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Geachte heer Wolleswinkel,

Op 24 mei jl. hebben wij ter instemming ontvangen uw Gebiedsprogramma 2016 - 2020. Dit gebieds-
programma hebt u mede opgesteld en aan ons aangeboden ter invulling van ons verzoek van l5 december
2015. We melden u datwij heden met het Gebiedsprogramma hebben ingestemd met in acht neming van de

onderstaande opmerkingen en aandachtspunten. Dit betekent dat we gezamenlijk ook voor de komende jaren

weer verder kunnen met het versterken van de kwaliteit van het landelijk gebied in uw deel van de provincie. Wij
wensen u daarbij veel succes en vertrouwen op een goede samenwerking.

Opmerkingen en aandachtspunten

Algemeen
Naar aanleiding van ambtelijk overleg over het gebiedsprogramma heeft u nog enige aanpassingen

aangebracht. Wij beschouwen de versie van de tabel en het projectenboek die wij 10 juni 2016 per mail van u
hebben ontvangen als de eindversie. Hierop heeft onze instemming betrekking.

ln het gebiedsprogramma wordt aan gegeven hoe de leden van uw gebiedscoöperatie samen willen werken

aan ontwikkelíngen van het landelijk gebied en waar zij de focus daarbij leggen. Het gebiedsprogramma is
daarmee meer omvattend dan de opgave die voortvloeit uit ons Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland

2016 - 2019 (MJP). Evident is dat onze instemming met het gebiedsprogramma geen betrekking heeft op de
projecten die niet voortvloeien uit het MJP en van andere partijen dan de províncie zijn.

Het gebiedsprogramma en vooral het als bijlage opgenomen projectenboek omvat een veelheid aan projecten

die in verschillende mate van concreetheid zijn beschreven. Onze instemming met het gebiedsprogramma is
geen carte blanche voor de aan de Agenda Vitaal Platteland (AVP) gerelateerde projecten. Daarvoor is de

beschrijving vaak te abstract en bevatten ze niet altijd voldoende concrete of heldere informatie over

bijvoorbeeld het te bereiken resultaat, de onderbouwing van de kosten raming en de haalbaarheid van

cofinanciering. We zien deze projecten vooral als ambities en niet als projectvoorstellen. Zoals we in het MJP

ook hebben beschreven, gaan we voor de concrete projecten en programma's gezamenlijk heldere opdrachten

opstellen (paragraaf 6.2).
ln uw gebiedsprogramma geeft u ook aan dat u voor de uitvoering van de projecten per project een projectplan

opstelt. Projectopdracht en projectplan vormen de basis voor de definitieve instemming van de provincie met
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het concrete project. Het per project opstellen van een projectplan juichen wij overigens zeer toe. We zullen hier
ook vanuit de provincie meer nadruk op leggen. ln het procesdocument zullen we afspraken opnemen over de
wijze waarop programmabureau, beleidsafdelingen en het AVP{eam betrokken worden bij het opstellen van
projectopdrachten en -plannen.

Afspraken over monitoring, rapportage, eventuele lumpsum, detachering overleg met de provincie etc. zijn
ondenruerp van het gezamenlijk overleg over de inhoud van het procesdocument dat op ambtelijk niveau wordt
opgesteld. Daarin zullen de afspraken hierover verder worden geconcretiseerd. Deze worden 2" helft 2016
vastgelegd in een managementovereenkomst en mandaatbesluiten.
ln deze afspraken en besluiten wordt de rechtmatigheid en doelmatigheid van onze in te zetten middelen
geborgd. Zoals wij in onze opdrachtbrief van 15 december 2015 al hebben aangegeven zal dal geen betrekking
hebben op POP3 en PAS-middelen.

