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2010RGW80 Bijlage 1 Statenbrief: Proces van de Mid Term Review van het ILG 
 

Aanleiding 
In dit deel van deze brief  willen wij u informeren over de stand van zaken rond het proces rond de 
MTR van het ILG. Aanleiding voor de MTR is de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG art 7.3) die 
bepaalt dat halverwege de ILG-periode een tussenevaluatie genaamd ‘Mid-term Review’ (MTR) dient  
plaats te vinden. Rijk en provincies hebben in 2006 Bestuursovereenkomsten (BO) afgesloten, waarin  
afspraken zijn gemaakt over inhoudelijke eisen en onderwerpen.  
 
Met het rijk is afgesproken dat de MTR een informatief karakter en geen verantwoordingskarakter 
heeft. Wel kan het leiden tot een herschikking van middelen. Dit kan plaatsvinden binnen provincies 
tussen doelen en de provincies kunnen onderling herschikken binnen doelen. Tevens is de MTR een 
moment om nadere afspraken te maken over een aantal onderwerpen, zoals de nulsituatie, de te 
leveren prestaties, de beschikbare budgetten en de proceskosten (waaronder de uren van de 
uitvoeringsorganisaties zoals DLG). Daarmee heeft de MTR niet meer een louter informatief karakter. 
De besluitvorming over de in de looptijd van de BO gebleken financiële knelpunten is inmiddels 
doorgeschoven naar de MTR in 2010.  
 
Aanpak ILG op provinciaal niveau 
In bijlage bij dit deel van de Statenbrief  is de aanpak van het ILG  kort weergegeven. Deze aanpak 
vloeit voort uit het door PS vastgestelde kaderdocument (PS 11 december 2006), de vastgestelde 
gebiedsprogramma’s (PS december 2007) en is ook beschreven in de jaarlijkse Voortgangsrapportages 
die u heeft vastgesteld. 

De (politieke) omgeving van het MTR. 
De MTR  vindt plaats in een dynamische politiek-bestuurlijke omgeving. Al voor de kabinetscrisis van 
afgelopen februari was duidelijk dat er in 2010 diverse besluiten zouden worden genomen cq in 
voorbereiding waren, die van invloed zijn op de verdere uitvoering van het ILG tot 2013. Gedoeld 
wordt dan op de grote heroverwegingsoperatie, de begrotingsbehandeling 2011 en deze MTR. De 
kabinetscrisis heeft deze situatie veranderd in die zin, dat de financiële consequenties van de MTR 
controversieel zijn verklaard, zodat het kabinet met de resultaten niks zal kunnen doen. Daarmee 
wordt de MTR primair factfinding en beleidsarm en in die vorm zal het waarschijnlijk een rol spelen 
in de kabinetsformatie. In deze formatie zal immers de vraag hoe het nieuwe kabinet  wil omgaan met 
de bestuurlijke ambities van het ILG  in het nieuwe financiële perspectief n.a.v. de 
heroverwegingsoperatie, ongetwijfeld een rol spelen. De door de provincies behaalde resultaten en 
aangegane verplichtingen op langere termijn in de lopende ILG-periode kunnen daarvoor input 
leveren. De onderhandelingen voor deze kabinetsformatie zullen spoedig na 9 juni op gang komen, 
zodat het zaak is op dat moment zicht te hebben op de feitelijke uitkomsten van de MTR. 
 
De MTR-aanpak in Utrecht. 
De MTR heeft alleen betrekking op de bestuursovereenkomst tussen rijk en gezamenlijke provincies 
en  heeft als onderdeel van de BO dus uitsluitend betrekking op de afspraken tussen rijk en 
provincie(s).  
In Utrecht heeft u per gebied integrale gebiedsprogramma’s vastgesteld voor de Agenda Vitaal 
Platteland. Daarbij is geen scheiding gemaakt tussen de afspraken rijk-provincie 
(Bestuursovereenkomst ILG) en het provinciale deel. 
Bij de opzet voor de MTR rapportage is gekozen voor een gescheiden Rijk-provincie MTR (ook al 
vanwege de bredere IPO-insteek met een landelijke rapportage) met daarnaast een provinciale MTR-
rapportage over het  gehele AVP dus de AVP-MTR Utrecht over afspraken rijk, provincie en derden 
en dan met name in de Utrechtse aanpak met de gebieden en gebiedscommissies.  
Om te kunnen onderbouwen dat uitvoering door provincie van het ILG tot aantoonbare meerwaarde 
leidt, is het belangrijk om de ervaringen/resultaten met het brede AVP mee te nemen in de MTR . 
Bijvoorbeeld waar het gaat om het in beeld brengen van synergievoordelen. 
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In het proces van de Utrechtse MTR worden  2 sporen onderscheiden  
 
