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Titel : Statenvoorstel Mid Term Review Agenda Vitaal Platteland (MTR AVP) 
___________________________________________________________________________ 
 
De commissie heeft uitgebreid gesproken over de MTR AVP. Het ging hierbij zowel om het 
rijksdeel als om het eigen provinciale deel van dit grote zesjarenprogramma. Gedeputeerde de 
heer Krol gaf vooraf aan, dat gaandeweg het karakter van de Mid Term Review sterk 
veranderd is: van een open gesprek over beleidsbijstelling met het rijk naar een vooruitlopen 
op budgettair zwaar weer. 
 
De meeste fracties konden instemmen met de meeste nieuwe kaders die op bladzij 16 aan de 
commissie waren voorgelegd. Veel fracties stonden wel uitgebreid stil bij kaderpunt al of niet 
ontschotten bij de budgetten voor grondverwerving. Nog niet iedereen heeft daarover een 
definitief standpunt. Het dilemma of je vanwege de beperkte middelen blijft bij de bestaande 
schotten en doelen of dat je ontschot omdat je doelen herprioriteert. Daarbij werden veel de 
doelen EHS en nieuwe natuur genoemd, die nu met onderuitputting kampen. Het is duidelijk 
dat dit het belangrijkste politiek discussiepunt in de statenvergadering zal zijn. 
 
De gedeputeerde gaf aan dat hij na gereed komen van het stuk anders is gaan denken over het 
punt ontschotting en wellicht toch wil ontschotten, mede vanwege de noodzaak om prioritaire 
gronden aan te kunnen kopen. Hij komt snel na deze commissievergadering met een 
aangepast statenvoorstel op dit punt. Verder gaf hij aan de overhead bij het programma te 
willen terugdringen. 
Ook zegde hij de commissie toe om na het bekend zijn van het nieuwe regeerakkoord en de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de Agenda Vitaal Platteland terug te komen. Hij verwacht 
dat dit al in de oktober 2010-cyclus zal zijn.  
 
Er werden veel feitelijke vragen gesteld over tal van punten, die bevredigend werden 
beantwoord door de gedeputeerde. Het ging hier onder meer over de ruilgronden en de 
verkoop van gronden de niet-bruikbare gronden en over de 20% overprogrammering in relatie 
tot de beschikbare 63 miljoen euro. Gedeputeerde zegde toe een vraag van de PvdD over het 
aantal biologische landbouwbedrijven in de provincie schriftelijk te beantwoorden. 
Gedeputeerde de heer Binnekamp ging in op vragen rond de projecten voor de 
verdrogingsproblematiek; de uitvoering hiervan is in 2015 voorzien. Hij zei dat voor de 
regeling van vernattingsschade aansluiting gezocht wordt bij bestaande regelingen van de 
Waterschappen. 
 

Datum: 14 september 2010 

Voorzitter commissie RGW 
G.J. van der Werff 
 
Adjunctgriffier  
H. Schoen 
 


