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Onderwerp Statenbrief: Bevindingen werkwijze in de keten Programma Agenda Vitaal Platteland 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
In onze brief van 22 mei jl. aan uw Staten over bovenstaand onderwerp, hebben wij u geïnformeerd over het feit 
dat wij vanwege de al vele jaren lopende samenwerking binnen de keten van het Programma Agenda Vitaal 
Platteland (AVP) zowel de verantwoordelijkheden in de keten als de rechtmatigheid van de werkwijze tegen het 
licht hebben gehouden. In de brief hebben we verder gemeld dat we twee advocatenkantoren hebben gevraagd 
om met een gezamenlijk advies te komen over de door ons geconstateerde mogelijke knelpunten. Inmiddels 
hebben wij het advies ontvangen. Zoals toegezegd informeren wij u hierbij over het advies. Tevens informeren wij 
u over het proces dat wij zijn gestart om te komen tot een herijking van de samenwerking met de AVP-gebieds-
commissies opdat deze weer doelmatig, rechtmatig en toekomstbestendig is.  
 
Voorgeschiedenis 
Voor de volledigheid herhalen wij nog wat in de vorige brief is opgenomen over de achtergrond van AVP. AVP 
zorgt voor een belangrijk deel van de realisatie van het beleid voor het landelijk gebied, waaronder de (inter-
nationaal verplichte) natuuropgaven, recreatieve voorzieningen, herstel cultureel erfgoed en landbouwstructuur-
versterking. 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 Kaderdocument 
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 gebieds-
gerichte uitvoering van het meerjarenprogramma en beschikken over een programmabureau voor ondersteuning 
bij deze advisering en voor de 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 (UW).  
 
Essentie / samenvatting: 
Het advies van de advocatenkantoren gaat over governance, het beschikbaar stellen van provinciale 
medewerkers en de wijze van financiering van de gebiedscommissies. Ook geven ze oplossingsrichtingen mee. 
 

- Governance 
De advocatenkantoren constateren dat de huidige governance op meerdere punten herijking vraagt. Ze wijzen er 
op dat er geen heldere verdeling van rollen en verantwoordelijkheden is (waar onder het al dan niet belast zijn 
met uitvoerende taken) en dat detacheringsovereenkomsten voor de provinciale medewerkers ontbreken. Dit zijn 
governance-vraagstukken die in de toekomst zullen moeten worden opgelost, aldus de advocaten. 
 



 

  

Voor de onderwerpen ‘beschikbaar stellen medewerkers’ en ‘wijze van financiering’ is de status van de 
gebiedscommissies essentieel. Het zijn adviescommissies ex artikel 82 Provinciewet. In het advies geven de 
advocaten aan dat middelen voor het inhoud geven aan de adviesrol rechtmatig zijn. De provincie kan hiervoor 
dus subsidie verlenen én medewerkers om niet beschikbaar stellen. De uitvoeringsrol is echter géén onderdeel 
van de wettelijke taak van de gebiedscommissies. Hier kan het gaan knellen. 
 

- Beschikbaar stellen medewerkers 
De advocatenkantoren constateren dat de provincie personeel om niet ter beschikking stelt aan de gebieds-
commissies, terwijl andere (mogelijk concurrerende) ondernemingen die ‘faciliteit’/dit voordeel niet krijgen. Het 
risico op onrechtmatig verstrekte staatssteun ligt hiermee op de loer. Indien en voor zover het gaat om inzet voor 
de adviesrol of voor niet-economische activiteiten, vormt het om niet beschikbaar stellen geen staatssteun-
rechtelijk probleem, aldus de advocaten. Of UW en O-gen economische activiteiten verrichten, hangt vooral af 
van de vervolgvraag of die activiteiten in concurrentie met marktpartijen kunnen worden verricht. Per econo-
mische activiteit dient beoordeeld te worden of daarvoor deze medewerkers worden ingezet (met andere 
woorden: of de “steun” ten goede van de economische activiteiten komt). De detachering zou evenwel staats-
steunproof gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld door het rekenen van een marktconforme prijs of door te 
onderzoeken of mogelijk een vrijstelling van toepassing is, aldus de advocaten. 
 

