
 
 

 

  

NOTITIE 
 

Voor : Provincie Utrecht 

Van : Hans van Noort, Willemijn Oudenaarden en Anne Kusters (Van Benthem & Keulen); 

Jantine Muller, Sandra van Heukelom (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn) 

Datum : 6 juni 2018 

Dossier : 124084 

Betreft : Provincie Utrecht / AVP-keten 

 

 

1. Vooraf 

 

1.1. De Provincie zal moeten beslissen op welke wijze zij in de toekomst uitvoering wil geven aan 

AVP en op welke wijze zij wil samenwerken met de organisaties die thans verantwoordelijk 

zijn voor zowel de advisering over als de uitvoering van dat beleid (Utrecht-West en O-gen), 

aangestuurd door de desbetreffende provinciale gebiedscommissies. De huidige samenwer-

king met deze “partnerinstellingen” roept publiekrechtelijke vragen op, alsook staatssteunrech-

telijke en aanbestedingsrechtelijke vragen. Daarnaast rijzen governance-vragen. 

 

1.2. In deze notitie – die in onderlinge samenwerking tot stand is gekomen – wordt kort stilgestaan 

bij de diverse juridische vraagstukken die samenhangen met de huidige werkwijze. Daarna 

wordt aangegeven op welke wijze het AVP-beleid – gelet op de juridische grenzen – in de 

toekomst qua structuur zou kunnen worden vormgegeven. De oplossingsrichting zal uiteraard 

moeten aansluiten bij de beleidsmatige keuze van de Provincie. 

 

2. Toelichting op de huidige werkwijze en daarmee samenhangende vraagstukken 

 

2.1. Eén van de onderdelen van het beleid van de Provincie Utrecht (‘Provincie’) is de Agenda Vi-

taal Platteland (‘AVP’). Het doel van AVP is het realiseren en behouden van een krachtig en 

vitaal landelijk gebied, met een goede balans tussen natuur, landbouw, water, cultuurhistorie, 

landschap en recreatie. De Provincie heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak. In dat 

kader zijn twee adviescommissies ingesteld op basis van artikel 82 Provinciewet, te weten de 

gebiedscommissie Utrecht-West en de gebiedscommissie Utrecht-Oost.  

 

2.2. Deze gebiedscommissies worden ondersteund door programmabureaus. De bemensing van 

die programmabureaus vindt grotendeels plaats door medewerkers van de Provincie die hier-

voor “om niet” bij de programmabureaus worden “gedetacheerd”.1 De twee programmabu-

reaus zijn op hun beurt ondergebracht in twee separate en van de Provincie losstaande juridi-

sche entiteiten. Deze entiteiten worden statutair aangestuurd door de gebiedscommissies. In 

Utrecht-West bestaat de Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West (‘Utrecht-West’) en in 

Utrecht-Oost bestaat de Gebiedscoöperatie O-gen (‘O-gen’).  

 

2.3. Binnen deze entiteiten worden niet alleen adviserende taken uitgevoerd (beleidsvorming). De 

entiteiten zijn tevens belast met uitvoerende taken op het terrein van AVP, hoewel dat bij ons 

                                                      
1  Van formele detachering is overigens geen sprake, nu daaraan geen overeenkomsten ten grondslag liggen. Dit begrip staat 

hier daarom tussen aanhalingstekens. 
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weten niet expliciet tussen de Provincie en Utrecht-West respectievelijk O-gen is vastgelegd. 

Ook over de detachering van het personeel van de Provincie bij de programmabureaus van 

deze entiteiten zijn geen afspraken tussen de Provincie en Utrecht-West respectievelijk O-gen 

gemaakt. Omdat afspraken niet altijd duidelijk op papier zijn gezet, is het lastig om de 

(rechts)verhouding tussen de Provincie enerzijds en Utrecht-West en O-gen anderzijds te dui-

den. Binnen de Provincie is (mede om die reden) dan ook geconstateerd dat de huidige 

werkwijze binnen de AVP-keten diffuus en ondoorzichtig is. 

 

2.4. Duidelijk is in ieder geval dat Utrecht-West en O-gen hun financiële middelen van de Provincie 

thans volledig in de vorm van een subsidie ontvangen (als bedoeld in artikel 4:21 Algemene 

wet bestuursrecht, ‘Awb’), gebaseerd op de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal 

Platteland provincie Utrecht 2016-2019. De subsidie kan worden verdeeld in drie categorieën, 

te weten subsidie voor exploitatiekosten, subsidie voor proceskosten en projectsubsidies. 

 

Governance en staatsrechtelijke vragen 

 

2.5. De rol van de provinciale adviescommissies is veranderd van de oorspronkelijk bedoelde ad-

viserende rol naar (mede) een uitvoerende taak. Zo adviseren de adviescommissies de Pro-

vincie niet alleen over de wijze waarop het AVP-beleid zou kunnen worden vormgegeven (het 

“hoe” binnen de kaders die de Provincie uitzet), maar vragen zij tevens – over de band van 

Utrecht-West of O-gen – subsidie aan ter uitvoering van dat  beleid. Ook adviseren de advies-

commissies de Provincie over de beslissing op die subsidieaanvraag, vóór het in behandeling 

nemen van die aanvraag door de Provincie. 

