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SGP 1 Goed dat de urgentie wordt gevoeld en dat daar ook 
daadwerkelijk wat mee wordt gedaan. We hebben wel vragen bij 
de precieze invulling. We zouden hier, afhankelijk van de 
beantwoording, ook wel graag met de gedeputeerde over van 
gedachten wisselen. 
- Wat is er na de drie documenten en het optuigen van een 
overlegorgaan nog meer nodig om het landelijk beleid goed te 
kunnen uitvoeren? Met andere woorden, hebben we dan niet wat 
we moeten hebben?

De gehele concernopdracht richt zich op drie delen:
 Het ontwikkelen van drie producten (afwegingskader of proces om te 

komen tot afweging, een meer gedeelde gebiedsgerichte aanpak en de 
daarbij passende in- en externe sturing en samenwerking;

 Het bijstellen/aanpassen/samenvoegen van de bestaande 
(gebiedsgerichte) uitvoeringsprogramma’s;

 Het uitwerken van een uitvoeringsstructuur intern en extern (eventueel 
aanpassen huidige rol gebiedscommissie Utrecht West en het tijdelijke 
alternatief voor Utrecht Oost).

Deze drie delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Vanuit de bestaande 
programma’s ontwikkelen we de drie producten. Op basis hiervan maken we de 
keuze over de gebiedsgerichte aanpak en aansturing (bv. gebiedsindeling, rol 
provincie per gebied en passende governance). Dat kan uiteindelijk gevolgen 
hebben voor de huidige werkwijze in die programma’s en voor de (tijdelijke) 
overlegorganen. De grote behoefte aan een (meer) integrale aanpak betekent in 
de huidige praktijk al dat verbinding en afstemming tussen de verschillende 
programma’s noodzakelijk is. De verwachting is dat dit zich uiteindelijk zal 
vertalen in een aangepaste programmastructuur en uitvoeringsstructuur.

2 Welke positie krijgt het nieuwe overlegorgaan dat per 1 oktober 
2021 moet functioneren precies? Graag ook schetsen wat de 
verhouding wordt met de Gebiedstafel stikstof Utrecht-Oost.

Het nieuwe tijdelijk overlegorgaan voor Utrecht Oost richt zich op de periode 
totdat een nieuwe (vaste) externe overlegstructuur is uitgewerkt. Door het 
stoppen van (de gebiedsraad) O-gen wordt op dit moment vanuit zowel de 
provincie als de gebiedspartners een structureel (bestuurlijk) overlegplatform 
gemist. Doel is dit overleg te benutten voor het onderling informeren en 
afstemmen over onderwerpen die in het landelijk gebied in het oostelijk deel van 
de provincie spelen. De invulling en werkwijze wordt de komende maanden 
nader uitgewerkt. De insteek is dat dit overlegplatform breder is samengesteld 
dan de gebiedstafel stikstof Utrecht Oost. Maar er zal zeker een overlap in de 
samenstelling zijn, zoals die ook nu zichtbaar is tussen de gebiedstafel stikstof 
Utrecht West en de gebiedscommissie Utrecht West.

3 Hoe is dit plan afgestemd met gebiedspartijen? Is er draagvlak 
voor?

Over de nieuwe aanpak is gesproken met de voorzitter en secretaris van de 
gebiedscommissie Utrecht West. De versnelling van de uitvoering en de wijze 
waarop de gebiedspartijen in de voorgestelde aanpak worden betrokken wordt 
door hen ondersteund. 
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