
Programma 1: Ruimtelijke ontwikkeling

Provinciale rol Doel / wat willen we bereiken ? Relevante wetgeving Andere afspraken

- strategische ruimtelijke beleidsvoorbereiding en beleidsvastleg-
ging

- doorwerking provinciaal beleid in gemeentelijk beleid

- interprovinciale en Randstedelijke samenwerking

- ruimtelijke kwaliteit, coördinatie en advisering

- ruimtelijk uitvoerings- (en investerings-)programma

De doelstelling van het programma Ruimtelijke ontwikkeling is een
levenskrachtige en aantrekkelijke provincie te creëren, met afwisse-
ling tussen stad en land. Hiermee willen we bijdragen aan een vitale
Randstad waarin de steeds verrassende en duurzame ruimtelijke
kwaliteit van stad en land verder wordt versterkt. Daarbij vinden
afwegingen plaats op basis van de 3 P’s.

Wet ruimtelijke ordening:
1. Art.2.2: PS stellen t.b.v. goede provinciale ruimtelijke ordening

een of meer structuurvisies vast; PS kunnen voor aspecten van
het provinciaal ruimtelijk beleid een structuurvisie vaststellen.

2. Art.3.8: GS kan een zienswijze worden ingediend tegen een
gemeentelijk bestemmingsplan als strijdigheid met provinciale
belangen; GS kan voor een bepaald onderdeel van een be-
stemmingsplan een reactieve aanwijzing geven (3.8 lid 6).

3. Art 3.26: PS kan, als sprake van provinciaal belang, een inpas-
singsplan vaststellen

4. Art 3.27: PS kan, t.b.v. verwezenlijking van een project van
provinciaal belang, een projectbesluit nemen

5. Art 4.1: als provinciale belangen met het oog op een goede
ruimtelijke ordening het noodzakelijk maken, kunnen regels
gesteld worden via een provinciale verordening

6. Art 4.2: als provinciale belangen met het oog op een goede
ruimtelijke ordening het noodzakelijk maken, kunnen GS de
gemeenteraad een proactieve aanwijzing geven (aanpassing be-
stemmingsplan)

Daarnaast zijn ook de volgende juridische beleidskaders relevant:
7. Grondexploitatiewet (Grexwet; afdeling 6.4 Wro)
8. Besluit m.e.r. (milieueffectrapportage of -beoordeling): basis

voor onderzoek naar milieueffecten van voorgenomen ruimte-
lijke ingrepen (voorzover van enige importantie) door de pro-
vincie

Opsomming van belangrijkste “afspraken”

Rijksbeleid
A. Structuurvisie Randstad 2040, Nota Ruimte, AMvB Ruimte
B. Rijksprogramma Mooi Nederland

Afspraken/overeenkomsten Rijk - provincie/regio-partners
C. Randstad Urgent-programma: o.a. Duurzaam Bouwen/NV

Utrecht (bestuurlijke afspraken rijk-regio) en Draaischijf Ne-
derland

D. BO MIRT: Gebiedsagenda Utrecht; Utrecht-brief (rijksbrief
met o.a. afspraken i.k.v. NV Utrecht); RAAM-brief (rijksbrief
met o.a. besluit schaalsprong Almere)

E. Verstedelijkingsafspraken, Convenant bedrijventerreinen

Afspraken met / tussen regiopartners
F. NV Utrecht (Eindbalans; afsprakenkader-in-wording)
G. Voorloper Groene Hart

Provinciaal beleid (zelfbinding)
H. Utrecht 2040
I. Coalitieakkoord
J. Provinciale strategische plannen als Streekplan/structuurvisie,

SMPU+, Waterplan, Milieubeleidsplan, Bodemvisie
K. Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011

Maatschappelijke taak Omschrijving Wettelijke inzet Invulling andere afspraken
Intensivering van bestaand stedelijk gebied Stimuleren van duurzame woningbouw en bedrijfsvestiging binnen

steden en dorpen in samenhang met marktinvesteringen die zich
meer richten op reeds bestaande stedelijke gebieden. Revitalisering
van bestaande wijken is een impuls voor de stedelijke economie, de
sociaal-maatschappelijke infrastructuur krijgt een steviger funda-
ment. Dit draagt onder andere bij aan minder verstedelijkingsdruk
op het buitengebied. Voorbeelden: Merwedekanaalzone, Cartesius-
driehoek, Lage Weide, Isselt.

- 1 (Prov. Ruimt. Structuurvisie, PRS) en 2 (zienswijze/reactieve
aanwijzing), 5 (Prov. Ruimt. Verordening, PRV), 6 (proactieve
aanwijzing) en 8 (mer): bijv. hanteren rode contouren; toepas-
sing SER-ladder; invulling migratiesaldo-nul; herstructurering
en revitalisering van bedrijventerreinen; hanteren hoge binnen-
stedelijke ambitie; borging provinciale belangen in gemeente-
lijk ruimtelijk beleid.

- 3 (Inpassingsplan) en evt 8 (mer): bijv. mogelijk t.z.t. voor de
A12-zone (3 gemeenten).

- A, B, C, D, E, F, G, H, I, J: beleidskaders en afspraken zijn
gericht op betere benutting van het bestaand stedelijk gebied,
bundeling van verstedelijk, duurzame verdichting (inbreiden,
herstructureren en transformeren) met binnenstedelijke wo-
ningbouw, revitalisering/herstructurering bedrijventerreinen,
evt. functieverandering kantoorruimte.

- K: RAP, project 1 Offensief Binnenstedelijke Woningbouwlo-
caties Utrecht en Amersfoort en project 2 Kwaliteitsimpuls
Werklocaties (herstructurering, regionale samenwerking).

Verkeersinfrastructuur medebepalend voor nieuwe verstedelij-
kingslocaties

De bedoeling is betere benutting van bestaande en toekomstige
wegcapaciteit. Inwoners en bedrijven kunnen hun activiteiten ont-
plooien en er wordt draagvlak gecreëerd voor het openbaar vervoer.
Voorbeelden: stedelijke verdichting rondom (Randstad) spoorstati-
ons, zoals Houten-Castellum, Breukelen, Driebergen-Zeist.

- 1 (PRS) en 2 (zienswijze/reactieve aanwijzing) en 5 (PRV):
bijv. nieuwe woon- en werkgebieden mede kiezen op ontslui-
tingsmogelijkheden en nabijheid OV, stimuleren Stichtse Lijn;
‘locatiebeleid’ voor bedrijventerreinen; terughoudendheid bij
aanleg nieuwe auto-infrastructuur, borging provinciale belangen
in gemeentelijk ruimtelijk beleid.

- 3 (Inpassingsplan) en evt 8 (mer) of evt 6 (proactieve aanwij-
zing): bijv. voor noordelijke ontsluiting Houten (A12 Salto) en
Driebergen-Zeist.

- A, C, D, E, F, G, H, I, J: beleidskaders en afspraken gaan er van
uit dat nieuwe verstedelijking aansluit bij bestaande infrastruc-
tuur, en richt zich op betere benutting daarvan,

- K: RAP, project 4 Stad-Land-fietsverbindingen (ontbrekende
schakels in fietsnetwerken).

Versterken vitaliteit en identiteit van het landelijk gebied Het streven is de gebruikswaarden van het landelijk gebied voor
inwoners/bedrijven te behouden en tegelijkertijd ook diversiteit van
landschap en cultuurhistorie. Dit wordt onder andere bereikt doordat
nieuwe economische functies selectief worden ingepast. Voorbeel-
den: Eiland van Schalkwijk (RAP/Samenwerkingsagenda), Venster
Bodegraven-Woerden (Groene Hart)

- 1 (PRS) en 2 (zienswijze/reactieve aanwijzing) en 5 (PRV):
bijv. ontwikkelen en versterken van landschappelijke kernkwa-
liteiten; zonering landelijk gebied als kader voor ontwikke-
lingsmogelijkheden (ook: Reconstructieplan); veiligstellen
aardkundige waarden en bodemarchief; behoud-door-
ontwikkeling van bijv. Nieuwe Hollandse Waterlinie; borging
provinciale belangen in gemeentelijk ruimtelijk beleid.

- 3 (Inpassingsplan) en evt 8 (mer): bijv. voor Ruimte voor de
Lek.

- A, B, G, I: beleidskaders en afspraken verzoeken de lagere
overheden om de kernkwaliteiten te borgen.

- K: RAP, project 5 kwaliteit Nationale en Provinciale Land-
schappen (kernkwaliteiten analyseren, vastleggen en borgen) en
project 6 Natuurcompensatielocaties

Het ruimtelijk perspectief plaatsen binnen de Randstad én t.o.v. het
oosten/zuiden

De centrale ligging in het land te benutten, en zo deel blijven uitma-
ken van de economische motor van Nederland, maar ook de meer-
zijdige oriëntatie te behouden. Voorbeelden: positiebepaling in NV-
Ontwikkelingsvisie en Voorloper Groene Hart, én in WERV/ Food-
Valley.

- 1 (PRS): bijv. samenhang tussen provincie Utrecht en Randstad
en WERV-gebied.

