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 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal Economische Vitalisering, 
Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1.   Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 beschikbaar 

heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het gebiedsprogramma in 
te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de gebiedsprogramma’s. 
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Omdat er eind 2009 er meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de coalitiemiddelen per 
gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in december 2009, worden 
aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 beschikbaar is of dat er een 
maximum zal worden gesteld. 

3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke realisatie 
verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. Daarbij gaan wij 
er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 25-
30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

5. POP / LEADER; om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen die 
mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in deze en de 
administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een minimale omvang 
van € 15.000. 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
Om gronden te kunnen inrichten voor EHS en RodS is het nodig dat deze op juiste plek binnen de planologisch 
begrensde gebieden komen te liggen. Dit kan door verwerving op locatie, maar ook door ruiling.  
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur en recreatie om de stad blijft achter bij de programmering. De 
provincie zal ter versnelling hiervan medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving, naast 
andere instrumenten.  Deze aanwijzing vindt mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en 
andere gebiedscommissies, plaats. In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling 
aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook onteigening kan worden ingezet. Aansluitend daarop stelt u in 
2009 uw grondstrategieplan (GSP) op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde 
komen.  
 
Revolverend fonds 
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
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Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
 
Marickenland deelgebied 1 en de Bovenlanden  
Voor Marickenland deelgebied 1 en de Bovenlanden worden in 2009 een inrichtingsplannen vastgesteld. Wij 
vragen u de uitvoering van deze inrichtingsplannen mee te nemen in het UP 2010. 
 
Groene Ruggengraat Groot Wilnis Vinkeveen  
In 2009 wordt het convenant voor het Ontwikkelingsplan Groot Wilnis Vinkeveen afgesloten, daarna kan de 
uitvoering starten. Wij vragen u om de uitvoering Groot Wilnis Vinkeveen overeenkomstig het te sluiten 
convenant in het UP2010 te programmeren. Daarnaast zullen in het kader van de Groene Ruggengraat 
afspraken over ontsnippering worden gemaakt  
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
TOP-verdroging/Natura2000; 
Voor de TOP-gebieden (N2000) verdroging, Botshol, de Meije, Kamerikse Nessen en Armenland Ruwiel in 
uw AVP-gebied zijn wij trekker. Verwacht wordt dat medio 2009 voor alle TOP-gebieden plannen van aanpak 
gereed zijn en verdrogingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden voor uiterlijk 2013. U krijgt een overzicht 
van projecten en wij verzoeken u deze in het UP2010 op te nemen. We willen de benodigde samenwerking met 
uw gebiedscommissie nadrukkelijk invulling geven hetgeen  doorloopt in 2010. Wij zullen actief per gebied 
aangeven waar we staan en wat in 2010 aan de orde is. Daarvoor zullen we afstemming zoeken en u uitnodigen 
om actief deel te nemen, bijvoorbeeld aan bewonersavonden over de TOP aanpak / N2000. We zullen bij de 
voorbereiding van het UP2010 zo nodig onderdelen waarvoor programmering gewenst is aan u aanleveren.  
 
SUB-TOP gebieden verdroging 
Wij verzoeken u activiteiten te programmeren voor verdrogingsbestrijding in de SUB-TOP 
gebieden.  
 
Verbeteren waterkwaliteit  
U wordt gevraagd in het UP 2010 extra aandacht te geven aan activiteiten gericht op de verbetering van de 
waterkwaliteit. 
 
Synergiegelden en Kader Richtlijn Water  
In de aanpassing van de bestuursovereenkomst met het rijk is een  lijst opgenomen, in overleg met u, waarin 
het rijk extra synergiegeld beschikbaar heeft gesteld voor een aantal  projecten. De projecten betreffen 
”Natuurontwikkeling/waterberging Grecht”. Wij verzoeken u deze afspraken zonodig verder te effectueren in 
het UP 2010  
 
Versnellingsproject Nota Ruimte Veenweiden 
In het najaar 2008 is het project Zegveld-Portengen in het kader van de Nota Ruimte Westelijke Veenweiden 
toegevoegd aan de bestuursovereenkomst ILG 2007-2013. Het betreft een aantal concrete projecten die worden 
uitgevoerd door de waterschappen. 
Wij verzoeken u de afspraken tussen provincie, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en het 
Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) over dit projectprogramma Zegveld-Portengen op te nemen in uw 
UP2010 en zullen u, indien nodig,  hiervoor alle informatie aanleveren.  
 
Nota Ruimte Veenweideprojecten 
In 2009 heeft de provincie voor een aantal gebieden aanvragen voor middelen in het kader van de Nota Ruimte 
Westelijke Veenweiden ingediend bij het Rijk. Het gaat hier om uitvoering van projecten in de periode 2011-
2014 in de gebieden Groot Wilnis-Vinkeveen en Zegveld Noord in de Venen en de gebieden Maarsseveen-
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Westbroek en polder Mijnden in de Utrechtse Vecht en Weiden. Wij verwachten rond de zomer 2009 bericht 
over toekenning van deze middelen en verzoeken u komend jaar de voorbereiding van de uitvoering samen 
met ons ter hand te nemen, zodat een voortvarende uitvoering vanaf 2011 mogelijk is.  

2. Thema Landschap en cultuurhistorie   
 
Landschap en Cultuurhistorie 
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteiten  
 
Groene Hart  
U wordt verzocht in de uitvoeringsprogramma’s verder uitwerking te geven aan de Groene Hart icoonprojecten 
“De Venen“,“Groene Ruggengraat“ en “Recreatief Routenetwerk“.  
 