 

2.6. Eén en ander heeft tot gevolg dat er in de AVP-keten geen heldere verdeling van rollen en 

verantwoordelijkheden bestaat. Diverse personen en organen hebben verschillende petten en 

zouden op papier / van een afstand bezien wellicht verschillende belangen na kunnen streven. 

Dat geldt bijvoorbeeld voor de Gebiedsraad van O-gen. Dat geldt overigens in versterkte mate 

voor O-gen, nu zij naast publieke leden ook private leden heeft waarvoor zij diensten uitvoert 

terwijl zij tevens is verweven met een wettelijke adviescommissie, ingesteld door de Provincie. 

 

2.7. Ook rijst de staatsrechtelijke vraag of de gebiedscommissies – die op grond van artikel 82 

Provinciewet de als adviesorgaan zijn ingesteld – hun toegewezen taken op verzoek van de 

Provincie te breed hebben opgevat door tevens sturing c.q. leiding te geven aan de uitvoering 

van het AVP-beleid over de band van de entiteiten Utrecht West en O-gen. Het lijkt erop dat 

de adviesorganen niet alleen hun wettelijke taak uitvoeren, maar daarnaast zonder juridische 

rechtvaardiging c.q. basis een deel van het opdrachtgeverschap van de Provincie hebben 

overgenomen. Zo laten de gebiedscommissies over de band van Utrecht-West en O-gen door 

marktpartijen bestekken opstellen, begeleiden zij aanbestedingen, vragen zij vergunningen 

aan en zien zij toe op de uitvoering en coördinatie van werkzaamheden die zijn uitbesteed aan 

marktpartijen enzovoorts. Deze werkzaamheden zouden in beginsel gewoon door de Provin-

cie kunnen worden uitgevoerd (of door de Provincie aan (middels een aanbesteding geselec-

teerde) marktpartijen kunnen worden uitbesteed). 

 

2.8. Kortom, de huidige opzet leidt tot  governance-vraagstukken, die in de toekomst zullen moe-

ten worden opgelost.  
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Gebruik subsidie-instrument juist? 

 

2.9. Naast de hiervoor genoemde governance-problematiek en staatsrechtelijke vragen, is binnen 

de Provincie de vraag gerezen of de huidige werkwijze, waarbij gebruik wordt gemaakt van 

het subsidie-instrument, wel rechtmatig is. De Provincie heeft twee advocatenkantoren ge-

vraagd hierop hun visie te geven, te weten Van Benthem & Keulen uit Utrecht en Pels Rijcken 

& Droogleever Fortuijn uit Den Haag.  

 

2.10. De kantoren komen beide tot het standpunt dat de financiële bijdrage voor de uitvoering van 

wettelijke taken kan worden aangemerkt als subsidie (instandhoudingssubsidie en exploitatie-

subsidie), mits en voor zover Utrecht-West en O-gen in het kader van de adviestaken niet 

meer of andere kosten maken en vergoed krijgen, dan welke de instandhouding van de ge-

biedscommissies en de programmabureaus normaliter zou vergen om hun taak goed uit te 

kunnen oefenen. De kantoren komen echter tot een verschillende beantwoording van de 

vraag of de financiering van andere activiteiten van Utrecht-West en O-gen dan de wettelijke 

adviestaken, te weten activiteiten ter uitvoering van het provinciaal meerjarenprogramma voor 

AVP, rechtmatig als subsidie gekwalificeerd kan c.q moet worden.  

 

2.11. Pels Rijcken is van mening dat op basis van de gezichtspunten uit artikel 4:21 Awb, – in het 

bijzonder de niet-commerciële prijs en het initiatief vanuit het “gebied” – alsmede op basis van 

andere rechtspraak ten aanzien van het onderscheid tussen subsidie of inkoop bij het finan-

cieren van andere activiteiten dan de wettelijke adviestaken thans geen sprake is van aan het 

bestuursorgaan geleverde goederen of diensten, maar van subsidie. Pels Rijcken acht het 

gebruik van het subsidie-instrument in het kader van AVP dan ook niet onrechtmatig. 

 

2.12. Van Benthem & Keulen begrijpt deze theorie, maar heeft twijfels bij de praktische uitvoering 

daarvan, nu uit verschillende gesprekken met alle betrokkenen en de feitelijke handelwijze 

volgt dat de wil van de Provincie ten aanzien van verschillende activiteiten gericht is op het 

verstrekken van een (afdwingbare) opdracht, ondanks dat uit de stukken op papier geen rech-

tens afdwingbare verplichting blijkt. De Provincie bepaalt volgens Van Benthem & Keulen in 

elk geval voor een deel van de activiteiten precies hoe de provinciale middelen worden inge-

zet en bijvoorbeeld binnen welk tijdsbestek een project moet zijn uitgevoerd. Ook bleek uit de 

gevoerde gesprekken dat in het geval van O-gen regelmatig fiscale argumenten maken dat de 

Provincie opdrachten van O-gen ‘terugneemt’ en zelf uitvoert; dat onderstreept dat de wil van 

de Provincie is gericht op een afdwingbare prestatie (immers: blijkbaar is het belangrijk dat het 

betreffende project hoe dan ook wordt uitgevoerd).  