- Wijze van financiering gebiedscommissies 
De financiering van UW en O-gen door de provincie vindt tot op heden plaats via subsidies. De advocaten 
hebben beoordeeld of de tot nu verleende subsidies rechtmatig zijn en bekeken welk instrument (subsidie of 
opdracht) in de rede ligt gezien de bedoelingen van de provincie. 
 
Beide kantoren hebben als standpunt dat een subsidie voor de uitvoering van de wettelijke adviestaken (ex art. 
82 Pw) rechtmatig is. 
 
Over de vraag of de al verleende subsidies voor de uitvoeringstaken rechtmatig is geweest, blijven de beide 
advocatenkantoren van opvatting verschillen. Het ene kantoor is van oordeel dat het gebruik van het subsidie-
instrument hier rechtmatig is. Zij wijst daarbij op jurisprudentie en op het feit dat de provincie in de verleende 
subsidies niet heeft vastgelegd dat de subsidieontvanger de activiteiten moet uitvoeren (het resultaat is niet 
afdwingbaar). De wet heeft deze mogelijkheid wel (in dat geval moeten wel de aanbestedingsregels worden 
gevolgd), maar de provincie heeft deze niet toegepast. 
Het andere advocatenkantoor begrijpt deze theorie maar zij is van oordeel dat het de wil is van de provincie om te 
sturen en dat er aanleiding is om te veronderstellen dat de provincie in staat is om sturend op te treden. 
 
De twee kantoren komen met betrekking tot de vraag naar de rechtmatigheid van het gebruik van het subsidie-
instrument derhalve tot verschillende conclusies. Duidelijk is echter wel dat beide kantoren van mening zijn dat 
àls de provincie wil sturen op afdwingbare resultaten van de uitvoering, een zuivere subsidie niet het juiste 
instrument is. Ook daarom adviseren de advocatenkantoren een herijking.  
 

- Oplossingsrichtingen volgens de advocatenkantoren 
Om binnen de AVP-keten tot een heldere taakverdeling en een goede governance (verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden) te komen wordt geadviseerd de (wettelijke) adviserende en de uitvoerende taken te 
ontvlechten. Voor de adviestaak noodzakelijke mensen en faciliteiten kunnen rechtstreeks vanuit de provincie 
worden geleverd (geen staatssteun) en financiering ervan kan via subsidies.  

 
De vraag welke oplossing voor de provincie het meest geschikt is om rechtmatigheid bij de uitvoering in de AVP-
keten zo goed mogelijk te borgen, is volgens de advocaten afhankelijk is van de politieke wens in welke mate de 
provincie wil sturen. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt naar bijvoorbeeld projecten die voortvloeien uit 
(inter)nationale verplichtingen voor de provincie (bijv. Natura2000), projecten die voortvloeien uit eigen provinciale 
verplichtingen en projecten die voor de provincie niet noodzakelijkerwijs gerealiseerd moeten worden, maar die 
de provincie wel wil stimuleren. Voor activiteiten die niet noodzakelijkerwijs hoeven te worden uitgevoerd, ligt het 
toekennen van “zuivere” subsidies het meest voor de hand. Als er wel zekerheid moet zijn over het realiseren van 
het project is het vergeven van overheidsopdrachten de aangewezen werkwijze en moet het aanbestedingsrecht 
worden nageleefd. Om aan de verplichtingen van de Aanbestedingswet te voldoen kan de provincie in hun ogen 
twee wegen bewandelen: 
 
1. Inbesteden: de provincie neemt de coördinatie c.q. uitvoering van deze activiteiten zelf ter hand. De provincie 
houdt de regie (het opdrachtgeverschap) en kan naar eigen inzicht sturen. Bij het aanbesteden van opdrachten is 
niet zeker of deze aan UW en O-gen gegund zullen worden. 
 
2. Quasi-inbesteden: de provincie belegt de coördinatie c.q. uitvoering van de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) 
bij UW en O-gen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde “quasi-inhouse”-uitzondering die de 
Aanbestedingswet kent (een quasi-inhouse-constructie biedt de provincie alsnog de mogelijkheid voor 1-op-1 
aanbesteding aan in dit geval UW en O-gen). Een quasi-inhouse-constructie betekent wel dat de statutaire 
zeggenschap over UW en O-gen bij de provincie komt en niet meer door de gebiedscommissie kan worden 



 

  

uitgeoefend. Dit heeft ook gevolgen voor de ondersteuning door de programmabureaus bij de adviesrol van de 
gebiedscommissies (en daarmee met de onafhankelijkheid van de gebiedscommissie bij het uitvoeren van hun 
adviesrol). De statutaire aanpassingen vergen instemming van de besturen van UW en O-gen.  
 

