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1. Inleiding 
In het kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (AVP) hebben Provinciale Staten (PS) eind 2011 

vastgelegd dat het programma werkt met drie gebiedscommissies. Ook in het Coalitieakkoord is 

hier voor gekozen. Wel is in het kaderdocument vastgelegd dat van de toenmalige zeven 

gebiedscommissies zou worden teruggegaan naar drie. De drie gebiedscommissies Utrecht-West, 

Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek functioneren inmiddels drie jaar. Het is gewenst het 

functioneren te evalueren.  

2. Scope 
 Het onderzoek richt zich alleen op het evalueren van de gebiedscommissies, niet op het 

gehele AVP; 

 Het realiseren of initiëren van verbeteringen die uit de evaluatie komen maken geen 

onderdeel uit van de opdracht. 

3. Wat is de opdracht 
 Een op gesprekken met betrokkenen gebaseerde rapportage dat een correct beeld geeft van 

het functioneren van de AVP-gebiedscommissies. Daar waar sprake is van verschillende 

beelden is de rapportage waar mogelijk aangevuld met geverifieerde feiten ter onderbouwing 

van standpunten. 

 De rapportage geeft in ieder geval antwoord op de volgende vragen: 

a. Wat is de meerwaarde van de gebiedscommissies? 

b. Waar kan het functioneren beter, wat is daarbij de rol van gebiedscommissie en wat van 

de provincie? 

c. Zijn er de komende jaren ontwikkelingen te verwachten die van invloed kunnen zijn op de 

rol en de positie van de gebiedscommissies? 

d. Wat zijn de gevolgen voor de AVP-doelen als de gebiedscommissies worden 

opgeheven? 

 Aanbevelingen over verbeterpunten. 

 Aanbevelingen over de rol en positie in de komende coalitieperiode. 

4. Onderzoeksaanpak 
In het onderzoek is gebruik gemaakt van: 

1. Literatuuronderzoek 

2. Interviews met direct betrokkenen in de gebiedscommissies en daar buiten, de vragenlijst 

en de betrokkenen zijn opgenomen in de bijlagen. 
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5. Conclusie 
Dit hoofdstuk bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het onderzoek. 

Een eerste algemene constatering is dat de geïnterviewden vinden dat het werken met 

gebiedscommissies meerwaarde heeft. Het is een platform waarmee je belangrijke doelen kunt 

realiseren. Daarnaast hebben de gebiedscommissies draagvlak en vertrouwen in het gebied.  

Aanbeveling 1 
Blijf binnen AVP werken met gebiedscommissies. Wees wel kritisch en bekijk wat echt 
noodzakelijk is om door de gebiedscommissies uit te laten voeren.  
Mogelijk kan een aantal kleine projecten waarbij de opdracht heel helder en niet complex is door 
de provincie Utrecht zelf opgepakt worden.  
Hiermee leg je de focus op waar de gebiedcommissies toegevoegde waarde hebben. Aangeraden 
wordt een koppeling te maken met aanbeveling 3 waarbij je heldere afspraken maakt over rollen 
en verantwoordelijkheden. 

 

Naast bovengenoemde constatering zijn er vier belangrijke conclusies: 

1. Het ‘wij’ gevoel ontbreekt; 

2. Onvoldoende duidelijkheid van rollen en verantwoordelijkheden; 

3. Discrepantie in invulling van helder opdrachtgeverschap; 

4. Onvoldoende meting op doelrealisatie. 

Versterken ‘wij’ gevoel 

Opvallend is dat veel bevraagden beredeneren vanuit hun eigen gebied en niet zozeer vanuit de 

totale opgave die eraan ten grondslag ligt. Dit is terug te zien in het feit dat gebiedscommissies 

nauwelijks onderling samenwerken en uitwisselen. Daarnaast functioneert de ene 

gebiedscommissie anders dan de andere. Ook komt naar voren dat als de uitvoering stroef 

verloopt er een wij/zij gevoel ontstaat. Dit doet zich voor op verschillende niveau’s denk aan de 

samenwerking tussen afdeling beleid en afdeling uitvoering van de provincie Utrecht maar ook in 

de samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gebiedscommissie.  

Aanbeveling 2 
Belangrijk is om het ‘wij’ gevoel te versterken. Hiermee wordt bedoeld de onderlinge 
samenwerking binnen het gehele programma (provincie Utrecht versus gebiedscommissies). De 
onderzoekers realiseren zich dat het onderzoek zich richt op het functioneren van de 
gebiedscommissies maar in dit geval kan je het niet los van elkaar zien en willen hiermee dit punt 
onder de aandacht brengen. 
 
Benadruk de gezamenlijk opgave in gesprekken die je met elkaar hebt.  Ook dragen 
aanbevelingen 3 t/m 5 bij aan het creëren van het ‘wij’ gevoel.  
 

 

Duidelijkheid rollen en verantwoordelijkheden 

Eveneens is er onduidelijkheid over rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de 

Provincie Utrecht ,de gebiedscommissies en het programmabureau. Ondanks dat deze 

beschreven staan in de Instellingsbesluiten en Statuten bestaat er onduidelijkheid onder andere 

over wat er nu wel en niet door de gebiedscommissies wordt bepaald. Er wordt gezegd dat er 

duidelijk gecommuniceerd moet worden wanneer en waarom de provincie Utrecht projecten naar 

zich toe trekt, zoals bij de projecten Marikenland en Groot Mijdrecht-Noord. Het lijkt wel alsof de 

provincie Utrecht het naar zich toetrekt als het spannend wordt maar echte afspraken worden 

hierover niet gemaakt. Wat is dan nog de rol van gebiedscommissies en wat de rol van de 

provincie Utrecht?  

 

Er wordt een spanning ervaren tussen de formele adviesrol van de gebiedscommissie en de 

informele rol als initieerder en uitvoerder van projecten. Deze spanning wordt met name genoemd 

door de provincie Utrecht en minder vanuit de gebiedscommissies zelf.  
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De onderzoekers is opgevallen dat er een zekere mate van onbekendheid is rondom het bestaan 

van de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek, terwijl ook deze gebiedscommissie actief is. Dit 

heeft deels te maken met de structuur doordat zij gebruik maken van de diensten van coöperatie 

O-gen. 

Aanbeveling 3 
Maak heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking en 
maak deze meer expliciet. Leg deze opnieuw vast of pas de huidige plannen hierop aan. 
Belangrijk is om iedereen die te maken heeft met het AVP programma hierin te betrekken en mee 
te nemen. 

  

Discrepantie opdrachtgeverschap 

Een duidelijke discrepantie is zichtbaar tussen geïnterviewde gebiedscommissieleden enerzijds 

en vertegenwoordigers van beleidsafdelingen van de provincie anderzijds. De 

gebiedscommissievertegenwoordigers geven aan dat de provincie Utrecht zich alleen moet 

bemoeien met de ‘wat’ vraag en dus meer ruimte moeten overlaten aan de gebiedscommissies 

ten aanzien van de ‘hoe’ vraag. Terwijl de afdeling beleid van de provincie Utrecht juist aangeeft 

dat de gebiedscommissies soms te veel ruimte pakken doordat ze eigen invulling geven aan het 

gebiedsprogramma met eigen doelen en beleidskeuzes.   