 

2.13. Daarbij is volgens van Benthem & Keulen ook van belang dat de werkzaamheden grotendeels 

worden uitgevoerd door door de Provincie om niet aan Utrecht-West en O-gen beschikbaar 

gestelde provinciale medewerkers, waardoor men zich kan afvragen of wel een op papier af-

dwingbaar gemaakte opdracht nodig is om één en ander juridisch als zodanig te duiden. De 

wijze van uitvoering van een specifiek project wordt immers op deze wijze hoe dan ook be-

paald door provinciale medewerkers (al dan niet vanuit de provinciale gebiedscommissies). 

Daarmee lijkt in elk geval de provinciale wil om te sturen aanwezig. Dat het ter beschikking 

stellen van mensen (ook) is ingegeven vanuit de wens het AVP-beleid zo doelmatig mogelijk 

te realiseren, maakt dit niet anders. Door het beschikbaar stellen van die medewerkers geeft 
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de Provincie impliciet aan dat het gaat om zaken waarop de Provincie grip wil (blijven) houden 

en sturen.2 

 

2.14. Uit het voorgaande volgt naar de mening van Van Benthem & Keulen dat de uitvoering van 

AVP-activiteiten weliswaar niet op papier in rechte afdwingbaar is gemaakt, maar in zekere zin 

wel op andere wijze afdwingbaar is (bedoeld). Wanneer een dergelijke werkwijze niet zou 

kwalificeren als het verstrekken van overheidsopdrachten en als daarbij derhalve niet de in-

koop- en aanbestedingsregels in acht worden genomen, wordt volgens Van Benthem & Keu-

len het nuttig effect van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (in het bijzonder Richtlijn 

2014/24/EU) uitgehold. De deur naar het ontwijken van een aanbestedingsplicht lijkt dan wa-

genwijd open te staan. Een dergelijke (beperkte) uitleg lijkt daarom volgens Van Benthem & 

Keulen minder juist. 

 

2.15. Pels Rijcken acht de vraag naar de (mogelijk door de Provincie gewenste) afdwingbaarheid 

van de gesubsidieerde activiteiten niet relevant voor het antwoord op de vraag of het subsidie-

instrument kan worden toegepast. Ook de subsidietitel van de Awb geeft immers de mogelijk-

heid om in een uitvoeringsovereenkomst neer te leggen dat de subsidieontvanger verplicht is 

om de activiteiten uit te voeren (artikel 4:36 lid 2 Awb). Subsidieverlening en afdwingbaarheid 

gaan derhalve goed samen. Voor de vraag naar de eventuele aanbestedingsplicht is de vraag 

naar de eventuele afdwingbaarheid wel relevant. Die vraag wordt in het volgende hoofdstuk 

behandeld. 

 

2.16. Pels Rijcken ziet op basis van de door de Provincie verstrekte stukken – die ook aan Van 

Benthem & Keulen zijn verstrekt – geen grond om te concluderen dat de Provincie precies zou 

bepalen/voorschrijven hoe de subsidie moet worden aangewend. Dat de subsidie wordt ver-

leend voor activiteiten binnen een bepaald tijdsbestek is zeer gebruikelijk. Dat levert volgens 

Pels Rijcken evenmin een aanwijzing op dat het subsidie-instrument niet kan worden aange-

wend. 

 

2.17. Uit het voorgaande blijkt dat de twee kantoren met betrekking tot de vraag naar de rechtma-

tigheid van het gebruik van het subsidie-instrument tot verschillende conclusies komen. Dui-

delijk is echter wel dat beide kantoren van mening zijn dat de relatie met Utrecht-West en O-

gen vanwege de hiervoor besproken problematiek hoe dan ook moet worden herijkt, waarbij 

ook de vraag naar de rechtmatigheid van het gebruik van het subsidie-instrument aandacht 

verdient.  

 

  Aanbestedingsplicht? 

 

2.18. De regels van het aanbestedingsrecht zijn niet van toepassing voor zover de provinciale ge-

biedscommissies gelden worden verstrekt ter uitoefening van de aan de wet ontleende ad-

viestaak.De regels van het aanbestedingsrecht zijn alleen van toepassing indien tussen O-gen 

respectievelijk Utrecht-West enerzijds en de Provincie anderzijds sprake is van een overeen-

                                                      
2  Naar wij begrepen beschikt de Provincie over een stappenplan c.q. stroomschema op basis waarvan bepaald kan worden    

of sprake zou moeten zijn van een civielrechtelijke overeenkomst van opdracht of een subsidie, maar binnen de AVP-keten 

wordt, ondanks dat, altijd gekozen voor subsidie en niet conform het stappenplan geverifieerd of mogelijk sprake is of zou 

moeten zijn van opdrachtverstrekking. 
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komst onder bezwarende titel (een “overheidsopdracht” in de zin van de Aanbestedingswet) 

voor de uitvoering van andere taken (hier: diensten ten behoeve van de uitvoering van het 

AVP-beleid). Deze regels gelden dus ook wanneer uitvoering van de wettelijke adviestaak van 

de gebiedscommissies aan Utrecht-West danwel O-gen in de vorm van een opdracht wordt 

opgedragen. Alsdan vloeien de werkzaamheden immers niet rechtstreeks uit de wettelijke ad-

viestaak voort. 