- Hoe verder? 
Evident is dat de huidige governance en de risico’s van ongeoorloofde staatssteun en van de aanbestedings-
aspecten die worden genoemd in het advies, zonder meer reden zijn voor een herijking van de werkwijze tussen 
de gebiedscommissies en de provincie. Wij gaan zorgen voor een organisatie en een afsprakenpakket waarin de 
rechtmatigheid beter is geborgd, dat de provincie de sturingsmogelijkheden heeft die noodzakelijk zijn en een 
basis biedt voor een doelmatige werkwijze. Dit alles met als uitgangspunt behoud van de AVP-sturingsfilosofie. 
 
Een belangrijk aspect dat wij hierbij moeten concretiseren is de gewenste mate van sturing. Aan de hand daarvan 
kan worden bepaald welk financieringsinstrument passend is. Verder is ontvlechting van de adviesrol en de 
uitvoeringsrol noodzakelijk. 
 
In samenspraak met de gebiedscommissies gaan wij bekijken op welke wijze kan worden gekomen tot een 
nieuwe organisatie die aan de voornoemde criteria voldoet. De portefeuillehouder voert hierover al overleg met de 
voorzitters van de gebiedscommisies. 
 
Om een keuze te kunnen maken voor de nieuwe organisatie is niet alleen overleg met de gebiedscommissies 
nodig, maar zullen ook meerdere vragen nog moeten worden beantwoord, bijvoorbeeld op het gebied van het 
voorkomen van ongeoorloofde staatssteun bij het om niet beschikbaar stellen van medewerkers van de provincie 
en wat kan worden begrepen onder de adviesrol ex artikel 82 Pw en wat onder uitvoering. Dit laatste lijkt in de 
praktijk niet zonder meer met een schaartje te knippen. 
Op dit moment wordt een inventarisatie gemaakt van de wijze waarop andere provincies de kwaliteitsversterking 
van het landelijk gebied oppakken. Dit onderzoek wordt begin juli afgerond. De informatie die onderzoek oplevert, 
kan bij de gesprekken en de ideevorming worden betrokken. 
 
Bij de planning van dit proces moet een evenwicht worden gevonden tussen recht doen aan zorgvuldigheid en 
niet te lang werken op een wijze die rechtmatigheidsrisico’s heeft. Ook artikel 4:51 Awb en de noodzaak tot 
behoorlijk bestuur vormen aanleiding om voldoende tijd voor het proces te nemen. Wij sturen er op dat uiterlijk 
maart 2019 er een voorstel ligt voor een nieuwe organisatie. Dat voorstel kan worden meegegeven voor de 
coalitie-onderhandelingen. Vervolgens kan de implementatie volgen. Als een en ander is bepaald kunnen heldere 
governance afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Uiteraard is het uiteindelijk aan de provincie om te 
bepalen welke organisatie er komt. 
 
Gedurende dit proces zullen we uiteraard alert zijn op (juridische) risico’s en waar nodig beheersmaatregelen 
nemen. Gezien het advies van de advocaten over eventuele ongeoorloofde staatssteun door de inzet van 
personeel om niet, lijkt risico hier niet uit te sluiten. De diverse vragen die de advocaten nog stellen in dit verband 
en de opties voor bijvoorbeeld vrijstellingen pakken we daarom met voorrang op. Het risico schatten wij niet 
zodanig hoog in dat moet worden besloten de medewerkers per direct terug te roepen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Herijkte werkwijze binnen AVP die doelmatig, rechtmatig en toekomstbestendig is. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 82 en 158 Provinciewet 
 
Financiële consequenties 

- 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen rondom de herijking AVP. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van bovenstaande informatie over programma Agenda Vitaal Platteland. 
Het advies van de beide advocatenkantoren ligt voor u ter inzage bij de statengriffie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