En er is een beperkt aantal geïnterviewden (gebiedscommissieleden) dat vindt dat de provincie 

Utrecht juist duidelijkere (beleids)kaders moet stellen en duidelijkere opdrachten moet geven.  

Aanbeveling 4 
In aansluiting op aanbeveling 3 is het voor alle betrokkenen (provincie én gebiedscommissies) van 
belang te weten wat ieders rol is, hoe de opdrachtverlening in elkaar steekt en wie waarvoor 
verantwoordelijk  en bevoegd is. Het is aan te bevelen zowel binnen de gebiedscommissies als 
ook binnen de provinciale organisatie hier nogmaals aandacht aan te besteden. 
 

 

Rapporteren ten aanzien van doelrealisatie 

De gebiedscommissies rapporteren twee keer per jaar (voortgangs- en eindrapportage) aan 

gedeputeerde staten (GS). Hoe deze resultaten bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen 

wordt niet gerapporteerd. Oftewel hoe wordt het effect van alle maatregelen gemeten op de 

hoofddoelen biodiversiteit, landschap, cultuurhistorie, recreatie en/of leefbaarheid? 

Door verschillende betrokkenen wordt aangegeven dat het meten van de effecten de 

verantwoordelijkheid is van de beleidsafdelingen van de provincie Utrecht. De hoofddoelen zijn 

volgens betrokkenen niet altijd SMART genoeg geformuleerd en daarom is het lastig om de 

effecten te kunnen meten. Vanuit beleidsafdelingen is aangegeven dat er gewerkt wordt aan een 

monitoringssysteem om over effecten en behaalde doelen te kunnen rapporteren.  

Opvallend is dat de doelenboom die gebruikt wordt voor het AVP programma geen duidelijke 

doelenboom is conform programmatisch werken. Dit houdt in dat duidelijke strategische -ER 

doelen en SMART doelen ontbreken.  

Aanbeveling 5 
Het is aan te bevelen dat de beleidsafdelingen voor het komende nieuwe jaar (of de nieuwe 
coalitieperiode) een monitoringssysteem hebben ingericht dat over effecten en behaalde doelen 
kan rapporteren. Daarvoor is nodig dat de doelen meer SMART worden geformuleerd. Hiervoor is 
overleg en afstemming nodig tussen de afdelingen uitvoering en beleid.  
Bespreek daarnaast welke gegevens voor beleid noodzakelijk zijn om op het niveau van 
doelrealisatie te kunnen rapporteren.  
 
Evalueer vervolgens de effecten binnen het gehele AVP programma en leer uit de praktijk. Met 
het invoeren van deze activiteit wordt de beleidscyclus volledig doorlopen. 
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6. Bevindingen interviews 
De interviews zijn afgenomen met diverse betrokkenen op verschillende niveau’s. Een lijst van de 

geïnterviewden is toegevoegd als bijlage 1 bij dit rapport. De interviewvragen zijn geclusterd in 

diverse onderwerpen. Deze onderwerpen worden in de bevindingen op dezelfde manier 

geclusterd, het is niet zo dat bij elk onderwerp een aanbeveling wordt gedaan. 

Tijdens de gesprekken werd het de onderzoekers duidelijk dat de commissies Utrecht-West,  

Vallei en Heuvelrug en de commissie Kromme Rijnstreek in bepaalde aspecten verschillend zijn 

ten opzichte van elkaar. De onderzoekers hebben er daarom voor gekozen om de uitkomsten in 

vier onderdelen te splitsen.  

1. Bevindingen die voor alle drie de gebiedscommissies gelden; 

2. Bevindingen die specifiek gelden voor Utrecht-West; 

3. Bevindingen die specifiek gelden voor Utrecht Vallei en Heuvelrug; 

4. Bevindingen die specifiek gelden voor Kromme Rijnstreek. 

5.1 Algemene bevindingen drie gebiedscommissies 
Meerwaarde gebiedscommissies en meerwaarde op de volgende onderdelen: 

1. Genereren van draagvlak voor realisering beleidsdoelen AVP; 

2. Bevorderen van integrale aanpak; 

3. Kansen voor benutten; 

4. Verbeteren en versnellen van afstemming. 

 

 De meeste geïnterviewden geven aan dat de eerste drie punten als meerwaarde van de 
gebiedscommissies herkenbaar zijn. Er wordt aangegeven dat het voor de provincie 
Utrecht lastig is om op afstand en in haar eentje draagvlak te creëren in het gebied. Met 
de komst van de gebiedscommissies fungeert zij als gesprekspartner voor het gebied 
(belang van relatie/het netwerk) en wordt er meer Bottom-up in plaats van Top-down 
gewerkt, kennen de partijen elkaar beter, is het makkelijker samen een oplossing te 
vinden en worden de belangen van het gebied beter gematcht met die van de provincie 
Utrecht. 

 Het punt ‘verbeteren en versnellen van afstemming’ wordt door de meesten minder 
herkend. Dit heeft te maken met de investering en de tijd die vooraf nodig is om draagvlak 
(bij zoveel partijen) te creëren, voordat er tot uitvoering overgegaan kan worden.; 

o Ook is door een aantal opgemerkt dat de versnelling minder wordt herkend, omdat de 

omvorming van zeven naar drie gebiedscommissies en het elkaar hervinden in de 

nieuwe samenstelling ook vertragend heeft gewerkt op debehaalde resultaten van de 

gebiedscommissies tot nu toe.  Al hoewel hierin weer verschil bestaat tussen de 

gebiedscommissies Utrecht-West en Vallei en Heuvelrug, hier wordt verder op 

ingegaan in hoofdstuk 5.2 en 5.3.Voorbeelden waar wel versnelling wordt gezien zijn 

de processen van vergunningverlening en bestemmingsplanprocedures. Deze 

procedures gaan over het algemeen sneller onder andere omdat er minder 

bezwaarschriften worden ingediend. 

Duidelijkheid rol, taken en verantwoordelijkheden van gebiedscommissies tov provincie 

 Voor een aantal is dit naar eigen zeggen helder en liggen afspraken hierover vast in 
Instellingsbesluiten en Statuten. Toch heeft niet iedereen een duidelijk beeld bij wat 
precies de rollen en verantwoordelijkheden zijn tussen de provincie Utrecht, de 
gebiedscommissie en de programmabureaus. Een voorbeeld is het project ‘Binnenveld’. 
Hierin is er onduidelijkheid over opdrachtgever- en opdrachtnemerschap ontstaan. De 
provincie heeft dit op een bepaald moment naar zich toe getrokken, maar hierover is niet 
duidelijk gecommuniceerd met de partijen in het veld.  
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 Bijna de helft van de gebiedscommissieleden die geïnterviewd zijn zegt dat de provincie 

Utrecht zich meer zou moeten bezig houden met het ‘wat’ in plaats van het ‘hoe’. De 

provincie Utrecht wekt nog regelmatig de indruk dat zij zich bemoeit met de uitvoering (het 

hoe) en dat zou zij moeten loslaten. Een kwestie van verantwoordelijkheid geven aan èn 

vertrouwen hebben in het gebied; 

 Door een meerderheid van de provinciale medewerkers die geïnterviewd zijn wordt er een 

spanning ervaren tussen de formele rol van adviescommissie en de feitelijke rollen. 