Stelling van Amsterdam  
Voor de  Stelling van Amsterdam verwijzen we naar de opgave die is geformuleerd in het 
Uitvoeringsprogramma Stelling van Amsterdam (van de provincie Noord-Holland) voor de forten van Utrecht. 
Wij verzoeken u in het UP 2010 uit te werken hoe dit programma verder kan worden opgepakt.  

Landbouwstructuurverbetering  
De uitvoering van verschillende doelen/prestaties, vallend onder het thema Landbouwstructuurverbetering, 
blijft achter. Wij vragen u in het UP 2010 hier in het bijzonder aandacht aan te besteden. 
 
3. Sociaal Economische Vitalisering  
(Zie ook; grondverwerving )

Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 

 
4. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 
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• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie de Utrechtse Waarden 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Utrechtse Waarden opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit 
gebiedsprogramma wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een 
uitvoeringsprogramma op te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden 
vastgesteld op basis waarvan trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal Economische Vitalisering, 
Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1.   Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 beschikbaar 

heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het gebiedsprogramma in 
te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de gebiedsprogramma’s. 
Omdat er eind 2009 er meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de coalitiemiddelen per 
gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in december 2009, worden 
aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 beschikbaar is of dat er een 
maximum zal worden gesteld. 
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3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke realisatie 
verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. Daarbij gaan wij 
er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 25-
30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
Om gronden te kunnen inrichten voor EHS en RodS is het nodig dat deze op juiste plek binnen de planologisch 
begrensde gebieden komen te liggen. Dit kan door verwerving op locatie, maar ook door ruiling.  
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur en recreatie om de stad blijft achter bij de programmering. De 
provincie zal ter versnelling hiervan medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving, naast 
andere instrumenten.  Deze aanwijzing vindt mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en 
andere gebiedscommissies, plaats. In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling 
aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook onteigening kan worden ingezet.  
 
Revolverend fonds  
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
 
Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
 
Particulier Natuur Beheer  
Ook de realisatie van de EHS door middel van particulier natuurbeheer blijft achter. Wij vragen u in de 
gebieden waar wij de EHS bij voorkeur ontwikkeld zien worden door particulieren hier nadrukkelijk werk van 
te maken. In de overige gebieden geldt dat particulier natuurbeheer naar voren gebracht moet worden als 
verwerving niet mogelijk is. 
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Ecologische verbindingszones 
De overdracht van gelden van Rijkswaterstaat aan HDSR (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) is nog 
steeds niet tot stand gekomen, ondanks ambtelijke en bestuurlijke inspanningen. Wij stellen vast dat daarmee 
de achterblijvende programmering van natte ecologische verbindingszones achterblijft. Dat ligt op dit moment 
buiten uw en onze invloedssfeer. Wij stellen voor de ontwikkeling van dit lopende jaar af te wachten en in 
2010 ambtelijk zo nodig alternatieven te laten verkennen.  
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
SUB-TOP gebieden verdroging 
In uw gebied hangt de programmering van het SUB-TOP gebied Hollandse IJssel samen met de problematiek 
van de overdacht van gelden RWS naar HDSR. Het is ons bekend dat u de ontwikkelingen hierin moet 
afwachten om de programmering ter hand te kunnen nemen. 
 
2. Thema Landschap en cultuurhistorie   
 
Landschap en Cultuurhistorie 
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteiten  
 
Groene Hart  
U wordt verzocht in de uitvoeringsprogramma’s verder uitwerking te geven aan de Groene Hart icoonprojecten 
“De Venen“,“Groene Ruggengraat“ en “Recreatief Routenetwerk“.  
 
Landbouwstructuurverbetering  
De uitvoering van verschillende doelen/prestaties, vallend onder het thema Landbouwstructuur-verbetering, 
blijft achter. Wij vragen u in het UP 2010 hier in het bijzonder aandacht aan te besteden. (zie ook 
reconstructie). 
 
3. Sociaal Economische Vitalisering  
(Zie ook; grondverwerving)

Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 
 
4. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
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• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 
van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie Utrechtse Vecht en Weiden 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal Economische Vitalisering, 
Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1. Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 

beschikbaar heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het 
gebiedsprogramma in te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de 
gebiedsprogramma’s. Omdat er eind 2009 er meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de 
coalitiemiddelen per gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in 



11

december 2009, worden aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 
beschikbaar is of dat er een maximum zal worden gesteld. 

3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke 
realisatie verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. 
Daarbij gaan wij er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 
25-30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

5. POP / LEADER; om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen 
die mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in 
deze en de administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een 
minimale omvang van € 15.000. 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
Om gronden te kunnen inrichten voor EHS en RodS is het nodig dat deze op juiste plek binnen de planologisch 
begrensde gebieden komen te liggen. Dit kan door verwerving op locatie, maar ook door ruiling.  
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur en recreatie om de stad blijft achter bij de programmering. De 
provincie zal ter versnelling hiervan medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving, naast 
andere instrumenten.  Deze aanwijzing vindt mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en 
andere gebiedscommissies, plaats. In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling 
aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook onteigening kan worden ingezet. Aansluitend daarop stelt u in 
2009 uw grondstrategieplan (GSP) op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde 
komen. Wij vragen u op basis van de prioritaire gebieden en uw GSP de realisatie van EHS en RODS in 2010 
te intensiveren.  
 
