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Bijlage(n): Mid Term Review Agenda Vitaal Platteland (MTR AVP); met bijbehorende bijlagen
 

Aan Provinciale Staten, 
 
Voorgeschiedenis 
In de bestuursovereenkomst (BO) over het Investeringsbudget Landelijk Gebied 2007-2013 (ILG), die de 
provincie met het Rijk op 18 december 2006 heeft gesloten, is afgesproken dat de provincie de minister jaarlijks 
informeert over de voortgang. Dit jaar vindt ook de tussenevaluatie, Mid-term Review (MTR), plaats waarin niet 
alleen cijfermatig op prestaties en budgetten wordt gerapporteerd, maar ook het verhaal achter de cijfers 
duidelijk moest worden. De basis voor dit verhaal zijn de gegevens uit de jaarlijkse PEIL-rapportage. Over de 
MTR voor de BO met het Rijk hebben wij u in de Statenbrief van 30 maart 2010 geïnformeerd. Besluitvorming 
over de uitkomsten, m.n. financiële knelpunten, hiervan vindt landelijk via IPO plaats. Het eindrapport MTR dat 
door IPO en minister van LNV is vastgesteld is nog niet openbaar. Dat gebeurt op het moment dat het naar de 
Tweede Kamer wordt gezonden. Wanneer dat is gebeurd, wordt het eindrapport voor u ter inzage gelegd. Door 
de demissionaire status van het kabinet en de lopende kabinetsformatie kunnen over de consequenties van de 
MTR pas op zijn vroegst in het najaar bij de begrotingsbehandeling besluiten worden genomen. In de Statenbrief 
bij uw besluit van 30 maart 2010 hebben wij u naast een MTR voor de BO ook een tussenevaluatie voor gehele 
AVP-programma in het vooruitzicht gesteld. Bij deze MTR AVP worden naast de resultaten van de BO ook m.n. 
de resultaten van de inzet van de EU-middelen en de Provinciale middelen in onderlinge samenhang in beeld 
gebracht. 
 
Essentie / samenvatting 
Het totale AVP-programma ligt goed op stoom. Sinds 2009 is een enorme versnelling zichtbaar, m.n. in de 
grondverwerving. De MTR AVP laat zien dat de decentrale aanpak via zeven gebiedscommissies succesvol is 
geweest. Belangrijke knelpunten zijn de te lage normkosten waarmee is gerekend bij de EHS en RodS-opgave. 
Een aandachtspunt is op termijn de mate van de cofinanciering van het programma door derden. De inzet van 
€63 mln aan Provinciale middelen (aanvullend op de BO- en EU-middelen) laat duidelijk effecten zien in een 
veelheid van en grote diversiteit aan concrete projecten op het gebied van leefbaarheid, plattelandsvernieuwing, 
cultuurhistorie en landschap. Thema’s die lokaal duidelijk leven. Deze projecten vormen ook een impuls voor 
het vlottrekken van gebiedsprocessen voor de meer regionale opgaven. De versnelling heeft er (in combinatie 
met de normkosten)  mede toe geleid dat de budgetten voor grondverwerving van de EHS zijn uitgeput. Dit 
noopt tot wijziging van de grondstrategie. Door de kabinetsformatie is er vooralsnog geen duidelijkheid over de 
consequenties die het Rijk zal verbinden aan (de vooraf reeds bekende) te lage normkosten. In deze onduidelijke 
situatie is ervoor gekozen vooralsnog vast te houden aan volledige uitvoering van de BO. Als blijkt dat 
bezuinigingen leiden tot (grote) verlaging van het AVP-budget zal ook de decentrale aanpak kritisch bekeken 
moeten worden. De financiële onduidelijkheid leidt ook tot het voorstel om in 2010 geen aparte kaderbrief op te 
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stellen. Wel wordt voorgesteld dat uw staten via deze MTR AVP nadere kaders vaststelt over een aantal 
onderwerpen zoals de grondverwerving (blz 11 MTR AVP). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De realisatie van het programma Agenda Vitaal Platteland 2007-2013.  
 