Namelijk naast de rol van adviescommissie is de commissie feitelijk ook initieerder en 

uitvoerder van projecten. Formeel is niet vastgelegd hoe provincie Utrecht en de 

gebiedscommissies zich hierin tot elkaar verhouden en wat ieders verantwoordelijkheid en 

bevoegdheid is.   

Aanbeveling 6   
In aanvulling op aanbeveling 3 moet de provincie Utrecht ook criteria formuleren over 
wanneer en hoe het gebied betrokken wordt, wees transparant/ communiceer waarom je 
iets doet.    
 

 

 De gebiedscommissies willen meer mandaat met betrekking tot grondaankopen. De reden 

hiervoor is dat men denkt hierin meer snelheid te kunnen maken. De provincie staat hier 

anders tegenover. Dit komt onder andere door ervaringen uit het verleden, waarin een 

ruimer mandaat heeft geleid tot ongewenste situaties.  

 

Aanbeveling 7 
Bespreek openlijk met elkaar waarom de provincie Utrecht het mandaat voor 
grondaankopen bij zich houdt en bespreek welke eventuele ruimte er in het proces van 
grondaankopen is voor de gebiedscommissies.  

 

Proces van opdrachtverlening 

 Door een aantal wordt gezegd dat de provincie Utrecht opdrachten geeft met heldere 
doelen en kaders, waarbinnen bewogen kan worden. Andere zeggen echter weer dat de 
provincie juist meer/beter (beleids)kaders moet stellen en duidelijkere (leesbare) 
opdrachten moet geven. Anders zijn er meerdere interpretaties mogelijk en is het lastig 
sturen. Niet alle doelstellingen die vanuit de provincie Utrecht worden meegegeven zijn 
even realistisch voor de uitvoering (doorlooptijd tussen opstellen beleid en de uiteindelijke 
uitvoering); 

 Niet iedereen die betrokken is zowel vanuit de provincie Utrecht (beleid) als vanuit de 
gebiedscommissies, heeft scherp voor ogen hoe het proces van opdrachtverlening 
precies verloopt. Dit geldt voor zowel de bestuurlijke opdrachtverlening als de ambtelijke 
opdrachtverlening. Dit heeft zowel te maken met dat sommige leden die geinterviewd zijn 
nog niet zo lang betrokken zijn als gebiedscommissielid, als met dat sommige 
geinterviewden meer op afstand lijken te staan ten opzichte van wat er tussen AVP 
(programmateam) en gebiedscommissies (cq. Programmabureaus) gebeurd.  
 

Zie aanbeveling 4 

 
 

 Opgemerkt wordt dat de gebiedscommissieleden vaak wel het proces van 
opdrachtverlening voor ogen hebben. Zij geven aan dat vanuit het AVP programma de 
opdracht eerst afgestemd wordt met de hoofden van de programmabureau’s (is de 
opdracht duidelijk), waarna de formele opdracht(brief) door GS aan de 
gebiedscommissies wordt verstuurd. Bij Utrecht-West geeft de gebiedscommissie de 
opdracht vervolgens aan de (nieuwe) Stuur- of Werkgroep voor uitvoering in projecten. Bij 
Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek) wordt de opdracht aan de gebiedscoöperatie 
O-gen gegeven voor uitvoering. 
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Rapportage en meting resultaten ten opzichte van hoger liggend doel 

 De gebiedscommissies rapporteren twee keer per jaar (voortgangs- en eindrapportage) 
aan GS. Daarin worden de resultaten gepresenteerd. Hoe deze resultaten bijdragen aan 
het behalen van de gestelde doelen wordt nu niet feitelijk op gerapporteerd. Door 
verschillende betrokkenen wordt aangegeven dat het meten van de effecten (of gestelde 
doelen worden behaald=doelrealisatie) de verantwoordelijkheid is van de 
beleidsafdelingen. De doelen zijn volgens betrokkenen niet altijd SMART genoeg en 
daarmee lastig om de effecten te kunnen meten. Vanuit beleidsafdelingen is aangegeven 
dat er gewerkt wordt aan een monitoringssysteem om over effecten en behaalde doelen 
te kunnen rapporteren.  
 

Zie aanbeveling 5. 

 

Onderlinge samenwerking gebiedscommissies 

 De gebiedscommissies Vallei en Heuvelrug en Kromme Rijnstreek en Utrecht-West 
werken weinig tot niet samen. Dit beperkt zich tot de voorzitters die op gezette tijden 
samen aan tafel zitten bij de gedeputeerde. Binnen Vallei en Heuvelrug en Kromme 
Rijnstreek is er wel sprake van een samenwerking en afstemming. Zij hebben per slot één 
gezamenlijke gebiedsprogramma en worden ondersteund door één programmabureau 
(coöperatie O-gen). Op het niveau van de programmabureaus is er wel enige sprake van 
samenwerking tussen de hoofden van de programmabureau’s om ervaringen uit te 
wisselen. Ze nemen ook kennis van elkaar rapportages. 
 

Aanbeveling 8 
Organiseer een aantal netwerkbijeenkomsten per jaar om met de gebiedscommissies bij 
elkaar tekomen. Hierin kan uitwisseling plaatsvinden over bijvoorbeeld specifieke thema’s en 
werkwijze. Het gaat niet om het kopiëren van zaken maar vooral om kennis over te dragen en 
niet het wiel opnieuw uit te vinden. 

 

Toekomstige ontwikkelingen  

Hieronder staan alle genoemde ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de 

gebiedscommissies danwel het AVP:  

 Veel genoemd zijn de komende verkiezingen en de daaruit voortkomende nieuwe coalitie 
die eventueel een andere mening heeft over het voortbestaan van de gebiedscommissies. 