 

2.19. Van zo’n overeenkomst is zonder meer sprake bij een civielrechtelijke overeenkomst van op-

dracht, maar ook in het geval het subsidie-instrument wordt gebruikt en tegelijkertijd een pres-

tatieplicht voor de subsidieontvanger wordt vastgelegd. Dat kan door middel van een uitvoe-

ringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb. Ook in dat geval worden immers over en 

weer rechtens afdwingbare verplichtingen aangegaan, waardoor materieel wordt voldaan aan 

het begrip “overheidsopdracht”. Binnen de huidige AVP-keten wordt geen gebruik gemaakt 

van uitvoeringsovereenkomsten. 

 

2.20. In de ter beschikking gestelde stukken, zo constateren beide advocatenkantoren, zijn de acti-

viteiten die thans door Utrecht-West en O-gen worden uitgevoerd niet rechtens afdwingbaar 

gemaakt. Partijen hebben in het kader van de subsidieverlening onderling dus niet (schriftelijk) 

vastgelegd dat O-gen en Utrecht-West verplicht zijn tot uitvoering van de gesubsidieerde acti-

viteiten. Er bestaat op basis van de aan de advocatenkantoren ter beschikking gestelde schrif-

telijke stukken derhalve grond om aan te nemen dat in het kader van de subsidieverlening 

thans geen sprake lijkt van het gunnen van “overheidsopdrachten” aan Utrecht-West en O-

gen. Aangenomen moet derhalve worden dat sprake is van het verlenen van een zogenoem-

de “zuivere subsidie” waarbij alleen de verplichting is opgelegd om de subsidie terug te beta-

len indien de activiteiten niet, of niet binnen het aangegeven tijdsbestek zijn uitgevoerd. Dat 

valt blijkens de considerans van Richtlijn 2014/24/EU niet onder de reikwijdte van het aanbe-

stedingsrecht. 

 

2.21. Dat neemt niet weg dat is gebleken dat partijen er in de praktijk blijkbaar vanuit gaan dat de 

activiteiten, waarvoor subsidie wordt verleend, daadwerkelijk door O-gen en Utrecht-West zul-

len worden uitgevoerd (en ook steeds zijn uitgevoerd), zodat men het mogelijk niet nodig heeft 

gevonden om dat op papier te zetten en rechtens afdwingbaar te maken.  

 

2.22. Van Benthem & Keulen ziet in het feit dat de Provincie haar eigen medewerkers aan Utrecht-

West en O-gen ter beschikking stelt aanleiding om te veronderstellen dat de Provincie in staat 

is om sturend op te treden. Pels Rijcken wijst er evenwel op dat deze medewerkers (de pro-

grammabureaus) door Utrecht-West en O-gen worden aangestuurd, en niet andersom. Dat 

blijkt ook uit de instellingsbesluiten van de gebiedscommissies. 

 

2.23. Aangezien het blijkbaar wel de bedoeling van partijen is dat de werkzaamheden ter uitvoering 

van het AVP beleid daadwerkelijk – met behulp van de ter beschikking gestelde medewerkers 

– worden uitgevoerd en partijen zich ook naar die bedoeling gedragen, zijn beide advocaten-

kantoren van mening dat de relatie met Utrecht-West en O-gen ook in zoverre dient te worden 

herijkt. Het zou onwenselijk zijn om (in juridische zin) op vrijblijvende voet met Utrecht-West 

en O-gen zaken te blijven doen indien partijen het erover eens zijn dat de activiteiten daad-

werkelijk dienen te worden uitgevoerd. Anders gezegd: de gekozen structuur dient aan te slui-

ten bij de bedoeling/wens van partijen en dient tevens rechtmatig te zijn. Het is vanuit het 
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oogpunt van rechtmatigheid onwenselijk wanneer partijen op papier (blijven) kiezen voor een 

“zuivere (niet afdwingbare) subsidie” teneinde weg te blijven van de kwalificatie “overheidsop-

dracht”, terwijl de uitvoering hier wel alle kenmerken van heeft. Beide kantoren concluderen 

ook dat in elk geval op project-of activiteitniveau het risico bestaat dat de Provincie het aanbe-

stedingsrecht schendt. 

 

2.24. Zoals hiervoor besproken rijst tevens de vraag of het subsidie-instrument een geschikt instru-

ment is om de rechtsverhouding vorm te geven, hetgeen op zichzelf evenwel een aparte dis-

cussie is.  