- 5 (PRV): bijv doorwerking kernkwaliteiten nationale land-
schappen op grond van partiële herziening PRS Nationale
Landschappen

- A, C, D, F, G, H, I: in beleidskaders en afspraken wordt belang
van Utrecht in Randstad onderkend; positie vraagt om nationa-
le, interprovinciale en regionale afstemming, afwegingen en
keuzes.

- K: RAP, thematische actie: lange termijn perspectieven verste-
delijking



Integrale gebiedsontwikkeling Realiseren van een samenhangende en duurzame toekomst voor
gebruikers van gebieden, waarbij het contrast tussen hoogdynami-
sche en laagdynamische gebieden behouden blijft. Voorbeelden:
Hart van de Heuvelrug, Hof van Breukelen, Ruimte voor de Lek.

- 1 (PRS) en 2 (zienswijze/reactieve aanwijzing) en 5 (PRV):
bijv. bij Hart van de Heuvelrug clustergewijs verankeren in
provinciaal ruimtelijk beleid.

- 3 (Inpassingsplan) en evt 8 (mer): bijv. voor Hof van Breukelen
en voor groengebied Lange Vliet/Rijnenburg

- 7 (Grex-wet): mogelijk inzet Hof van Breukelen

- A, E, H, I, J: alle overheden zien meerwaarde van integrale
ontwikkeling van gebieden waarbij in elk geval de overheden
gezamenlijk optrekken; beleid door (integrale) gebiedsontwik-
keling te realiseren, past binnen de verschuiving van ordenings-
gericht naar ontwikkelingsgericht werken.

- K: RAP, project 3 Projecten van transformatie en herontwikke-
ling (zoals Hof van Breukelen en Eiland van Schalkwijk)



Programma 2: Landelijk gebied

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan
1. Aankoop en inrichting van gronden voor nieuwe natuur en stimu-
leren particulier natuurbeheer

Realiseren van een EHS en robuuste verbindingszones; resulterend
in een (nationaal) stelsel van met elkaar verbonden natuurgebieden
(EHS).

Ja
Wet Investering Landelijk Gebied (WILG) Op basis van de WILG
zijn de provincies vanaf 2007 volledig verantwoordelijk geworden
voor de feitelijke doelrealisatie in het landelijk gebied ten aanzien
van natuur, recreatie, landschap, landbouw, sociaal-economische
vitaliteit, milieu en water, voor zover het betreft inrichting, gebruik
en beheer van daarvoor specifiek in aanmerking komende delen van
het landelijke gebied, met inbegrip van de reconstructie van de
concentratiegebieden, bedoeld in artikel 4 van de Reconstructiewet
concentratiegebieden.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (De Venen, De Utrechtse Waarden,
Utrechtse Vecht en Weiden, Stad en Land Utrecht, Kromme Rijn-
streek, Gelderse Vallei en Eemland, Utrechtse Heuvelrug)

2. Beheer van natuurgebieden Hoge biodiversiteit door toegesneden beheer en verbetering van de
abiotische omstandigheden (bodem, water,lucht) en inrichting
nieuwe natuur. Het gaat hier om de uitvoering van de Subsidierege-
ling Natuur en Landschap op basis van het Natuurbeheerplan.

Ja
WILG idem 1
Met het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), dat de
provincie op grond van de WILG (artikel 11) heeft opgesteld, biedt
de provincie subsidiemogelijkheden aan agrariërs, particulieren en
natuurorganisaties voor de ontwikkeling en het beheer van natuur-
en landschapswaarden.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

3. Realiseren ecologische verbindingszones, ecoducten en fauna-
passages

Hoge biodiversiteit in van verbonden natuurgebieden en minder
versnippering.

Ja
WILG (idem 1) voor wat betreft de realisatie van nieuwe natuur in
de ecologische verbindingszones.
De realisatie van faunapassages en ecoducten zijn onmisbare scha-
kels in de ecologische verbindingen maar moeten worden gezien als
een “kop op de wet”.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

4. Bescherming van soorten en leefgebieden Beschermen en ontwikkelen van leefruimte voor zeldzame soorten
en hoge biodiversiteit met name buiten de EHS.

Ja
Flora- en faunawet. Deze wet regelt de bescherming van van nature
in het wild voorkomende planten- en diersoorten in Nederland
Op grond van de wet kunnen leefgebieden worden aangewezen.
Tevens is o.a. de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (Europees)
geïmplementeerd in deze wet.

Natuurbeschermingswet. Deze wet regelt de aanwijzing, bescher-
ming en beheer van bijzondere natuurgebieden (beschermde na-
tuurmonumenten) en de Natura-2000 gebieden (Vogel- en habita-
trichtlijngebieden). De soorten worden beschermd via een vergun-
ningenstelsel en daarnaast via beheerplannen waarin maatregelen
zijn afgesproken tot behoud en herstel. Deels valt de soortbescher-
ming ook onder het EHS beleid. Met de ontwikkeling van nieuwe
natuurgebieden worden ook bijzondere soorten beschermd. De
ontwikkeling van nieuwe natuur valt onder de WILG (zie 1)Wet
Ruimtelijke Ordening. Soorten en leefgebieden binnen de EHS
worden wettelijk beschermd via het “nee, tenzij beginsel”.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

5.Uitvoeringsbeleid, vergunningverlening en handhaving groene
wetten en verordeningen (Natuurbeschermingswet, Flora- en Fau-
nawet, Boswet, Verordening bescherming natuur en landschap) en
de Distelverordening. Toepassing van de Wro????

Behoud hoge biodiversiteit en behoud landschappelijke, natuurwe-
tenschappelijke, cultuurhistorische en archelogische waarden via
regulering, preventie, beheersing en borging van kwaliteit.

Ja
Natuurbeschermingswet. Zie 4
Flora- en faunawet:zie 4. Voorts is de wettelijke taak van de pro-
vincies de schadebestrijding dieren. Door middel van vrijstellingen
en ontheffingen biedt het de mogelijkheid om in te grijpen in popu-
laties zodra in de wet genoemde belangen onevenredig worden
geschaad.
Boswet; deze wet regelt de instandhouding van het areaal bos.

Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; hierin is ook afge-
sproken dat het meldingen- en ontheffingensysteem voor ruimtelij-
ke ingrepen op grond van de Flora- en faunawet (art. 75) en het
Faunafonds gedecentraliseerd worden van Rijk naar provincies. Dit
wordt naar verwachting in 2012 geëffectueerd.
Autonome provinciale regelgeving: Verordening bescherming
natuur- en landschap: deze verordening reguleert ingrepen die
natuur-, landschaps-, archeologische en cultuurhistorische waarden
kunnen aantasten.
Provinciale ruimtelijke ordening.

6.Verbeteren landbouwstructuur Een economisch sterke landbouw, onder andere door uitvoering van
landbouwstructuurversterkingprojecten, waaronder wettelijke her-
verkaveling en vrijwillige kavelruil

Ja
WILG zie 1.
In de WILG wordt de toepassing van een inrichtingsplan, wettelijke
herverkaveling of een planmatige kavelruil geregeld.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

7.Versterking en beheer van het landschap Een goede landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwa-
liteiten van de Nationale en Provinciale Landschappen. Hiervoor
worden o.a. kwaliteitsatlassen gemaakt.

Deels
).
Het beheer van landschapselementen is o.a. geregeld in het Subsi-
diestelsel Natuur- en Landschapsbeheer, dat de provincie op basis
van de WILG (artikel 11) heeft opgesteld.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedsprogramma’s (zie 1)
Uitvoeringsprogramma Groen Hart 2007-2013



Nota Ruimte Veenweiden
Nota Ruimte Nieuwe Hollandse Waterlinie
Najaar 2010 wordt een Algemene Maatregel van Bestuur van kracht
waarbij de provincie in medebewind wordt geroepen om, land-
schappelijke waarden te behouden en te versterken (o.a. Nationale
Landschappen). Eén van de instrumenten voor behoud van land-
schappelijke waarden is de in voorbereiding zijnde Landschapsver-
ordening (opvolger van de Verordening bescherming natuur en
landschap).

8. Aankoop, inrichting en beheer van gebieden en, verbindingen
voor dagrecreatie in stedelijke omgeving (RodS)

Aanwezigheid van voldoende locaties die aansluiten bij de regiona-
le recreatiebehoefte, volledig zijn opengesteld en goed bereikbaar
zijn vanuit de woonomgeving.

Ja
WILG zie 1.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

9. Versterken van de leefbaarheid van het platteland Geven van een impuls voor een vitaal platteland., waarin een ge-
zonde economische en sociale basis en voorzieningen in stand
blijven, die in overeenstemming is met de behoefte van de gebrui-
kers. Stimuleren van projecten op het vlak van plattelandsontwikke-
ling en groen-blauwe diensten.

Ja
Het gaat vooral om een stimuleringsbeleid, maar kent wel een
grondslag in de WILG (zie 1)

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

10.Verbeteren van een goede ruimtelijke structuur van de recon-
structiegebieden, in het bijzonder ten behoeve van landbouw, na-
tuur, milieu en water

Een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de reconstructie-
gebieden conform de reconstructieplannen.

