
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 6-1-2020 

AAN Leden van de Commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Technische vragen Gebiedscoöperatie O-gen voor cie. RGW van 08/01/2020 

Geachte leden van de commissie, 
 
De fracties van de ChristenUnie, SGP en GroenLinks hebben technische vragen gesteld over het Statenmemo 
Stand van zaken relatie met Gebiedscoöperatie O-gen (2020RGW27). Die vragen worden hieronder beantwoord.  
 
 
ChristenUnie 
 
Vraag: 
Heeft de provincie met O-gen al overeenstemming bereikt over een nadere concretisering van het ‘realiseren van 
publieke waarde’ (waar subsidievoorstellen aan getoetst zullen worden)? Zo nee, op welke wijze kan de provincie 
de subsidievoorstellen dan op doelmatigheid en rechtmatigheid toetsen? 
 
Antwoord: 
Zoals aangegeven in het Statenmemo hebben we begin december in het bestuurlijk afstemmingsoverleg met de 
Gebiedscoöperatie O-gen de inhoudelijke agenda vastgesteld m.b.t. het bestuurlijk afstemmingsoverleg. Door de 
provincie is aangegeven welke opgaven er liggen in het landelijk gebied en door de Gebiedscoöperatie O-gen is 
aangegeven op welke opgaven zij mogelijkheden voor samenwerking zien. Vraag en aanbod zijn naast elkaar 
gelegd en gezamenlijk is bekeken waar overlap zit.  

 
De subsidievoorstellen zullen inhoudelijk worden getoetst aan de diverse provinciale beleidsdocumenten en 
verordeningen waarin de provinciale opgaven nader zijn uitgewerkt. Ook zal zoals gebruikelijk bij alle subsidie-
aanvragen een financiële toets en een toets op staatssteun plaatsvinden.  
 
  
SGP 
 
Vraag: 
Wij zijn benieuwd of er subsidievoorstellen vóór de Kerst of na de Kerst zijn binnengekomen, wat die behelzen, of 
het college met deze kan instemmen en of dit een toekomstbestendige samenwerking geeft met O-gen. Wij 
ontvangen graag vooraf schriftelijk een korte update waarin deze vragen beantwoord worden en daarna willen wij 
hierover het gesprek aangaan met de gedeputeerde. Hopelijk kunnen we volstaan met een compliment. 
 
Antwoord: 
Door de Gebiedscoöperatie O-gen zijn vier subsidievoorstellen ingediend voor agro- en innovatieloket, Grebbelinie, 
kringlooplandbouw en natuur & landschap. Zoals in het bestuurlijk overleg is afgesproken met de Gebieds-
coöperatie O-gen worden deze voorstellen voor eind januari ambtelijk inhoudelijk getoetst. De voorstellen die 
inhoudelijk subsidiabel lijken worden vervolgens door de Gebiedscoöperatie O-gen nader uitgewerkt in een 
subsidieaanvraag. De definitieve subsidieaanvragen worden op reguliere wijze afgehandeld.  
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De transitievergoeding die aan de Gebiedscoöperatie O-gen is verstrekt biedt de ruimte aan O-gen om zich aan de 
nieuwe samenwerkingsverbanden aan te passen, waarin O-gen geen formele adviesfunctie voor de provincie 
Utrecht meer heeft. Dit betekent dat O-gen op basis van opdrachten en projectsubsidies vanuit zowel de provincie 
als andere (overheids)organisaties en vanuit haar ledenbijdrage een financieel gezonde onderneming dient te 
realiseren.  
 
 
GroenLinks 
 
Vraag 1: 
O-gen heeft gekozen voor uitvoering, GroenLinks vraagt zich af of GS kan toelichten hoe de adviesfunctie dan nu 
wordt vormgegeven voor het oostelijk deel?  

 
Antwoord: 
Per 1 januari 2019 is de werkwijze binnen de Agenda Vitaal Platteland herijkt, met als doel te komen tot een 
werkwijze waarbij de rechtmatigheidsrisico’s geborgd zijn, waarbij de governance aansluit bij de doelstellingen van 
de provincie en een werkwijze die tevens recht doet aan de sturingsfilosofie van het Agenda Vitaal Platteland zoals 
verwoord in het Meerjarenprogramma AVP 2016 — 2019.  

 
De herijking noodzaakte de rechtspersonen die onder de gebiedscommissie vallen tot een keuze voor het vervullen 
van de adviesrol of de uitvoeringsrol. De AVP-Gebiedscommissie Utrecht-West heeft de huidige adviesrol 
voortgezet. In AVP-gebied Utrecht-Oost heeft de Gebiedscoöperatie O-gen ervoor gekozen om zich met ingang 
van 1 januari 2019 toe te leggen op de uitvoering. Hiermee is in Utrecht-Oost de status van een wettelijke 
adviescommissie conform artikel 82 van de Provinciewet vervallen per 1 januari 2019. Ook is daarmee de grondslag 
voor een exploitatie- en proceskostensubsidie vervallen. Zie ook statenbrief 2019RGW16 voor een nadere 
toelichting. 

 
Bovenstaande betekent dat GS niet meer regulier gevraagd en ongevraagd advies ontvangt van de 
Gebiedscoöperatie O-gen. Er is dus geen sprake meer van een adviesfunctie op basis van de Provinciewet. Als de 
provincie extern advies wil hebben dan zal het als opdracht in de markt worden gezet conform het 
aanbestedingsbeleid van de provincie. Afhankelijk van de omvang van de adviesvraag kan dit één-op-één aan 
bijvoorbeeld de Gebiedscoöperatie O-gen of in geval van grotere opdrachten meervoudig, nationaal of Europees. 
Selectie van opdrachtnemers vindt plaats op basis van vooraf gestelde criteria.  
 
Vraag 2: 
Hoe gaat GS gebiedsprocessen goed vormgeven, als O-gen alleen uitvoerder is? 

 
Antwoord: 
Per 1 januari 2019 zijn de diverse gebiedsprocessen binnen het Natuurnetwerk Nederland onder 
opdrachtgeverschap van de provincie gebracht, zowel in het oosten als in het westen van de provincie. Relevante 
partijen worden betrokken in een begeleidende stuurgroep of in een klankbordgroep. Veelal is ook een niet-
bestuurlijke projectgroep actief met betrokken uit diverse organisaties. Op deze manier wordt de integraliteit van 
projecten geborgd.  
 
De Gebiedscoöperatie O-gen kan eventueel worden ingezet bij gerichte vragen rondom (de vormgeving van) 
gebiedsprocessen conform het aanbestedingsbeleid van de provincie, op gelijke wijze zoals omschreven bij het 
antwoord op vraag 3. 
 