 

2.25. Een schending van het aanbestedingsrecht kent twee concrete risico’s, te weten: 

1) het risico op procedures geïnitieerd door concurrenten van Utrecht-West en O-gen die zich 

op het standpunt stellen dat diverse opdrachten in strijd met het aanbestedingsrecht onder-

hands aan Utrecht-West en O-gen zijn vergeven en dat zij geen eerlijke kans op gunning van 

die opdracht hebben gemaakt en  

2) het risico dat de accountant van de Provincie geen goedkeurende verklaring kan afgeven, 

omdat een deel van het door de Provincie uitgegeven geld mogelijk onrechtmatig is uitgege-

ven.  

 

2.26. Het risico zoals benoemd onder 1) heeft zich tot nog toe niet verwezenlijkt; naar wij begrepen 

hebben zich vooralsnog geen marktpartijen gemeld, maar het risico onder 2) is – naar wij van 

de Provincie begrijpen – wel degelijk actueel. Overigens: nog los van deze risico’s dient de 

Provincie binnen de AVP-keten rechtmatig te handelen. In zoverre is de vraag of de risico’s 

zich daadwerkelijk zullen voordoen niet relevant: 

 

Staatssteun? 

 

2.27. De Provincie stelt Utrecht-West en O-gen eigen personeel ter beschikking. Van Benthem & 

Keulen heeft zich gebogen over de vraag of dit toelaatbaar is in het licht van het staatssteun-

recht. Zij constateert dat het voornaamste juridische knelpunt is dat het personeel om niet 

(“gratis”) ter beschikking worden gesteld, terwijl andere (mogelijk concurrerende) ondernemin-

gen die ‘faciliteit’/dit voordeel niet krijgen. Het risico op onrechtmatig verstrekte staatssteun ligt 

daarom op de loer. Dit geldt in het bijzonder wanneer Utrecht-West en O-gen het personeel 

ook voor marktactiviteiten zouden inzetten. In zoverre is het om niet ter beschikking stellen 

van het personeel een verlengstuk van de verstrekking van financiële middelen en moet 

deugdelijk geborgd worden waarom O-gen en Utrecht-West dit voordeel wel krijgen en ande-

ren niet. Wij begrepen dat het om niet detacheren van provinciale medewerkers bij O-gen en 

Utrecht-West voortkomt uit een provinciale wens om binnen de AVP-keten doelmatig en op 

een participatieve en co-creatieve wijze te werk te gaan, maar de vraag naar de rechtmatig-

heid van de detacheringsconstructie staat los van de vraag of één en ander doelmatig is. Het 

maakt in het kader van de rechtmatigheid niet uit of de medewerkers zich bezighouden met 

activiteiten waarvan de Provincie daadwerkelijk wil dat deze worden uitgevoerd of met activi-

teiten die voor de Provincie niet noodzakelijk zijn. Immers: O-gen en Utrecht-West genieten 

het voordeel hoe dan ook. 

 

2.28. Kortom: ook op dit punt dient de samenwerking met O-gen en Utrecht-West te worden herijkt. 
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3. Oplossingsrichtingen / zoektocht naar rechtmatigheid binnen AVP keten 

 

Heldere taakverdeling en governance 

 

3.1. Een helder onderscheid tussen de adviserende taak van de gebiedscommissie en de uitvoe-

rende taken zal de transparantie binnen de werkprocessen en de governance binnen de keten 

als geheel ten goede komen. Pels Rijcken heeft zich gebogen over de vraag hoe dat onder-

scheid en de ontvlechting kan worden bewerkstelligd. 

 

3.2. Om binnen de AVP-keten tot een heldere taakverdeling en een goede governance (verdeling 

van rollen en verantwoordelijkheden) te komen ligt ontvlechting van de (wettelijke) adviseren-

de taak van de twee gebiedscommissies en de uitvoerende taken van Utrecht-West en O-gen 

naar onze mening voor de hand. Bijkomend voordeel is dat de gebiedscommissies weer 

daadwerkelijke adviescommissies zullen worden als bedoeld in artikel 82 Provinciewet. 

 

3.3. De gebiedscommissies hebben tijdens gesprekken met de Provincie aangegeven het van be-

lang te achten dat zij – na eventuele ontvlechting – gebruik kunnen blijven maken van de pro-

vinciale programmabureaus en kunnen blijven beschikken over eventuele andere faciliteiten 

die noodzakelijk zijn om hun wettelijke adviestaak goed te kunnen blijven vervullen (denk aan 

zaalhuur, drukwerk ten behoeve van communicatie en dergelijke). Het ter beschikking stellen 

van de – voor de adviestaak noodzakelijke – mensen en faciliteiten kan rechtstreeks vanuit de 

Provincie. Wanneer de mensen en middelen vanuit de Provincie rechtstreeks aan de provinci-

ale gebiedscommissies ter beschikking worden gesteld (en de uitvoering van de wettelijke 

taak dus binnen de provincie blijft en niet bij Utrecht-West of O-gen wordt belegd), kan discus-

sie worden voorkomen over de vraag of Utrecht-West en O-gen voordelen toegekend krijgen 

die andere ondernemingen niet genieten (zie hiervoor onder staatssteun). 