Ja
WILG zie 1.
Reconstructiewet: Op 1 april 2002 is de Reconstructiewet concen-
tratiegebieden inwerking getreden. Daarmee komen nieuwe instru-
menten beschikbaar voor een voortvarende herinrichting van het
landelijk gebied in de provincies Noord-Brabant, Gelderland,
Limburg, Overijssel en Utrecht. De wet voorziet in een integrale
en planmatige aanpak van de complexe problematiek in de concen-
tratiegebieden.

Coalitieakkoord,
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013; Investeringsbudget
Landelijk Gebied
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)

11. Ecologische monitoring Behoud van de diversiteit, een actueel overzicht van de Staat van
Utrecht en actuele flora- en faunagegevens beschikbaar ten behoeve
van de uitvoering van het provinciale beleid en wettelijke taken..

Indirect
Het beschikbaar hebben van actuele ecologische gegevens is o.a.
nodig voor de uitvoeringen van taken met een wettelijke grondslag
en de uitvoering van het provinciale beleid.

Coalitieakkoord
Bestuursovereenkomst met het Rijk 2007-2013, Investeringsbudget
Landelijk Gebied. Waarin de provincies vanaf 2010 de regie krijgen
over de monitoring en kwaliteitswaardering van natuur en land-
schap.
AVP gebiedprogramma’s (zie 1)
In de Staat van Utrecht wordt periodiek gerapporteerd over de
ecologische kwaliteit van de provincie Utrecht.



Programma 3: Wonen en stedelijke vernieuwing

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Verstedelijkingsopgave: realisatie 65.000 woningen Het ondersteunen van het ontwikkelen/realiseren van woningbouw
leidt daadwerkelijk tot realisatie van plannen en daarmede tot het
terugdringen van het woningtekort. Voorbeeld: de inzet van het
Aanjaagteam woningbouw en inzet van het Fonds Stedelijk Bouwen
en Wonen (Fonds SBW).

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.
nWRO: Artikel 2.2. Provinciale staten stellen ten behoeve van een
goede provinciale ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied
van de provincie een of meer structuurvisies vast. De structuurvisie
bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat
gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de provincie te voeren
ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waar-
op provinciale staten zich voorstellen die voorgenomen ontwikke-
ling te doen verwezenlijken.
Zie verder (ook) bij programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Overeenkomsten Rijk - provincie/regio-partners
- Programma Randstad Urgent: o.a. NV Utrecht (o.a. bestuurlijke
afspraken rijk-regio).
- Verstedelijkingsafspraken

Afspraken met / tussen regiopartners
- NV Utrecht (Eindbalans, 2009; afsprakenkader-in-wording)

Provinciaal beleid (zelfbinding)
- Vervolgnotitie notitie Bouwen en Wonen, PS d.d. 11 mei 2009:
besluitvorming ‘om het streekplan-woningbouwprogramma gereali-
seerd te krijgen’
- Utrecht 2040
- Samenwerkingsagenda

Kwaliteit stedelijke woon- en leefomgeving
Aanpak wijkenproblematiek m.n. woonomgeving en openbare ruim-
te.

Algemeen: Revitalisering van bestaande wijken is mede een impuls
voor de stedelijke economie en de sociaal-maatschappelijke infra-
structuur krijgt een steviger fundament. Stimuleren van duurzame
woningbouw binnen steden en dorpen in samenhang met marktin-
vesteringen. Dit draagt onder andere bij aan minder verstedelij-
kingsdruk op het buitengebied.

ISV-specifiek: Het aanpakken van de wijkenproblematiek door
behoud en verbetering van de leef- en woonomgeving, leefbare en
vitale wijken en buurten.
Voorbeeld: de inzet van stedelijke vernieuwingsmiddelen (ISV) en
Fonds SBW.

Algemeen: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.

ISV-specifiek:
Wet Stedelijke vernieuwing (ISV), artikel 5 lid 3.
Het doel van de wet is het stimuleren van stedelijke vernieuwing. De
provincies zijn budgethouder van de ‘niet-rechtstreekse gemeenten’.
De minister verleent – telkens voor een 5-jaars-periode - investe-
ringsbudget aan de provincies. De gemeenten Amersfoort en Utrecht
zijn de rechtstreekse gemeenten. De beoogde doelen zijn – globaal
aangeduid – verbetering leefbaarheid en woon- en leefmilieu, be-
vorderen duurzame ontwikkeling, kwaliteitsver-betering openbare
ruimte/stedelijk gebied. De provincies hebben de ruimte om binnen
het rijkskader ISV provinciale keuzes, accenten en/of prioriteiten
aan te geven als basis voor de verdeling van de rijksmiddelen naar
de gemeenten.

Coalitieakkoord,
- hoofdstuk 1, Onze ambities en manier van werken:
‘Het streven blijft om bestaande behoeftes met name binnenstedelijk
op te lossen’.
- hoofdstuk 2, Ruimtelijke ontwikkeling: ‘Daar waar in de provincie
sprake is van wijken met een veelheid aan problematiek willen wij
in het kader van de stedelijke vernieuwing als partner van de ge-
meenten meewerken aan concrete oplossingen’.

Uitvoeringskader Stedelijke vernieuwing
Op basis van het rijksbeleidskader ISV-3 (periode 2010-2015) heb-
ben PS op 14 december 2009 het uitvoeringskader stedelijke ver-
nieuwing ‘Meer focus op kwaliteit stedelijk gebied’ vastgesteld.
Aansluitend hebben PS op 25 januari 2010 de ‘Verordening Stede-
lijke vernieuwing provincie Utrecht 2010’ vastgesteld.

Transformatie van locaties zoals kantoren/bedrijven/scholen e.d.
naar woonlocaties

Intensivering van bestaand stedelijk gebied.
Het realiseren van meer woningen binnen de rode contouren door
benutten potentiele functieveranderingslocaties. Dit draagt bij aan
het verder terugdringen van het woningtekort en minder druk op de
groene ruimte.
Voorbeeld: inzet van Aanjaagteam woningbouw en inzet uit het
Fonds SBW.

Zie bij Verstedelijkingsopgave en kwaliteit stedelijke woon- en
leefomgeving

Coalitieakkoord:
- Hoofdstuk 1, Onze ambities en manier van werken:
‘Het streven blijft om bestaande behoeftes met name binnenstedelijk
op te lossen’.
- Hoofdstuk 2, Ruimtelijke ontwikkeling:
‘Wij geven prioriteit aan het benutten van binnenstedelijke moge-
lijkheden, mede d.m.v. herstructurering en transformatie’.
- Hoofdstuk 4, Wonen:
‘Wij willen zoveel mogelijk onze bouwopgave in steden en dorpen
realiseren Dit spaart de landelijke groene omgeving.’

Realisatie van gedifferentieerde woningbouw en transformatie van
bestaande woningvoorraad die anticipeert op maatschappelijke
ontwikkelingen zoals bv. vergrijzing

Het anticiperen op een zich wijzigende woningvraag waardoor
betere kansen voor doelgroepen ontstaan en een betere benutting van
de woningvoorraad op langere termijn. Voorbeeld: toepassing Huis-
vestingswet/inzet vanuit Tijdelijke stimuleringsregeling vernieu-
wend bouwen en wonen/ Programma Wel Thuis/ISV/Fonds SBW.

Huisvestingswet
- art. 13b: de gemeenteraad kan in de huisvestingsverordening crite-
ria vaststellen voor de verlening van huisvestingsvergunningen
waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen woningzoekenden
die al of niet een economische of maatschappelijke binding hebben
met de gemeente.
- art. 61: PS kunnen, voor zover de verwezenlijking van het boven-
gemeentelijk ruimtelijk beleid of het gebrek aan samenhang tussen
door gemeenten gevoerd huisvestingsbeleid dat vordert, beleidsre-
gels vaststellen m.b.t. in de hoofdstukken I, II en III van de wet
geregelde onderwerpen. (Onderwerpen in hfdstuk I m.n. koop- en
huurprijsgrenzen voor toepassing van bindingsregels; Hfdstuk II
gaat over Huisvestingsvergunningen en Hfdstuk III gaat over wijzi-
ging van de woningvoorraad)

- artikel 60e : indien burgemeester en wethouders geheel of gedeel-
telijk nalaten uitvoering te geven aan de verplichting als bedoeld in
artikel 60b, eerste lid, voorzien GS in de uitvoering namens B&W

Ruimtelijke Structuurvisie (vnl. Streekplan 2005-2015) / Beleidslijn
nieuwe WRO: PS d.d. 23 juni 2008:
- Hoofdstuk 3, uitspraak 5 (cat. 1 = provinciaal belang), ‘ ………..is
het niet gewenst dat duurdere woningen en groenstedelijke woonmi-
lieus vooral in regiogemeenten worden gerealiseerd en dat de stad
vooral een taak vervult in het huisvesten van lagere inkomens’.
- Hoofdstuk 3, uitspraak 7 (cat. 2 = belangrijk voor provincie): ’ De
aantallen woningen en het ruimtebeslag die in best.plannen zijn
opgenomen voor nieuwe uitbreidingslocaties zullen wij vooral toet-
sen aan de bestuurlijke afspraken over woonmilieudifferentiatie die
regionaal zijn gemaakt’.

