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DATUM 4-2-2019 

AAN Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP 

Beantwoording technische vragen SGP over de Statenbrief Wijziging werkwijze 
programma Agenda Vitaal Platteland 
 

 

Door de SGP zijn op 23 januari 12 technische vragen gesteld over de Statenbrief Wijziging werkwijze programma 

Agenda Vitaal Platteland. Deze worden hieronder beantwoord.  

 

1. Moeten wij uit deze Statenbrief tot de conclusie komen dat we vanaf het begin van de AVP werken met 

een onrechtmatige constructie?  

a. Zo ja, waarom komen we nu pas tot die conclusie? 

b. Zo nee, wat is er in wet- en regelgeving veranderd dat dit nu wel onrechtmatig is? 

 

Antwoord: 

Nee, dat is niet het geval. Er zijn ook geen veranderingen in de wet- en regelgeving waardoor dit nu wel 

onrechtmatig is. Wel is er nieuwe jurisprudentie gevormd en wordt er stringenter naar de subsidierelaties 

gekeken die de provincie is aangegaan. Tevens is en wil de provincie meer gaan sturen op te behalen 

resultaten en op de beheersaspecten. Daarmee is de subsidierelatie zoals we die voorheen met beide 

rechtspersonen hadden niet meer houdbaar. Mede door de knelpunten die ook op de governance worden 

geconstateerd is duidelijkere sturing noodzakelijk, o.a. door het versterken van de opdrachtgevers en 

opdrachtnemersrol en het aanscherpen van de verantwoordelijkheidsverdeling hierin.  

 

2. Zijn de betreffende advocatenkantoren ook weer om advies gevraagd over de gevonden oplossing? 

 

Antwoord: 

Nee, dat is niet gebeurd. De huidige oplossing ligt geheel binnen de kaders die vanuit het toenmalige 

advies zijn gegeven. De gevonden oplossing is uiteraard intern juridisch getoetst.  

 

3. Hoe zijn de gebiedscommissies zelf betrokken bij de totstandkoming van deze oplossing? 

 

Antwoord: 

Sinds de zomer zijn er diverse overleggen gevoerd zowel ambtelijk als bestuurlijk met beide 

gebiedscommissies. In deze gesprekken is de noodzaak toegelicht om advies en uitvoering te scheiden 

en zijn diverse opties verkend. Vervolgens zijn door vertegenwoordigers van de beide gebiedscommissies 

en de provincie varianten uitgewerkt. Deze varianten zijn meerdere malen doorgesproken. Op 16 

november heb ik aan een afvaardiging van beide gebiedscommissies het besluit toegelicht dat GS op 13 

december heeft genomen.   

 

4. In de brief van 26 juni 2018 schreef u: ‘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.’  

a. Welke mogelijkheden heeft dit onderzoek opgeleverd? 

b. Hoe zijn de resultaten van dit onderzoek betrokken bij de uiteindelijke oplossing? 
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Antwoord: 

Het onderzoek naar de wijze waarop andere provincies de kwaliteitsversterking van het landelijk gebied 

oppakken is in juli opgeleverd. De resultaten van het onderzoek waren te algemeen en te divers om deze 

goed te kunnen betrekken bij de uiteindelijke oplossing voor de provincie Utrecht.  

 

5. Op basis van de brief van 26 juni 2018 hadden wij verwacht dat het jaar 2019 een overgangsjaar zou zijn. 

Er zou in maart een voorstel komen, die betrokken kon worden bij de coalitieonderhandelingen en 

uiteindelijk in 2020, bij een nieuwe AVP, kon worden geïmplementeerd. We krijgen nu de indruk dat er 

hier sprake is van een definitieve oplossing. 

a. Klopt onze indruk dat er in juni 2018 nog werd aangestuurd op een situatie waarin 2019 als een 

overgangsjaar kon worden beschouwd? 

b. Klopt onze indruk dat er nu gekozen is voor een definitieve oplossing, zonder daarbij de Staten 

te betrekken en reeds voor het laatste jaar van de huidige AVP-periode? 

c. Zo ja, op basis waarvan bent u tot een veranderd inzicht gekomen? 