 

Hoe om te gaan met uitvoering van het AVP-beleid en de rol van O-gen en Utrecht-West in dit 

verband? 

 

3.4. Wat betreft de uitvoering van het AVP-beleid zijn er diverse oplossingsrichtingen denkbaar 

waarbij wij ons kunnen voorstellen dat deze per project of per categorie projecten c.q. beleids-

terreinen kan verschillen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan verschillende oplos-

singsrichtingen in relatie tot de volgende drie categorieën:  

 

 Projecten die voortvloeien uit (inter)nationale verplichtingen voor de Provincie, bijvoor-

beeld in het kader van Natura2000; 

 Projecten die voortvloeien uit eigen provinciale verplichtingen en beleidsdoelstellingen; 

 Projecten die voortvloeien uit initiatieven vanuit de gebieden zelf (met andere woorden: 

projecten die voor de Provincie niet noodzakelijkerwijs gerealiseerd moeten worden, maar 

die de Provincie wel wil stimuleren). 

 

3.5. Een separate sturingsfilosofie voor elke categorie zouden wij ons goed kunnen voorstellen. 

Afhankelijk van de politiek-bestuurlijk gekozen sturingsfilosofie, kan worden bepaald welke ju-

ridisch rechtmatige route moet worden gevolgd. Dat betekent dat de vraag welke oplossing 

voor de Provincie het meest geschikt is om rechtmatigheid in de AVP-keten zo goed mogelijk 
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te borgen, afhankelijk is van de politieke wens betreffende de mate van sturing van de Provin-

cie in (een specifiek onderdeel binnen) de  AVP-keten. 

 

3.6. Voor wat betreft de activiteiten waarbij de Provincie vertrouwt op het initiatief en de inspannin-

gen van particuliere intitiatiefnemer(s) uit het “gebied”, ligt het gebruik van het subsidie-

instrument voor de hand. Indien deze activiteiten – na subsidieverlening – niet noodzakelij-

kerwijs hoeven te worden uitgevoerd, ligt het toekennen van “zuivere” subsidies het meest 

voor de hand (dat wil zeggen: zonder uitvoeringsovereenkomst).  

 

3.7. Hierbij moet wel worden bedacht dat het in beginsel eenieder vrij staat subsidie aan te vragen. 

Ook andere partijen dan O-gen en Utrecht-West komen in beginsel in aanmerking voor het 

toekennen van deze subsidie.  

 

3.8. Ten aanzien van de activiteiten waarvan de Provincie wil dat deze daadwerkelijk worden uit-

gevoerd en ook invloed wil hebben op de wijze waarop die activiteiten worden uitgevoerd, ligt 

het gebruik van het subsidie-instrument minder voor de hand en zal vanwege het opleggen 

van een prestatieplicht bovendien steeds sprake zijn van het gunnen van overheidsopdrach-

ten.  

 

3.9. Bij het vergeven van overheidsopdrachten moet de Provincie het aanbestedingsrecht naleven. 

Dat betekent dat voor opdrachten die de Europese drempelwaarde overschrijden of die een 

duidelijk grensoverschrijdend belang hebben, met inachtneming van de Aw een Europese 

aanbestedingsprocedure moet worden georganiseerd waarin geïnteresseerde ondernemingen 

de kans krijgen naar die opdracht mee te dingen. Ook onder de drempel kan op grond van de 

Aw de verplichting bestaan een op concurrentie gebaseerde procedure te volgen. Naast de 

Aw moet ook het provinciale inkoopbeleid worden gevolgd. 

 

3.10. Om aan de verplichtingen van de Aanbestedingswet te voldoen kan de Provincie twee wegen 

bewandelen: 

 

1) de Provincie neemt de coördinatie c.q. uitvoering van deze activiteiten zelf ter hand, waarbij 

de Provincie, wanneer zij gebruik maakt van marktpartijen haar eigen aanbestedingsbeleid en 

de Aanbestedingswet in acht neemt.  

 

Bij deze optie is sprake van inbesteding als de Provincie daadwerkelijk zelf uitvoert en (zo no-

dig) van een verplichting tot het organiseren van een aanbestedingsprocedure, als de Provin-

cie werkzaamheden (deels) uitbesteedt. Zowel vanuit staatssteunrechtelijk als vanuit gover-

nance-perspectief ontstaat dan helderheid. De Provincie houdt de regie (het opdrachtgever-

schap) en kan naar eigen inzicht sturen. 

 

Bij het aanbesteden van opdrachten is evenwel niet zeker of deze aan Utrecht-West en O-gen 

gegund zullen worden. Utrecht-West en O-gen zullen op eigen kracht (dat wil zeggen: zonder 

personeel van de Provincie)  in concurrentie moeten meedingen naar deze opdrachten (waar-

bij een eventuele kennisvoorsprong uiteraard zal moeten weggenomen door deze kennis ook 

te delen met de concurrenten van Utrecht-West en O-gen).  