Provinciaal beleid (zelfbinding)
Programma Wel Thuis!

Coalitieakkoord: stimuleren collectief particulier opdrachtgever-
schap



en ten laste van de gemeente. (artikel 60b 1e lid luidt: B&W dragen
zorg voor de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden
in de gemeentebovereenkomstig de voor de gemente geldenede
taakstelling.)



Programma 4: Duurzaamheid en milieu

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Verbeteren van kwaliteit van de leefomgeving Het werken aan een meer gezonde en veilige leefomgeving voor
inwoners. Bijvoorbeeld: luchtkwaliteit of externe veiligheid.

- Lucht: Wet milieubeheer (Wm), 5.2 (‘Wet luchtkwaliteit’); ver-
plichting tot bijdragen aan het Nationaal Samenwerkings-
programma Luchtkwaliteit, vergunningverlening&handhaving
- Geluid: Wet geluidhinder; verlenen ontheffing hogere waarden,
vergunningverlening en handhaving
- Externe veiligheid: Wm, Besluit Externe Veiligheid
Inrichtingen, Registratiebesluit, circulaire Risiconormering Vervoer
Gevaarlijke Stoffen; regierol provincie
- Wro: algemene plicht tot het voeren van een goede r.o.
Niet verplicht: samenwerkingsprojecten en stimuleringsprojecten
gemeenten

Lucht: Provinciaal Programma Luchtkwaliteit (PS), Regionaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (GS)
Geluid: Stiltegebieden (basis: provinciale milieuverordening)
Externe veiligheid: Programma Uitvoering Externe Veiligheid;
uitvoering regietaak obv afspraken met rijk en met rijksmiddelen.
Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 (PS): hiermee is wijze
van uitvoering wettelijke taken en ook de (niet verplichte) inzet om
de vastgelegde milieuambities te bereiken vastgesteld.

Behoud van de bodemkwaliteit, sanering van de bodem en benut-
ting van mogelijkheden die de ondergrond biedt (voorbeelden:
programmering bodemsanering, benutten bodemenergie, onder-
gronds bouwen en beperking bestrijdingsmiddelengebruik)

De bodem beschermen tegen ongewenste en belastende verontreini-
gingen en waar nodig deze opruimen en gevolgen van klimaatver-
anderingen opvangen door bijv. het gebruik van energie uit de
bodem.

Wet Bodembescherming (bodem- en grondwaterbescherming,
bodembeheer waaronder toepassingsmogelijkheden van grond en
bodemsanering) In dit kader wordt aan de provincies ook een sane-
ringsbudget ter beschikking gesteld om toe te kennen aan ‘spoedei-
sende saneringslocaties
Wet Milieubeheer. Met name voor de bodem- en grondwaterbe-
scherming gericht op o.a. bestrijdingsmiddelgebruik.

Bij de uitvoering houden we ons aan de wet.

Provinciale MilieuVerordening. De algemene wetgeving geeft de
algemene kaders die niet gebiedsspecifiek zijn en de PMV zoemt in
op de gebiedsspecifieke situatie met name met het oog op de be-
schermingsgebieden.
Convenant Bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties. Dit
convenant is afgesloten in 2009 door VROM, EZ, VEW, IPO, VNG
en Unie van waterschappen en heeft een looptijd tm 2015. Dit
convenant legt vast wat met de beschikbaar gestelde bodemsane-
ringsgelden gerealiseerd moet gaan worden en tevens dat er beleid
voor de ondergrond moet worden opgesteld.

Ontwikkeling landbouw met zo min mogelijk aanslag op de kwali-
teit van de leefomgeving

Vermindering van gebruik en uitstoot milieubelastende stoffen en
verbetering luchtkwaliteit en een duurzame bedrijfsvoering van de
agrarische bedrijven bijv. wat betreft energiebesparing en toe-
komstbestendige bedrijfsvoering.

Wet Ammoniak en Veehouderij, artikel over “aanwijzen kwetsbare
EHS”.
Natuurbeschermingswet
Reconstructiewet (gezonde natuur en leefomgeving in de Gelderse
Vallei)
Nationaal Samenwerkingsverband Luchtkwaliteit, betreft saneren
knelpunten fijn

Bestuursovereenkomst ILG (pilot duurzaam ondernemen, mili-
eukwaliteit EHS, reconstructie)
Waterovereenkomst Reconstructie (afspraken Provincie met Water-
schap Vallei en Eem
Gebiedsprogramma’s AVP + Reconstructieplan (besluit PS)
PMP, Waterplan en Bodemvisie
Programma duurzame landbouw en milieu (gs juni 2010)
RegionaalMaatwerk (SNL), PS besluit over uitwerking groen-
blauwe diensten

Ondersteuning bij vroegtijdige integratie van milieu, ruimtelijke
ordening en water in gemeentelijke plannen

Via gemeentelijke plannen doelstellingen van leefbaarheid en duur-
zaamheid realiseren. Verminderen van het risico dat complexe
ruimtelijke plannen op een laat tijdstip nog worden vertraagd.
Voorbeeld: Ontwikkeling van woningbouw in de binnenstad van
Utrecht door in ruimtelijke plannen slimme combinaties van ge-
bruiksfuncties te stimuleren.

Wro: algemene plicht tot het voeren van een goede r.o. bewaken
provinciaal belangen Structuurvisie
Wet milieubeheer: bevoegd gezag rol en coördinerende rol bij
milieu-effectrapportages

Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 (PS): inzet op vroegtijdi-
ge inbreng duurzaamheid en milieu in ruimtelijke plannen; onder-
steuning gemeenten bij duurzaam bouwen en duurzame gebieds-
ontwikkeling
Coalitieakkoord: Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven; weg-
nemen hinder en mogelijk maken gewenste ruimtelijke ontwikke-
lingen.

Speerpunt van de strategie van de provincie is streven naar balans
tussen people, planet en profit

Met de strategie wil de provincie de balans tussen people, planet en
profit in beleid, bedrijfsvoering en uitvoering verbeteren. Voor-
beeld: wegen met minder geluidsbelasting, grotere veiligheid en
minder energieverbruik voor de auto.

Nee Coalitie-akkoord; afspraken en gewekte verwachtingen in het kader
van Utrecht 2040
Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 (PS)

Verminderen van CO2-uitstoot CO2-uitstoot verminderen door verlaging energieverbruik en toe-
name van het aandeel hernieuwbare energiebronnen. Voorbeeld:
energie zuiniger maken van bestaande woningen, bevorderen van
opwekken van duurzame energie via bijvoorbeeld biomassa.

Nee Klimaatakkoord tussen rijk en provincies (in IPO verband).
Provinciaal Milieubeleidsplan 2009-2011 (PS)

Vergunningverlening en handhaving van milieu-, ontgrondings- en
bodembeschermingswetten

Vergunningverlening en handhaving draagt bij een regulering,
preventie, beheersing en borging van kwaliteit.

Er wordt uitvoering gegeven aan de volgende wetten:
Flora- en Faunawet en Verordening schadebestrijding dieren; Bos-
wet; Natuurbeschermingswet; Ontgrondingenwet; Wegenverorde-
ning en Scheepvaartwegenverordening; Verordening bescherming
Natuur en Landschap provincie Utrecht;
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;
Waterwet; Wet bodembescherming; bodemsaneringen; Wet milieu-
beheer (buiten inrichtingen (art. 10.2 en art. 10.63 Wm) en binnen
inrichtingen (hoofdstuk 8 Wm);
Wet milieubeheer; Vuurwerkbesluit; Wet milieubeheer; BRZO;
Provinciale Milieu Verordening Stiltegebieden;

In het Coalitieakkoord 2007-2011 is aangegeven, dat de provincie
wat betreft handhaving niet zal uitgaan boven Rijks- en of Europese
normering (tenzij een uitdrukkelijk belang daar om vraagt). Dit is
mede het uitgangspunt voor het Jaarprogramma Vergunning-
verlening & Handhaving 2010. In procedureel opzicht voldoet de
provincie aan de ruim 50 kwaliteitscriteria ingevolge het landelijke
professionaliseringstraject (milieu)handhaving.

Op het gebied van vergunningverlening staan in het collegepro-
gramma de volgende doelstelling:
a)Verhogen kwaliteit dienstverlening verbeteren richting klanten en



Drank- en Horecawet; Luchtvaartwet. partners (pag. 29);
b)Vergroten zichtbaarheid en toegankelijkheid via communicatie
(pag. 29);
c)Wij hanteren geen normen die strenger zijn dan waartoe we wet-
telijk verplicht zijn (pag. 29);
Dit vertaalt zich naar de volgende doelstelling
"Wij zorgen ervoor dat alle ontheffings- en vergunningaanvragen en
meldingen binnen de wettelijke termijn worden afgehandeld, tenzij
sprake is van overmacht. In 2010 voert de afdeling Vergunningen
de wettelijke taken uit die in het uitvoeringsprogramma Vergun-
ningverlening en Handhaving beschreven zijn. We zien erop toe dat
onze processen volgens het kwaliteitssysteem verlopen en dat we
ons ISO-9001 certificaat behouden."