Financiële consequenties 
Het gaat om verslaglegging over de uitvoering van de AVP. De middelen hiervan maken deel uit van het 
Programma AVP, dat een eigen P&C-cyclus kent. Een en het ander is overeenkomstig hetgeen uw staten hebben 
bepaald in het door uw staten vastgestelde Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland (11-12-2006). 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
De uitkomsten van m.n. de landelijke MTR en de lopende kabinetsformatie kunnen tot gevolg hebben dat de 
ambities en/of afspraken in het AVP bijgesteld moeten worden. Dit kan kan betekenen dat lopende 
gebiedsprocessen niet meer afgerond kunnen worden. Het bijstellen van afspraken kan ook betrekking hebben op 
de organisatie van de gebiedscommissies en de hen ondersteunende programmabureaus, doordat de beperktere 
financiële middelen leiden tot wijzigingen in de opgave voor de verschillende gebieden. Zo’n 
veranderingsproces heeft het risico van discontinuïteit van het uitvoeringsproces in zich. Nadat de intenties van 
een nieuw kabinet bekend zijn, zullen wij u nader informeren over de consequenties voor de uitvoering van de 
Agenda Vitaal Platteland. 

Overige onderwerpen 
De wettelijke grondslag voor het AVP is de Wet Inrichting Landelijk gebied. 
In de MTR AVP wordt ook gerapporteerd over de uitputting van de EU (POP)-middelen 
 
Communicatie 
De voorstellen voor de nadere kaders voor de verdere uitvoering door de gebiedscommissies zijn aan de 
gebiedscommissies ter informatie toegezonden. Wij zullen deze commissies, voorafgaande aan uw vergadering 
van 27 september, nog een nadere toelichting geven over deze voorstellen.  
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 27 september 2010; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 17 augustus 2010, afdeling ILG, nummer 
2010INT262561; 
 
Gelezen het Statenvoorstel Mid Term Review Agenda Vitaal Platteland en de daarbij behorende MTR 
AVP (inclusief bijlagen);  
 
Overwegende dat er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat cq. is te geven over de financiële 
consequenties te verbinden aan de uitkomsten van de landelijke MTR van de Bestuursovereenkomst 
ILG en daarmee ook niet duidelijk is of, en zo ja op welke wijze, de doorwerking daarvan in de 
opgave en/of organisatie van de zeven AVP-gebieden moet plaatshebben;  
 
Gelet op het bepaalde in de Wet Inrichting Landelijk Gebied en het door ons op 11-12-2006 
vastgestelde Kaderdocument Agenda Vitaal Platteland; 
 
Besluiten:  
 
Artikel 1 
De rapportage MTR AVP behorend bij het statenvoorstel MTR AVP (nr 2010INT262561) vast te 
stellen. Hiermee worden tevens de -integraal van het rapport deel uitmakende- kaders in hoofdstuk 5 
vastgesteld, met dien verstande dat het eerste punt (pag. 16) wordt gewijzigd in: “ - in het Programma 
Agenda Vitaal Platteland wordt totnutoe gewerkt met separate budgetten voor de verschillende 
prestaties die gerealiseerd moeten worden. In het licht van de komende kabinetsformatie zullen op 
korte termijn de mogelijkheden en wenselijkheden om budgetten te ontschotten worden onderzocht. 
Vooralsnog kunnen we door met de verwervingen voor RodS en landbouwstruktuurversterking.” 
 
Artikel 2. 
Het college van Gedeputeerde Staten te verzoeken de nadere kaders als bedoeld in artikel 1 voor te 
leggen aan de AVP-gebiedscommissies met het verzoek deze kaders te hanteren voor het opstellen van 
het Uitvoeringsprogramma 2011 voor hun AVP-gebieden. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier,    


