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Randstedelijke Rekenkamer   

Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2012-2015 bevat het provinciale programma, de 
wijze van financiering en de organisatie daarvan voor het landelijk gebied voor de periode 2012-2015. 
Het AVP-programma 2012-2015 is een voortzetting van het programma van de periode 2007-2013. 
Ter informatie is de Voortgangsrapportage AVP 2007-2011 bijgevoegd; hierin is aangegeven wat in 
de afgelopen collegeperiode is gerealiseerd.  
 
Voorgeschiedenis 
Het ‘Coalitieakkoord 2011-2015, Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht’ geeft aan dat de provincie 
Utrecht zich in blijft zetten voor verbetering van het landelijk gebied. Hiervoor is in dit 
kaderdocument AVP een hernieuwd programma opgesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd en 
dat in samenwerking met gebiedscommissies wordt uitgevoerd. Het hernieuwde programma Agenda 
Vitaal Platteland (AVP) 2012-2015 is een integraal provinciaal programma dat inzet op realisatie van 
Europese-, rijks- en provinciale doelen voor natuur, water, bodem, milieu, landschap, cultuurhistorie, 
landbouw, leefbaarheid, recreatie en een aantal specifieke thema’s zoals de reconstructie. Dit 
programma borduurt voort op het uitgevoerde AVP-programma in de periode 2007-2011 dat in het 
kader van de invoering van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), is opgesteld. Deze wet heeft 
als doelstelling een slagvaardiger sturing in het landelijk gebied tot stand te brengen. Daarvoor hebben 
Rijk en Provincies in 2006 afspraken gemaakt over de regierol van de provincies in het landelijk 
gebied met doelen, prestaties en daaraan gekoppelde middelen van het Rijk (Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG)). Deze afspraken zijn vastgelegd in individuele Bestuursovereenkomsten ILG 
2007-2013.  
In 2010 heeft een tussenevaluatie van het ILG plaatsgevonden, de Midterm Review (MTR), waarin de 
stand van zaken met betrekking tot opgaven en middelen gerapporteerd zijn en waarin ook de 
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ervaringen met de Utrechtse werkwijze zijn geëvalueerd. De MTR heeft laten zien dat een integrale 
gebiedsgerichte aanpak haar vruchten afwerpt en heeft tevens verbeterpunten naar voren gebracht.  
 
Essentie / samenvatting 
Het Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2012-2015 bevat het inhoudelijke programma en 
de wijze van financiering daarvan voor het landelijk gebied voor de periode 2012-2015. Het betreft 
opgaven voor de thema's natuur, bodem en water, landschap, cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, 
leefbaarheid en recreatie. Het document beschrijft tevens de sturingsfilosofie en daarbij behorende 
organisatiestructuur, het in te zetten instrumentarium en de koppeling met andere provinciale 
programma's met betrekking tot het landelijk gebied.  
Het AVP-programma 2012-2015 is een voortzetting van het programma van de periode 2007-2013. 
Ter informatie is de Voortgangsrapportage AVP 2007-2011 (incl. het boekje Samen maken we Utrecht 
mooier) meegezonden; hierin is aangegeven wat in de afgelopen collegeperiode aan resultaten is 
bereikt en welke verbeterpunten er liggen. 
De provincie hecht veel waarde aan de samenwerking met gebiedscommissies en zet deze voort. Door 
deze samenwerking wordt draagvlak verkregen voor de opgaven en er vindt bundeling van kennis en 
middelen plaats wat leidt tot een grotere effectiviteit van investeringen en versnelling van de 
uitvoering. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de uitvoering van het AVP-programma 2012-2015 vindt uitvoering van een integraal programma 
plaats met meetbare resultaten op de beleidsthema's natuur, bodem en water, landschap, 
cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, leefbaarheid en recreatie.  
 
Financiële consequenties 
Met de keuzen in het kaderdocument is invulling gegeven aan de belangrijkste beleidsprioriteiten. Het 
gaat dan om een totaalprogramma van ruim 150 miljoen euro aan respectievelijk provinciale middelen 
(ruim € 116 mln incidentele en structurele middelen), EU middelen (€ 5,4 mln) en Rijksmiddelen voor 
zover die niet meer ter discussie staan (€ 28,6 mln). Naast het AVP-programma investeert de provincie 
nog eens ruim 40 miljoen euro in het landelijk gebied in andere beleidsprogramma’s en 
gebiedsprojecten.  
Onderhandelingen tussen Rijk en IPO hebben op 20 september 2011 geleid tot een 
Onderhandelingsakkoord over de decentralisatie van het natuurbeleid. Hierover vindt separaat 
besluitvorming in uw Staten plaats. Als het Onderhandelingsakkoord is uitgewerkt per provincie 
(verwacht medio 2012), wordt duidelijk hoeveel aan rijksmiddelen nog ter beschikking komen. 
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De beschikbare middelen worden volgens onderstaande verdeling ingezet op thema’s en de prioritaire 
doelen binnen deze thema’s.  
 