 

Antwoord: 

Zoals in onze brief van juni 2018 is aangegeven zouden wij erop aansturen dat er uiterlijk maart 2019 een 

voorstel voor een nieuwe organisatie zou liggen. Het overgangsjaar heeft betrekking op het inregelen van 

de nieuwe organisatie AVP. We hebben tevens in onze brief van juni aangegeven beheersmaatregelen te 

nemen waar dat nodig was. In de Statencommissie RGW van 15 oktober heb ik aangegeven dat de 

noodzaak om tot aanpassing van de huidige organisatie en aanpak te komen voor het College 

overduidelijk en onvermijdelijk is. Hierom heb ik met de gebiedscommissies afgesproken dat de nieuwe 

opzet nog dit jaar gereed moet zijn. Belangrijkste onderliggende reden was het aflopen van de 

subsidiebeschikkingen aan beide rechtspersonen per 31 december 2018 en het niet meer kunnen 

verstrekken van nieuwe proceskostensubsidies (voor de uitvoering) per 1 januari binnen de 

oorspronkelijke opzet, omdat we daarmee met de kennis die afgelopen jaar is opgedaan grote risico’s 

zouden lopen op onrechtmatig handelen. Dat zou ten koste gaan van de continuïteit van de uitvoering van 

AVP en dat is in niemands belang. 

 

Zoals ik in de vergadering van 15 oktober heb aangegeven en in onze brief van 12 december benutten we 

2019 als overgangsjaar waarin het programma AVP wordt geëvalueerd. Aan de hand hiervan wordt met 

u de balans opgemaakt over de rol en functie van gebiedscommissies binnen AVP en meer algemeen 

over de vraag in hoeverre het huidige sturingsmodel binnen AVP past bij de doelstellingen van de 

Provincie en het u als Staten voldoende in staat stelt om sturing te geven aan de huidige en toekomstige 

provinciale opgaven in het landelijk gebied.  

 

6. In uw brief van 26 juni 2018 schrijft u het volgende: ‘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 cocreatie.’ Op basis van deze lovende woorden hadden wij de verwachting dat u zo 

dicht mogelijk bij de huidige situatie zou willen blijven, uiteraard zonder daarbij tekort te doen aan de 

rechtmatigheid van governance en betalingen.  

a. Zijn er oplossingsrichtingen overwogen die geleid zouden hebben tot een oplossing die dichter 

bij de huidige werkwijze staat?  

b. Zo ja, welke waren dat en waarom zijn deze oplossingsrichtingen uiteindelijk afgevallen? 

 

Antwoord: 

Ja, er zijn oplossingsrichtingen verkend die dicht bij de huidige werkwijze staan. Als provincie hadden we 

graag de AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost behouden. Om dat te kunnen realiseren zou de 

Gebiedscoöperatie O-gen gesplitst moeten worden in een publiek en een privaat deel. Vanuit de 

Gebiedscoöperatie O-gen werd dit niet als wenselijk gezien. Ook is met beide organisaties de 

zogenoemde quasi-inhouse constructie verkend. Deze optie is door beide gebiedscommissies afgewezen. 

Beide rechtspersonen hebben uiteindelijk een zelfstandige keuze gemaakt voor het vervullen van een 

advies- of een uitvoeringsrol. Wij konden dit als provincie niet afdwingen, want we hebben geen 

zeggenschap over de rechtspersonen. De Gebiedscoöperatie O-gen heeft expliciet voor de uitvoeringsrol 
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gekozen. Op basis van deze keuze hebben wij de status als AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost 

ingetrokken.  

 

De gekozen oplossing sluit naar onze mening zo dicht mogelijk aan bij de huidige werkwijze. De lopende 

projecten worden op huidige wijze voortgezet en de zeggenschap en invloed van het gebied op de inhoud 

van de plannen blijft gewaarborgd, ondanks het feit dat het opdrachtgeverschap voor de harde projecten 

formeel naar de provincie is overgeheveld. 

 

7. Welke praktische consequenties heeft het besluit om het opdrachtgeverschap voor de provinciale 

projecten met een afdwingbare prestatie weer bij de provincie neer te leggen? 