Spoor 1: IPO
Het eerste spoor loopt  via IPO. Hierin trekken we in m.n. het eerste half jaar van 2010 gezamenlijk op 
als provincies. Doel van de MTR in IPO-verband is het verkrijgen van  inzicht in de voortgang van de 
geleverde prestaties en de uitputting van het budget, de (mate van) doelrealisatie en de kwaliteit van de 
processen bij de uitvoering van de ILG-bestuursovereenkomsten in de periode van 2007 tot en met 
2009. Deze voortgang wordt  gekoppeld aan een prognose voor de resterende periode t/m 2013. Op 
basis hiervan worden voorstellen gedaan voor de verbetering van de uitvoering van het ILG in de 
tweede helft van de ILG-periode. Hierbij moeten de diverse afspraken, die sinds 2006 zijn 
“doorgeschoven” naar de MTR, worden betrokken.  
In de jaren 2007 en 2008 is er door de provincies richting LNV uitsluitend cijfermatig gerapporteerd 
over de voortgang van de uitvoering van de BO (via de zgn jaarlijkse PEIL-rapportage). Deze is door 
LNV omgezet in een landelijke rapportage aan de Kamer.  
De MTR moet echter niet alleen gaan om en over de cijfers, maar vooral over “het verhaal achter de 
cijfers”. Er is in de afgelopen periode namelijk meer gedaan en bereikt dan alleen hectares en meters. 
Bovendien zijn veel zaken in gang gezet en zijn verplichtingen aangegaan, waarvan de prestaties de 
komende jaren en zelfs in de 2de ILG-periode gerealiseerd gaan worden. Ook zal de veranderende 
maatschappelijke en politieke context waarin het ILG zich afspeelt (met name de grote 
‘heroverwegingen’ die op stapel  staan en de (al gebleken) financiële knelpunten)  in het traject  
moeten worden meegenomen.   
 
In IPO-verband is een gezamenlijke  ambtelijke IPO-LNV Projectgroep MTR gevormd, met daarin per 
landsdeel een vertegenwoordiger van de 12 provincies. Utrecht wordt vertegenwoordigd door Noord 
Holland in het landsdeel –west (NH,ZH, Flevoland en Utrecht). Op directie niveau is er een stuurgroep 
vanuit IPO en LNV en  bestuurlijk valt dit traject onder de IPO-adviesgroep Landelijk Gebied, waarin 
de portefeuillehouder ILG zitting heeft. De afdeling ILG coördineert de MTR-inbreng in IPO. 

Binnen dit spoor van  IPO-MTR traject worden 2 fases onderscheiden: een rapportage deel (feiten en 
cijfers op een rijtje;de feitelijke MTR) in het eerste kwartaal van 2010 en onderhandelingsdeel 
(conclusies over consequenties voor afspraken in BO) in het tweede kwartaal. 15 juli is de landelijke 
eindrapportage gepland, die dan pas naar buiten wordt gebracht. 

In de IPO-aanpak  is de opzet en indeling van de MTR als volgt: 
In het project onderscheid IPO drie samenhangende domeinen: 
• Het domein Prestaties & Budgetten (P&B): informatie over de geleverde prestaties van de 

provincies over de afgelopen drie jaar en de daarbij bestede budgetten.  
• Het domein Operationele Doelen (OD): de informatie die nodig is om de doelbereiking te kunnen 

meten 
• Het domein Procesinformatie (PI) de informatie over de samenwerking tussen partijen, de werking 

van procedures en processen.