Programma 5: Water

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan
Veilige dijken door overstromingsrisico te bepalen en veiligheids-
normen vast te stellen

Dijken van zodanige hoogte en sterkte te maken dat er geen sprake
is van dijkdoorbraken en dat er zo min mogelijk materiële en im-
materiële schade optreedt door veiligheidsnormen vast te stellen en
toe te zien op het realiseren van deze normen. Bijkomend effect is
dat gegevens over overstromingsrisico’s een rol kunnen spelen bij
de keuze waar wel of niet gebouwd mag worden.

Art. 2.4 Waterwet: verplichting tot het bij verordening vaststellen
van veiligheidsnormen voor andere dan primaire waterkeringen.
Art. 4.9 Waterbesluit: verplichting tot het maken van overstro-
mingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten.

Beleidsruimte ligt in het bepalen welke waterkeringen van regio-
naal belang moeten worden geacht en als zodanig genormeerd
moeten worden.

De normering van regionale waterkeringen is geregeld in de water-
verordeningen voor elk van de 4 in Utrecht gelegen waterschappen
en daarop gebaseerde uitvoeringsbesluiten.

Voorkomen en invullen rol bij optreden bij watercalamiteiten Voorkomen of beperken van materiële en immateriële schade door
het goed voorbereid en getraind te zijn op het optreden van water-
calamiteiten (overstromingen, grote droogte).

Art. 5.31 Waterwet: bevoegdheid GS tot het geven van een aanwij-
zing indien het bestuur van een waterschap niet of niet voldoende
optreedt bij (dreigend) gevaar.
Art. 2.9 Waterwet en art. 2.2 Waterbesluit: bevoegdheid om voor
regionale wateren bij verordening nadere regels te stellen voor de
verdeling van het beschikbare water in geval van (dreigend) water-
tekort.

De wijze waarop GS invulling geven aan hun rol bij watercalami-
teiten en de daarmee samenhangende voorbereidende activiteiten is
een eigen keuze.

In de reglementen voor de waterschappen is bepaald dat het ont-
werp van een calamiteitenplan dat door de waterschappen o.g.v art.
5.29, lid 1, van de Waterwet moet worden opgesteld, wordt toege-
zonden aan GS.

Vaststellen van normen en doelen voor de kwaliteit van grond- en
oppervlaktewater, wateroverlast, droogte en verdrogingsbestrijding

Goed en voldoende grondwater voor natuurontwikkeling; voldoen-
de water voor o.a. het optreden van hittestress/economische activi-
teiten en het voorkomen van wateroverlast als gevolg van klimaat-
veranderingen.

Art. 2.8 Waterwet: verplichting tot het bij verordening vastleggen
van normen voor waterkwantiteit (wateroverlast).
Art. 2.10 Waterwet: verplichting tot het vaststellen van normen
voor de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen met
toepassing van hoofdstuk 5 Wet milieubeheer.
Art. 7 Wet inrichting landelijk gebied: verplichting dat Rijk en elk
van de provincies voor de jaren 2007 t/m 2013 een bestuursover-
eenkomst sluiten o.m. betreffende de realisering van doelen van het
gebiedsgerichte beleid.

Het voor het stroomgebied Amstelland afwijken van de landelijke
verdringingsreeks is een eigen keuze.

De normering van wateroverlast is geregeld in de waterverordenin-
gen voor elk van de 4 in Utrecht gelegen waterschappen en daarop
gebaseerde uitvoeringsbesluiten.
Voor het stroomgebied Amstelland zijn in de waterverordeningen
voor AGV en HDSR nadere regels opgenomen (afwijking van de
landelijke verdringingsreeks voor de 2 laagste categorieën van
behoeften).
In de Bestuursovereenkomst Investeringsbudget Landelijk Gebied
2007 – 2013 zijn door de minister van LNV en GS o.m. afspraken
gemaakt over de realisering van natuurdoelen en in dat kader over
vermindering van verdroging van gebieden die staan op de (door
Rijk en provincie vast te stellen) TOP-lijst.
In het Convenant verdrogingsbestrijding in TOP-gebieden (onder-
tekend op 2 juli 2008) zijn met de betrokken partijen afspraken
gemaakt over de aanpak van de verdrogingsbestrijding in die ge-
bieden.

Bevordering samenwerking in de waterketen Efficiëntie en kostenreductie streven we na te bereiken door meer
en betere samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en zo
mogelijk waterleidingbedrijven.

Nee. De provinciale (stimulerende) activiteiten berusten op een
eigen keuze.

In het door het Rijk, VNG, UvW, IPO en de VEWIN in juli 2007
ondertekende Nationaal Bestuursakkoord Waterketen zijn afspra-
ken gemaakt over samenwerking in de waterketen met als doel
forse kostenbesparingen te realiseren.
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 14 juli 2009 hou-
dende nadere regels voor de waterketen op grond van de Stimule-
ringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht

Aanwijzen vaarwegen beroepsvaart en bijbehorende voorzieningen
én aanwijzen zwemwaterlocaties.

Bijdragen aan realisatie van een goed bevaarbaar vaarwegennet ten
behoeve van de beroeps- en recreatievaart. Wat betreft de vaarwe-
gen voor de beroepsvaart is dit mede gericht op realisatie van een
efficiënt en zo min mogelijk milieubelastende wijze van goederen-
vervoer. De aanwijzing biedt de basis voor nadere regels voor de te
realiseren vaardiepte en de openstelling van bruggen.
Het aanwijzen van voldoende en veilige zwemlocaties is gericht op
het scheppen van voldoende mogelijkheden voor waterrecreatie.

Art. 2.11 Waterwet: bevoegdheid tot het bij of krachtens verorde-
ning opnemen van normen voor vaardiepten.
Art. 10b Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgele-
genheden (verder Whvbz): verplichting voor GS om jaarlijks de
zwemwaterlocaties aan te wijzen.

Het stellen van regels aangaande vaarwegen berust op een eigen
keuze.

In de Waterverordening provincie Utrecht 2009 zijn regels opge-
nomen aangaande de vaarwegen die de provincie in beheer heeft en
waarop de provincie het toezicht heeft. In daarop gebaseerde uit-
voeringsbesluiten zijn regels opgenomen over vaardiepten en be-
dieningstijden van bruggen.

Interbestuurlijk toezichthouder op door het waterschap uit te voe-
ren taken.

Waterschappen die hun taken efficiënt uitvoeren binnen de daar-
voor afgesproken kaders door toezicht te houden op de water-
schappen.

O.m. art. 133 Grondwet, Titel V van de Waterschapswet en de artt.
3.9 t/m 3.12 van de Waterwet bevatten regels omtrent het toezicht
op de waterschappen.

De wijze waarop GS invulling geven aan hun rol als toezichthouder
is een eigen keuze.

De reglementen en de waterverordeningen bevatten nadere regels
omtrent het toezicht (verdeling van toezicht bij interprovinciale
waterschapen, meldingsplicht voor bepaalde besluiten, jaarlijks
uitbrengen voortgangsrapportage).

Vergunningverlening en handhaving van grootschalige grondwa-
teronttrekkingen, zwem- en badinrichtingen en grondwaterbe-
schermingsgebieden

Realiseren van gezonde watersystemen en watervoorzieningen
reguleren met de inzet van vergunningverlening en handhaving.

Art. 6.4 Waterwet: ontrekkingen van grondwater t.b.v. a. industrië-
le toepassingen van meer dan 150.000 m3, b. openbare drinkwater-
voorziening en c. bodemenergiesystemen behoeven vergunning
van GS.
Art. 5 Whvbz: bevoegdheid GS om de houder van een badinrich-

In de provinciale milieuverordening en meerdere daarop gebaseer-
de uitvoeringsbesluiten zijn regels opgenomen ter bescherming van
het grondwater rond winningen.



ting ontheffing te verlenen van bij AmvB gegeven voorschriften in
het belang van de hygiëne in de badinrichting of de veiligheid van
de bezoekers. O.g.v. art. 7 Whvbz hebben GS ook de bevoeghdheid
daaromtrent nadere voorschriften te geven.
Art. 10d Whvbz: verplichting voor GS om jaarlijks een onderzoek
in te stellen naar de veiligheid in aangewezen zwemwaterlocaties.
Art. 11 Whvbz: verplichting voor GS om in bepaalde omstandig-
heden een badinrichtring te sluiten, een zwemverbod in te stellen of
een negatief zwemadvies uit te brengen.
Art. 1.2 Wet milieubeheer: verplichting om in een verordening
regels op te nemen ter bescherming van de kwaliteit van het
grondwater met het oog op de waterwinning in de bij de verorde-
ning aangewezen gebieden.