ln onze opdrachtbrief hebben wij u vezocht in het gebiedsprogramma inzicht te geven in de benodigde formatie
voor het kunnen realiseren van de doelen uit het MJP. Dit ontbreekt nog. Wij zullen dit onderdeel betrekken in

ons overleg over de managementovereenkomst.
Wel hebt u in tweede instantie een sideletter bijgevoegd met een raming van kosten voor inhuur voor projecten
(dus inhuur kosten die niet vanuit het exploitatiebudget worden gefinancierd). Wij zijn nog met u in overleg over
de omvang van de inhuur. Tegen deze achtergrond maken wij nog een voorbehoud ten aanzien van de inhoud
van deze sideletter.

ln paragraaf 6.6 geeft u aan de vrijheid te hebben mensen daar in te zetten waar u dat nodig vindt, uiteraard in
goed overleg met de medewerker zelf. Hierbij geldt voor ons nog een strikte voonryaarde: de door de provincie
gedetacheerde medewerkers of vanuit AVP-middelen ingehuurde krachten dienen ingezet te worden voor de
AVP opgave. lnzet voor niet AVP-doelen is alleen acceptabel als er een evenredige compensatie plaatsvindt

vanuit de niet AVP-formatie of middelen.

Financiën
ln uw aanbiedingsbrief stelt u het volgende: We gaan ervan uit dat - binnen de thema's van de AVP - tussen de
projecten geschoven mag worden met financiële middelen. Ook kan bij onderbesteding gezocht worden naar
nieuwe projecten passend bij de bovengenoemde doelstelling. AVP is een programma waarbij sturing op
middelen ook primair op het niveau van het gehele programma dient plaats te vinden. Wij geven u echter de
ruimte om binnen een thema te schuiven tussen projecten indien bij het ene project sprake is van meevallende
en bij het andere van tegenvallende kosten. Vanuit de programmasturing kunnen wij echter niet instemmen met
het inzetten van middelen vanuit onderbesteding aan nieuwe projecten. Die middelen vallen terug aan de
provincie (uiteraard m.u.v. de maximaal € 500.000, - in te verdienen middelen zoals bedoeld op blz. 3 van onze
opdrachtbrief). Daarbij zullen wij beoordelen waar deze vrijvallende middelen het hardst nodig zijn binnen het
gehele programma. Gezien onze toezegging aan PS is kwaliteitsverbetering bestaande natuur daarbij een
belangrijke bestemming.

Evident is dat we verantwoord moeten omgaan met de beschikbare middelen. Dit betekent onder meer dat wij
in onze aanpak waar enigszins mogelijk de BTW-compensatie mogelijkheden moeten benutten. Een belangrijk
deel van de budgetten is ook gebaseerd op ramingen zonder BTW. Op dit moment biedt de juridische vorm van
gebiedscoöperatie u nog geen mogelijkheid tot BTW-compensatie. Toen u destijds uw voornemen om te kiezen
voor een gebiedscoöperatie kenbaar maakte, is door de provincie gevraagd of die vorm de mogelijkheid bood
tot BTW-compensatie. Daarop is toen positief gereageerd door uw adviseur. Wij vezoeken u dan ook om de
compensatiemogelijkheid zo spoedig mogelijk te concretiseren, hetzij vanuit de coöperatie en, als dit toch niet
kan, met een aanpak zoals de AVP-gebiedscommissie West toepast. Zolang de compensatie niet is
gerealiseerd, zullen we geen lumpsum toepassen en zullen wij opdrachten zo veel mogelijk als provincie zelf
verstrekken.

I ntegrale ge bied sontwi kkel i ng
U noemt als activiteit I .1 .8 het Eiland van Schalkwijk. ln de tabel voor jaarschijf 2O16 vraagt u hiervoor €
100.000, - vanuit het AVP budget. Dit gebiedsproces ¡s niet opgenomen in het MJP. Er zijn voor dit project ook
nog geen middelen verplicht zoals u in uw tabel suggereert. Uit aanvullend overleg met uw organisatie is ons
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gebleken dat uw beoogde inzet hier een kavelruil is. Kosten van de kavelruil kunnen worden gedekt uit
middelen POP3. Proceskosten om te komen tot de kavelruil (kavelruilcoördinator) kunnen worden gefinancierd
uit RBV-middelen. Hier resteert nog ruim €50.000. Op deze wijze lijkt financiering hier mogelijk.
Wij zien in het project onvoldoende innovatieve of uitzonderlijke activiteiten die financiering vanuit de budgetten
IFL of IGP kunnen rechtvaardigen. Voor het IFL geldt bovendien dat het geen subsidiebudget is, maar een leer-
en experimenteerbudget waarbij altijd een provinciale projectleider een van de betrokken trekkers is.