THEMA Totaal Verdeling % 
Totaal Natuur (incl. Akkoord van Utrecht) 52,9 35%
Totaal Water 21,1 14%
Totaal Landschap 1,4 1%
Totaal Cultuurhistorie 31,1 21%
Totaal Landbouw 11,4 8%
Totaal Recreatie 16,0 11%
Totaal Leefbaarheid 2,3 2%
Totaal Impuls Aandachtsgebieden 7,6 5%
Totaal Proceskosten 7,2 5%
Totaal AVP Programma (Incl. AvU) 150,9 100,00%

Opgemerkt wordt dat de betreffende projecten gerangschikt zijn onder het betreffende hoofddoel. 
Projecten leveren echter vaak ook een bijdrage aan verschillende subdoelen. Deze bijdragen zijn niet 
verwerkt in de percentuele verdeling.  
 
Nieuwe middelen per 2012 
Met dit programma is invulling gegeven aan de nieuwe begrotingssystematiek. In het besluit wordt 
voorgesteld om 4 miljoen per jaar aan structurele middelen en 10 miljoen aan incidentele middelen 
voor de periode 2012-2015 voor AVP te doteren aan de reserve ´Programma Landelijk gebied´. Naast 
deze middelen wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld om € 10 miljoen extra aan incidentele 
middelen uit de algemene reserve en een structurele aanvullende bijdrage uit de algemene middelen 
van 2,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de realisatie van de EHS en het Akkoord van 
Utrecht. Ook deze middelen worden voorgesteld te doteren aan reserve ‘Programma Landelijk 
gebied’. De dotatie gaat voor de incidentele intensiveringen direct en voor de structurele 
intensiveringen volgens het kasritme aangegeven in het collegeakkoord cq. begrotingswijziging. 
Tevens wordt voorgesteld met een begrotingswijziging een aantal reserves geheel of gedeeltelijk op te 
nemen in deze reserve.  
 
Flexibiliteit in de inzet van middelen 
De beschikbare provinciale middelen zijn in het kaderdocument volledig geprogrammeerd. Er is geen 
ruimte voor onvoorzien (kansen en risico’s) en voor eventuele cofinanciering van initiatieven van 
gebiedspartners die bijdragen aan de provinciale beleidsprioriteiten.  
Vanuit de gebieden is met name gevraagd om een evenwichtig programma met meer inzet op de 
thema’s landbouw, recreatie en landschap en om enige inzet van middelen (procesgeld) om geld 
vanuit de markt te kunnen genereren. 
Binnen het programma kunnen middelen beperkt worden hergeprogrammeerd gericht op provinciale 
beleidsprioriteiten. Hierbij wordt ingezet op een evenwichtig programma en het faciliteren van 
vernieuwing.  In het besluit wordt GS hiervoor gemandateerd.  
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Met het besluit het nieuwe programma AVP te starten met provinciale middelen, kan na een jaar van 
stilstand de inzet van de provincie in het landelijk gebied weer op gang worden gebracht en kan onder 
eigen provinciale regie uitvoering aan het Akkoord van Utrecht worden gegeven. Hoewel de exacte 
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verdeling van de rijksmiddelen over de provincies nog niet in detail bekend is, is het verantwoord deze 
start te maken omdat er een breed draagvlak is voor de realisatie van het Akkoord van Utrecht.  
 
Het Kaderdocument beschrijft wat de provincie wil op de langere termijn, wat zij in de periode 2012-
2015 gaat doen en haar financiële inzet in deze periode. Voor de totale ambitie is ook ná deze periode 
financiële inzet nodig, bovenop de hierboven genoemde 20 miljoen extra algemene middelen. 
Hiervoor volgt een voorstel voor de begroting van 2013. De resultaten van de uitwerking van het 
Onderhandelingsakkoord (verwacht medio 2012) worden meegenomen in dit voorstel.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
Een alternatief voor het starten van een nieuw programma AVP is wachten op een definitieve uitkomst 
van de hoogte van de inzet van de rijksmiddelen per provincie. De nadelige consequenties hiervan zijn 
groot: de gebiedsprocessen liggen al een jaar stil, waardoor de voortgang van het realiseren van 
provinciale doelen in het landelijk gebied stagneert, de samenwerking met maatschappelijke partners 
schade oploopt en de cofinanciering van projecten in gevaar komt. Daarom is niet voor dit alternatief 
gekozen. 
 