Revolverend fonds  
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
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Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
 
Particulier Natuur Beheer (PNB) 
Ook de realisatie van de EHS door middel van particulier natuurbeheer blijft achter. Wij vragen u in de 
gebieden waar wij de EHS bij voorkeur ontwikkeld zien worden door particulieren hier nadrukkelijk werk van 
te maken. In de overige gebieden geldt dat particulier natuurbeheer naar voren gebracht moet worden als 
verwerving niet mogelijk is.  
 
Groene Ruggengraat  
Voor de Groene Ruggengraat in de Vechtstreek zal de planvorming die in 2009 aan de orde is naar 
verwachting nog verder doorlopen in 2010. Daarnaast zullen in het kader van de Groene Ruggengraat 
afspraken over ontsnippering worden gemaakt. Wij vragen uw nauwe betrokkenheid bij deze voorbereiding, 
zodat deze in 2011 tot programmering in het UP2011 kan leiden. 
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
TOP-verdroging/Natura2000; 
Voor het TOP-gebied /N2000 Noorderpark in uw AVP-gebied zijn wij trekker. Verwacht wordt dat medio 
2009 voor alle TOP-gebieden plannen van aanpak gereed zijn en verdrogingsmaatregelen uitgevoerd kunnen 
worden voor uiterlijk 2013. U krijgt een overzicht van projecten en wij verzoeken u deze in het UP2010 op te 
nemen. We willen de benodigde samenwerking met uw gebiedscommissie nadrukkelijk invulling geven 
hetgeen  doorloopt in 2010. Wij zullen actief per gebied aangeven waar we staan en wat in 2010 aan de orde is. 
Daarvoor zullen we afstemming zoeken en u uitnodigen om actief deel te nemen, bijvoorbeeld aan 
bewonersavonden over de TOP aanpak / N2000. We zullen bij de voorbereiding van het UP2010 zo nodig 
onderdelen waarvoor programmering gewenst is aan u aanleveren.  

 
Verbeteren waterkwaliteit  
U wordt gevraagd in het UP 2010 extra aandacht te geven aan activiteiten gericht op de verbetering van de 
waterkwaliteit. 
 
Nota Ruimte Veenweideprojecten  
In 2009 heeft de provincie voor een aantal gebieden aanvragen voor middelen in het kader van de Nota Ruimte 
Westelijke Veenweiden ingediend bij het Rijk. Het gaat hier om uitvoering van projecten in de periode 2011-
2014 in de gebieden Groot Wilnis-Vinkeveen en Zegveld Noord in de Venen en de gebieden Maarsseveen-
Westbroek en polder Mijnden in de Utrechtse Vecht en Weiden. Wij verwachten rond de zomer 2009 bericht 
over toekenning van deze middelen en verzoeken u komend jaar de voorbereiding van de uitvoering samen 
met ons ter hand te nemen, zodat een voortvarende uitvoering vanaf 2011 mogelijk is.  

2. Thema Landschap en cultuurhistorie   
 
Landschap en Cultuurhistorie 
 
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteiten  
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) 
In het kader van  de toekenning van Nota Ruimte middelen worden extra middelen toegekend aan de NHW. 
De programmering en uitvoering van deze middelen  vindt in uw gebied plaats door de NHW 
enveloppencommissies.  De kaders voor deze programmering zijn formeel nog niet vastgelegd. Naar 
verwachting zijn  deze kaders in juli 2009 definitief en zullen dan kort erop aan u worden gezonden, en cc aan 
enveloppencommissies, met daarbij het verzoek aan de enveloppencommissies om binnen die kaders een 
programmering op te stellen voor 2010 en deze programmering via u aan ons te doen toekomen. Dit laatste is 
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namelijk van wezenlijk belang in het kader van een integrale programmering. De enveloppencommissies en u 
worden hierbij nadrukkelijk gevraagd om de programmeringen in nauw overleg af te stemmen. 
 
Groene Hart  
U wordt verzocht in de uitvoeringsprogramma’s verder uitwerking te geven aan de Groene Hart icoonprojecten 
“De Venen“,“Groene Ruggengraat“ en “Recreatief Routenetwerk“.  
 
3. Sociaal Economische Vitalisering  
(Zie ook; grondverwerving)

Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 
 
Landinrichting Noorderpark  
Om duidelijkheid te krijgen of het landinrichtingsproject Noorderpark in 2011 afgerond wordt, dient in het 
UP2010 inzichtelijk te worden gemaakt hoe de activiteiten in het jaar 2010 daarop zijn afgestemd.  

 
4. Proceskosten en organisatie  
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 



14

Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie Stad en Land Utrecht 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal Economische Vitalisering, 
Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1. Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 

beschikbaar heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het 
gebiedsprogramma in te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de 
gebiedsprogramma’s. Omdat er eind 2009 meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de 
coalitiemiddelen per gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in 
december 2009, worden aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 
beschikbaar is of dat er een maximum zal worden gesteld. 
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3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke 
realisatie verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. 
Daarbij gaan wij er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 
25-30% van de gebiedspartijen te realiseren. Voor het onderdeel Groengebied Utrecht-West zijn 
hierover andere afspraken gemaakt. 

5. POP / LEADER; om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen 
die mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in 
deze en de administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een 
minimale omvang van € 15.000. 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
Om gronden te kunnen inrichten voor EHS en RodS is het nodig dat deze op juiste plek binnen de planologisch 
begrensde gebieden komen te liggen. Dit kan door verwerving op locatie, maar ook door ruiling.  
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur en recreatie om de stad blijft achter bij de programmering. De 
provincie zal ter versnelling hiervan medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving, naast 
andere instrumenten.  Deze aanwijzing vindt mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en 
andere gebiedscommissies, plaats. In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling 
aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook onteigening kan worden ingezet. Aansluitend daarop stelt u in 
2009 uw grondstrategieplan (GSP) op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde 
komen. Wij vragen u op basis van de prioritaire gebieden en uw GSP de verwerving EHS en RodS in 2010 te 
intensiveren.  
 
