig instrumenten inzet 
om een voortvarende uitvoering door de gebieden mogelijk te maken. Op het punt van 
grondverwerving neemt de provincie dit ook op en zal in september 2009 een voorstel tot 
vaststelling van prioritaire gebieden aan uw staten worden aangeboden.  
In nauw overleg met de gebieden zal de provincie tot een realistische programmering moeten 
komen voor 2010 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 
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 Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 6 juli 2009; 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 mei 2009, afdeling ILG , nummer 2009INT241407; 
 
Gelezen;  
 
het bijgevoegde statenvoorstel 
 

Overwegende;  
 
- dat zij hebben besloten dat de AVP-gebieden jaarlijks een Uitvoeringsprogramma opstellen;  
 
- dat 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 2010 als Staten vast te stellen; 
 

Gelet op;   
 
de Wet Inrichting Landelijk Gebied 
 

Besluiten:  
 
de kaderbrieven voor de op te stellen AVP-Uitvoeringsprogramma’s 2010 voor De Venen, Utrechtse 
Waarden, Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijnstreek,  Gelderse Vallei-
Eemland en Utrechtse Heuvelrug vast te stellen.  

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 



PS2009RGW15- 4 - 



PS2009RGW15- 5 - 

 Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
 
Wet Inrichting Landelijk Gebied 

2. Beoogd effect 
 
Voor de door de gebiedscommissies op te stellen uitvoeringsprogramma’s 2010 kaders te stellen 
vanuit de Provincie Utrecht.  
 
3. Argumenten 
 
De kaderbrieven zijn noodzakelijk om vanuit de Provincie Utrecht vooraf sturing te geven aan 
de jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma’s. De kaderbrief is bedoeld voor de 
gebiedscommissies in de AVP-gebieden, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het 
jaarlijkse uitvoeringsprogramma van hun AVP-gebied.   
De kaderbrieven geven sturing aan de inhoudelijke inzet voor het betreffende AVP-gebied die 
de provincie voor het uitvoeringsprogramma 2010 vraagt. De provincie zet daarbij in op het 
zodanig programmeren in de UP's 2010, dat de doelen/prestaties in de gebiedsprogramma´s 
2007-2013 kunnen worden gehaald.  Ook wordt per thema aangegeven waaraan het gebied 
prioriteit moet geven met de voorgenomen uitvoering. 
Uit de kaderbrief blijkt per gebied met welke algemene kaders het gebied rekening dient te 
houden en welke inhoudelijke kaders en beleidsontwikkelingen bij het opstellen van het UP 
2010 relevant zijn. 
 
4. Kanttekeningen 
 
Tegen het licht dat deze kaderbrieven de voorlaatste zijn in deze coalitieperiode is sturen op 
beschikbaar geld en daadwerkelijke doelrealisatie (uitputting) belangrijker dan de initieel 
afgesproken financiële grenzen tussen gebieden. Gelet op het voorgaande zijn in de 
kaderbrieven 2010 geen financiële (onder)grenzen meer opgenomen, maar is aangegeven dat 
we vragen een evenredig deel van de totale opgave te programmeren. Met de vaststelling van 
de UP’s eind dit jaar kan vervolgnes besloten worden hoe de gelden zo doelmatig mogelijk 
worden ingezet met als doel sturen op uitvoerbaarheid. 
 

5. Financiën 
De kaderbrieven en uitvoeringsprogramma´s leiden niet direct tot uitgaven. Subsidieplafonds 
worden bepaald bij de vaststelling van het UP-2010. Uitgaven vinden pas plaats via 
subsidietoekenningen of opdrachten voor concrete projecten.  
 
6. Realisatie 
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De kaderbrieven worden verzonden aan de gebiedscommissies. De gebiedscommissies bieden eind 
2009 het definitieve Uitvoeringsprogramma 2010 aan GS aan. Bij de vaststelling van de 
Uitvoeringsprogramma’s 2010 in GS van 15 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 UP’s. 
 
9. Communicatie 
 
n.v.t. 
 
10. Bijlagen 
 
1. Kaderbrieven voor de gebiedscommissies De Venen, Utrechtse Waarden, Utrechtse Vecht en 

Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijnstreek,  Gelderse Vallei-Eemland en Utrechtse 
Heuvelrug. 


