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Onderwerp statenbrief: informatie over bevindingen werkwijze in de keten Agenda Vitaal Platteland 

 

Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

Inleiding 

 

Aanleiding 

Sinds 2007 werkt de provincie met het Programma Agenda Vitaal Platteland (AVP). Binnen een langjarige 

samenwerking, zoals bij AVP, is het van belang om van tijd tot tijd zowel de verantwoordelijkheden in de keten als 

de rechtmatigheid van de werkwijze tegen het licht te houden. Wij hebben dit opgepakt en de bevindingen daarbij 

vormden aanleiding om extern advies te vragen. Over de voortgang daarvan informeren wij u via deze statenbrief. 

 

Essentie / samenvatting: 

AVP zorgt voor een belangrijk deel van de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder de 

(internationaal verplichte) natuuropgaven, recreatieve voorzieningen, herstel cultureel erfgoed en landbouw-

structuurversterking. In de sturingsfilosofie voor AVP is bewust gekozen voor een integrale werkwijze, samen met 

onze partners in de gebieden. Deze sturingsfilosofie is door uw Staten vastgelegd in onder meer het Kaderdocu-

ment AVP (2011) en nogmaals bevestigd in het Meerjarenprogramma AVP 2016 – 2019. De samenwerking met 

de gebieden krijgt invulling via door de provincie benoemde gebiedscommissies. Zij adviseren over de 

gebiedsgerichte uitvoering van het meerjarenprogramma en beschikken over een programmabureau voor deze 

uitvoering. In de huidige AVP-periode (2016 – 2019) werken we met twee gebiedscommissies: Oost en West. De 

werkwijze heeft zijn vruchten afgeworpen. De gebieden zijn enthousiast over hun betrokkenheid. De werkwijze is 

een voorbeeld hoe invulling kan worden gegeven aan participatie en co-creatie. 

 

Om het handelen van de gebiedscommissies en programmabureaus te vergemakkelijken hebben deze 

rechtspersonen opgericht, te weten Gebiedscoöperatie O-gen (O-gen) en de Stichting Gebiedsontwikkeling 

Utrecht West (Stichting).  

Sinds de start met AVP werkt de provincie met subsidies voor de gebiedscommissies. Met ingang van de nu 

lopende AVP-periode gaan deze subsidies naar de Stichting en O-gen.  



 

  

Uit provinciaal onderzoek blijkt dat, gezien de huidige wetgeving en jurisprudentie, er een kans is dat een deel 

van deze subsidies, door de mate van inhoudelijke sturing vanuit de provincie gericht op doelbereik, in materiële 

zin moeten worden beschouwd als het verstrekken van overheidsopdrachten. Daarvoor mag het subsidie-

instrumentarium niet worden ingezet. In de situatie dat in materiële zin sprake is van een overheidsopdracht, 

speelt vervolgens dat de (Europese) aanbestedingsregels in acht moeten worden genomen. Dat is niet gebeurd, 

omdat het uitgangspunt was dat met het volgen van de subsidieregels de financiering van de activiteiten 

rechtmatig werd geregeld. Hierin schuilt het risico dat in het geval een derde partij naar de rechter stapt, de 

rechter het handelen van de provincie als niet-rechtmatig handelen kan kwalificeren. De accountant kan bij de 

beoordeling van de jaarrekening een inschatting maken van mogelijk niet-rechtmatig handelen. Mocht hij over 

2017 inschatten  dat bij AVP hiervan sprake is, dan gaat dit om een bedrag van € 0,8 tot maximaal € 1,2 mln.. 

 

Het eventueel moeten aanbesteden van opdrachten aan de gebiedscommissies (via hun rechtspersonen 

Stichting en O-gen) kan flinke gevolgen hebben, vooral omdat gezien de omvang van de bij de opgaven 

betrokken middelen er geen sprake kan zijn van onderhandse aanbesteding. Europese aanbesteding ligt eerder 

in de rede. Bij de gevolgen moet worden gedacht aan het moeten afwijken van onze AVP-sturingsfilosofie, aan 

vertraging van de uitvoering en aan hogere kosten (en daarmee dus minder tastbaar resultaat). Verder kan onze 

besluitvorming in dit vraagstuk gevolgen hebben voor het voortbestaan van gebiedscoöperatie O-gen.  

Wij willen hierin dus een zeer weloverwogen besluit kunnen nemen. Tegen deze achtergrond hebben wij twee 

advocatenkantoren gevraagd ons te adviseren.  

