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MEMORANDUM 
 

 

 

DATUM 9‑1‑2023 

VAN Mirjam Sterk 

AAN Provinciale Staten 

  

  

In de vergadering van de commissie RGW van 23 november 2022 heb ik u toegezegd een memo te sturen waarin 

ik toelichting geef op welke manier Provinciale Staten betrokken wordt bij het opstellen van het provinciale 

gebiedsprogramma voor het landelijk gebied. Dit gebiedsprogramma noemen we het Utrechts Programma 

Landelijk Gebied (UPLG). Met dit memo vul ik deze toezegging in. 

 

Het opstellen van het UPLG is een proces dat nog erg in beweging is. Zoals u weet zijn nog niet alle doelen bekend 

en wordt het landbouwakkoord, dat perspectief moet geven voor de agrarische sector, pas in het voorjaar verwacht. 

Anderzijds wordt van de provincie wel verwacht om voor 1 juli een door Gedeputeerde Staten een in concept 

vastgesteld UPLG aan te bieden aan het Rijk. Na de toetsing van dit concept door het Rijk zal de definitieve 

vaststelling van het UPLG door Provinciale Staten kunnen plaatsvinden in het najaar 2023. Belangrijk is dat u als 

Provinciale Staten goed betrokken wordt bij het opstellen van het UPLG. 

 

Om u zo goed als mogelijk te informeren en te consulteren stel ik het volgende proces voor: 

11 januari 2022:   Informatiesessie over stand van zaken UPLG en de gebiedsagenda’s voor de  

9 onderscheiden deelgebieden. 

We informeren u over de laatste stand van zaken en geven een eerste doorkijk 

in de dilemma’s en denklijnen. 

Februari 2023:   Statenbrief IJkmoment voorverkenning UPLG 

    We informeren u via een Statenbrief over de Voorverkenning UPLG 

April/mei 2023:   Informerende bijeenkomsten over Natuurdoelanalyses en Gebiedsagenda’s 

Middels een nader te bepalen aantal bijeenkomsten informeren we u over de 

inhoud van de 6 verschillende Natuurdoelanalyses voor de stikstofgevoelige 

N2000-gebieden en de 9 gebiedsagenda’s die zijn opgesteld in het kader van 

de Gebiedsgerichte Aanpak. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we dieper in op 

de negen deelgebieden 

Mei 2023:   Consulterende bijeenkomst concept UPLG 

Tijdens deze bijeenkomst consulteren we u over de conceptversie van het 

UPLG 

Juni 2023: Besluitvorming Gedeputeerde Staten over het concept UPLG en aanbieding 

aan ministerie van LNV en de Ecologische Autoriteit 

We informeren u via een Statenbrief over de vaststelling van het concept 

UPLG en de aanbieding aan het ministerie van LNV 

Najaar 2023: Verwerking reactie van ministerie van LNV en ecologische autoriteit en 

besluitvorming Gedeputeerde Staten 

Najaar 2023: 7 november: Besluitvorming Gedeputeerde Staten over UPLG 

 29 november: bespreking UPLG in commissie RGW 

 13 december: bespreken UPLG in Provinciale Staten  

 

 


