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Onderwerp Statenbrief: evaluatierapport gebiedscommissies Agenda Vitaal Platteland 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Eind 2011 hebben PS besloten het aantal Agenda Vitaal Platteland Gebiedscommissies van zeven terug te 
brengen tot drie. De drie nieuwe commissies functioneren nu bijna drie jaar. Dit vormde aanleiding om in een 
korte evaluatie te bekijken of de commissies naar tevredenheid functioneren en welke verbetermogelijkheden er 
zijn. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een rapportage die nu ter informatie voorligt. 
 
Voorgeschiedenis 

Agenda Vitaal Platteland (AVP) werkt met gebiedscommissies. Hierin zitten bestuurlijke vertegenwoordigers 
vanuit medeoverheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven in het gebied. In 2011 hebben PS het 
Kaderdocument AVP 2012 – 2015 vastgesteld. Daarin is opgenomen dat er in deze programmaperiode wordt 
gewerkt met drie gebiedscommissies: Utrecht-west, Kromme Rijnstreek en Vallei en Heuvelrug. 
 
Essentie / samenvatting: 
 
Wat zijn gebiedscommissies en wat doen ze 

De gebiedscommissies zijn een belangrijke partner van de provincie als het gaat om het genereren van draagvlak 
in de streek voor de realisering van de opgaven van provincie en gebiedspartijen. Zij doen dit aan de hand van de 
kaders die de provincie heeft vastgelegd in het Kaderdocument AVP. Daarbij hebben wij de gebiedscommissies 
gevraagd de provinciale opgaven te koppelen aan de lokale opgaven als daar synergie mee wordt bereikt. 
Hieraan hebben de gebiedscommissies invulling gegeven in hun gebiedsprogramma. Vanuit een formeel 
adviserende positie, speelt de commissie een belangrijke rol in het voorbereiden en organiseren van de uitvoering 
van het gebiedsprogramma. De gebiedscommissie doet dit onder meer door: 
•  het waar nodig organiseren van gebiedsprocessen die resulteren in voorstellen aan de provincie over 

realisatie van de opgaven; 
•  het voorbereiden van inrichtingsplannen voor deelgebieden die ter vaststelling aan gedeputeerde staten 

worden aangeboden; 
•  het begeleiden van de realisatie van inrichtingsplannen; 
•  het adviseren over grondaankopen, verkopen en ruilingen de benodigd zijn voor de realisatie van het gebieds-

programma; 
 
Wij sturen de gebiedscommissies aan op onze doelen, zoals vastgelegd in het Kaderdocument, de 
gebiedscommissies zorgen voor de realisatie. De provincie gaat dus over het ‘wat’, de gebiedscommissies over 
het ‘hoe’. De rol van de gebiedscommissie is vastgelegd in een door GS vastgesteld instellingsbesluit.  
 
De drie gebiedscommissies worden ambtelijk ondersteund door twee programmabureaus (West en Oost). De 
gebiedscommissies ontvangen een bijdrage voor het instand houden van de programmabureaus (samen € 0,75 
mln. per jaar). Voor het realiseren van projecten stelt de provincie formatie beschikbaar op basis van detachering. 



 

  

 
Enkele opgaven zoals Groot Mijdrecht Noord en Bethunepolder worden alsnog direct door de provincie 
aangestuurd. Dit gaat om opgaven met een groot bestuurlijk belang of waarbij de kaders voor de uitvoering nog 
onvoldoende duidelijk zijn.  
 
De belangrijkste bevindingen bij de evaluatie 
Voor de evaluatie zijn 20 personen geïnterviewd, die vanuit verschillende invalshoeken bij de gebiedscommissies 
zijn betrokken. De resultaten van die interviews zijn in het rapport verwerkt en voorzien van aanbevelingen. Het 
rapport kent een algemeen gedeelte (gebiedscommissies breed) en een gedeelte waarin wordt ingegaan op 
bevindingen die specifiek zijn voor één gebiedscommissie. 
 
De belangrijkste conclusies (gebiedscommissies breed) zijn dat: 

1. Er in brede zin wordt ervaren dat de gebiedscommissies een meerwaarde hebben voor de realisatie van de 
provinciale doelen. En dat de gebiedscommissies draagvlak en vertrouwen hebben vanuit hun gebied; 

2. Het gevoel van gezamenlijkheid en interactie tussen de gebieden kan worden verbeterd; 
3. De rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen provincie, gebiedscommissie en 

programmabureau niet altijd –voor iedereen- duidelijk zijn; 

 
Het is uiteraard goed te kunnen constateren dat de gebiedscommissies als positief worden ervaren en dat er 
sprake is van draagvlak en vertrouwen vanuit de gebieden. Deze bevindingen sluiten aan bij het beeld dat wij 
hadden en worden ook gesteund door de concrete resultaten die de gebiedscommissies in de uitvoering al 
hebben bereikt. De keuze om van zeven naar drie gebiedscommissies te gaan blijkt juist te zijn geweest en te 
werken. Het werken met gebiedscommissies sluit ook goed aan bij de volgende constateringen in het IPO 
Kompas 2020: 

Er ontstaat een nieuwe balans tussen overheid, maatschappelijk middenveld en de private sector, 
gekenmerkt door nieuwe en meer netwerken. Dit gaat gepaard met privatisering, deregulering en 
verschuiving van verantwoordelijkheden. De dynamiek van de netwerksamenleving vraagt om een 
interactieve en participatieve rol van de provincies waarbij maatschappelijke opgaven leidend zijn. 
De provincie als dé regionale overheid signaleert en agendeert, ook als de provincie geen formele positie 
heeft. Agenderen van opgaven betekent overigens niet automatisch dat de provincie zelf het voortouw 
neemt bij de aanpak. Vaak wordt de uitvoering door andere partijen ter hand genomen. De provincie 
inspireert en formuleert een regionale visie op de opgaven. 

 
De overige conclusies zijn ook herkenbaar. Aan meerdere verbeterpunten werd al gewerkt; er is daarbij ook 
sprake van aantoonbare verbeteringen.  
  
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Kennis van het functioneren van de gebiedscommissies, beschikken over aanbevelingen ter verbetering van het 
functioneren. 
 
Financiële consequenties 

geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De aanbevelingen zijn divers en zullen vooral door de gebiedscommissies en de provincie samen verder worden 
opgepakt. Wij hebben de gebiedscommissies hiertoe uitgenodigd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van de evaluatierapportage 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
De secretaris,  
 