 

Het is de vraag of voor Utrecht-West haalbaar is om op eigen kracht (als marktpartij) verder te 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhI6XpKjbAhVHblAKHcpODIsQjRx6BAgBEAU&url=https://debouwcampus.nl/netwerk/partners/pels-rijcken-droogleever-fortuijn-nv&psig=AOvVaw3bxhkGwliGmdROzZ8ho33M&ust=1527592619064529


   

 

 9 

gaan, nu haar activiteiten bijna geheel op de Provincie zijn toegespitst en zij op dit moment 

geen eigen personeel heeft. Het is zelfs de vraag of Utrecht-West bij deze optie nog “be-

staansrecht” zal hebben. 

 

Om meer recht te doen aan de achterliggende redenen voor het opzetten van de nu bestaan-

de wijze van organiseren van de activiteiten binnen Utrecht-West en O-gen, zou een keuze 

voor de hierna uitgewerkte tweede optie goed voorstelbaar kunnen zijn. Vraag daarbij is wel, 

of na de ontvlechting van de gebiedscommissie nog voldoende recht kan worden gedaan aan 

deze achterliggende redenen. Dat is een vraag van politiek-bestuurlijke aard die alleen door 

de Provincie kan worden beantwoord. 

 

2) de Provincie belegt de coördinatie c.q. uitvoering van de activiteiten (geheel of gedeeltelijk) 

bij Utrecht-West en O-gen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de zogenoemde “quasi in-

house”-uitzondering, ook wel quasi-inbesteding genoemd. 

 

Quasi-inbesteden biedt aanbestedende diensten (zoals de Provincie) de mogelijkheid op-

drachten één-op-één (onderhands) aan ondernemingen (rechtspersonen) te gunnen die zo-

danig met die aanbestedende dienst verweven zijn, dat in feite gesproken zou kunnen worden 

van een “eigen dienst” (of afdeling). In dat geval kunnen opdrachten dus zonder aanbeste-

dingsprocedure worden gegund. 

 

Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik gemaakt worden wanneer:  

1) de aanbestedende dienst toezicht houdt op die betreffende rechtspersoon zoals op zijn ei-

gen diensten, 

2) ten minste 80% van de werkzaamheden van de gecontroleerde rechtspersoon bestaan uit 

werkzaamheden voor de betreffende aanbestedende dienst en  

3) er geen sprake is van directe participatie van privé-kapitaal in de gecontroleerde rechtsper-

soon (zie artikel 2.24a Aw).  

 

Zowel voor Utrecht-West als voor O-gen bestaat momenteel geen quasi-inhouse-structuur; de 

statutaire zeggenschap binnen Utrecht-West en O-gen wordt op dit moment immers door de 

leden van de gebiedscommissies uitgeoefend. Voor Utrecht-West lijkt een quasi-inhouse-

structuur overigens wat gemakkelijker te realiseren dan voor O-gen, omdat O-gen een coöpe-

ratie is met private leden. O-gen verricht thans tevens meer dan 20% van haar werkzaamhe-

den voor marktpartijen en wil deze activiteiten in de toekomst ook graag uitbreiden. Deze pri-

vate activiteiten zullen voor een succesvol beroep op de quasi-inhouse-relatie moeten worden 

afgesplitst. 

 

Indien Utrecht-West en O-gen als “eigen dienst” van de Provincie worden ingericht, vergt dat 

hoe dan ook instemming van (de besturen van) deze entiteiten. Het overleg over de bereid-

heid om mee te werken aan een mogelijke quasi-inhouse-structuur is op dit moment nog 

gaande. De concrete zaken die geregeld moeten worden om een geslaagde quasi-inhouse-

structuur te realiseren, zijn opgenomen in een tweetal notities van Pels Rijcken van 29 maart 

2018 (ten aanzien van Utrecht-West) en 24 april 2018 (ten aanzien van O-gen).  

 

In deze notities komt onder andere naar voren dat voor een geslaagd beroep op de quasi–

inhouse-uitzondering binnen Utrecht-West en O-gen geen statutaire zeggenschap meer door 
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de gebiedscommissies kan worden uitgeoefend. Dat spoort goed met de gedachte dat het – 

om binnen de AVP keten te komen tot een heldere rolverdeling – voor de hand ligt om de ad-

viestaak van de gebiedscommissie te ontvlechten van de uitvoerende taken die thans door 

Utrecht-West en O-gen worden verricht. De gebiedscommissies zouden eventueel als advies-

raad bij de entiteiten Utrecht-West en O-gen betrokken kunnen blijven. Zij dienen hun advies-

taak evenwel onafhankelijk te kunnen uitoefenen. Indien Utrecht-West en O-gen een “eigen 

dienst” van de Provincie worden, kan de wettelijke adviestaak dus niet langer binnen Utrecht-

West en O-gen worden belegd. Indien de programmabureaus nog wel binnen Utrecht-West en 

O-gen worden ondergebracht (hetgeen vanuit het oogpunt van staatssteun overigens geen 

voorkeur verdient), zal goed moeten worden nagedacht over de wijze waarop de samenwer-

king tussen de gebiedscommissies en de programmabureaus wordt vormgegeven, ook in het 

kader van de door de Provincie gekozen sturingsfilosofie. 