Voorgesteld wordt: 

1. het Kaderdocument AVP 2012-2015 met daarin doelen, middelen en sturing voor de 
uitvoering van het provinciale programma voor het landelijk gebied 2012-2015 vast te stellen; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen voor: 
a. het beschikbaar stellen van €10 mln incidentele middelen en €4 mln structurele 

middelen per jaar voor AVP; te doteren aan de reserve programma landelijk gebied; 
b. het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van de realisatie van EHS en 

Akkoord van Utrecht, bestaande uit  €10 mln incidentele middelen uit de algemene 
reserve  en €2,5 mln structurele algemene middelen per jaar; te doteren aan de reserve 
programma landelijk gebied; 

c. het geheel of gedeeltelijk toevoegen van een aantal reserves aan de reserve 
programma landelijk gebied; 

3. het instellingsbesluit voor reserve Programma Landelijk gebied vast te stellen en daarmee de 
reserve in te stellen; 

4. de volgende reserves op te heffen: reserve Bestuursovereenkomst ILG; reserve Knelpunten 
landelijk gebied; reserve reconstructiewet; reserve aankopen natuurterreinen; 

5. Gedeputeerde Staten op te dragen de door Provinciale Staten bepaalde relevante kaders als 
opdracht mee te geven aan de gebiedscommissies van de AVP-gebieden en aan de AVP- 
Stuurgroepen voor projecten en programma’s die onder aansturing van de provincie blijven; 

6. Gedeputeerde Staten op te dragen om de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de AVP-
organisatiestructuur tot stand te brengen; 

7. Gedeputeerde Staten te verzoeken jaarlijks aan provinciale staten te rapporteren over de 
voortgang van de uitvoering en eventuele verschuivingen in het programma. 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Utrecht van 12 december 2011; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 oktober 2011, afdeling ILG, nummer 809CD572; 
 
Gelezen;  
de Voortgangsrapportage AVP 2007-2011 
 
Overwegende;  
dat tussen IPO en Rijk op 20 september 2011 een Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur is 
gesloten en dat deze nog wordt uitgewerkt voor de individuele provincies en wordt uitgewerkt tot een 
wettelijk kader; 
dat vanuit het belang van verdergaan met de uitvoering en het vooralsnog alleen programmeren van de 
nu beschikbare middelen, de start van het nieuwe programma verantwoord wordt geacht. 
 
Besluiten:  

1. het Kaderdocument AVP 2012-2015 met daarin doelen, middelen en sturing voor de 
uitvoering van het provinciale programma voor het landelijk gebied 2012-2015 vast te stellen; 

2. de begrotingswijziging vast te stellen voor: 
a. het beschikbaar stellen van €10 mln incidentele middelen en €4 mln structurele 

middelen per jaar voor AVP; te doteren aan de reserve programma landelijk gebied; 
b. het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van de realisatie van EHS en 

Akkoord van Utrecht, bestaande uit  €10 mln incidentele middelen uit de algemene 
reserve  en €2,5 mln structurele algemene middelen per jaar; te doteren aan de reserve 
programma landelijk gebied;  

c. het geheel of gedeeltelijk toevoegen van een aantal reserves aan de reserve 
programma landelijk gebied; 

3. het instellingsbesluit voor reserve Programma Landelijk gebied vast te stellen en daarmee de 
reserve in te stellen; 

4. de volgende reserves op te heffen: reserve Bestuursovereenkomst ILG; reserve Knelpunten 
landelijk gebied; reserve reconstructiewet; reserve aankopen natuurterreinen; 

5. Gedeputeerde Staten op te dragen de door Provinciale Staten bepaalde relevante kaders als 
opdracht mee te geven aan de gebiedscommissies van de AVP-gebieden en aan de AVP- 
Stuurgroepen voor projecten en programma’s die onder aansturing van de provincie blijven; 

6. Gedeputeerde Staten op te dragen om de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot de AVP-
organisatiestructuur tot stand te brengen; 