Revolverend fonds 
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
 
Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
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NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) 
NURG maakt geen onderdeel uit van de Bestuursovereenkomst ILG tussen Rijk en Provincie. Dit houdt in dat 
het trekkerschap en de financiering formeel bij het rijk ligt en niet bij de provincie. In de praktijk kan door u en 
de provincie echter wel gestuurd worden op de uitvoering (verwerving en inrichting) door het geven van 
opdrachten aan DLG. Omdat NURG integraal onderdeel uitmaakt van de EHS, geprogrammeerd is in uw 
gebiedsprogramma en niet los kan worden gezien van de verdere integrale gebiedsaanpak, vragen wij u na te 
gaan of er kansen en mogelijkheden zijn om gebieden te verwerven en in te richten en deze mee te nemen in de 
programmering van het UP 2010. Wij vragen u hierbij afstemming te zoeken met het project Ruimte voor de 
Lek. 
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
TOP-verdroging/Natura2000 
Voor het TOP-gebied verdroging de Bijleveld in uw AVP-gebied zijn wij trekker. Verwacht wordt dat medio 
2009 voor alle TOP-gebieden plannen van aanpak gereed zijn en verdrogingsmaatregelen uitgevoerd kunnen 
worden voor uiterlijk 2013. U krijgt een overzicht van projecten en wij verzoeken u deze in het UP2010 op te 
nemen. We willen de benodigde samenwerking met uw gebiedscommissie nadrukkelijk invulling geven 
hetgeen  doorloopt in 2010. Wij zullen actief per gebied aangeven waar we staan en wat in 2010 aan de orde is. 
Daarvoor zullen we afstemming zoeken en u uitnodigen om actief deel te nemen, bijvoorbeeld aan 
bewonersavonden over de TOP aanpak / N2000. We zullen bij de voorbereiding van het UP2010 zo nodig 
onderdelen waarvoor programmering gewenst is aan u aanleveren.  
 
Synergiegelden en Kader Richtlijn Water  
In de aanpassing van de bestuursovereenkomst met het rijk is een  lijst opgenomen, in overleg met u, waarin 
het rijk extra synergiegeld beschikbaar heeft gesteld voor een aantal  projecten. Het project in uw gebied 
betreft herinrichting Ouwenaar-Haarrijn. Wij verzoeken u deze afspraken zonodig verder te effectueren in het 
UP 2010.  
 
2. Thema Landschap en cultuurhistorie   
 
Landschap en Cultuurhistorie 
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteiten  
 
Groene Hart 
U wordt verzocht in de uitvoeringsprogramma’s verder uitwerking te geven aan het  Groene Hart Icoon 
“Recreatief Routenetwerk“.  
 
3. Sociaal Economische Vitalisering  
(Zie ook; grondverwerving)

Landbouw structuurverbetering  
De uitvoering van verschillende doelen/prestaties, vallend onder het thema Landbouw structuurverbetering, 
blijft achter. Wij vragen u in het UP 2010 hier in het bijzonder aandacht aan te besteden.  
 
Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 
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Recreatie Om De Stad (RODS) Utrecht  
De realisatie van de RODS blijft sterk achter bij de programmering . In meerdere deelgebieden 
(Reijerscop,Parkbos Lange Vliet,Haarzuilens) is vertraging opgetreden bij de grondverwerving en inrichting. 
Wij zijn ons er van bewust dat dit grotendeels te wijten is aan externe factoren (zoals de Structuurvisie 
Woerden en afstemming met het programmabureau Rijnenburg). Vasthouden aan de planning van Scenario 1 
voor de realisatie van RODS dient de hoogste prioriteit te krijgen. 
 
4. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  



19

Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Landschap en Cultuurhistorie, Sociaal Economische Vitalisering, 
Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1. Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 

beschikbaar heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het 
gebiedsprogramma in te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de 
gebiedsprogramma’s. Omdat er eind 2009 meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de 
coalitiemiddelen per gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in 
december 2009, worden aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 
beschikbaar is of dat er een maximum zal worden gesteld. 
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3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke 
realisatie verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. 
Daarbij gaan wij er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 
25-30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

5. POP / LEADER; om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen 
die mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in 
deze en de administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een 
minimale omvang van € 15.000 . 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
Om gronden te kunnen inrichten voor EHS en RodS is het nodig dat deze op juiste plek binnen de planologisch 
begrensde gebieden komen te liggen. Dit kan door verwerving op locatie, maar ook door ruiling.  
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur en recreatie om de stad blijft achter bij de programmering. De 
provincie zal ter versnelling hiervan medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving, naast 
andere instrumenten.  Deze aanwijzing vindt mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en 
andere gebiedscommissies, plaats. In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling 
aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook onteigening kan worden ingezet. Aansluitend daarop stelt u in 
2009 uw grondstrategieplan (GSP) op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde 
komen. Wij vragen u op basis van de prioritaire gebieden en uw GSP de verwerving EHS en RodS  in 2010 te 
intensiveren.  
 