 Ook zijn de meeste geïnterviewden bewust van het feit dat de opheffing van de 
recreatieschappen in samenhang met de afnemende middelen voor onderhoud van 
recreatieve voorzieningen etc. een belangrijke ontwikkeling kan betekenen voor de 
gebiedscommissies. Bekeken moet worden welke rol de gebiedscommissies hierin 
kunnen vervullen en hoe dit moet worden ingevuld;  

 Ook wordt her en der genoemd dat in een nieuw coalitieakkoord wellicht minder geld 
beschikbaar wordt gesteld voor gebiedsontwikkeling. De afname van 
overheidsfinanciering zal overigens breder gaan gelden. Dit betekent een zoektocht hoe 
met andere financiering en betrokkenheid van partijen toch ambities gerealiseerd kunnen 
gaan worden. Gebiedspartijen en de gebiedscommissies kunnen daarbij explicieter 
worden ingezet; 

 Volgens een enkeling is de vorming van een stichting naar een coöperatie een bewuste 
poging om het buiten de provinciale organisatie te organiseren. Het is niet ondenkbaar dat 
verdere samenwerking in Utrecht- Oost zal gaan plaatsvinden. Dit draagt een zeker risico, 
waarbij de spanning zit in of de AVP doelen wel worden gerealiseerd; 

 DLG gaat op in de provincie Utrecht, wat gaan zij doen en wat betekent dit? Wellicht meer 
werk voor de gebiedscommissies? ; 

 Een nieuwe ontwikkeling zijn de gebiedscollectieven voor het agrarisch natuurbeheer. 
Zeker is dat er minimaal 2 à 3 gebiedscollectieven in de provincie Utrecht komen. De 
vraag is hoe deze collectieven zich gaan verhouden tot de gebiedscommissies van het 
AVP? Het risico bestaat dat er een bepaalde/meer gelaagdheid ontstaat. Volgens een 
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enkeling zou het een werkgroep moeten zijn die onder de gebiedscommissie functioneert. 
Het is aan de provincie om dit te bepalen hoe dit in te richten.  
 

Aanbeveling 9 
Bepaal met elkaar wat de belangrijkste onderwerpen zijn en breng dit op tafel. Maak 
duidelijk met welke ontwikkelingen, wie aan de slag gaat. Hiervoor kan bijvoorbeeld een 
netwerkbijeenkomst gebruikt worden, zie aanbeveling 9. 

 

 

Gevolgen als de gebiedscommissies zouden worden opgeheven: 

 De meerderheid van de geïnterviewden geeft aan dat als je het opheft je een platform 
mist om belangrijke doelen te realiseren. Dan is er geen of veel minder draagvlak onder 
de verschillende partijen (gemeenteraden, maatschappelijke organisaties, waterschappen 
etc.) voor de provinciale doelen. Ieder zal veel meer vanuit eigen belang gaan acteren en 
veel minder snel geneigd zijn om samen naar een oplossing te zoeken. Men zal de 
provincie met deze stap terug ervaren zoals zij haar rol jaren lang heeft gespeeld; top 
down in plaats van bottom up. Het zal veel tijd kosten om het tot nu toe opgebouwde 
(soms nog broze) vertrouwen in de provincie Utrecht te herstellen. Van bereidheid van 
andere partijen om mee te financieren zal nog minder sprake zijn en processen zullen 
langer gaan duren.    

 Er wordt door een kleinere meerderheid onderscheid gemaakt qua gevolgen voor kleine 
projecten dan wel grote projecten. Volgens hen kunnen kleine projecten door de provincie 
Utrecht zelf worden uitgevoerd. De grotere projecten kun je niet zonder het gebied 
realiseren en daar is de gebiedscommissie het platform bij uitstek voor.  

  

 Gebiedscommissies werken nu aan minnelijke grondverwerving. Dat lukt vaak omdat de 
gebiedscommissies hun wortels in het gebied hebben. Het is zeer de vraag of de 
provincie dit resultaat kan bereiken. Een alternatief voor de provincie is onteigening. 
Onteigeningsprocedures kosten echter veel tijd, zijn duur en leiden tot aanzienlijk minder 
draagvlak in het gebied. Dat kan ook storend werken op andere ontwikkelingen die de 
provincie in het gebied wil. 
 

Zie aanbeveling 1 

 

Is er verschil in functioneren tussen de drie gebiedscommissies? 

 Een algemene en opvallende bevinding is dat veel van de geïnterviewden expliciet 
aangeeft dat er tot nu toe veel aandacht uit is gegaan naar de omvorming van 7 naar 3 
gebiedscommissies. Daarnaast is binnen gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug nog 
eens extra aandacht gegaan naar de omvorming van coöperatie O-gen. In vergelijking 
met Utrecht-West is daarmee tot nu toe in de uitvoering minder bereikt en is er eveneens 
minder sprake van vernieuwing op inhoud. Een enkeling geeft daarbij nog aan dat het van 
belang is nu snel resultaten te boeken in de uitvoering, omdat met name provincie Utrecht 
en gemeenten resultaat willen zien. Anders bestaat het risico dat de stekker eruit gehaald 
wordt.   

 Volgens een aantal geïnterviewde opereert gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug anders 
dan West. Bij Vallei en Heuvelrug is er meer eigenwijsheid en een andere vorm van 
projectfinanciering. Ze blijven niet binnen de lijntjes van de provincie. Zij houden zich niet 
aan de opdrachten, rol en taken. Dit hoeft niet meteen negatief te zijn. Het is ook 
verfrissend als een gebied zich emancipeert en op andere manieren kansen probeert te 
benutten. Toch moet het risico dat de provincie zich niet meer herkent in het werk van de 
coöperatie worden voorkomen.   

 Verschil tussen Utrecht- West en Vallei en Heuvelrug als het gaat om de rolopvatting van 
de programmabureaudirecteuren: In West is programmabureau faciliterend en uitvoerend. 
In Vallei en Heuvelrug neemt de programmadirecteur meer een positie in van bestuurder 
en ondernemer, wat volgens een enkeling ook wel past bij het model van de coöperatie. 
Toch zou hij de uitvoering meer moeten oppakken. Het risico is namelijk dat de 
gebiedsraad op dit moment onvoldoende aangesloten is op de uitvoering en de 
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vernieuwing van het gebiedsprogramma. Het is van belang dat zij hierop worden 
aangesloten.    

 Als het gaat om monitoring van de resultaten binnen de gebiedscommissies is er verschil. 
Utrecht-West maakt gebruik van een dashboard (monitoringssysteem) waarmee alle 
resultaten overzichtelijk in beeld worden gebracht. Binnen Vallei en Heuvelrug gebeurt dit 
niet op deze manier en is de ervaring van een aantal geïnterviewden dat er geen 
overzicht is op wat er gebeurt. Om die reden is er sinds kort een programmamanager 
binnen Vallei en Heuvelrug naast het hoofdgestart. 

 Er is opgemerkt dat binnen de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek de leden (anders 
dan in de andere twee gebiedscommissies) in staat zijn om hun eigen belangen opzij te 
schuiven voor het grotere geheel. Zo zou het volgens de geïnterviewden ook elders 
moeten gaan. In Vallei en Heuvelrug is de sfeer uitstekend, maar spelen er meer 
tegengestelde belangen of is de urgentie minder hoog.   
 

Waar kan het functioneren van de gebiedscommissies dan wel provincie beter? 

 Het proces van subsidieverlening wordt door een aantal geïnterviewden aangehaald als 
voorbeeld wat vanuit de provincie Utrecht beter geregeld zou moeten worden. Het wordt 
nu als bureaucratisch ervaren, het duurt lang voordat een beschikking er ligt en het lijkt 
alsof er meerdere mensen iets van moeten vinden. Hier zou meer integraliteit moeten 
worden bewerkstelligd. 