7. Gedeputeerde Staten te verzoeken jaarlijks aan provinciale staten te rapporteren over de 
voortgang van de uitvoering en eventuele verschuivingen in het programma. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
 

1. Wettelijke grondslag 
Wet Inrichting Landelijk Gebied, wordt aangepast als gevolg van het Onderhandelingsakkoord 
 
2. Beoogd effect 
Het AVP-programma 2012-2015 is een voortzetting van het programma van de periode 2007-2013. 
Het document beschrijft het programma, de sturingsfilosofie en daarbij behorende 
organisatiestructuur, het in te zetten instrumentarium en de koppeling met andere provinciale 
programma's met betrekking tot het landelijk gebied.  
De voorgelegde Voortgangsrapportage AVP 2007-2011 omvat een beschrijving van hetgeen in de 
afgelopen collegeperiode aan resultaten is bereikt en welke verbeter- en knelpunten er liggen. 
 
3. Meetbaar / beoogd beleidseffect: 
Met de uitvoering van het AVP-programma 2012-2015 vindt uitvoering plaats van een integraal 
programma met meetbare resultaten op de beleidsthema's natuur, bodem en water, landschap, 
cultuurhistorisch erfgoed, landbouw, leefbaarheid en recreatie.  
 
4. Argumenten 
Met het programma wordt uitvoering gegeven aan de beleidsprioriteiten van de provincie in het 
landelijk gebied. De provincie geeft hier de ambitie voor het landelijk gebied aan en beoogt hiermee 
met de inzet vanuit de gebieden een integraal programma voor de uitvoering in 2012-2015 te 
realiseren. Gekozen is voor een integraal programma met een brede inzet op alle provinciale doelen in 
het landelijk gebied. De provincie geeft hier meer dan voorheen sturing aan de provinciale inzet. 
Een deel van de doorlopende afspraken in de gebieden uit de vorige periode (2007-2011) wordt (soms 
gefaseerd) uitgevoerd; daarbij is er voor gekozen minder zekere onderdelen te faseren. 
Er is draagvlak voor de voortgezette uitvoering met een bijgestelde sturing in de gebieden.  
Met de vaststelling van dit programma kan de uitvoering, die voor een belangrijk deel stil ligt sinds 
oktober 2010, weer voortgezet worden. Dit is wenselijk om doelen te realiseren en om het draagvlak 
voor de geplande uitvoering te behouden 
 
5. Kanttekeningen 
Financiële risico’s 
Op basis van het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur dat op 20 september 2011 tot stand is 
gekomen zullen in de komende periode de verdelingvraagstukken tussen de provincies verder worden 
uitgewerkt. Inmiddels is duidelijk dat er voor de provincie Utrecht onvoldoende middelen vanuit het 
Rijk beschikbaar zullen komen voor de realisatie van het Akkoord van Utrecht (verwerving, inrichting 
en beheer van nieuwe natuur). Hier staat tegenover dat wordt voorgesteld om 4 miljoen per jaar aan 
structurele middelen en 10 miljoen aan incidentele middelen voor de periode 2012-2015 voor natuur 
en kwaliteitsverbetering landelijk gebied beschikbaar te stellen. Naast deze middelen wordt 
voorgesteld om € 10 miljoen extra aan incidentele middelen uit de algemene reserve en een structurele 
aanvullende bijdrage uit de algemene middelen van 2,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de 
realisatie van de EHS en het Akkoord van Utrecht.  
 
Na stilstand van ruim een jaar vraagt de voortgang in de gebiedsprocessen nu een start te maken met 
het werken aan de opgaven uit het coalitieakkoord op basis van de beschikbare provinciale middelen. 
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Wanneer er duidelijkheid is over de verdeling van de Rijksmiddelen over de provincies volgt er een 
voorstel voor de verwerking van de financiële consequenties voor de realisatie van het Akkoord van 
Utrecht. Hiertoe zal bij de begroting van 2013 een voorstel worden gedaan. 
 
De resterende POP2 middelen worden landelijk ontschot. Dat betekent een risico van eerdere 
benutting door andere provincies. Inzet is daarom zo snel mogelijk hierop uit te voeren. Bij tijdige 
vaststelling en uitvoering ontstaan ook kansen zijn voor aanvullende POP-financiering vanuit andere 
provincies.  
 
