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Onderwerp Statenbrief: 
Programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2020 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
In 2015 is het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP) voor de periode 2016-2019 vastgesteld met 
bijbehorend budget. Dit programma is op 31 december 2019 afgelopen. Zoals aangekondigd in de begroting 2020 
wordt het programma AVP met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2020.  
 
Het Programmaplan AVP 2020 dat wij hierbij aan u voorleggen betreft nadrukkelijk een overgangsjaar. Daarin 
worden de bestaande opgaven uitgewerkt. Nieuwe ambities zoals verwoord in het coalitieakkoord hebben een 
plek gekregen of krijgen een plek in andere programma’s. Het overgangsjaar 2020 wordt benut voor evaluatie van 
het programma Agenda Vitaal Platteland. Ook zal gedurende dit jaar een nieuw uitvoeringsprogramma voor het 
landelijk gebied worden opgesteld. 
 
Voorgeschiedenis 

• 07-12-2015: Statenvoorstel Meerjarenprogramma AVP 2016-2019, PS2015RGW18 
• 15-10-2018: Statenbrief Voortgangsrapportage AVP 2016-2017, 2018RGW117 
• 04-02-2019: Statenbrief Wijziging werkwijze AVP 2016-2019, 2019RGW16 

 
Essentie / samenvatting: 
De beleidsuitvoering voor het landelijk gebied vindt voor een belangrijk deel plaats via het uitvoeringsprogramma 
Agenda Vitaal Platteland (AVP). De huidige fase van het programma is eind 2019 afgelopen. Het AVP wordt met 
1 jaar verlengd tot eind 2020. Dat wordt vormgegeven door het Programmaplan 2020 en betreft de (integrale) 
beleidsopgaven voor de thema’s natuur, water en bodem, landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie, 
leefbaarheid en kleine kernen en vrijkomende agrarische bebouwing. Ook de Uitvoeringsverordening subsidie 
Agenda Vitaal Platteland wordt aangepast conform de opgaven zoals verwoord in het Programmaplan. In het 
programmaplan en de uitvoeringsverordening zijn geen nieuwe beleidsopgaves opgehaald en ingevoegd.  
 
Nieuwe beleidsopgaven worden opgenomen in het in 2020 op te stellen nieuwe uitvoeringsprogramma. Een 
nadere concretiseringslag op de natuur- en stikstofopgaven in het landelijk gebied volgt in 2020. Indien het 
nieuwe stikstofbeleid ingrijpt op werkzaamheden binnen AVP kan het programma AVP gedurende 2020 herzien 
worden.  
  



 
  

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de uitvoering van het Programmaplan AVP 2020 worden de doelen in het landelijk gebied 
gerealiseerd, niet enkel per beleidsthema, maar met een nadrukkelijk accent op integrale aanpak, in verbinding 
met het maatschappelijk middenveld en met nadruk op eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor 
ondernemerschap. 
 
Financiële consequenties 
Voor de uitvoering van het Programmaplan AVP is €28,9 miljoen aan middelen benodigd. Deze middelen zijn 
beschikbaar vanuit de reserve landelijk gebied, wel dient een verschuiving tussen de verschillende 
meerjarendoelen plaats te vinden. In de zomernota zal een voorstel worden gedaan voor aanpassing van de 
beschikbare middelen op de dan verwachte uitputting van de budgetten. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
U wordt geïnformeerd over de voortgang van het Programmaplan AVP via de reguliere planning en control 
producten.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennisnemen van het Programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2020 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 