Programma 6: Economische zaken en recreatie

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Investeren in kennis en innovatie met als speerpunten gaming, life
sciences en duurzaamheid

Door te investeren in kennis en innovatie bijdragen aan versterking
van een innovatieve en duurzame kenniseconomie. Voorbeelden zijn
Science Park Utrecht en Taskforce Innovatie. Waar mogelijk cofi-
nanciering via Pieken in de Delta (EZ) en EFRO-subsidies (Europa).

nee 1.) coalitieakkoord (§7 Economische zaken en recreatie);
2.) Convenanten borgen de samenwerking van vier Randstadprovin-
cies (P4) en vier grote steden (G4) i.h.k.v. Operationeel Programma
EFRO Kansen voor West 2009-2013
3.) convenant Utrecht Science Park 2006-2010. Wordt verlengd in
2010.
4.) convenant Utrecht knooppunt van kennis en cultuur. Hierin is
afgesproken dat het convenant Utrecht Science Park verlengd wordt.

Behouden en aantrekken kennisintensieve buitenlandse bedrijven
(acquisitie) met als speerpunten gaming en life sciences

Buitenlandse bedrijven genereren 10 % van de werkgelegenheid,
versterken bestaande kennisclusters en imago kennisregio (voor-
beeld Danone). Dit via intensieve samenwerking met de Netherlands
Foreign Investment Agency (Min. EZ).

nee 1.) Coalitieakkoord
2.) Samenwerkingsovereenkomst Utrecht Investment Agency

2007-2011
3.) Samenwerkingsovereenkomst Holland Business Promotion

Office 2006-2010
Duurzame (her-) ontwikkeling nieuwe werklocaties De te bereiken effecten zijn efficiënter gebruik van de schaarse

ruimte en verdere versterking van ruimtelijke kwaliteit van Utrecht.
Verder willen we voldoende ruimte voor werkgelegenheid van de
Utrechtse bevolking realiseren. We streven na dit te bereiken met
onder meer herstructurering bedrijventerreinen.

nee 1.) Herstructurering is onderdeel van het coalitieakkoord
2.) De aanpak van bedrijventerreinen is onderwerp van een conve-

nant 2010-2020 tussen rijk, provincies (IPO) en gemeenten
(VNG). In dit convenant worden afspraken gemaakt over de rol
en taken van de provincies

Recreatie. Ontwikkeling en duurzaam beheer (bovenlokale) recrea-
tieve voorzieningen voor wandelaars, fietsers en vaarders

Door recreatieve voorzieningen te verbeteren streven naar vergro-
ting van de toegankelijkheid van voorzieningen voor inwoners van
Utrecht en verdere verbetering van het woon- en leefmilieu. Dit via
participatie in recreatieschappen (Gemeenschappelijke Regeling).

nee 1.) Provincie voert deze taken uit in samenwerking met de
Utrechtse gemeenten (en deels de provincie Noord-Holland en
gemeente Amsterdam) op basis van een gemeenschappelijke
regeling voor onbepaalde tijd. Voor uittreding zijn regels opge-
nomen

Toerisme. Versterking als publieksbestemming voor dagtochten,
vakanties en congressen, waarbij wordt ingezet op de speerpunten:
ruimtelijke innovatie, marketing, evenementen en zakelijk toerisme.

Het te bereiken effect is verdere versterking van ruimtelijke kwali-
teit van Utrecht. Het gaat verder om vergroting van het aantal be-
zoeken en verhoging van bestedingen. Cultuur- en zakelijk imago
versterken.

nee 1.) Coalitieakkoord

Uitwerking Olympisch Plan 2028 De kwaliteit van sport- en algemene voorzieningen verder te ver-
sterken. Verbetering van mobiliteit en vitaal leefklimaat.

nee n.v.t.



Programma 7: Mobiliteit

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Verbeteren bereikbaarheid economische kerngebieden Het nemen van maatregelen waardoor voor de auto de betrouw-
baarheid van het wegennet wordt vergroot en de reistijd per auto
wordt verkort. Voorbeelden zijn de ring rond Utrecht en dynamisch
verkeersmanagement (regionale verkeersmanagementcentrale).

Ja, geheel wettelijke taak.
Twee wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW

Maatregelen maken deels onderdeel uit van het coalitieakkoord.
Ook zijn er bindende afspraken gemaakt met ander overheden,
bijvoorbeeld bij de Pakketstudies VERDER en bij de uitvoering van
het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Alle maatregelen passen
binnen het provinciale verkeers- en vervoerbeleid zoals vastgelegd
in het (geactualiseerde) Strategisch Mobiliteitsplan Provincie
Utrecht (SMPU+). Planhorizon bedraagt veelal 2020 (met een
doorkijk tot 2030)

Verbeteren bereikbaarheid economische kerngebieden Het uitbreiden van het openbaar vervoernet en het nemen van maat-
regelen om de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer te vergro-
ten en de reistijd te verkorten om het gebruik van het openbaar
vervoer te bevorderen (modal shift). Voorbeeld is dat we concessie-
verlener zijn voor de regiotaxi en het busvervoer.

Ja, geheel wettelijke taak.
Drie wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW
-Wet Personenvervoer 2000

Maatregelen maken deels onderdeel uit van het coalitieakkoord.
Ook zijn er bindende afspraken gemaakt met ander overheden,
bijvoorbeeld bij de Pakketstudies VERDER en bij de uitvoering van
het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Alle maatregelen passen
binnen het provinciale verkeers- en vervoerbeleid zoals vastgelegd
in het (geactualiseerde) Strategisch Mobiliteitsplan Provincie
Utrecht (SMPU+). Planhorizon bedraagt veelal 2020 (met een
doorkijk tot 2030)

Verbeteren bereikbaarheid economische kerngebieden Het nemen van maatregelen om het hoofdroutenetwerk fiets te
verbeteren (voorbeelden: aanleg fietspaden en stallingsvoorzienin-
gen).

Ja, geheel wettelijke taak.
Twee wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW

Maatregelen maken deels onderdeel uit van het coalitieakkoord.
Ook zijn er bindende afspraken gemaakt met ander overheden,
bijvoorbeeld bij de Pakketstudies VERDER en bij de uitvoering van
het Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Alle maatregelen passen
binnen het provinciale verkeers- en vervoerbeleid zoals vastgelegd
in het (geactualiseerde) Strategisch Mobiliteitsplan Provincie
Utrecht (SMPU+). Planhorizon bedraagt veelal 2020 (met een
doorkijk tot 2030)

Verbeteren verkeersveiligheid Het nemen van maatregelen, zowel infrastructurele als andere (ver-
keerseducatie, handhaving), om het aantal verkeersslachtoffers te
verminderen en in overeenstemming te brengen met de rijksnormen.
Voorbeelden zijn het aanpakken de meest verkeersonveilige situa-
ties, handhaving van snelheid, dragen helm en tegengaan alcohol-
gebruik, verzorgen verkeerseducatie voor jongeren en ouderen.

Ja, geheel wettelijke taak.
Twee wetten kunnen genoemd worden:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW

Het provinciale verkeersveiligheidsbeleid is betrokken bij de pro-
jecten die zijn overeengekomen met ander overheden, bijvoorbeeld
bij de Pakketstudies VERDER. Alle maatregelen passen binnen het
provinciale verkeers- en vervoerbeleid zoals vastgelegd in het (ge-
actualiseerde) Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SM-
PU+). De looptijd van het SMPU eindigt in 2020.

Verkeershinder/leefbaarheid Het nemen van maatregelen (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt)
om minimaal te voldoen aan de wettelijke normen voor lucht en
geluid.

Ja, geheel wettelijke taak.
Drie wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW
-Wet Geluidhinder
-Europese regelgeving met betrekking tot de luchtkwaliteit

De maatregelen voor lucht en geluid passen binnen het provinciale
verkeers- en vervoerbeleid zoals vastgelegd in het (geactualiseerde)
Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU+). De looptijd
van het SMPU eindigt in 2020.

Verkeershinder/leefbaarheid Het nemen van infrastructurele maatregelen om op verkeersonveili-
ge situaties de oversteekbaarheid te verbeteren.

Ja, geheel wettelijke taak.
Twee wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW

De maatregelen passen binnen het provinciale verkeers- en ver-
voerbeleid zoals vastgelegd in het (geactualiseerde) Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU+). De looptijd van het
SMPU eindigt in 2020.

Verkeershinder/leefbaarheid Waar ecologische hoofdstructuur en hoofdwegennet elkaar kruisen,
faunapassages aanleggen.

Ja, geheel wettelijke taak.
Twee wetten zijn in dit verband van belang:
-Planwet Verkeer en Vervoer
-Wegen- en Verkeerswet 1994/BABW

De maatregelen passen binnen het provinciale verkeers- en ver-
voerbeleid zoals vastgelegd in het (geactualiseerde) Strategisch
Mobiliteitsplan Provincie Utrecht (SMPU+). De looptijd van het
SMPU eindigt in 2020.