 Eénderde van de gebiedscommissieleden die geïnterviewd zijn zegt dat de provincie 
Utrecht niet altijd goed is in haar rol als opdrachtgever. Vaagheid dan wel breedheid van 
de opdracht spelen een rol en scherpe monitoring ontbreekt vaak. Oftewel, wat zijn de 
smartdoelen die de provincie wil bereiken en hoe wordt daarop gestuurd?  

 Voor de gebiedscommissie geldt dat zij eveneens scherper kunnen zijn in wat zij bereikt 
wil hebben in een bepaalde periode;  

 Zowel provincie Utrecht als de gebiedscommissies moet zich minder focussen op het 
wij/zij gevoel, maar meer op de samenhang en de gezamenlijke opdracht. Dit gevoel 
wordt versterkt op het moment dat het in de uitvoering stroef verloopt.  
 

Zie aanbeveling 2 
 

5.2 Bevindingen gebiedscommissie Utrecht-West  
De meerwaarde van de gebiedscommissies op de volgende onderdelen: 

1. Genereren van draagvlak voor realisering beleidsdoelen AVP; 

2. Bevorderen van integrale aanpak; 

3. Kansen voor Synergie benutten; 
4. Afstemming verbetert en versnelt. 

 

 Het draagvlak onderling van de partijen in de gebiedscommissie werkt goed.  

 Integrale aanpak: Binnen de gebiedscommissie Utrecht-West is er aandacht voor de 
integrale manier van werken binnen de diverse werkgroepen. Er zijn volgens sommigen 
goede voorbeelden zoals convenant Groot Wilnis Vinkeveen, maar ook minder goede 
voorbeelden van integrale aanpak, zoals bij Bovenlanden. Elk gebied heeft eigen 
problematiek en dynamiek en heeft dus eigen aanpak nodig, waar rekening mee 
gehouden moet worden. Niet alle partijen die aan tafel zitten van de gebiedscommissie 
zijn in staat om integraal te denken en werken. Sommige leden redeneren veel vanuit 
eigen belang en kiezen dan minder voor een integrale benadering/oplossing.  

 Binnen Utrecht-West wordt sinds kort gewerkt met een Dagelijks Bestuur in plaats van 
een Agendacommissie. De rollen van de diverse gremia binnen gebiedscommissie 
Utrecht-West worden hiermee ook duidelijker ten opzichte van elkaar. Het Dagelijks 
Bestuur heeft een ruimer mandaat en op deze manier hoeft niet alles via de 
gebiedscommissie te verlopen (dit koste voorheen veel tijd voordat deze bijeen kwam). 
Men verwacht dat hierdoor in uitvoeringszaken meer snelheid gemaakt kan worden en de 
gebiedscommissie krijgt hierdoor ruimte in de agenda om meer focus te kunnen leggen op 
lange termijn ontwikkelingen die van invloed/betekenis (kunnen) zijn op/voor het gebied.  
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 Het programmabureau van Utrecht-West wordt door aantal betrokkenen binnen de 
gebiedscommissie gezien als vertegenwoordiger van de provincie Utrecht. Dit heeft aan 
de ene kant te maken met het feit dat ze fysiek op het provinciehuis gevestigd zijn en aan 
de andere kant met de wijze waarop de mensen van het programmabureau zich opstellen 
ten opzichte van de gebiedscommissie of stuurgroepen. Zij vertegenwoordigen volgens 
sommigen niet de gebiedsbelangen. Toch wordt door de provincie Utrecht hier weer 
anders tegenaan gekeken. Vanuit de provincie Utrecht is het handig dat het 
programmabureau West intern gehuisvest is, aangezien ze dan makkelijker en sneller 
benaderd kunnen worden. Daarbij helpt het het programmabureau om de interne 
processen van de provincie beter te kennen. 

 

Proces van opdrachtverlening 

 De meerderheid van de geïnterviewde geeft aan dat opdrachtverlening binnen Utrecht-
West op gestructureerde wijze verloopt. 
 

Rapportage en meting resultaten ten opzichte van hoger liggend doel 

 Binnen Utrecht-West hanteert men een monitoringssysteem voor de projecten, waarin de 
resultaten van de projecten worden bijgehouden. Deze gegevens worden verwerkt in twee 
jaarlijkse rapportages (voortgangs- en eindrapportage). 

 Een enkeling merkt hierbij op dat het goed zou zijn als er gekeken wordt of de 
oorspronkelijke plannen die soms jaren terug zijn opgesteld (met de kennis uit de 
verleden tijd) nog overeind blijven of dat de plannen op basis van huidige kennis moeten 
worden bijgesteld. 
 

Samenstelling van de gebiedscommissies 

 Een aantal vindt het niet verstandig om uitvoerders, bevoegd gezag en belangen-
vertegenwoordigers samen in een uitvoeringsorganisatie onder te brengen, omdat je 
vanuit verschillende uitgangspunten, rollen en posities met elkaar aan tafel zit. Een 
gemeente kan niet vrijuit in de gebiedscommissie handelen, omdat deze altijd rekening 
moet houden met de gemeentelijke kaders, eigen brede verantwoordelijkheden en 
politieke achterban, terwijl een belangenorganisatie meer vrijheid in handelen heeft. In 
een uitvoeringsorganisatie zouden deze partijen altijd gescheiden moeten worden, anders 
krijg je rolvermenging.  
 

Aanbeveling 10 
Utrecht-West heeft kortgeleden (voorjaar 2014) een evaluatie gehad waarin naar voren is 
gekomen de samenstelling te houden zoals die nu is. Maar blijf de samenstelling regelmatig 
tegen het licht houden in het belang van de totale opgave.  

 

 

5.3 Bevindingen gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug 
Duidelijkheid rol, taken en verantwoordelijkheden van gebiedscommissies tov provincie 

 De rol van de gebiedscommissie is duidelijker sinds het ontstaan van coöperatie O-gen. 
De geïnterviewden geven aan dat deze rol is vastgelegd in de statuten. Er wordt ook 
aangegeven dat de rollen zijn besproken in de verschillende commissies, zoals het 
benoemen van een audit-, leden- en remuneratiecommissie.  

 Er is een zorg geuit met betrekking tot hoe de coöperatie straks gaat werken. De vraag 
die hierbij speelt is wie er straks bij coöperatie O-gen de dienst gaat uitmaken?  Is dat 
degenen die het meest betaalt en op het moment dat je niet bij een 
gebiedscommissievergadering aanwezig kunt zijn hoe worden dan de belangen 
vertegenwoordigd. 

 Opvallend is dat de meerderheid aangeeft dat de provincie Utrecht de gebiedscommissie 
inzet als adviescommissie maar er wordt ook gezegd dat de advieskant van de 
gebiedscommissie door de provincie Utrecht te weinig wordt geactiveerd. Dit wil zeggen 
dat er een grote neiging is binnen de provincie Utrecht om alles intern te bestuderen, de 
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provincie Utrecht heeft voor agrarisch natuurbeheer niet de gebiedscommissie 
ingeschakeld voor advies.  
 