Voor elk domein is een format opgesteld om goed vergelijkbare informatie per provincie te 
verzamelen. Op basis de ingevulde formats per provincie formuleert de IPO-LNV projectgroep het 
samenhangende provincies-brede verhaal: “het verhaal achter de cijfers”. 
Dit ”verhaal achter de cijfers” moet het verbindende element tussen de drie domeinen worden.
Daarnaast zijn er in de looptijd van de BO een aantal onderwerpen/knelpunten geagendeerd, die in de 
MTR  aan de orde moesten komen c.q. opgelost moesten worden. Dit zijn de zogenaamde ‘losse 
eindjes’. Deze worden in MTR-rapportage in beeld gebracht 
 
De focus heeft dus  tot 1 april gelegen op het verzamelen van de feiten en cijfers om te komen tot 
vulling van de genoemde formats (factfinding). Op 1 april is conform de afspraken uit de BO de 
weerslag daarvan in de vorm van de (cijfermatige) PEIL-rapportage geleverd aan LNV. Deze 
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rapportage is als bijlage bij de Statenbrief ter kennisneming bijgevoegd. Om deze cijfers in context te 
kunnen plaatsen  is voor uw commissie een  beleidsmatige notitie bijgevoegd om het “verhaal achter 
deze cijfers” te vertellen , eveneens ter kennisneming. Voor dit “verhaal” hebben wij gebruik gemaakt 
van de informatie die via de formats Operationele doelen ambtelijk aan IPO wordt geleverd voor de 
landelijke MTR-rapportage. (de ingevulde formats liggen ter inzage). 
Het format Procesinformatie gaat ook op 1 april in ambtelijke status naar het IPO en is beschrijvend 
van aard en op hoofdlijnen. De informatie hiervoor is o.a. verzameld via interviews met 
vertegenwoordigers van de bij de ILG-uitvoering betrokken partijen. IPO en LNV hebben  
afgesproken dat 4 werkweken na 1 april de provincies nog de gelegenheid krijgen de cijfers te toetsen 
op optelbaarheid en juistheid. Achtergrond hiervan is de gebleken instabiliteit van de cijfers van m.n. 
DLG over cijfers over grond. 
Na 1 april wordt op basis de aldus verkregen informatie de analyse gemaakt voor de landelijke 
rapportage, die moeten leiden tot verbeteringsvoorstellen.  Deze voorstellen krijgen dan een plaats in 
de landelijke eindrapportage, die vooralsnog op 15 juli staat gepland. 
 
In deze lopende analysefase worden ook de afspraken die naar de MTR zijn doorgeschoven ( de “losse 
eindjes”) meegenomen. Dat geldt ook voor het benutten van herschikkingmogelijkheden door 
provincies en  eventueel tussen provincies. In de landelijke eindrapportage zullen daar nadere 
afspraken over vastgelegd worden.   
 
In het komende kwartaal  is  2 keer  bestuurlijk overleg voorzien in IPO-verband met  LNV over de 
MTR-resultaten n.l. begin april en half juni (gezocht wordt naar een datum voor de verkiezingen zodat 
voor de kabinetsformatie de informatie de MTR kan worden ingebracht). 
 
Gelet op het bijzondere karakter van de MTR  informeren wij u nu reeds actief over de gerealiseerde  
prestaties en budgetten met in hoofdlijnen het verhaal daarachter. Wij willen graag afspraken maken 
met PS over de wijze en de momenten waarop u betrokken wilt worden in dit IPO-traject, gelet op het 
vergaderschema van uw commissie en het beschreven dynamische besluitvormingstraject, waarin de 
eindrapportage pas op 15 juli beschikbaar komt en openbaar wordt gemaakt.. 
 
Spoor 2: MTR AVP-Utrecht

De landelijke MTR is een goed moment om ook een evaluatietraject te lopen voor het gehele AVP-
programma. Dat biedt de mogelijkheid om ook voor het AVP als geheel te bezien welke 
verbeteringsmogelijkheden (o.a. qua (bij)sturing) er zijn voor de komende periode tot 2013 op basis 
van de behaalde prestaties en bestede budgetten in het totale AVP-programma. Daarbij betrekken wij 
dan ook de verkregen informatie over het proces en organisatie. De landelijke MTR leidt in feite tot 
het naar voren trekken van de reguliere Voortgangsrapportage  aan uw Staten (jaarlijks begin juli) naar 
het voorjaar. Die versnelling biedt ons de kans om uitkomsten van de landelijke MTR mee te nemen in 
provinciale evaluatie van het AVP-programma in het najaar en dan aan te sluiten bij de jaarlijkse 
kaderbrieven. Daarin kunnen dan eventuele herijkingen meegenomen worden. Voor de invulling van 
deze MTR AVP-Utrecht kunnen wij gebruik maken en voortborduren op de inmiddels al verzamelde 
(beleids)gegevens voor de landelijke MTR.  
 