 

Ook zal – indien wordt gekozen voor een “doorstart” van de gebiedscommissies als “advies-

raad” binnen Utrecht-West en O-gen – moeten worden gewaakt voor een heldere afbakening 

met de wettelijke adviesrol. Kortom, één en ander behoeft nadere uitwerking en overleg. 

 

Een quasi-inhouse-structuur kan overigens ook samen met andere aanbestedende diensten 

worden opgezet. Een samenwerking tussen de Provincie en gemeenten en/of andere provin-

cies is op zichzelf goed denkbaar. Die andere aanbestedende diensten kunnen dan ook on-

derhands opdrachten aan Utrecht-West en/of O-gen verlenen. Wel is in een dergelijke con-

structie vereist dat de deelnemende aanbestedende diensten op de gecontroleerde rechtsper-

soon gezamenlijk toezicht moeten uitoefenen (zie artikel 2.24b Aw) zodat de Provincie voor de 

uitvoering van het AVP beleid (mede) afhankelijk wordt van andere publieke partijen. Daar-

naast zal binnen het samenwerkingsverband niet zomaar gebruik kunnen worden gemaakt 

van het programmabureau/het personeel van de Provincie; het zal moeten beschikken over 

een eigen apparaat. Dit behoeft derhalve overdenking. 

 

Andere aandachtspunten 

 

3.11. In het kader van het onderzoek naar de staatssteunrechtelijke aspecten merkt Van Benthem &  

Keulen het volgende op. 

 

3.12. Het is belangrijk om gedurende het proces van herijking van de AVP-keten de positie van de 

om-niet gedetacheerde medewerkers in het oog te houden. Deze personen zijn in dienst bij de 

Provincie, maar dagelijks bezig met de uitvoering van het AVP-beleid binnen O-gen dan wel 

Utrecht-West. Indien en voor zover Utrecht-West en O-gen geen economische activiteiten ver-

richten, vormt het detacheren van medewerkers geen staatssteunrechtelijk probleem. Of 

Utrecht-West en O-gen economische activiteiten verrichten, hangt met name af van de ver-

volgvraag of die activiteiten in concurrentie met marktpartijen kunnen worden verricht. Per 

economische activiteit dient beoordeeld te worden of daarvoor de gedetacheerde medewer-

kers worden ingezet (met andere woorden: of de “steun” ten goede van de economische acti-

viteiten komt). De vraag of Utrecht-West en O-gen via quasi-inbesteden al dan niet als “eigen 

diensten” van de Provincie kunnen worden beschouwd, is in dit kader niet relevant. Vast staat 

immers dat Utrecht-West en O-gen voordelen genieten die andere ondernemingen niet krij-

gen. De status van de entiteit in het nationale recht doet hierbij niet ter zake; zelfs een entiteit 

die formeel onderdeel van de overheid is, kan gelet op de aard van activiteiten toch als een 
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onderneming worden aangemerkt. De detachering zou evenwel staatssteunproof gemaakt 

kunnen worden, bijvoorbeeld door het rekenen van een marktconforme prijs of door te onder-

zoeken of mogelijk een vrijstelling van toepassing is. 

 

3.13. In dit kader is bovendien van belang op te merken dat – zelfs als geen sprake is van staats-

steunproblematiek – mogelijk het bevoordelingsverbod uit de Wet Markt & Overheid een rol 

kan gaan spelen wanneer O-gen en Utrecht-West als “overheidsbedrijf” in de zin van die wet 

kwalificeren.  

 

3.14. Een ander aandachtspunt is dat het acuut stopzetten of fors beperken van de subsidierelatie 

met O-gen en Utrecht-West niet zomaar kan. Gelet op artikel 4:51 Awb is dat enkel mogelijk 

voor zover een redelijke termijn in acht wordt genomen. Indien de termijn onredelijk kort is zal 

de Provincie een zogenaamde frictiekostenvergoeding aan O-gen en Utrecht-West moeten 

betalen, ter (gedeeltelijke) compensatie van de kosten die gepaard gaan met het stopzetten of 

beperken van de subsidierelatie (bijvoorbeeld met betrekking tot huisvesting, kantoorkosten 

en lopende contracten).  

 

3.15. Over de hoogte van eventueel te betalen frictiekosten kan op dit moment nog niet veel zinnigs 

worden gezegd. De hoogte van die kosten zal aannemelijk afhangen  van de wijze waarop het 

AVP-beleid in de toekomst wordt vormgegeven. Indien O-gen en Utrecht-West een “doorstart” 

maken als eigen dienst van de Provincie zullen de eventueel te betalen frictiekosten naar ver-

wachting lager zijn dan wanneer zij als zelfstandige marktpartij verder gaan. 

 

***  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMhI6XpKjbAhVHblAKHcpODIsQjRx6BAgBEAU&url=https://debouwcampus.nl/netwerk/partners/pels-rijcken-droogleever-fortuijn-nv&psig=AOvVaw3bxhkGwliGmdROzZ8ho33M&ust=1527592619064529



