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  Datum inboeken :  

Openbaar  Ja Internet /Nee 

naar RAAD Ja OR  Nee 

Communicatie Nee Europese regelgeving Nee 

via COMMISSIE  Ja  

Anders:  
  

 
Onderwerp : Uitvoeringsstrategie landelijk gebied  
  
Advies  : Kennisnemen van vastgestelde uitvoeringstrategie landelijk gebied, via 

ingekomen stukken delen met de raad. 

 

Datum Ambtenaar Pho Griffier 
Afdelings-

hoofd 

15 december 2022  K. Kuperus         

 

Additioneel Advies Paraaf: 

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_St»  
  

«VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»  «VrijeVelden_AdditioneelAdvies_Iterate_En»   

 Conform 

advies 

Bespreken Datum Opmerkingen 

Burgemeester MJ  221219  

Wethouder HJM  221219  

Wethouder DdK  221219  

Wethouder MvdG  221219  

Secretaris DR  221219  

 
 

 

 

Datum vergadering B&W: 20 december 2022 Agendapunt: O15. 

Besluit: 

Openbare besluitenlijst B&W vergadering d.d. 20 december 2022: 

Akkoord. 

 

 

 

 

 

 

Retour naar afdeling op: 

Ter archivering aangeboden op:  
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Inleiding 

De provincie Utrecht heeft na een eerdere consultatie de Uitvoeringstrategie Landelijk Gebied 

vastgesteld. Wij stellen voor kennis te nemen van het vastgestelde document en dit via de 

ingekomen stukken te delen. 

 

De ULG gaat over hoe de provincie de komende jaren de vele opgaven voor natuur, landbouw, 

stikstof, water en bodemdaling voor het Utrechtse landelijk gebied wil gaan uitvoeren. In 

samenwerking met gemeenten en met andere gebiedspartijen met een gebiedsgerichte en 

samenhangende aanpak.  

 

De provincie is opgedeeld in twee regio’s: Utrecht Oost en Utrecht West. Breed samengestelde 

regiostuurgroepen maken regio-agenda’s. Op basis van de gebiedsagenda’s van de 9 

deelgebieden. In deze agenda’s worden de noodzakelijke opgaven en wensen in de gebieden 

verbonden met de overige opgaven en wensen. Het Gebiedsprogramma wordt ook de basis 

voor overleg met het Rijk over de financiering van de opgaven vanuit het Transitiefonds. 

 

Gelet op de rijksbrieven wil de provincie in januari 2023 de eerste voorverkenning voor het 

provinciale gebiedsprogramma (in het kader van het NPLG) gereed hebben.  

 

Woudenberg is voor een klein deel opgenomen in het deelgebied Utrechtse Heuvelrug, maar 

voornamelijk in het deelgebied Eemvallei. Deze laatste indeling hangt samen met de 

samenwerking in de Regio Amersfoort (Ontwikkelbeeld en Handelingsperspectief 

Buitengebied). Het ULG geeft ruimte dat de uiteindelijke gebiedsprocessen zich niet perse aan 

deze bestuurlijke grenzen hoeven te houden. Wij zullen bestuurlijk en ambtelijk de komende 

tijd bezien op welke wijze (los van deze indeling) de belangen van ons landelijk gebied het 

beste gediend kunnen worden.   

 

Samenvatting 

Kennisnemen en delen met de raad.  