Proces van opdrachtverlening 

 Uit de interviews komt naar voren dat er weinig zicht is op het proces van 
opdrachtverlening. Daarmee is onduidelijkheid over wat de opdracht is en wie hiervoor 
verantwoordelijk is. 
Wat wel duidelijk is, is dat de gebiedscommissie op basis van het AVP-programma 
opdracht verleent aan de coöperatie O-gen.  

 Binnen de gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug is er weinig tot onvoldoende zicht op 
welke opdrachten er worden verleend en wat er wordt uitgevoerd. Er is volgens een 
enkeling geen afspraak gemaakt of de coöperatie O-gen uitvoert of dat dit wordt 
uitbesteed aan externen.  
 

Aanbeveling 11 
Neem eens een kijkje in de keuken van gebiedscommissie Utrecht-West en zie hoe zij de 
opdrachtformulering organiseren en het totaaloverzicht bewaken. 

 

 

Rapportage en meting resultaten ten opzichte van hoger liggend doel 

 Een aantal leden zegt geen zicht te hebben op de prestaties, dit heeft ook te maken met 
het feit dat zij nog kort bij de gebiedscommissie zijn aangesloten. 

 Een aantal leden heeft aangegeven dat het van belang is dat de coöperatie binnen nu en 
een jaar zaken gaat realiseren. Voor een deel moet dit vanuit het programmabureau 
komen en een deel vanuit de leden zelf. Ook de provincie Utrecht dient hier meer op te 
gaan sturen.  
 

Aanbeveling 12 
Ga in gesprek met de programmamanager AVP hoe het programma meer gestructureerd 
kan worden opgepakt. Belangrijk is ook dat de programmamanager AVP hier scherper 
op stuurt. 
 

 

Flexibiliteit van opdrachtverlening van de provincie aan de gebiedscommissies 

 De flexibiliteit verloopt over het algemeen goed en is duidelijk. Aangegeven wordt ook dat 
je het niet altijd eens met elkaar hoeft te zijn. Er zijn echter twee aandachtspunten: 

o Afwijken van de opdracht is bijna niet mogelijk in geld en percentages –mag het 
een onsje meer of minder?-.  Hierdoor wordt de flexibiliteit die wel nodig zou 
moeten zijn niet altijd ervaren. Op het moment dat deze ruimte wel beschikbaar is 
hoef je ook niet altijd terug naar de opdrachtgever.   

o Snelheid met betrekking tot  de uitwerking van de opdracht door AVP 
(bijvoorbeeld met de grondaankopen). Deze processen moeten altijd weer terug 
naar de provincie Utrecht voor de finale klap. Als de commissie deze volmacht 
zelf krijgt, zou het proces sneller kunnen verlopen. 
 

Aanbeveling 13 
Bespreek in combinatie met aanbeveling 4 eveneens de ruimte binnen de 
opdrachtverlening. 
Zie aanbeveling 7 met betrekking tot de grondaankopen. 

 

Waar kan het functioneren van de gebiedscommissies dan wel de provincie beter? 

 Gebruik maken van een goede inhoudelijke agenda, dit gebeurt nog te weinig omdat de 
omvorming een hoop aandacht heeft gevraagd; 

 Geen scherpe monitoring zowel bij provincie als bij de gebiedscommissie niet; 

 Een aantal geïnterviewden merkt op dat in de gebiedscommissies Vallei en Heuvelrug de 
focus minder op de provinciale opgaven ligt dan wenselijk wordt geacht. De behaalde 
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resultaten op de provinciale opgaven blijven daarmee achter. Hiervoor worden 
verschillende oorzaken aangevoerd:  

o De omvorming naar de coöperatie heeft veel tijd gekost waarmee de focus op de 

uitvoering minder is dan de verwachting was; 

o Het programma minder gestructureerd (programmamatisch) wordt aangestuurd. 

Aanbeveling 14 
Bespreek in de gebiedscommissie het aandachtspunt met betrekking tot het gebruik maken 
van een goede inhoudelijke agenda. Bepaal met elkaar wat dit is en wat dit betekent voor de 
eerstvolgende agenda. 

 

       

Samenstelling van de gebiedscommissies 

 De meerderheid van de geïnterviewden vindt de samenstelling van de commissie juist. 
Een aanvulling vanuit recreatie zou nog welkom zijn. 

 Een enkeling geeft aan dat het goed zou zijn om na zo’n lange tijd te bekijken wie de 
belangrijkste spelers zijn die zitting moeten hebben in de gebiedscommissie. Wie kunnen 
op dit moment gezien de opgaven de rol van schakel tussen de verschillende sectoren 
vervullen. Per slot verandert ook het veld, kortom het kan geen kwaad dit regelmatig te 
evalueren.  
 

Aanbeveling 15 
Evalueer regelmatig de samenstelling: zitten de juiste mensen nog om tafel ten opzichte van 
de te realiseren opgave? Per onderwerp moet bekeken worden wie belangrijk is om erbij te 
betrekken en wie niet. Hiermee kan het proces versnelt worden.  

 

Toekomstige aspecten van invloed op  het AVP 

Ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op rol en positie van de gebiedscommissie en de 

gevolgen daarvan op AVP-doelen 

 Veel agrarische bedrijven stoppen, dit is voor het gebied en de regio een belangrijke 
ontwikkeling.  

 

Aanbeveling 16 
Maak dit toekomstige aspect bespreekbaar in de gebiedscommissie, mogelijk in combinatie 
met de algemene ontwikkelingen zoals genoemd in hoofdstuk 5.1. Stel vervolgens een 
prioriteitenlijst samen, zodat onderwerpen naar belang opgepakt kunnen worden. 
 

 

5.4 Bevindingen gebiedscommissie de Kromme Rijnstreek 
De meerwaarde van de gebiedscommissie op de volgende onderdelen: 

1. Draagvlak voor beleidsdoelen AVP; 

2. Integrale aanpak; 

3. Synergie; 

4. Afstemming verbeterd en versneld. 

 

 De eerste drie meerwaarden worden herkend door de geïnterviewden. De ‘Afstemming 
verbeterd en versneld’ wordt niet herkend. Als er meer partijen betrokken zijn, is er juist 
meer tijd nodig. Wel wordt geconstateerd dat je hiermee tijd wint aan de achterkant. 

 Belangrijk is wel dat er steeds meer uit gegaan moet worden van de doelen van het 
gebied. Dit wordt graag teruggezien in het volgende programma. De streek moet de 
kaders bepalen en beleid moet meer aan de voorkant nadenken over het realiseren van 
draagvlak. Dit verloopt nu nog top-down. 
 

Duidelijkheid rol, taken en verantwoordelijkheden van de gebiedscommissies: 



Versie 1.0 definitief 4-11-2014                                                                                                               14 

 

 In de Kromme Rijnstreek is de gebiedscommissie op zoek naar haar eigen identiteit. 
Hieronder wordt verstaan de kwaliteiten van het gebied om deze gezamenlijk te benutten.  