Revolverend fonds  
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
 
Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
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NURG (Nadere uitwerking Rivierengebied) 
NURG maakt geen onderdeel uit van de Bestuursovereenkomst ILG tussen Rijk en Provincie. Dit houdt in dat 
het trekkerschap en de financiering formeel bij het rijk ligt en niet bij de provincie. In de praktijk kan door u en 
de provincie echter wel gestuurd worden op de uitvoering (verwerving en inrichting) door het geven van 
opdrachten aan DLG. Omdat NURG integraal onderdeel uitmaakt van de EHS, geprogrammeerd is in uw 
gebiedsprogramma en niet los kan worden gezien van de verdere integrale gebiedsaanpak, vragen wij u na te 
gaan of er kansen en mogelijkheden zijn om gebieden te verwerven en in te richten en deze mee te nemen in de 
programmering van het UP 2010. 
 
Particulier Natuur Beheer (PNB)  
Ook de realisatie van de EHS door middel van particulier natuurbeheer blijft achter. Wij vragen u in de 
gebieden waar wij de EHS bij voorkeur ontwikkeld zien worden door particulieren hier nadrukkelijk werk van 
te maken. In de overige gebieden geldt dat particulier natuurbeheer naar voren gebracht moet worden als 
verwerving niet mogelijk is. 
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
TOP-verdroging/Natura2000; 
Voor de TOP en Natura 2000 gebieden verdroging Overlangbroek en Kolland in uw AVP-gebied zijn wij 
trekker. Verwacht wordt dat medio 2009 voor alle TOP-gebieden plannen van aanpak gereed zijn en 
verdrogingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden voor uiterlijk 2013. U krijgt een overzicht van projecten en 
wij verzoeken u deze in het UP2010 op te nemen. We willen de benodigde samenwerking met uw 
gebiedscommissie nadrukkelijk invulling geven hetgeen  doorloopt in 2010. Wij zullen actief per gebied 
aangeven waar we staan en wat in 2010 aan de orde is. Daarvoor zullen we afstemming zoeken en u uitnodigen 
om actief deel te nemen, bijvoorbeeld aan bewonersavonden over de TOP aanpak / N2000. We zullen bij de 
voorbereiding van het UP2010 zo nodig onderdelen waarvoor programmering gewenst is aan u aanleveren. Het 
Natura 2000 gebied Nederrijn is voor een deel ook in uw AVP gebied gelegen. Voor dit Natura 2000 gebied is 
de provincie Gelderland trekker, wij zijn uiteraard wel aangesloten bij het proces. Dit proces verloopt 
langzamer dan bij de gebieden Kolland en Overlangbroek. Wij zullen u blijven informeren over 
ontwikkelingen rondom dit gebied. 
 
SUB-TOP gebieden verdroging 
Wij verzoeken u activiteiten te programmeren voor verdrogingsbestrijding in de SUB-TOP 
gebieden.  
 
Synergiegelden en Kader Richtlijn Water  
In de aanpassing van de bestuursovereenkomst met het rijk is een  lijst opgenomen, in overleg met u, waarin 
het rijk extra synergiegeld beschikbaar heeft gesteld voor een aantal  projecten. Het project betreft voor uw 
gebied ”Duurzame inrichting Kromme Rijn”,. Wij verzoeken u deze afspraken zonodig verder te effectueren in 
het UP 2010  
 
2. Thema Landschap en cultuurhistorie   
 
Landschap en Cultuurhistorie 
 
Behouden en versterken landschappelijke kwaliteiten  
 
Nieuwe Hollandse Waterlinie(NHW) 
In het kader van  de toekenning van Nota Ruimte middelen worden extra middelen toegekend aan de NHW. 
De programmering en uitvoering van deze middelen  vindt in uw gebied plaats door de NHW 
enveloppencommissies.  De kaders voor deze programmering zijn formeel nog niet vastgelegd. Naar 
verwachting zijn  de kaders in juli 2009 definitief en zullen dan kort erop aan u worden gezonden, en cc aan 
enveloppencommissies, met daarbij het verzoek aan de enveloppencommissies om binnen die kaders een 
programmering op te stellen voor 2010 en deze programmering via u aan ons te doen toekomen. Dit laatste is 
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namelijk van wezenlijk belang in het kader van een integrale programmering. De enveloppencommissies en u 
worden hierbij nadrukkelijk gevraagd om de programmeringen in nauw overleg af te stemmen.” 
 
3. Sociaal Economische Vitalisering landbouw  
(Zie ook; grondverwerving )

Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 
 
Landinrichting Groenraven Oost en RAK Kromme Rijn 
Voor het landinrichtingsproject RAK Kromme Rijn dient in het UP2010 inzichtelijk te worden gemaakt welke 
activiteiten nog nodig zijn in 2010 om de ruilverkaveling definitief af te sluiten in dat betreffende jaar.  
Om duidelijkheid te krijgen over op welke wijze het landinrichtingsproject Groenraven Oost in 2011 wordt 
afgesloten, dient in het UP2010 inzichtelijk te worden gemaakt wat nog van de opdracht realiseerbaar wordt 
geacht en wat daarvoor nodig is.  
 
4. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
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provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie Gelderse Vallei-Eemland 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Sociaal Economische Vitalisering, Reconstructie, Proceskosten en 
Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1.   Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 beschikbaar 

heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het gebiedsprogramma in 
te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de gebiedsprogramma’s. 
Omdat er eind 2009 er meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de coalitiemiddelen per 
gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in december 2009, worden 
aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 beschikbaar is of dat er een 
maximum zal worden gesteld. 
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3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke realisatie 
verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. Daarbij gaan wij 
er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 25-
30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

5. POP / LEADER; om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen die 
mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in deze en de 
administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een minimale omvang 
van € 15.000. 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
De verwerving van gronden voor AVP-doelstellingen, in het bijzonder voor nieuwe natuur EHS, 
landbouwstructuurverbetering, verdroging en beekherstel, blijft achter bij de programmering. De provincie zal 
ter versnelling van de grondverwerving medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen. Deze aanwijzing vindt 
plaats mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en andere gebiedscommissies. In de prioritaire 
gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling aan de orde, waarbij uiteindelijk zo nodig ook 
onteigening kan worden ingezet. Aansluitend op de vaststelling van de prioritaire gebieden stelt u in 2009 uw 
grondstrategieplan (GSP) op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde komen. Wij 
vragen u op basis van de prioritaire gebieden en uw GSP de grondverwerving in 2010 te intensiveren.  
 
Revolverend fonds  
Op  19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering 
van aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van 
maximaal € 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van 
de SVGV. Wij werken op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader met u uit. De instelling 
van het Revolverend vereist een aanpassing van uw organisatie. Dit niet alleen om slagvaardig aankopen ter 
hand te kunnen nemen, maar vooral ook om slagvaardig aangekochte ruilgrond en gebouwen weer door te 
kunnen verkopen, zodat middelen snel kunnen terugvloeien naar het Fonds en daaruit weer nieuwe aankopen 
kunnen worden gedaan.  
 
Wij vragen u in het UP 2010 de consequenties aan te geven voor uw organisatie ten aanzien van  de benodigde 
capaciteit en financiële middelen vanwege de instelling van het Revolverend fonds (zie ook proceskosten).  
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
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Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
 
Particulier Natuur Beheer (PNB) 
Ook de realisatie van de EHS door middel van particulier natuurbeheer blijft achter. Wij vragen u in de 
gebieden waar wij de EHS bij voorkeur ontwikkeld zien worden door particulieren hier nadrukkelijk werk van 
te maken. In de overige gebieden geldt dat particulier natuurbeheer naar voren gebracht moet worden als 
verwerving niet mogelijk is. 
 
Natuur / Milieukwaliteit  
 
TOP-verdroging/Natura2000 
Voor de TOP-gebieden verdroging/N2000-gebieden in uw AVP-gebied, Hel en Blauwe Hel, Groot Zandbrink  
Meeuwenkampje en Schoolsteegbosjes, zijn wij trekker. Verwacht wordt dat medio 2009 voor alle TOP-
gebieden plannen van aanpak gereed zijn en verdrogingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden voor uiterlijk 
2013. U krijgt een overzicht van projecten en wij verzoeken u deze in het UP2010 op te nemen. We willen de 
benodigde samenwerking met uw gebiedscommissie nadrukkelijk invulling geven hetgeen  doorloopt in 2010. 
Wij zullen actief per gebied aangeven waar we staan en wat in 2010 aan de orde is. Daarvoor zullen we 
afstemming zoeken en u uitnodigen om actief deel te nemen, bijvoorbeeld aan bewonersavonden over de TOP 
aanpak / N2000. We zullen bij de voorbereiding van het UP2010 zo nodig onderdelen waarvoor 
programmering gewenst is aan u aanleveren.  
 
SUB-TOP gebieden verdroging 
U wordt verzocht voor de SUB-TOP gebieden voor eind 2009 een planning op te stellen voor de verdere 
uitwerking en uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen en hiermee in de programmering UP 2010 rekening 
te houden. 

 
Synergiegelden en Kader Richtlijn Water  
In de aanpassing van de bestuursovereenkomst met het rijk is een  lijst opgenomen, in overleg met u, waarin 
het rijk extra synergiegeld beschikbaar heeft gesteld voor een aantal  projecten. De projecten betreffen “EVZ’s 
Gelderse Vallei”, ”Saneren riool overstorten EVZ Veenendaal”, ”de Schammer”, en ”Wielen en Waaien 
Eemland”. Wij verzoeken u deze afspraken zonodig verder te effectueren in het UP 2010  
 
2. Thema cultuurhistorie 
Vanaf juni 2009 hebben wij de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering van de Grebbelinie 
aan u overgedragen. In een overdrachtsbrief hebben wij aangegeven wat wij van u verwachten. Wij vragen u 
de uitvoering van de Grebbelinie overeenkomstig de overdrachtsbrief in het UP 2010 te programmeren.  
 
3. Sociaal Economische Vitalisering  
 
Plattelandsontwikkeling 
We zien graag projecten gericht op verdere kwaliteitsverbetering van producten en diensten. Projecten die blijk 
geven van ondernemerschap en projecten die professionele samenwerkingsverbanden realiseren, zien we als de 
meest succesvolle projecten om gewenste ontwikkelingen op het platteland voor vele jaren te kunnen borgen. 
Aansluiten bij lopende initiatieven heeft onze voorkeur boven losstaande projecten. Indien u voornemens bent 
projecten op te gaan starten, denken wij graag met u mee over de (financiële) haalbaarheid en de mate waarin 
projectideeën aansluiten bij genoemde criteria. 
 
Groen Blauwe Structuur Amersfoort 
In juli 2009 hebben wij een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Amersfoort over de 
samenwerking bij en financiering van de uitvoering van een viertal projecten die onderdeel uitmaken van de 
Groen Blauwe Structuur Amersfoort. Wij vragen u in het UP 2010 met de uitvoering van deze afspraken 
rekening te houden. 
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4. Thema Reconstructie  

Reconstructie 
De uitvoering van verschillende doelen/prestaties, vallend onder de thema’s Reconstructie en water,  blijft 
achter. Wij vragen u in het UP 2010 in het bijzonder aandacht te besteden aan de uitvoering van de volgende 
doelen/prestaties: verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven, programma diffuse bronnen, 
landbouwstructuur verbetering en fiets- en wandelroutenetwerken. 
De provincie brengt dit jaar op basis van de verleende milieuvergunningen in uw gebied in beeld waar 
knelpunten optreden op het gebied van ammoniak, geur en fijn stof. Wij willen met u bespreken hoe deze 
knelpunten aan te pakken. 
 