Grond
Op blz. 15 van het gebiedsprogramma geeft u aan ook ruilgrond te gaan kopen bij grondvenruerving. ln onze
grondstrategie is vastgelegd dat ons beleid is géén ruilgronden meer te kopen. Als het gaat om venverving voor
onze provincie is er dus in principe geen sprake van aankoop voor ruildoeleinden.

N ationaal park Utrechtse Heuvelrug
Het gebiedsprogramma lijkt niet overal consequent als het gaat om de rolverdeling voor het Nationaal Park.
Zoals in het MJP is aangegeven, zijn wij zelf trekker van het proces om te komen tot een nationaal park nieuwe
stijl voor de hele Heuvelrug. Hiervoor hebben wij middelen gereserveerd die wij zelf inzetten en toedelen. Los
van de algemene betrokkenheid worden per project binnen Nieuwe Stijl afspraken gemaakt over de rol en
betrokkenheid van de diverse partijen, waaronder O-gen. Voor het voortzetten van het huidige Nationale Park is
het gebied de trekker. Hiervoor hebben wij, net als in de vorige AVP-periode geen middelen beschikbaar
gesteld, behoudens een secretaris voor 0,4 fte. Deze verdeling van taken heeft ook gevolgen voor uw insteek
voor de financiering van project 1.4.2 en 3.4.1 . Middelen voor project 1.4.2 zoals u die nu vraagt zijn vooralsnog
niet beschikbaar. Middelen voor project 3.4.1 . zijn beschikbaar voor zover het betreft een aan IVN verleende
subsidie voor communícatie in 2015.
lndien in het huidige nationale park eenmalige ñTsieke maatregelen nodig zijn die aantoonbaar kunnen bijdragen
aan de totstandkoming van het nationale park nieuwe stijl is (co)financiering vanuit het door ons toe te delen
budget bespreekbaar.
ln uw projectenovezicht zit diverse activiteiten die bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de
Heuvelrug en daarmee van het huidige en toekomstige Nationaal Park. Wij vezoeken u om bij de uitvoering en
communicatie hiervoorwaar mogelijk een verbinding te leggen met het Nationaal Park.

Natuur
Een concrete opgave van de natuuropgave (functieverandering/venruerving en inrichting) in ha's ontbreekt nog.
Wij zullen dit ondenarerp op korte termijn met u oppakken en vertalen in deelgebiedsopdrachten. Basis voor de
uitvoering van deze opgave is het Natuurbeheerplan dat jaarlijks door ons wordt vastgesteld.

Zoals wij onlangs met u hebben besproken blijft bij de natuurontwikkeling de kwantitatieve opgave
onverminderd bestaan, ook als de kwalitatieve opgave met een kleinere oppervlakte wordt gerealiseerd. Hierbij
is het wel mogelijk om de kwantitatieve opgave elders in de provincie te realiseren.

De realisatie van de natuuropgave kan via verschillende manieren (grondvenverving, functieverandering,
inrichten en verkopen aan eindbeheerder). Wij hebben een voorkeur voor zelfrealisatie, dus particulier
natuurbeheer. Uit het gebiedsprogramma blijkt onvoldoende dat u bij de realisering van de natuurdoelen ook
primair de mogelijkheden van zelfrealisatie beoordeeld. Wij verzoeken u deze werkwijze wel toe te passen.