 Het naast elkaar bestaan van een gebiedscommissie en gebiedsraad maakt dat de rol, 
taak en verantwoordelijkheden ten opzichte van de coöperatie O-gen niet helder zijn. 
Vanuit de Kromme Rijnstreek is men zoekende naar de eigen rol in de gebiedsraad Vallei 
en Heuvelrug - De gebiedsraad is wel bezig om dit bespreekbaar te maken.  

 Binnen de gebiedscommissie Kromme Rijnstreek is men tevreden over de zelfstandigheid 
als gebiedscommissie en bestaat er een grote mate van betrokkenheid onder de 
gebiedscommissieleden. De eigen identiteit als gebied speelt een belangrijke rol voor de 
commissieleden. Toch krijgt men soms de indruk dat het lijkt alsof ze geen zelfstandige 
gebiedscommissie zijn, maar onderdeel zijn van gebiedscommissie Vallei en Heuvelrug. 
Deels heeft dit te maken met de eigen werkwijze maar ook met de structuur dat zij gebruik 
maken van dezelfde coöperatie (O-gen), die niet één op één dezelfde identiteit heeft als 
de Kromme Rijnstreek.  
 

Aanbeveling 17 
Bespreek met elkaar hoe de gebiedscommissie haar zichtbaarheid als zelfstandige commissie  
kan verbeteren, dan wel of het samengaan een optie is. 

 
Functioneren van de gebiedscomissie en waar kan het beter? 

 In de samenstelling van de gebiedscommissie is verbetering mogelijk. Het loopt nu 10 jaar 
en je zou moeten herijken wie op dit momenten de belangrijkste spelers zijn. Per slot 
verandert het veld.  

 Hoe kun je ontwikkelingen van buiten af (denk aan Europa/Landelijk) beter samen met het 
gebied oppakken en daarmee kansen beter benutten. 
 
 

Aanbeveling  18 
Evalueer regelmatig de samenstelling: zitten de juiste mensen nog om tafel ten opzichte van 
de te realiseren opgave? Per onderwerp moet bekeken worden wie belangrijk is om erbij te 
betrekken en wie niet. Hiermee kan het proces versnelt worden.  
 

 

5.5 Bevindingen met betrekking tot interne organisatie i.r.t. gebiedscommissies: 
In de interviews met medewerkers van de provincie Utrecht zijn er her en der opmerkingen 

gemaakt met betrekking tot de interne organisatie. Hoewel dit rapport de focus heeft op het 

functioneren van de gebiedscommissies hebben de onderzoekers gemeend de bevindingen met 

betrekking tot de interne organisatie op te nemen in het rapport. Er zijn namelijk punten genoemd 

die van belang zijn mee te nemen in het totaal functioneren van de gebiedscommissies in het 

samenspel met de provincie Utrecht. Daarin speelt de interne organisatie eveneens een 

belangrijke rol. 

 

Duidelijkheid rol, taken en verantwoordelijkheden van gebiedscommissies tov de provincie: 

 Zowel vanuit de afdeling UFL (uitvoering) als vanuit de afdelingen FLO en MEC (beleid) 
van de provincie Utrecht is opgemerkt dat er in de relatie tussen UFL enerzijds en FLO en 
MEC anderzijds een bepaalde spanning bestaat. Dit zit met name op het vlak van hoe 
beide partijen met elkaar de rollen en verantwoordelijkheden (opdrachtgever- 
opdrachtnemerschap en besluitvorming) hebben georganiseerd en duidelijk met elkaar 
hebben afgesproken. Dit kan volgens de geïnterviewden zeker nog beter en scherper en 
hierin worden ook al gezamenlijk stappen gezet.  

 Ook is opgemerkt dat in de opdrachtgever en opdrachtnemer relatie tussen FLO/MEC en 
UFL er eveneens een rapportagelijn (ambtelijk) zou moeten zijn. Dan gaat het om het 
toetsen van wat er gerealiseerd is in het buitengebied (doelrealisatie) oftewel 
effectenmonitoring. De verantwoordelijkheid voor zo’n effectenmonitoring ligt bij de 
beleidsafdelingen, maar zijn daarin wel afhankelijk van de gegevens die door UFL 
aangeleverd moeten worden. Een beleidsafdeling zoals FLO heeft deze rapportages 
nodig om zichzelf te kunnen voeden en de beleidscyclus te kunnen afronden (dat wil 
zeggen: monitoren>evalueren>nieuw/aangepast beleid maken). Daarentegen wordt de 
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beleidsafdeling wel betrokken bij / op de hoogte gesteld van de rapportage/voortgang over 
AVP aan GS en PS (dus op bestuurlijk niveau) en is dus indirect wel op de hoogte van de 
voortgang.  

 Op dit moment ontbreekt het aan heldere opdrachtgeving vanuit beleid als het gaat om 
welke verwachtingen beleid heeft van UFL ten aanzien van terugkoppeling/rapportages 
aan beleid over behaalde resultaten en hoe projecten bijdragen aan doelen. Beleid is 
bezig uit te zoeken welke informatie beleid nodig heeft om aan het Rijk te kunnen 
rapporteren. Ook ontbreekt het aan een goede doelenboom (is abstract) en indicatoren en 
inzicht in wie wat moet meten.   

 Het werken met gebiedscommissies geeft soms spanning tussen beleid en uitvoering en 
vraagt dan ook flexibliteit van beide kanten. Als provincie moet je weten WAT je wil en de 
gebiedscommissies weten HOE zij dit tot resultaat brengen. Dit systeem werkt alleen als 
beleid flexibel is en dit lukt soms wel en soms niet.   

 Vanuit beleidskant wordt aangegeven dat de afgelopen twee jaar wel meer projecten zijn 
gestart, maar dat daarin ook meer concessies zijn gedaan op beleidsvlak en daarmee 
vanuit beleid minder van de ambitie terecht is gekomen. Als voorbeelden werden de 
Bethunepolder en Groot Mijdrecht Noord gegeven. Het dilemma is dan:wanneer is goed, 
goed genoeg? 

 Vanuit de beleidskant vraagt men zich af of er niet te veel schakels zijn ook in 
besluitvormingssfeer (Beleid>AVP>Gebiedscommissies>programmabureaus)? En is de 
vraag of Beleid (FLO en MEC) niet rechtstreeks de opdracht aan de programmabureau’s 
van de gebiedscommissies kan/moet geven om dubbelingen te voorkomen?   

 

Aanbeveling 19 
Belangrijk is om het ‘wij’ gevoel te versterken tussen FLO, MEC en UFL, per slot is er een 
gezamenlijke opgave. De onderzoekers realiseren zich dat het onderzoek zich richt op het 
functioneren van de gebiedscommissies maar in dit geval heeft dit ook effect op het 
functioneren van de gebiedscommissies. 
 
Benadruk de gezamenlijk opgave in gesprekken die je met elkaar hebt.   