De positie en verantwoordelijkheden van de gebiedscommissies in het AVP brengen met zich mee dat  
deze commissies in de besluitvorming een duidelijke plaats krijgen. 
Om hen ook nu al bij de voortgang van het landelijke MTR  te betrekken en met hen afspraken te 
maken over het te volgen traject voor de MTR AVP-Utrecht zal de portefeuillehouder ILG op 21 april 
a.s. overleg met de voorzitters van de gebiedscommissies hebben. Daarin zal hij hen ook informeren 
over de gerealiseerde resultaten op basis van de gegevens uit de PEIL 2009 en het Verhaal van 
Utrecht. In dit gesprek zal de te volgen grondstrategie in de gebieden een prominente plaats innemen. 
 
Aan de hand van de uikomsten van dat overleg zullen wij zo nodig aanvullende voorstellen doen voor 
de nadere uitlijning van dit proces en een voorstel aan uw staten voorleggen.  
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Bijlage Proces MTR ILG: Aanpak ILG op provinciaal niveau 
 
De provincie heeft de uitvoering vormgegeven door het opstellen van een integrale programmering 
Agenda Vitaal Platteland (AVP), waarin de BO en de eigen provinciale ambities zijn opgenomen 
Het programma AVP is opgebouwd uit zogenaamde gebiedsprogramma’s. Deze programma’s zijn 
door PS vastgesteld. Er zijn gebiedsprogramma’s opgesteld voor De Venen, Utrechtse Waarden, 
Utrecht-Midden, Kromme Rijn, Gelderse Vallei-Eemland en de Utrechtse Heuvelrug. Binnen elk 
gebiedsprogramma worden drie hoofdthema’s onderscheiden. Dit zijn natuur, landschap & 
cultuurhistorie en sociaal economische vitalisering. In het programma van de Gelderse Vallei-Eemland 
is reconstructie als apart thema opgenomen. Voor elk gebied is ook een post voor proceskosten 
opgenomen. Per thema zijn de te behalen doelen vastgesteld, die gezamenlijk het programma vormen. 
Diverse gebiedsoverstijgende onderwerpen zijn ondergebracht in een programma Provinciebreed dat 
door de provincie wordt beheerd. 
Wezenlijk voor de procesmatige aanpak met gebiedscommissies van de provincie Utrecht is 
dat het  in  het gebiedsprogramma zoveel mogelijk is getracht het eigenaarschap van de opgave bij het 
gebied te leggen. 
 
De programmering betreft een periode van zeven jaar (2007-2013). In totaal omvat het AVP  een 
investering van circa € 684 mln. De doelen en prestaties  die in het programma zijn opgenomen komen 
voort uit vastgesteld beleid van provincie en Rijk (o.a. de realisatie van de EHS, de aanpak van 
verdrogingbestrijding, de realisatie van Recreatie om de Stad en de uitvoering van het 
reconstructieplan Gelderse Vallei Utrecht-Oost). Het Rijk heeft voor de inzet van middelen afspraken 
vastgelegd in de Bestuursovereenkomst van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). GS heeft 
hiermee ingestemd in december 2006, en deze is herzien in december 2008 en 2009. 
De inzet van  provinciale middelen is gekoppeld aan de prestaties in de BO en aan operationele doelen 
op beleidsthema’s in het Overig provinciaal programma. Het Rijk stelt capaciteit beschikbaar door het 
inzetten van de Dienst Landelijk Gebied (DLG ), circa  55.000 uur per jaar. De provincie stelt haar 
eigen apparaat beschikbaar en (extra) financiële middelen in de vorm van procesgeld. 
De beschikbare middelen van het Rijk zijn opgenomen in de provinciale begroting Aan de BO koppelt 
de provincie ook Europese middelen die in het kader van het Plattelands Ontwikkeling Programma 
(POP-2) beschikbaar zijn gesteld 
 
De programmacyclus omvat meerjaren gebiedsprogramma’s (2007-2013). Op basis hiervan stellen de 
AVP gebieden jaarlijks een uitvoeringsprogramma (UP) op, aangevuld met een UP Provinciebreed. 
Deze programma’s worden jaarlijks door GS vastgesteld. In het UP staan prestaties en middelen. Op 
grond van de som van alle UP’s wordt bij vaststelling het subsidieplafond vastgesteld. Een vastgesteld 
uitvoeringsprogramma is de grondslag (trekkingsrecht), waarop subsidies en opdrachten kunnen 
worden verleend voor prestaties die zijn opgenomen in het UP. 
 