Actualisatie Reconstructieplan 
In 2009 hebben wij u gevraagd ons te adviseren over de actualisatie van het Reconstructieplan. Wij vragen u 
met eventuele consequenties die hieruit voortvloeien voor de uitvoering in 2010, zoveel mogelijk rekening te 
houden in het UP 2010.  
 

5. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010. 
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
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Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
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Aan: 
De voorzitter van de gebiedscommissie Utrechtse Heuvelrug 

 
Datum 19 mei 2009 Team  
Nummer  Referentie  
Uw brief van  Doorkiesnummer  
Uw nummer  Faxnummer  
Bijlage  E-mailadres  
 Onderwerp Kaderbrief Uitvoeringsprogramma 2010 
 

Geachte heer/mevrouw 
 
Inleiding 

In het kader van het programma Agenda Vitaal Platteland (AVP) heeft de provincie Utrecht samen met u het 
gebiedsprogramma de Venen opgesteld voor de periode 2007-2013. Op basis van dit gebiedsprogramma wordt 
jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld. Ook voor 2010 wordt u gevraagd een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Dit UP zal  eind december door Gedeputeerde Staten (GS) worden vastgesteld op basis waarvan 
trekkingsrechten op financiële middelen worden geborgd.   
 
Met deze kaderbrief informeren wij u op hoofdlijnen over zaken die van belang zijn voor het opstellen van het 
UP 2010. De kaderbrief gaat in op speerpunten en prioriteiten in het beleid en uitvoering van de AVP gezien 
de ontwikkelingen en realisatie tot nu toe. Daarbij geeft de kaderbrief kaders en uitgangspunten voor het door 
u op te stellen UP 2010. 
 
Deze kaderbrief gaat na een korte schets van de algemene en financiële kaders voor 2010 in op de kaders per 
thema (Grondverwerving, Natuur, Proceskosten en Organisatie) en sluit vervolgens af met een overzicht van 
de vervolgstappen. 
 
In 2008 is een aanpassing van de Bestuursovereenkomst Investering Landelijk Gebied (ILG) 2007-2013 met 
het Rijk vastgesteld. Eventuele gevolgen daarvan voor de programmering zijn in de kaderbrief bij de 
betreffende thema’s meegenomen. 
 
Algemene en financiële kaders 

Voor het opstellen van het UP 2010 geven wij u een aantal algemene en financiële kaders mee: 
1. Voor de provincie is het met name van belang dat er tempo wordt gemaakt met de voortgang van de 

bestuursovereenkomst ILG 2007-2013 die onderdeel uitmaakt van de gebiedsprogramma’s.  
2. Ook vragen wij u uitdrukkelijk om de coalitiemiddelen, die het college deze periode tot 2011 beschikbaar 

heeft gesteld, voldoende te programmeren en deze evenwichtig over de doelen in het gebiedsprogramma 
in te zetten. Een deel van deze coalitiemiddelen is nog niet geprogrammeerd in de gebiedsprogramma’s. 
Omdat er eind 2009 er meer bekend zal zijn over de mate van uitputting van de coalitiemiddelen per 
gebied en per thema, zal bij de vaststelling van de UP’s 2010 door GS in december 2009, worden 
aangegeven of het volledige door u geprogrammeerde budget voor 2010 beschikbaar is of dat er een 
maximum zal worden gesteld. 
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3. Gelet op de afgelopen jaren waarbij de programmering structureel hoger was dan de feitelijke realisatie 
verzoeken wij u nadrukkelijk om voor 2010 een realistische programmering op te stellen. Daarbij gaan wij 
er van uit, dat ook het UP 2009 haalbare prestaties weergeeft. 

4. Wij verzoeken u voor het gehele uitvoeringsprogramma een gemiddelde cofinanciering van minimaal 25-
30% van de gebiedspartijen te realiseren.  

5. POP / LEADER; Om décommitering te voorkomen, verzoeken wij u  met nieuwe aanvragen te komen die 
mogelijk al in 2010 tot uitgaven kunnen leiden. Gelet op de complexiteit van de regelgeving in deze en de 
administratieve belasting, verzoeken wij u bij voorkeur projecten in te dienen met een minimale omvang 
van € 15.000. 

 
Voortgang tot nu toe inclusief programmering 2009, relatie beleid en UP 2010 per thema

0. Grondverwerving:  
 
De verwerving van gronden voor nieuwe natuur (EHS) blijft achter bij de programmering. De provincie zal ter 
versnelling van de grondverwerving medio 2009 prioritaire gebieden aanwijzen voor de verwerving.  Deze 
aanwijzing vindt plaats mede op basis van de reacties van uw gebiedscommissie en andere gebiedscommissies. 
In de prioritaire gebieden is verwerving met volledige schadeloosstelling aan de orde, waarbij uiteindelijk zo 
nodig ook onteigening kan worden ingezet. Aansluitend daarop stelt u in 2009 uw grondstrategieplan (GSP) 
op, waarin de prioritaire gebieden en overige instrumenten aan de orde komen.  
 
