
Leeswijzer bij Kaderdocument AVP 
 
Op 16 oktober heeft u het Gebiedsonderhandelingsdocument Agenda Vitaal Platteland (kortweg GO-
AVP) besproken. Eind september is ook een externe werkconferentie gehouden over het GO-AVP met 
de beslissers en de betalers uit de gebiedsgerichte projecten op basis van een eerste versie van het GO-
AVP. In de afgelopen weken is het GO-AVP verder uitgewerkt en aangevuld tot het Kaderdocument 
AVP, dat nu voorligt. 
 
Belangrijkste wijzigingen t.o.v. GO-AVP 
 

1. Een belangrijk doel van de GO-AVP was met de gebiedspartners checken of het geschetste 
beeld van de ambities, het beschikbaar zijn van middelen klopt en hoe werd gedacht over de 
voorgestelde prioritering en aanpak met AVP-gebieden. Het hierover gevoerde overleg heeft 
aanleiding gegeven tot aanpassingen (zie ook bijlage 4 bij statenvoorstel). De begrenzing van 
de AVP-gebieden is aangepast (Vechtstreek bij Midden-Utrecht), voor een AVP-gebied is 
verandering aangebracht in het leidend thema (Utrechtse Heuvelrug) of  is de positie van een 
niet leidend thema verduidelijkt (Groene Driehoek). 

2. De financiële tabellen zijn gewijzigd, zowel naar aanleiding van bij het overleg gekregen 
nieuwe inzichten (correcties onjuiste aannames e.d.) als nieuwe gegevens over beschikbare 
middelen en de nu voorgestelde aanvullende middelen. Verder bleek dat in het saldo van de 
ambities ook projecten waren opgenomen die al anderszins worden gedekt. Dat heeft 
aanleiding gegeven om die dekking ook in beeld te brengen (tabel 4.5, blz. 40,  kolom 
‘overige dekking’). Dit alles heeft geleid tot een hoger bedrag voor zowel de ambities als de 
mogelijke dekking. 

3. De bestaande provinciale visie op het landelijk gebied (o.b.v. streekplan) is uitvoeriger 
verwoord (2.2) en de doelen per thema zijn verwoord (3.3). Deze aanvullingen zijn nodig voor 
de subsidieverordening ILG (basis toetsingscriteria). 

4. De status van de provinciale middelen is expliciet toegelicht (blz. 30); de in de GO-AVP 
opgenomen basis- en de beleidsvariant worden uiteraard niet meer genoemd; uitgegaan is van 
de gemaakte keuzes. 

5. In par. 4.6 en 4.7 wordt ingegaan op provinciebrede inzet van middelen resp. Programma 
Beheer. Dit zijn nieuwe paragrafen.  

6. Het GO-AVP beperkte zich tot het richtinggevende deel uit de afspraken binnen het IPO. Het 
Kaderdocument bevat ook het organisatorische deel. Dit betreft de hoofdstukken 5 en 6. Die 
zijn nieuw. Hierin wordt o.m. ingegaan op de organisatie van de AVP-gebieden (5.2) en op de 
rolverdeling tussen PS en GS (5.4). In 6.1 (blz. 51) zijn o.a. de spelregels voor het schuiven 
met middelen verwoord. 

7. De op 16 oktober aangenomen motie en amendementen hebben hun weerslag gevonden in 
paragraaf 1.3 (planologische schaduwwerking) en 5.4 (rapporteren door GS aan PS). 

 
Opbouw Kaderdocument 
Hoofdstuk 1:  waarom een Kaderdocument AVP 
Hoofdstuk 2:  doel Kaderdocument, visie op het landelijk gebied, uitgangspunten bij opstellen 

Kaderdocument 
Hoofdstuk 3: wat willen we bereiken  
Hoofdstuk 4: wat kunnen we bereiken 
Hoofdstuk 5: hoe organiseren we het 
Hoofdstuk 6: hoe volgen we het. 
 