 

Antwoord: 

Deze vraag kan vanuit twee verschillende perspectieven beantwoord worden. Vanuit juridisch perspectief 

zijn er grote verschillen. Alle opdrachten voor de provinciale projecten met een afdwingbare prestatie die 

voorheen door beide rechtspersonen in de markt werden gezet (al dan niet gedelegeerd vanuit de 

provincie) worden nu rechtstreeks vanuit de provincie uitgevoerd. Ook de medewerkers die voorheen 

vanuit beide rechtspersonen werkten aan deze provinciale projecten vallen nu onder rechtstreekse 

aansturing en verantwoordelijkheid van de provincie. Dit betekent concreet dat de provincie een veel 

grotere sturing heeft op de beheersaspecten en op de inzet van personeel en dat de risico’s voor de 

provincie maar ook voor de gebiedscommissie aanzienlijk beperkt worden.  

 

Gezien vanuit de sturingsfilosofie van AVP zijn er geen grote praktische consequenties. Er blijft bij alle 

projecten gewerkt worden met de partijen in het gebied en met inhoudelijke sturing vanuit de stuurgroepen 

(voor zover deze bestaan). Ook blijven dezelfde medewerkers op de projecten zitten. Het verschil zit hierin 

dat deze medewerkers er nog wel voor het gebied zijn, maar dat ze niet meer ‘van het gebied zijn’. 

Overigens werden deze medewerkers al door de provincie Utrecht betaald.  

 

8. Wat wordt concreet bedoeld met uw opmerking: ‘De sturingsfilosofie AVP wordt beter verankerd in de 

werkwijze voor de gebiedsprojecten.’?  

 

Antwoord: 

Met het wijzigen van de constructie binnen AVP ontstaat nu het moment om de governance aan te pakken. 

Dit gebeurt zodanig dat ook de basis voor gebiedsgerichte samenwerking, samen en met de 

gebiedspartners, gewaarborgd blijft. 

 

Komende maanden worden benut om vanuit de nieuwe situatie te omschrijven wat de 

verantwoordelijkheden van de stuurgroep/ de gebiedspartijen is, wat de verantwoordelijkheid van de 

provincie is en hoe de projectleider zich hiertoe dient te verhouden. Door hier scherpere afspraken over 

te maken wordt de invloed en zeggenschap van de gebiedspartijen bij de totstandkoming van de projecten 

expliciet vastgelegd en geborgd en wordt voorkomen dat er discussie is over de verantwoordelijkheden 

binnen een project.  

 

9. Wij lezen dat de AVP-Gebiedscommissie Utrecht West kiest voor de adviesrol.  

a. Waarom heeft deze gebiedscommissie hiervoor gekozen? 

b. Betekent dit dat de volledige uitvoering van de AVP in het westen van de provincie voortaan 

neerkomt op de provinciale organisatie zelf? Zo ja, wat voor praktische consequenties heeft dit? 

 

Antwoord: 

De AVP-Gebiedscommissie Utrecht West kiest voor de adviesrol omdat zij graag zien dat de waarde van 

hun samenwerking als gebiedspartijen wordt verankerd en behouden. Zij hechten waarde aan de 

gebiedsgerichte samenwerking en zien hun grootste meerwaarde in de integrale planvorming met 

stakeholders die leiden tot uitvoerbare gebiedsplannen met draagvlak. De status als adviescommissie 

biedt Utrecht-West de basis om de gebiedsgerichte samenwerking blijvend vorm te geven. 

 

Qua formatie wijzigt er niets in de werkzaamheden die door provinciale medewerkers in het westen van 

de provincie uitgevoerd worden. De meerderheid van de medewerkers is organisatorisch onder 
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verantwoordelijkheid van de provincie komen werken, maar blijft onder de inhoudelijke sturing van de 

diverse stuurgroepen functioneren. De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West werd reeds nagenoeg 

volledig ondersteund door provinciale medewerkers. Er zijn dus geen andere praktische consequenties 

dan reeds omschreven bij vraag 7. 

 

10. Wij lezen dat de gebiedscoöperatie O-gen ervoor kiest de uitvoering voor haar rekening te nemen? 

a. Hoe borgt de provincie de rechtmatigheid van de betalingen die in dit kader aan O-gen worden 

gedaan? 

b. Is de provincie bereid de gebiedscoöperatie voortaan als informele adviespartner te 

beschouwen? 

 

Antwoord: 

De rechtmatigheid van betalingen aan O-gen worden op dezelfde wijze geborgd als voor alle andere 

opdrachten die vanuit de provincie worden gegeven, namelijk conform de provinciale inkoop- en 

aanbestedingsprocedures. Bij subsidieverstrekking vindt net als bij alle andere provinciale subsidies een 

rechtmatigheidstoets plaats en een toets op staatssteun. 

