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Partners in het landelijk gebied van Utrecht 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij informeer ik u dat de provinciale Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG) op 29 november 2022 door 
ons college van Gedeputeerde Staten is vastgesteld. Hierbij stuur ik u de ULG toe en wil ik u nogmaals hartelijk 
danken voor uw waardevolle inbreng in het opstellen van deze strategie. In bijlage 2 vindt u een samenvatting van 
alle reacties en hoe wij deze hebben verwerkt. Graag licht ik in deze brief de ULG en het vervolg aan u toe. 

De laatste wijzigingen in de vastgestelde ULG zijn: 
- De strategie is, zoals aangekondigd, in een toegankelijker vorm herschreven.
- De wijze waarop we nu vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak Landelijk Gebied zijn gaan werken met 9 

deelgebieden is toegevoegd.  
- De teksten over de wateropgave, de klimaatopgave, de gewenste transitie van de landbouw zijn 

verduidelijkt.
- En de wens de provinciale grondstrategie (in ontwikkeling) met de gebiedspartijen uit te bouwen tot een 

regionale grondstrategie is opgenomen.

De ULG gaat over hoe we de komende jaren de vele opgaven voor natuur, landbouw, stikstof, water en 
bodemdaling voor het Utrechtse landelijk gebied willen gaan uitvoeren. We doen dit in samenwerking met u en met 
onze andere gebiedspartijen met een gebiedsgerichte en samenhangende aanpak. We houden bij deze uitvoering 
rekening met wensen uit de regio. We bouwen verder op eerdere aanpakken. Het landelijk gebied staat centraal en
we verbinden thema’s in de uitvoering die nauw samenhangen: we maken keuzes voor de noodzakelijke opgaven, 
maar we besteden ook aandacht aan andere opgaven.

We zorgen voor samenwerking op drie schaalniveaus:  
1. Het provinciale niveau; 
2. het regionale niveau; 
3. en het gebiedsniveau (vaak op polderniveau). 

ONDERWERP Uitvoeringsstrategie Landelijk 
Gebied vastgesteld

DATUM 30-11-2022
DOCUMENTNUMMER UTSP-1512015602-1434
REFERENTIEDATUM 29-11-2022
VAN Onno Raijmakers

TELEFOONNUMMER +31622451638
E-MAILADRES onno.raijmakers@provincie-

utrecht.nl
DOMEIN/OPGAVE SLO
TEAM PL1

BIJLAGE Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied, GS 29-11-2022



2 van 2

De provincie is opgedeeld in twee regio’s: Utrecht Oost en Utrecht West. Breed samengestelde regiostuurgroepen 
maken regio-agenda’s. Dit doen we op basis van de gebiedsagenda’s van de 9 deelgebieden. In deze agenda’s 
verbinden we de noodzakelijke opgaven en wensen in de gebieden met de overige opgaven en wensen. Als de 
wensen niet samengaan, lossen we dit samen op. De regio-agenda’s vormen samen het begin van het Provinciale 
Gebiedsprogramma. Dit Gebiedsprogramma wordt ook de basis voor ons overleg met het Rijk over de financiering 
van de opgaven vanuit het Transitiefonds.

We maken met de regiopartijen uitvoeringsafspraken over deze regio-agenda’s. We leggen die vast in 
interbestuurlijke regioprogramma’s. Alle partners stellen deze regio-programma’s vast. Iedere partner is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen deel. We kunnen ook kiezen voor gezamenlijke uitvoering.
Wij vragen aan de uitvoerende partners lange betrokkenheid en willen deze ULG-werkwijze goed ondersteunen. 
We bespreken met andere overheden en organisaties wat onze aanpak voor hen betekent. We vertrouwen erop 
dat we het hier samen over eens kunnen worden. Zo zorgen we samen voor een goed afgestemde uitvoering. We 
leren hierbij door te doen en houden ruimte voor overleg om dingen aan te passen.

Op verzoek van Provinciale Staten willen wij ook met u bezien of het uitdaagrecht een plek kan krijgen in de 
uitvoering in het Landelijk Gebied (zie ULG pag. 24). Ook willen we u vragen of u met ons het PARK-advies 
Landschap van verlangen PARK_advies_landschappen_van_verlangen_2022     over verschillende aspecten van 
energiewinning in het landelijk gebied van Utrecht aan de hand van enkele voorbeelden verder zouden willen 
ontwikkelen.

Zoals bekend heeft het Rijk 25 november jl. vier brieven naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van het
landelijk gebied, zoals door het Rijk wordt vastgelegd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Wij 
bespreken deze brieven in week 49 in ons college van Gedeputeerde Staten en zullen u dan snel nader berichten 
over hoe wij daarmee verder willen gaan. In januari willen wij de eerste voorverkenning voor het provinciale 
gebiedsprogramma (in het kader van het NPLG) gereed hebben. 

Wij gaan ervan uit, dat wij deze samen met u in de maanden daarna in de nieuwe sturingsstructuur kunnen 
uitwerken. We gaan zo snel mogelijk de regionale en provinciale stuurgroepen inrichten. 

Nogmaals dank voor uw inbreng en ik nodig u van harte uit om met ons verder invulling te geven aan de 
ontwikkeling van ons mooie en levendige Utrechtse landelijk gebied. 

Voor vragen over deze brief of meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Steurrijs (jan.steurrijs@provincie-
utrecht.nl of 06-34177114)

Met hartelijke groet,

drs. W.R.C. (Mirjam) Sterk,
Gedeputeerde Natuur/Landbouw/ Bodem en Water/Sport en Bestuur
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