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Titel: Statenvoorstel rapport Randstedelijke Rekenkamer Vitaal Platteland Provincie Utrecht 
___________________________________________________________________________ 
 
Na een korte toelichting vanuit de Rekenkamer heeft de statencommissie het voorliggende 
rekenkameronderzoek besproken. De Rekenkamer gaf twee punten ter overweging mee: 
wellicht aanpassingen in het regiemodel met iets meer regie van bovenaf, en de constatering 
dat het geld vaak gaat naar de meest overtuigende partners en niet naar de grootste problemen.  
Verder werd geconstateerd dat het onderzoek over een beperkt deel van de Agenda Vitaal 
Platteland ging, één van de zeven gebieden, en alleen over de eigen provinciale middelen en 
niet over de rijksmiddelen. De Rekenkamer gaf dan ook aan, dat alle landelijke turbulentie 
over de herijking van de EHS het onderzoek niet echt raakt, ofschoon het het onderwerp wel 
in een andere context plaatst. Een enkeling had kritiek op de onderzoeksmethode, die de 
Rekenkamer vervolgens nog een keer toelichtte. 
 
De meeste fracties waren positief over het rapport. De meeste aandacht kreeg het punt van de 
regierol. Veel fracties pleitten voor een balans die iets meer topdown is dan het huidige 
bottum up model. Daarnaast was er veel aandacht voor het beter definiëren van wat de 
provincie onder leefbaarheid verstaat. 
 
In zijn reactie gaf de gedeputeerde aan dat GS de aanbevelingen over het algemeen overneemt 
en dat tot uiting brengt bij de herijking van het AVP verder dit jaar. Daarbij gaf hij aan zich te 
kunnen voorstellen dat er een iets zwaardere regierol komt zonder het bestaande model over 
boord te zetten. In ieder geval zal er versoberd moeten worden vooral in de uitvoeringskosten. 
Leefbaarheid zat tot nu toe in de Sociale Agenda, die zorgvuldig afgebouwd wordt in deze 
collegeperiode. Hij pleitte voor een brede leefbaarheidsopvatting in het provinciaal beleid.  
 
Met in acht neming van het bovenstaande kan de commissie het statenvoorstel als sterstuk 
voor de Statenvergadering aanbevelen. 
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