 

In 2019 wordt eenmalig een incidentele subsidie verstrekt aan O-gen voor exploitatie- en proceskosten 

(1e kwartaal) en een transitiebijdrage (2e t/m 4e kwartaal). Deze incidentele subsidie wordt verstrekt in het 

kader van behoorlijk bestuur zoals verwoord in artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

De Gebiedscoöperatie O-gen is een belangrijke uitvoeringspartner voor de provincie, te meer omdat zij 

een grote achterban hebben van publieke (gemeente, waterschappen) en private leden. Bij het 

verstrekken van opdrachten moet de Gebiedscoöperatie O-gen echter gelijk als ieder andere marktpartij 

worden behandeld. Zij kan dus niet als informele adviespartner worden beschouwd.  

Wel zullen we een opdracht uitzetten om samen met de Gebiedscoöperatie te bekijken of er mogelijkheden 

zijn om een andere vorm van publiek-private samenwerking op te zetten op een rechtmatige wijze die 

recht doet aan de belangen van de provincie en de coöperatie.  

 

11. Wij lezen dat u overweegt voor het oosten van de provincie een nieuwe wettelijke adviescommissie vorm 

te geven. 

a. Is met de gebiedscommissies vooraf gecommuniceerd dat er een nieuwe wettelijke 

adviescommissie zou komen voor hun gebied indien gekozen zou worden voor de uitvoerende 

taken? 

b. Is invoering van een nieuwe wettelijke adviescommissie noodzakelijk? 

 

Antwoord: 

Tijdens het gezamenlijk traject dat heeft geleid tot dit besluit is met O-gen gecommuniceerd is dat we deze 

optie openhouden en dat het aan de provincie is om te beslissen om eventueel alsnog een nieuwe 

(wettelijke) adviescommissie in te stellen. Of deze er komt is nog niet bepaald. Dit wordt in breder verband 

in relatie tot de andere opgaven in het landelijk gebied bekeken.  

 

12. Wij lezen dat ‘de grondslag voor een exploitatie- en proceskostensubsidie’ voor de Gebiedscoöperatie O-

gen vervalt.  

a. Waarom vervalt de grondslag voor deze subsidie? 

b. Zou het blijven verstrekken van deze subsidie onrechtmatig zijn? 

c. Zijn er mogelijkheden om een alternatief te bedenken voor deze subsidie?  

 

Antwoord: 

a. De Gebiedscoöperatie ontving tot eind 2018 exploitatie-en proceskostensubsidie op basis van artikel 

5.1 van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2016-2019. Conform lid 3 van 

dit artikel kan er uitsluitend subsidie worden verstrekt aan gebiedsorganisaties met een publieke taak 

die een opdracht hebben van de provincie Utrecht voor het uitvoeren van een gebiedsproces.  

 

b. Ja. Gelet op hun keuze om verder te gaan als uitvoeringsorganisatie is het blijven verstrekken van 

deze subsidie onrechtmatig. Met het intrekken van de status als adviescommissie conform artikel 82 
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vervalt de publieke taak voor de Gebiedscoöperatie O-gen. Ook komt hiermee de opdrachtbrief van 

15 december 2015 en onze instemming met het Gebiedsprogramma Utrecht Oost 2016-2020 van 6 

juli 2016 te vervallen. Beide zijn geënt op status als adviescommissie artikel 82. Daarmee vervalt dus 

ook de mogelijkheid om namens de provincie uitvoering te geven aan het Meerjarenprogramma 

Agenda Vitaal Platteland 2016-2019. De Gebiedscoöperatie O-gen voldoet dus per 1 januari 2019 

niet meer aan de subsidievoorwaarden.  

 

c. Ja. De Gebiedscoöperatie O-gen heeft de mogelijkheid om via een aanbestedingsprocedure in 

aanmerking te komen voor provinciale opdrachten. Ook behouden zij de mogelijkheid om (net als 

ieder ander) projectsubsidies aan te vragen, voor een provinciale medefinanciering in projecten van 

de Gebiedscoöperatie O-gen of haar leden. Er wordt nog verkend welke vormen van publiek private 

samenwerking er eventueel mogelijk zijn.   