Revolverend fonds  
Op 19 januari 2009 heeft PS besloten tot de instelling van een Revolverend fonds voor de voorfinanciering van 
aankopen ten behoeve van de realisatie van AVP-doelstellingen. Hiervoor is door PS een bedrag van maximaal 
€ 50 mln. ter beschikking gesteld, waarvan € 25 mln. specifiek voor aankopen binnen het gebied van de SVGV 
en € 25 mln. voor de overige AVP-gebieden. De instelling van het Revolverend fonds maakt het vooral 
mogelijk met een ruimere titel  ruilgronden en zo nodig gebouwen aan te kopen ten behoeve van AVP-
doelstellingen. De provincie werkt op dit moment de invulling van het Revolverend fonds nader uit met de 
betrokken partijen. Wij zullen u hierover in de loop van 2009 nader informeren. 
 
1. Thema Natuur  
 
Natuur 
 
Nieuw subsidiestelsel natuurbeheer 
In april 2009 heeft Provinciale Staten van Utrecht een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer vastgesteld. Dit 
stelsel vervangt de bestaande subsidieregelingen van het Programma Beheer. Met dit nieuwe subsidiestelsel 
worden verschillende knelpunten in de bestaande regelingen aangepakt. Uitvoering van het nieuwe 
subsidiestelsel zal plaatsvinden door rijksdiensten zoals de Dienst Regelingen. Op verschillende onderdelen 
sluit het nieuwe subsidiestelsel ook aan op de gebiedsgerichte manier van werken. Zo willen wij stimuleren 
dat, waar nodig, meer samenwerking tussen beheerders plaatsvindt en zullen de oude subsidiemogelijkheden 
voor inrichting en functiewijziging anders ingericht worden. Met de vaststelling van het nieuwe subsidiestelsel 
door PS kunnen wij ook starten met het maken van afspraken over de invoering van dit subsidiestelsel, 
inclusief de rol van de gebiedscommissies. Rond de zomer zullen wij daarover met uw commissie en/of 
programmabureau van gedachten wisselen.  
 
Inrichten nieuwe natuur  
De inrichting van nieuwe natuur blijft achter. Wij vragen u inrichtingsprojecten te entameren en een analyse te 
maken van de mogelijkheden voor het inrichten van nieuwe natuur en te bezien of ook kleinere aaneengesloten 
delen kunnen worden ingericht, vooruitlopend op het beschikbaar komen van het gehele gebied. 
 
Particulier Natuur Beheer (PNB) 
Ook de realisatie van de EHS door middel van particulier natuurbeheer blijft achter. Wij vragen u in de 
gebieden waar wij de EHS bij voorkeur ontwikkeld zien worden door particulieren hier nadrukkelijk werk van 
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te maken. In de overige gebieden geldt dat particulier natuurbeheer naar voren gebracht moet worden als 
verwerving niet mogelijk is. 
 
Natuur / Milieukwaliteit  
Bij de bestrijding van de verdroging in de 7 SUB-TOP gebieden op de Heuvelrug zijn tot nu toe nauwelijks 
concrete resultaten gehaald. In 2009 en 2010 stelt het Waterschap Vallei en Eem (WVE) op basis van 
verkennende studies per gebied een maatregelenplan op en vervolgens een plan van aanpak voor de uitvoering 
daarvan. Wij vragen u hiermee in de programmering UP 2010 rekening te houden. 
 
2. Proceskosten en organisatie 
 
Wij vragen u aan de hand van een werkplan al uw proceskosten inzichtelijk te maken en te specificeren naar: 
• Kosten voor programmabureau 
• Exploitatiesubsidiebedrag 
• Benodigde DLG uren/capaciteit 
• Proceskosten gekoppeld aan projecten 
 
De verdeling van de beschikbare capaciteit aan DLG uren zal op provinciaal niveau tot prioritering leiden. Wij 
verzoeken u in overleg met uw gebiedsmanager te treden over dit onderwerp. 
 
Vervolgstappen

U wordt gevraagd in week 47 uw definitieve UP 2010 aan te bieden aan GS. Ambtelijk zal vanaf september 
over het concept UP 2010 overleg plaatsvinden. Het op te stellen UP 2010 bestaat uit:  
 
• Een inhoudelijk deel. In dit inhoudelijke deel geeft u aan hoe u in 2010 invulling geeft aan de uitvoering 

van de doelen in het gebiedsprogramma mede op basis van de kaders in deze brief en eventueel welke 
ontwikkelingen daarnaast in uw gebied plaatsvinden die naar uw mening relevant zijn voor de uitvoering 
in 2010;  

• Een bijlage waarin volgens de gangbare tabel de geprogrammeerde prestaties en benodigde middelen 
worden opgenomen; 

• Een bijlage waarin, indien gewenst, de globale projectideeën kort worden opgenomen. Deze bijlage wordt 
niet door GS vastgesteld.  

 
In juni 2009 is uw programmabureau met de ambtelijke brief AVP al geïnformeerd over een aantal zaken die 
van belang zijn voor de het UP 2010.  
 
De UP’s 2010 worden eind december door GS van de Provincie Utrecht  vastgesteld.  
 
Tot slot

Wij spreken ons vertrouwen uit in uw inzet om tot een voorspoedige uitvoering in 2009 te komen en een 
stevige voorbereiding om dit ook in 2010 tot stand te brengen. Wij wensen u hierbij veel succes toe. De 
provincie biedt u hierbij graag ook ambtelijke ondersteuning aan. U kunt hiervoor in overleg treden met de 
gebiedsmanager voor uw gebied. 
 
Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

De secretaris, drs. H.H. Sietsma  