Voor de Groene Contour hebben wij u gevraagd om dit door de markt te stimuleren. Hiervoor stellen wij als
provincie in totaal 0,5 fte per jaar beschikbaar, deze fte's zullen met name binnen de provincie worden ingezet
om potentiële projecten te begeleiden. Er worden geen middelen beschikbaar gesteld voor de groene contour.
Wij gaan niet akkoord met de inzet van provinciale middelen voor realisatie van de groene contour, zoals u
voorstelt in project2.l .7.

Recreatie
ln het budget voor TOP's is ook rekening gehouden met het aanbrengen van laadpalen. Dit merken wij met
name op in relatie tot het nu afzonderlijk gepresenteerde project 5.3.2. Elektrisch recreatieverkeer.
Volledigheidshalve merken we nog op dat voor de routenetwerken we geleverde investeringen voor wandelen
en TOP's willen onderbrengen bij het routebureau in oprichting.
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Wij vezoeken u om t.a.v. project 3.2.5 Vitale vakantieparken dat u vanuit Gelderland ook in Utrecht wilt
uitvoeren, aansluiting te zoeken bij de activiteiten van de provinciale recreatieloods. Deze is met een
vergelijkbaar doelbereik bezig, als uitvloeisel van het RAP uit 2014.

Ten aanzien van project 5.1.6 versterking vrijetijdseconomie wijzen wij er volledigheidshalve op dat inmiddels
op vezoek van ondernemers in het gebied een lnnovatietafel Toerisme Utrechtse Heuvelrug is opgericht waarin
ondernemers, gemeenten en provincie deelnemen op hetzelfde thema. Het ligt in de rede de meenrvaarde van
uw project te toetsen tegen de achtergrond van de bestaande lnnovqtietafel.

Landbouw
Voor de volledigheid herhalen wij hier de opdrachtbrief. Daarin staat dat voor landbouwmiddelen niet op
voorhand een verdeling per gebied en project kan worden gemaakt, omdat deze middelen zijn gekoppeld aan
cofinanciering vanuit het Europese POP3-budget. Uw ambities ondersteunen wij echter wel.

Op bladzijde 36 stelt u in relatie tot landbouwstructuurversterking dat ook bedrijfsverplaatsingen tot de
mogelijkheden behoren. Ten einde hierover misverstanden te voorkomen wijzen wij u erop dat wij inzet van het
dure beleidsinstrument bedrijfsverplaatsingen voor alleen landbouwstructuurverbetering niet kosteneffectief
vinden. Bedrijfsverplaatsingen zijn daarom op grond van onze subsidieverordening alleen (mede) te financieren
als er grote algemene belangen spelen, zoals realiseren van substantiële oppervlakten voor de NNN.

Leefbaarheid
ln de opdrachtbrief hebben wij over het budget voor leefbaarheid aangegeven dat hiervoor niet op voorhand
een verdeling van middelen over Oost en West is gemaakt. Dit mede tegen de achtergrond van de toen door
Provinciale Staten gestarte BOB-aanpak. Zoals u weet hebben PS besloten deze BOB-aanpak voor dit thema
niet voort te zetten. Daarmee bent u vrij om binnen de kaders vanuit het MJP hiervoor met projecten te komen.
Zoals u ook weet is van het totale leefbaarheidsbudget inmiddels € 1 mln. gereserveerd voor snel internet.
Daarmee resteert nog € 1 mln. voor de TOP-dorpsverkiezing en overige initiatieven.
Een in eerste instantie gelijke verdeling van dit budget over Oost en West ligt in de rede. Wij constateren dat u
met uw huidige gebiedsprogramma de € 0,5 mln. ruimschoots overschrijdt. Wij vezoeken u hierin verdere
keuzes te maken, dan wel met gebiedscommissie West afspraken te maken over een budgetverdeling die
ruimte biedt voor uw ambities. Vooralsnog blijven deze middelen provinciebreed staan totdat nadere
beleidsvorming heeft plaatsgevonden.

