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DATUM 1-12-2021 

AAN Commissie RGW / Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot  

ONDERWERP Tijdelijke invulling bestuurlijk overleg opgaven Utrecht-Oost na O-gen 

 
Voor de commissie RGW van 16 juni 2021 was de Statenbrief Vervolg Uitvoeringsstrategie landelijk gebied 
(kenmerk 2021RGW110) geagendeerd. In deze Statenbrief is aangegeven dat gewerkt wordt aan een tijdelijke 
invulling voor het bestuurlijk overleg over de opgaven voor het Landelijk Gebied in Utrecht-Oost. Die is nodig na 
het stopzetten van de werkzaamheden door de Gebiedsraad O-gen. In dit memo wil ik de Staten informeren over 
de wijze waarop de provincie de tijdelijke invulling vorm geeft. 
 
De afgelopen  maanden  is  met  bestuurders van gemeenten, landbouworganisaties en natuur- en milieu-
organisaties gesproken over de behoefte en noodzaak aan afstemming en informatie-uitwisseling tussen 
gebiedspartijen en de provincie Utrecht na het stopzetten van de werkzaamheden door O-gen. Daarbij is 
aangegeven dat de provincie  een (nieuwe) Uitvoeringsstrategie voor het landelijk gebied voorbereidt. Onderdeel 
daarvan  is dat we bekijken hoe de samenwerking met de gebiedspartijen het beste kan worden vormgegeven. De 
verwachting is dat daar eind 2022 meer zicht op is.  
 
De vraag die in deze gesprekken op tafel is gelegd is of er in de tussenliggende periode behoefte is aan een tijdelijk 
(bestuurlijk) platform. Of dat reeds bestaande  overlegstructuren waar de provincie Utrecht op dit moment niet bij 
is aangesloten, zoals het Landbouwnetwerk Foodvalley en de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, in de tussentijd 
daar invulling aan kunnen geven.  
 
De bestuurders bevestigden dat er behoefte is aan afstemming en informatieuitwisseling na het stopzetten van de 
werkzaamheden van O-gen. Ze gaven tevens aan dat het voor de tussenliggende periode niet wenselijk is om een 
nieuw bestuurlijk overlegplatform in te richten. Aansluiting bij bestaande overlegstructuren door de provincie kan 
voor nu in deze behoefte voorzien. 
 
Om de afstemming en informatie-uitwisseling tussen de provincie en de gebiedspartijen tijdelijk beter in te vullen 
sluit de provincie aan bij de volgende overleggen: 
• Het Landbouwnetwerk Foodvalley; 
• De Stuurgroep Kromme Rijnlandschap; 
• Het periodiek overleg van natuur- en milieu organisaties. 
 
Naast deze drie voor haar nieuwe overlegstructuren participeert de provincie in Utrecht-Oost in de Stichting  
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en in de gebiedstafel Stikstof-Oost.  
 
Ik ben van mening dat door deze extra inzet van de provincie de afstemming en informatie-uitwisseling met de 
gebiedspartijen in het oostelijk deel van de provincie voor de tijdelijke situatie voldoende geborgd is. 