 

Aanbeveling 20 
Maak heldere afspraken over taken, verantwoordelijkheden en de onderlinge samenwerking 
en maak deze meer expliciet. Leg deze vast of pas de huidige plannen hierop aan. 
Belangrijk is om iedereen die te maken heeft met het AVP programma hierin te betrekken 
en mee te nemen (afdelingshoofd, teamleiders, medewerkers, AVP coördinatoren en de 
programmamanager AVP). 

 

Rapportage en meting resultaten ten opzichte van hoger liggend doel 

 Voor de interne organisatie is het van belang dat er ook gekeken wordt naar wat er al wèl 
is bereikt in het buitengebied. De focus ligt nu vaak op wat niet behaald is. De 
beleidsafdelingen zijn hier wel groeiende in. Wat bedoeld wordt is dat het zetten van één 
stap ook een stap is naar de volgende stappen die nodig zijn om het einddoel te bereiken. 
Het is van belang hier vertrouwen in te hebben en is het belangrijk om soms ook nieuwe 
ontwikkelingen en andere inzichten tussentijds mee te wegen /mee te nemen.  

 Vanuit beleid worden de opdrachten in samenwerking met UFL steeds scherper 
neergezet. De afgelopen twee jaar verloopt dit proces wel beter en spreekt men elkaar 
meer aan. Wel bespeurt FLO dat UFL de neiging heeft om de voortgang van de projecten 
en draagvlak een hogere prioriteit te geven dan vasthouden (met enige marge) aan de 
beleidsdoelen en –kaders.  En als er in de tussentijd iets in de uitvoering wijzigt dan wordt 
dit niet altijd aan het beleid getoetst door de uitvoering (AVP). Het is van belang de 
communicatie onderling te verbeteren. 
 

Zie aanbeveling 5 
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7. Literatuurlijst 
 

1. Gebiedsprogramma AVP oost 

2. Gebiedsprogramma Utrecht-West 

3. Uitkomst evaluatie gebiedscommissie Utrecht-West 

4. Kaderdocument AVP 

5. Organogram AVP 

6. Doelenboom AVP 2012 

7. Proceshandleiding AVP grondzaken 

8. Update proceshandleiding AVP OG-ON 

9. Agenda Vitaal Platteland in de praktijk 2012-2013 

10. Jaarrapportage 2013, AVP Utrecht Oost 

11. Jaarrapportage Utrecht West 2013 

12. Voortgangsrapportage Utrecht-West 2014 

8. Bijlagen 
 

Bijlage 1 Lijst geïnterviewden 

1. De heer H. Geerdes, d.d. 10 juli  2014, goedgekeurd op 8 september 2014 

2. De heer Van Santen, d.d. 28 augustus 2014, goedgekeurd op 12 september 2014 

3. Mevrouw Bisseling, d.d. 24 juni 2013, goedgekeurd op 4 augustus 2014 

4. De heer Verkroost, d.d. 5 september 2014, goedgekeurd op 10 oktober 2014 

5. De heer Wolleswinkel, d.d. 8 juli 2014, goedgekeurd op 28 juli 2014 

6. De heer De Kruif, d.d. 26 augustus 2014, goedgekeurd op 4 september 2014 

7. De heer Jansen, d.d. 22 juli 2014, goedgekeurd op 30 juli 2014 

8. Mevrouw Van Dockum, d.d. 22 juli 2014, goedgekeurd op 25 juli 2014 

9. De heer Hoogenboom, d.d. 22 juli  2014, goedgekeurd op 29 juli 2014 

10. De heer Krol, d.d. 10 juli 2014, goedgekeurd op 8 september 2014 

11. De heer Jungen, d.d. 4 juli 2014, goedgekeurd op 11 augustus 2014 

12. De heer B. Geerdes, d.d. 4 september 2014, goedgekeurd op 17 september 2014 

13. De heer Boogaard, d.d. 8 juli 2014, goedgekeurd op 20 september 2014 

14. De heer Van der Maat, d.d. 7 juli 2014, goedgekeurd op 26 augustus 2014 

15. De heer Van Arkel, d.d. 4 juli 2014, goedgekeurd op 24 juli 2014 

16. De heer Van Hulten, d.d. 30 juni 2014, goedgekeurd op 7 juli 2014 

17. De heer Jonge-Poerink, d.d. 27 juni 2014, goedgekeurd op 22 juli 2014 

18. Mevrouw Kuijsters, d.d. 1 september 2014, goedgekeurd op 12 september 2014 

19. De heer Donselaar d.d. 8 september 2014, goedgekeurd op 10 september 2014 

20. De heer Bles d.d. 2 september 2014, goedgekeurd op 7 oktober 2014 

Bijlage 2 Vragenlijst 

1. Wat is uw rol/positie in of tov gebiedscommissies? 
2. Is de rol van gebiedscommissies tov uw rol helder en hebben jullie daar duidelijk afspraken 

over? Zijn deze vastgelegd? 
3. Waarom zijn de gebiedscommissies in het leven geroepen?  
4. Wat is/ervaart u als de meerwaarde van de gebiedscommissies? 

De reden van oprichting gebiedscommissies is vier-ledig:  

 Genereren van draagvlak voor realisering opgaven van PU (= AVP doelen?) en 
gebiedspartijen 

 Bevorderen Integrale aanpak 

 Kansen voor Synergie benutten 

 Afstemming verbeterd en versneld 

5. Herkent u deze vier punten en licht toe? 
6. Per item de vraag op welke manier is dit zichtbaar?  
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7. Wat is de rol van de gebiedscommissies? 
8. En houden jullie/zij zich aan deze rol en taken? 
9.  Zijn de verantwoordelijkheden voor de gebiedscommissies en voor de provincie duidelijk? 
10.  Wat is de relatie tussen de gebiedscies en de programmabureaus?  
11.  Wat is de relatie volgens u met de gebiedscommissie en de Provincie Utrecht? 
12.  Hoe verloopt het proces van opdrachtverlening vanuit de gebiedscommissies? 
13.  Hoe worden de resultaten van de gebiedscommissies (programmabureaus) gemeten tov het    

hoger liggende doel – DIM (een vitaal en toekomstgerichte landelijk gebied)?  
14. Hoe meet de provincie dat de CIE bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelen? 
15. Is er verschil in functioneren tussen de drie gebiedscommissies? Zo ja, tussen welke en 

waarin zit het verschil en wat is hier de reden van?  
16. Waar kan het functioneren beter, wat moet gebiedscommissies doen en wat de provincie? 
17. Hoe werken gebiedscommissie samen en Stemmen gebiedscommissies met elkaar af? 
18. Is die gebiedscommissie juist samengesteld? 
19. Zijn er de komende jaren ontwikkelingen te verwachten die van invloed kunnen zijn op rol en 

positie van de gebiedscommissies? 
20. Wat zou het gevolg zijn van het opheffen van de gebiedscommissies?  
21. Wat zijn de gevolgen voor de AVP-doelen als de gebiedscommissies worden opgeheven? 
22. Heeft u nog een vraag gemist in dit interview? 
23. Wie is nog van belang om te interviewen?  

 