Juridische risico’s 
Implementatie kan vooruitlopen op wettelijk kader (Decentralisatieakkoord, aanpassing WILG en 
Natuurwetgeving). Dit kan ondervangen worden door uitvoeringsbesluiten (mede) aan de vigerende 
wetten te toetsen. 
In verband met gewekte verwachtingen (bv. volledige schadeloosstelling voor prioritaire gebieden 
natuur) zouden schadeclaims (bv. door het niet meer hanteren van aankoopplicht EHS) ingediend 
kunnen worden. Het risico van het moeten honoreren van deze claims wordt laag ingeschat. 
Als gevolg van recente jurisprudentie kan de gesubsidieerde overdracht van natuurterreinen aan 
terreinbeherende organisaties beschouwd worden als onrechtmatige staatssteun. Aard en omvang van 
dit risico worden in beeld gebracht. Voorgenomen overdrachten worden hangende dit onderzoek niet 
uitgevoerd. 
 
Organisatorische risico’s 
Bezuinigingen op de inzet van DLG (en DR) en t.z.t. overheveling van het resterende deel van DLG 
naar de provincie heeft organisatorische consequenties. In de uitwerking van de efficiëntere uitvoering 
wordt ook de inzet van DLG en DR meegenomen. 
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6. Financiën 
 
De dekking van het herijkte programma landelijk gebied ziet er als volgt uit: 
Programma middelen Beschikbare middelen 

Provincie 
Incidentele middelen  2012-2015  10,0
Structurele middelen 2012-2015 16,0
Algemene reserve 2012-2015 (incidenteel) 10,0
Aanvullende bijdrage algemene middelen 2012-2015 (structureel) 10,0
Structurele middelen 2012-2015, uitvoering KLE* 1,25
Reserves  46,0
Inzet andere afdelingen 1,4

Rijk 
FES-middelen (Nota Ruimte en Synergie gelden) 28,6
Uitwerking onderhandelingsakkoord Natuur PM
Waarde grond te ruilen/verkopen BBL-bezit nieuw PM

EU 
POP2 middelen** 5,4
POP3 middelen PM

Derden 
Inzet derden PM
Totaal 128,7
Verplichtingen die tot betaling in de nieuwe AVP-periode leiden*** 22,0
Totaal omvang AVP-programma 150,7

*: overige structurele middelen voor m.n. exploitatiesubsidie LEU, HUL en overige vaste kosten zijn buiten beschouwing 
gelaten 
**: deze POP middelen betreft een inschatting, door landelijke ontschotting kan dit budget afwijken 
***: Dit betreft provinciale middelen te weten 14 miljoen uit de periode 2007-2011 en 8 miljoen reserves 
 
Naast het AVP-programma investeert de provincie nog eens € 40 miljoen in het landelijk gebied in 
andere beleidsprogramma’s en gebiedsprojecten.  
 
De beschikbare middelen zijn hiermee volledig geprogrammeerd. Er is geen ruimte voor onvoorzien 
(kansen en risico’s) en voor eventuele cofinanciering van initiatieven van gebiedspartners die 
bijdragen aan de provinciale beleidsprioriteiten.  
Vanuit de gebieden is met name gevraagd om een evenwichtig programma met meer inzet op de 
thema’s landbouw, recreatie en landschap en om enige inzet van middelen (procesgeld) om geld 
vanuit de markt te kunnen genereren. 
 
Nieuwe middelen per 2012 
Met dit programma is invulling gegeven aan de nieuwe begrotingssystematiek. In het besluit wordt 
voorgesteld om 4 miljoen per jaar aan structurele middelen en 10 miljoen aan incidentele middelen 
voor de periode 2012-2015 voor AVP te doteren aan de reserve ´Programma Landelijk gebied´. Naast 
deze middelen wordt door Gedeputeerde Staten voorgesteld om € 10 miljoen extra aan incidentele 
middelen uit de algemene reserve en een structurele aanvullende bijdrage uit de algemene middelen 
van 2,5 miljoen per jaar beschikbaar te stellen voor de realisatie van de EHS en het Akkoord van 
Utrecht. Ook deze middelen worden voorgesteld te doteren aan reserve ‘Programma Landelijk 
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gebied’. De dotatie gaat voor de incidentele intensiveringen direct en voor de structurele 
intensiveringen volgens het kasritme aangegeven in het collegeakkoord cq. begrotingswijziging. 
Tevens wordt voorgesteld met een begrotingswijziging een aantal reserves geheel of gedeeltelijk op te 
nemen in deze reserve.  
 