Wij wijzen u erop dat Provinciale Staten in hun vergadering van 4 juli 2016 erop hebben aangedrongen dat de
verkíezing "Topdorp" nog in dit jaar te organiseren. We vertrouwen erop dat u dit samen met de
gebiedscommissie West gaat oppakken.

Ten behoeve van de uitvoering van het gebiedsprogramma brengen wij nog het volgende onder uw aandacht:

Meekoppelen landschap en cultureel ertgoed
Voor landschap en cultureel erfgoed hebben we in het MJP slechts in beperkte mate middelen beschikbaar
kunnen stellen. We hebben wel gevraagd meekoppelkansen te benutten. We constateren dat u bij diverse
activiteiten in de projectbeschrijving hiervoor al aandacht vraagt. Dat stellen wij op prijs. Wij vezoeken u

aanvullend hierop bij alle project waar dit speelt, bij aanvang ook landschap en cultureel erfgoed een expliciete
plek in de planvorming en uitvoering te geven.

Be sch e r m i n g persoonsgegeyens
Op 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken binnen de Wet bescherming persoonsgegevens in werking
getreden. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) onverwijld een melding
moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En in een aantal
gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn
gelekt). Venruerking van persoonsgegevens mag, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp),
alleen op basis van toestemming of een andere wettelijke grond. Mits wordt voldaan aan de overige wettelijke
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vereisten. Om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen, zijn organisaties vanaf 1 januari
2016 verplicht datalekken te melden. Met'datalek'bedoelt de wet iedere inbreuk op de beveiliging van
persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen een hack van een ICT-systeem dat persoonsgegevens
bevat, maar ook het verlies van een USB-stick met persoonsgegevens, het per abuis versturen van bestanden
met persoonlijke gegevens en de diefstal van een laptop of mobiele telefoon. ln deze nieuwe wet worden ook
de boetebevoegdheden van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) aanzienlijk verruimd. Met
ingang van 1 januari 2016 kan de maximale boete € 810.000 of 1 0 procent van de jaaromzet van de
rechtspersoon bedragen.

De uitvoering van het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 geeft voor u als gebieds-
commissie aanleiding om persoonsgegevens van bewoners, gebruikers en medewerkers uit uw gebied te
verzamelen. De Wbp legt aan organisaties die persoonsgegevens door anderen laten venryerken de verplichting
op een zogenaamde bewerkersovereenkomst aan te gaan. Graag willen wij als verantwoordelijke op korte
termijn een bewerkersovereenkomst met u als bewerker sluiten om te regelen hoe in de praktijk met een
datalek en de wettelijke meldplicht wordt omgegaan. ln deze overeenkomst willen we u vragen om in uw ICT-
overeenkomsten afspraken te maken met leveranciers over datalekken en om een intern protocol op te stellen
met spelregels over melden van datalekken.

Exploitatie- en proceskostensubsidie

Tot en met 2016 bent u gewend om de aanvraag voor exploitatiesubsidie en procesgelden jaarlijks bij ons in te
dienen. ln het kader van de gewijzigde aansturing van de zogenaamde partnerinstellingen, waartoe ook
Gebiedscoöperatie O-gen wordt gerekend, hebben Gedeputeerde Staten op 15 maart 2016 besloten om vanaf
2017 op basis van een meerjarig uitvoeringsplan een meerjarige subsidie te verlenen. Wij vezoeken u uiterlijk 1

november 2016 een integrale aanvraag in te dienen voor exploitatiesubsidie en procesgelden voor de periode 1

januari 2017 lJm 31 december 2019. Deze periode sluit aan op het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal
Platteland 2016-2019. Omdat er sprake van is van een nieuwe subsidiemethodiek is de uiterste
indieningsdatum eenmalig verschoven van 1 september naar 1 november. Aan uw programmabureau is al
informatie verstrekt over hoe deze subsidieaanvraag dient te worden vormgegeven.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
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