 

Op basis van een eerste verkenning komen beide kantoren tot verschillende oordelen. Het eerste kantoor stelt 

dat de vraag of sprake is van subsidiëring of overheidsopdrachten niet eenvoudig is te beantwoorden, maar 

meent dat in elk geval voor een deel van de AVP-activiteiten waarschijnlijk sprake zal zijn van opdrachtverstrek-

king en dat wanneer de provincie de Stichting en O-gen realisatie van een duidelijk einddoel oplegt, het 

instrument subsidie op een oneigenlijke wijze wordt ingezet. Het risico op opdrachtverstrekking ligt naar het 

oordeel van dat kantoor ook op de loer omdat de provincie strakke kaders uitzet in het meerjarenprogramma en 

de uit te voeren activiteiten ook beïnvloedt aan de hand van de inhoud van de gebiedsprogramma’s. 

Het tweede kantoor stelt juist dat wel sprake is van zuivere subsidies omdat de mogelijkheid van een uitvoerings-

overeenkomst niet is ingezet en dat er daarmee voor de provincie geen mogelijkheid is de prestatie af te dwingen. 

Voorts ziet dat kantoor de beleidsdoelstellingen, strikte kaders en voorschriften die door de provincie worden 

vastgesteld als aspecten die de subsidiewetgever op basis van de Algemene wet bestuursrecht moet regelen. 

 

Wij hebben de beide kantoren inmiddels gevraagd te bekijken of zij samen, waar nodig met aanvullende 

informatie, tot één advies aan ons kunnen komen. Dat vergt extra tijd. Gezien de belangen die bij de 

besluitvorming spelen (zie hiervoor) vinden wij de extra tijd zonder meer verantwoord. 

 

Omdat niet uit te sluiten valt dat we voor de Stichting en O-gen meer met aanbesteding zullen moeten werken en 

we vertraging van de realisatie van de AVP-doelen zoveel mogelijk willen vermijden, bekijken we nu al de moge-

lijkheden van 1-op-1 aanbesteding. De Aanbestedingswet biedt hiervoor de mogelijkheid via een zogenoemde 

quasi-inhouse constructie. Als (tijdelijke) oplossing wordt de mogelijkheid hiertoe samen met de gebiedscommis-

sies verkend. Voor West lijkt dit relatief eenvoudig te regelen. Het heeft wel tot gevolg dat enig afbreuk wordt 

gedaan aan de sturingsfilosofie en de participatieve werkwijze waarvoor PS hebben gekozen. Dit doordat de 

Stichting niet meer wordt aangestuurd door een bestuur met leden vanuit de gebiedscommissie maar door de 

provincie. Hiertoe zal de stichting haar statuten moeten wijzigen.  

Ook voor O-gen is in beginsel een quasi-inhouse constructie mogelijk. Hier lijken de gevolgen voor met name het 

functioneren van de gebiedscoöperatie echter ingrijpend, vooral doordat de essentie van de coöperatie 

(samengaan van publiek en privaat) verloren lijkt te gaan. 

 

Naast de rechtmatigheidsvraag van het inzetten van het subsidie-instrumentarium, zijn bij de provinciale 

verkenning ook vragen naar voren gekomen over de governance binnen AVP en over de inzet van provinciale 

medewerkers voor de gebiedscommissies.  

Ten aanzien van de governance blijkt er niet altijd voldoende helderheid in vooral de taakverdeling tussen de 

provincie, de gebiedscommissies en de programmabureaus. Het onderscheid tussen de adviserende rol van de 

gebiedscommissies en die in de uitvoering is daarbij een bijzonder punt van aandacht. Zodra er duidelijkheid is 

over het subsidievraagstuk (en de daarmee mogelijk samenhangende aanpassing van de werkwijze) pakken wij 

de actualisering van de governance op. 

 



 

  

De programmabureaus zijn ketenpartners in de uitvoering van AVP. De provincie stelt aan de programmabureaus 

provinciale medewerkers beschikbaar. De positie van de medewerkers is op dit moment nog onvoldoende 

vastgelegd. Dit kan tot onduidelijkheid leiden. Om eventuele toekomstige problemen voor te zijn wordt er in 

samenwerking tussen de provincie en de programmabureaus een voorstel ontwikkeld voor het regelen van de 

positie van de medewerkers die de uitvoeringswerkzaamheden bij de AVP-programmabureaus oppakken. Het 

vermijden van risico van staatssteun is hierbij ook een punt van aandacht.  

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Doelmatige en rechtmatige werkwijze binnen het programma Agenda Vitaal Platteland. 

 

Wettelijke grondslag 

Artikel 158 van de Provinciewet. 

 

Financiële consequenties 

- 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Zodra er een (gezamenlijk) eindadvies is van de beide advocatenkantoren zullen wij u daarover op de hoogte 

stellen. Ook over onze vervolgstappen zullen wij u informeren. 

 

Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van bovenstaande informatie over programma Agenda Vitaal Platteland. 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

De voorzitter,  

De secretaris,  

 