Programma 8: Samenleving, cultuur en sport

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

In stand houden en versterken culturele infrastructuur Het in stand houden en versterken van een samenhangend bovenlo-
kaal voorzieningenniveau erfgoed (LEU, Monumentenwacht),
beeldende kunst (CBK), amateurkunst (Zimihc), cultuureducatie
(Kunst Centraal) en bibliotheken (BiSC/SUB). Het vergroten van
professionaliteit, expertise, samenwerking, kennisuitwisseling en
netwerkvorming. Het bevorderen van een gezond woon-, werk- en
vestigingsklimaat.

Nee.
Het rijk hanteert de lijn dat wat lokaal of regionaal geborgd kan
worden ook op die schaal moet plaatsvinden. Het cultuurbeleid
kenmerkt zich door het voortdurend zoeken naar de complementari-
teit van de verschillende overheidslagen. Provincies hebben in het
verleden een verantwoordelijkheid op zich genomen voor instand-
houding van een ondersteunende infrastructuur voor erfgoed, beel-
dende kunst, amateurkunst, cultuureducatie en bibliotheken door het
langjarig ondersteunen van provinciale steuninstellingen.

Beleidskader Cultuurnota Cultuur is Kracht 2009-2012 (statenbe-
sluit 10 november 2008). Elke 4 jaar wordt een nieuwe cultuurnota
vastgesteld.

Behoud en ontwikkeling cultureel erfgoed Het versterken van historische identiteit en bewustzijn. Het vergro-
ten van publieksbereik (o.a. erfgoededucatie; schatkamer; visualise-
ring). Het verminderen van restauratieachterstand. Het veiligstellen
en benutten van cultureel erfgoed in ruimtelijk beleid en gebiedsge-
richte plannen. Het uitvoeren van archeologietaken (o.a. provinciaal
depot). Voorbeelden: Utrechtse Molens, Kasteelmusea Amerongen
en Zuilen, NHW, Grebbelinie, Pyramide van Austerlitz.

1. Monumentenwet: advisering over rijksmonumenten;
2. Wet op de Archeologische Monumentenzorg: instandhouden
archeol. depot; aanwijzen gemeentelijke depots en aanwijzen atten-
tiegebieden;
3. Wet op de Ruimtelijke Ordening: sectorale (erfgoed) inbreng
leveren in veiligstellen ruimtelijke provinciale belangen

* bestuurlijk overeengekomen gedecentraliseerde rijkstaken:
1. Instandhouding van Mon.wacht Utrecht (vanaf jaren ’80)
2. Instandhouding van Steunpunt mon. en archeol. (vanaf 2010)
* Pact van Rhijnauwen (breed bestuurlijk akkoord mbt NHW);
* Project Grebbelinie (bestuurlijke afspraken met gemeenten);
* Limes-alliantie: zachte bestuurlijke afspraak
* Decentralisatie RHC (prov. rijksarchief) (Bestuursakkoord Rijk-
IPO): is nu in uitwerkingsfase
* Harde afspraak IPO-OCW: matching restauratiemiddelen;
* (Verder) Ontwikkelen gebiedsgerichte monumentenzorg: rijksbe-
leid dat door IPO wordt onderschreven (zachte afspraak)

In stand houden en versterken bovenlokaal voorzieningenniveau
podiumkunsten

Het nastreven van een kwalitatief goed bovenlokaal voorzieningen-
niveau podiumkunsten. Het nastreven van een toegankelijk en
herkenbaar regionaal gespreid podiumkunstenaanbod. Het bevorde-
ren van een gezond woon-, werk- en vestigingsklimaat. Voorbeel-
den zijn Xynix jeugdoperahuis, De Utrechtse Spelen en het Neder-
lands Filmfestival.

Nee. Cultuurconvenant 2009-2012, ministerie OCW- Provincie Utrecht,
provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeen-
te Amersfoort. Partijen maken sinds midden jaren ’90 afspraken
over gezamenlijke verantwoordelijkheid en coördinatie mbt de
culturele infrastructuur van het voorzieningenniveau podiumkun-
sten. Algemene afspraken zijn gemaakt tussen OCW, VNG en IPO
d.d. 22/3/2006 in het ‘ Algemeen Kader Cultuurconvenant’. Sinds
2009 is de landelijke subsidiesystematiek gewijzigd. De convenant-
structuur blijft gehandhaafd, maar een groot deel van de Utrechtse
aanvragen is ondergebracht bij het landelijke fonds Podiumkunsten.

Media en bibliotheken Het vernieuwen bibliotheken in een fysieke en digitale vorm voor
alle lagen van de bevolking. Het bevorderen van structurele sa-
menwerking tussen bibliotheken, bundeling van bedrijfsprocessen
en expertise. Voorbeeld zijn: één bibliotheekpas, één uniform tarief,
cultuurportal (www.cultuurutrecht.nl). Het investeren in Cultuur-
huizen voor bevordering leefbaarheid kleine kernen en wijken.
Voorbeelden zijn cultuurhuizen in Doorn, Leersum, Leidsche Rijn,
Breukelen en Woerden. Het in standhouden van de Regionale Om-
roep.

Bibliotheken:
Wet specifiek Cultuurbeleid, artikel 11b
Onze minister, de provinciale besturen en de gemeentebesturen
bevorderen dat een door hen bekostigde of in stand gehouden voor-
ziening van bibliotheekwerk deelneemt aan het leenverkeer met
andere voorzieningen van bibliotheekwerk en dat netwerken wor-
den gevormd in overeenstemming met het bepaalde in dit artikel.
Cultuurhuizen: geen wettelijke taak
Media:
Sinds 2006 is in de Mediawet 2008 vastgelegd in artikel 2.170 dat
Provincies de zorgplicht hebben voor het functioneren van ten
minste één regionale publieke media-instelling in de provincie. Dit
moet op zodanige wijze gebeuren dat de continuïteit van bekosti-
ging gewaarborgd is en een kwalitatief hoogwaardig media-aanbod
mogelijk is, op ten minste het activiteitenniveau van 2004.

Bibliotheken:
Bibliotheekcharter 2010-2012 tussen IPO, VNG en ministerie van
OCW. In het charter zijn specifieke afspraken gemaakt over biblio-
theekinnovatie en de rolverdeling tussen de partijen, met als doel de
slagkracht te vergroten.
De provincies dragen zorg voor de ondersteuning van het uitvoe-
rend bibliotheekwerk, middels een serviceorganisatie. De vorming
van provinciale netwerken is een wettelijke taak.
Cultuurhuizen:
• beleidskader cultuurnota Cultuur is kracht 2009-2012;
• coatlitieakkoord.

Cultuurparticipatie Verbeterde aansluiting van mensen bij hun leefomgeving nastreven.
Verbeterde deelname aan cultuur in gemeente of wijk bereiken.
Actievere deelname jongeren aan cultuur via educatie op scholen
realiseren. Voorbeeld: stichting Kunst Centraal 76 % van de scho-
len neemt het Kunstmenu af.
Verbeterde randvoorwaarden en artistieke kwaliteit amateurkunst.

Nee - Beleidskader Cultuurnota Cultuur is Kracht 2009-2012 (statenbe-
sluit 10 november 2008). Elke 4 jaar wordt een nieuwe cultuurnota
vastgesteld.
- Programma Cultuurparticipatie 2009-2012.
-Beschikking Fonds voor Cultuurparticipatie dd 21 april 2009. De
matchingsregeling cultuurparticipatie is door het ministerie van
OCenW ingesteld en wordt uitgevoerd door het landelijke Fonds
Cultuurparticipatie. De regeling wordt verstrekt om te stimuleren
dat meer mensen actief aan kunst, cultuur en erfgoed deelnemen.

Vrede van Utrecht/ Culturele Hoofdstad Het duurzaam investeren in- en versterken van de culturele infra-
structuur en culturele programmering in de provincie Utrecht, met
als doel het economisch vestigingsklimaat en woonklimaat te ver-
stevigen en het (regionale, landelijke en internationale) imago van
Utrecht als provincie van kennis en cultuur te versterken.

Nee • Coalitieakkoord
• Convenant gemeente Utrecht-provincie (Vrede van Utrecht

2013)
• Plan van aanpak Stichting Vrede van Utrecht
• Agenda 2010



• Beleidskader Cultuurnota Cultuur is Kracht 2009-2012



Programma 9: Jeugd, onderwijs en zorg

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Vergrijzing. Tijdige en passende maatregelen om de ongewenste
gevolgen die verbonden zijn met de vergrijzingsgolf te beperken

Na te streven om onder meer tekort in de zorg te voorkomen, pas-
send woningaanbod te bieden (vervolg WelThuis) en potentieel van
vitale en koopkrachtige ouderen te benutten. De bedoeling is een
onderling samenhangende aanpak te faciliteren op lokaal en regio-
naal niveau. Voorbeeld: samen met een aantal gemeenten, zorgaan-
bieders en welzijnsorganisaties een digitale infrastructuur ontwikke-
len voor (medische) zorg en dienstverlening op afstand.