Reserves 
In het voorliggende statenvoorstel en begrotingswijziging wordt voorgesteld alle beschikbare tegoeden 
in de reserves (inclusies de daarop rustende claims) over te hevelen naar de reserve Programma 
Landelijk gebied, nl.:  
1. reserve Bestuursovereenkomst ILG;  
2. reserve Knelpunten landelijk gebied;  
3. reserve reconstructiewet;  
4. reserve aankopen natuurterreinen;  
5. reserve Ecoducten  
6. reserve Stimuleringsfonds (v.w.b. de onderdelen: Groen/Blauwe structuren, Duurzame versterking 

landbouw, ecoducten en NHW Quick wins);  
7. reserve projecten (v.w.b. de onderdelen: Fort Vechten, Linschoterwaard en de Schammer) en 
8. reserve coalitieakkoord ’07-’11 (v.w.b. het onderdeel ILG – betreft uitsluitend uitfinanciering ’07-

‘11) 
 
De nieuwe reserve ‘Programma Landelijk gebied’ wordt eveneens voorgesteld aan Provinciale Staten 
om vast te stellen, daarvoor is het Instellingsbesluit toegevoegd aan het Statenvoorstel. Voorgesteld 
wordt om de eerste vier reserves op te heffen. De overige reserves betreffen provinciebrede reserves, 
hier wordt uitsluitend het ILG deel onttrokken. 
 
Eveneens wordt voorgesteld om de jaarlijkse dotatie van € 681.000, - aan de reserve Aankopen 
natuurterreinen te koppelen aan de nieuwe reserve ‘Programma Landelijk gebied’. Evenals deze 
dotatie is het voorstel de jaarlijkse bijdrage aan de kleine landschapselementen € 313.000, - als dotatie 
aan de nieuwe reserve toe te kennen. Zoals voor beide opgenomen in de begrotingswijziging. 
 
Onttrekking en dotatie vinden plaats in overeenstemming met de financiële interne spelregels. Door 
het samenvoegen van de reserve tegoeden wordt invulling gegeven aan de vereenvoudiging van het 
programma. Ook geeft het de Staten de gelegenheid het programma meer integraal aan te sturen. De 
maatregelen geven dat er gemakkelijker kan worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen en geeft 
een slagvaardiger bestuur van het programma. 
 
De reserve ‘Dekking financiële risico’s Grondbeleid ILG’ (als dekking van de risico’s behorend bij het 
revolverend fonds) blijft zelfstandig bestaan omdat de 5 mln. geen investeringsgelden zijn (zoals alle 
overige middelen) maar middelen om een financieel risico af te dekken. 
 
Financiële consequenties Onderhandelingsakkoord 
De consequenties van het nieuwe bestuursakkoord ‘decentralisatie natuur’ volgen in een apart 
Statenvoorstel. Voor 24 december moet Provinciale Staten laten weten met het 
onderhandelingsakkoord akkoord te gaan. In een separaat besluit wordt deze keuze 
voorgelegd, waarin alle consequenties verder staan uitgewerkt en zo mogelijk 
gekwantificeerd. Voor de onderdelen welke van belang zijn voor het nieuwe programma zijn 
ze opgenomen in bovenstaande tabel, waar nodig als PM post. 
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7. Realisatie 
- Vaststelling realisatiestrategie Natuur in Gedeputeerde: november 2011 
- Tot stand brengen gewenste veranderingen in de organisatie met de gebiedspartijen: begin 2012  
- Tot stand brengen gezamenlijk gebiedsprogramma met gebiedspartijen en portefeuillehouder.  
- Vaststelling gebiedsprogramma’s in Gedeputeerde Staten op basis van besluit van provinciale Staten   
 over het Kaderdocument: naar verwachting  begin 2012. 
 
8. Juridisch 
Zie onder kanttekeningen juridische risico’s 
 
9. Europa 
Het resterende deel van het budget voor het Plattelands Ontwikkelings Programma 2  2007-2013 
(POP2) wordt hier geprogrammeerd.  
Wijze van voortzetting van dit programma in POP3 (2014-2020) is op dit moment nog niet zeker 
 
10. Communicatie 
persbericht 
 
11. Bijlagen 

1. Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland 2012-2015 
2. Voortgangsrapportage AVP 2007-2011 incl. Samen maken we Utrecht mooier 
3. Begrotingswijziging en het instellingsbesluit reserve programma landelijk gebied 
4. Leefbaarheid en sociaal economische vitalisering naar aanleiding van Rapport  
 Randstedelijke Rekenkamer 