Dit onderwerp beslaat een groot aantal beleidsterreinen (ruimte,
economie, cultuur, vrije tijd, onderwijs, arbeidsmarkt, vervoer,
wonen, welzijn, zorg) met de daaraan gerelateerde kaders + Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) , art. 13

Programma Wel thuis!

Jeugd. Verbinden van alle betrokken partijen bij de jeugdzorg Na te streven om diagnostiek te verbeteren, betere geïntegreerde
behandeling te realiseren, snellere doorstroming te realiseren en
verder vermindering van de versnippering in aanbod in de jeugdzorg
te realiseren. Voorbeeld: Invoeren van Wrap-around care (WAC:
gezin is centrum van de zorg), 1 kind- 1 plan, aanbieden/regelen van
nazorg na geïndiceerde jeugdzorg.

Artikel 47, Wet op de Jeugdzorg Programma UJC, Beleidskader, Uitvoeringsprogramma

Jeugd. Eenduidigheid in gebruik van methodieken in de jeugdzorg te
realiseren

De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de jeugdzorg verbetert.
Invoeren van eenzelfde methodiek (bijvoorbeeld Triple-P) bij zowel
preventieve veld (niveau 1 tot en met 3) als geïndiceerde veld (ni-
veau 4 en 5).

Artikel 41, Wet op de Jeugdzorg Programma UJC, Beleidskader, Uitvoeringsprogramma

Jeugd. Waarborgen recht op jeugdzorg en toezicht op de adequate
uitvoering Wet op de jeugdzorg

Het streven is vraag en aanbod beter op elkaar aan te sluiten. Artikel 3,4,16 e.v, Wet op de Jeugdzorg Programma UJC, Beleidskader, Uitvoeringsprogramma

Jeugd. Verbeteren arbeidsparticipatie door aansluiting van onderwijs
en arbeidsmarkt voor m.n. kwetsbare groepen jongeren en het aan-
pakken van het voortijdig schoolverlaten

Startkwalificatie. Inrichting van de toeleiding en arbeidsmarkt die
beter aansluit op jeugd en verschillende kwetsbare groepen jonge-
ren. Voorbeeld: samen met de scholen van praktijkonderwijs en
speciaal voortgezet onderwijs, gemeenten jongerenloketten, Roc’s
en bedrijfsleven tot stand brengen van een dekkend netwerk van
arbeidstrainingscentra (ATC) voor jongen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), art. 13
t/m 2012 budgetafspraken financiering CMO (Alleato)
CBU, steunfunctie op basis van WMO, art. 13

Programma Sociale Agenda (structureel budget voor sociale cohesie,
vaste begrotingspost na 2011)

Leefbaarheid. Bevorderen sociale participatie en cohesie. Bijdragen aan plannen die cohesie beogen door ruimtelijke inrich-
ting (functiemenging). Initiëren en ondersteunen van plannen om
segregatie in het onderwijs tegen te gaan. Vernieuwende integrale
wijkontwikkelingsplannen ondersteunen. Ondersteunen kleine
kernen. Bovenlokaal kennis en ervaring delen en verankeren en
innovatie stimuleren. Voorbeeld: Samen met woningbouwcoöpera-
ties, gemeenten, stadssociologen, belangenorganisaties, ondernemers
en sportvereniging binnenstedelijke integrale wijkontwikkelings-
plannen maken.

Pm (indien ja: naam wet + artikel, globale inhoud; zit er bij de uit-
voering een ‘kop’ op de wet?)

Pm (coalitieakkoord, intentieverklaring, convenant, provinciale
regelgeving; indien van toepassing ook einddatum aangeven)



Programma 10: Bestuur en middelen

Taak Omschrijving Wettelijke basis? Andere afspraken en status hiervan

Openbare orde en veiligheid Ontwikkeling bestuurlijk toezicht cvdK op de (voorbereiding op de)
crisisbeheersing (veiligheidsregio en regionale politie). Uitoefening
informatiepositie cvdK. Beleidsontwikkeling mbt aangrenzende
veiligheidsaspecten (o.m. Wet BIBOB). Beleidsontwikkeling en
beheer risicokaart.

Provinciewet, Ambtsinstructie, Wet Rampen en Zware Ongevallen-
bestrijding jo Wet op de Veiligheidsregio’s

Er is een dialoog geopend met de VRU over de toekomstige invul-
ling van de rol van de cvdK in het veiligheidslandschap

Bevorderen van duurzame en efficiënte bestuurlijke organisatie Provincie en gemeenten zijn toegerust voor een effectieve, efficiën-
te en democratisch gelegitimeerde uitvoering van hun huidige en
toekomstige taken. Voorbeelden van activiteiten: uitvoeren kwali-
teitsmetingen, stimuleren samenwerking, uitvoeren herindelingen,
visie op middenbestuur.

Wet algemene regels herindeling (arhi), artikel 8.
GS kunnen als daar aanleiding toe is een gemeentelijke herindeling
initiëren. PS stellen het herindelingsadvies vast.

Coalitieakkoord: “Inwoners mogen van hun gemeentebestuur ver-
wachten dat het slagvaardig is en dat de dienstverlening van vol-
doende kwaliteit is. Als hieromtrent knelpunten ontstaan zijn er
meerdere oplossingsrichtingen. Zelfstandige gemeenten kunnen
strategisch en effectief samenwerken. De provincie stimuleert ge-
meenten om langs die kant impulsen te geven aan de kwaliteit van
gemeentelijke dienstverlening aan inwoners.”
Ook in het Bestuursakkoord (tot 2011) staat dat provincies de inzet
van bestuurskrachtonderzoeken zullen bevorderen en coördineren.

Het ontwikkelen van de strategie Utrecht2040 en de duurzaam-
heidsmonitor Staat van Utrecht

Het nagaan hoe te reageren op toekomstige trends en welke projec-
ten hiervoor nodig zijn, waarbij ook de huidige zgn. rode kaarten
worden weggewerkt.

Geen wettelijke basis Grondslag voor de strategieontwikkeling Utrecht 2040 en de Staat
van Utrecht vormen het het collegeprogramma 2007-2011 en het
uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma zijn deze
taken opgenomen in het programma Profiel van Utrecht.

Europa draagt maximaal bij aan de realisatie van onze provinciale
doelen

We zijn Europaproof op alle provinciale beleidsdossiers. Voorbeel-
den van activiteiten: leren van andere Europese regio’s, binnenhalen
Europese subsidiegelden en beïnvloeden Europese regelgeving.

Geen specifieke wettelijke basis. Gaat wat betreft ‘Europaproof’
tegelijkertijd om de algemene notie dat we ons aan Europese wet-
geving moeten houden. Bijv wat betreft aanbesteding en staats-
steun..

De 4 Randstadprovincies hebben een meerjarige bestuursovereen-
komst gesloten voor een gezamenlijke lobby in Brussel. Daarnaast
nemen we met de andere provincies en het IPO deel in het Huis der
Provincies (ook via een overeenkomst).

Archiefinspectie Uitvoeren van het wettelijk toezicht op archiefzorg van gemeenten,
waterschappen, gemeenschappelijke regelingen, regiopolitie, en het
interne archieftoezicht op archiefbeheer van de provinciale organi-
satie zelf.

Archiefwet 1995 artikel 28: provinciale archiefinspecteur houdt
toezicht op het archiefbeheer van de provinciale organisatie
Archiefwet 1995 artikel 33 en 34: provinciale archiefinspecteur
houdt toezicht op de archiefzorg van de gemeenten, GS dient bouw-
en inrichtingsplannen van archiefbewaarplaatsen van colleges van
BenW goed te keuren.
Archiefwet 1995 artikel 38 en 39: toezicht op archiefzorg van wa-
terschappen.
Archiefwet 1995 artikel 40: toezicht op archiefzorg gemeenschap-
pelijke regelingen.
Archiefbesluit
Politiewet

Archiefverordening provincie Utrecht 1997 (vigerend): betreft
verdere specificering van taken GS/provinciaal archiefinspecteur
voortvloeiend uit de Archiefwet en Archiefbesluit.
Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Utrecht 2008
(vigerend)

Financieel toezicht lagere overheden Ontwikkeling en uitvoering van het wettelijk toezicht op het finan-
cieel beleid en beheer van gemeenten, gemeenschappelijke regelin-
gen en waterschappen. Het doel is het bewaken van een gezonde
financiële positie voor de Utrechtse gemeenten.

Gemeentewet,
Burgerlijk Wetboek,
Wet gemeenschappelijke regelingen ,
Wet arhi
Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) en
wet Financiering Decentrale Overheden(FIDO).

Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV)
Beleidskader Financieel Toezicht 2004
Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader (GTK) “Zichtbaar
Toezicht” (2008)
Uitgangspunt voor de jaarlijkse toezichtsbeslissing voor gemeenten
en gemeenschappeijke regelingen is het Beleidskader Financieel
Toezicht 2004 . Na aanpassing van Gemeentewet aan het criterium
“duurzaam financieel evenwicht” ( 2011?) is het GTK ‘Zichtbaar
Toezicht” bepalend voor de toezichtbeslissing .


