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ChristenUnie 1 Opwaarderingsverzoek:
De statenbrief geeft aan dat we eindelijk een doorstart 
maken als het gaat om de Uitvoeringsstrategie Landelijk 
Gebied, maar we hebben intussen wel twee jaar vertraging 
opgelopen. Kunnen we de schade inhalen? Krijgt de 
provincie op tijd de nieuwe uitvoeringstrategie af om 
vroegtijdig in te kunnen spelen op het nieuwe landelijke 
beleid, met het Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(NPLG) waarmee miljarden euro’s zijn gemoeid? 
Op welke manier wordt de grondige evaluatie van AVP nu 
meegenomen in de Uitvoeringsstrategie?

De focus die is aangebracht in de Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied 
(ULG) op een 5-tal noodzakelijk opgaven (natuur, water, stikstof, 
bodemdaling en transitie landbouw) in het landelijk gebied sluit aan op 
het Regeerakkoord en op de voorbereiding van het NPLG. En 
bovendien sluit het aan op de kaderstelling die is opgenomen in de 
Regionale Veenweide Strategie en het Handelingskader Stikstof waarin 
de uit te werken integrale gebiedsgerichte aanpak zich focust op 
dezelfde opgaven. Een belangrijke stap/fase in het opstellen van de 
ULG is feitelijk door deze kaderstelling gezet: het aanbrengen van een 
prioritering van opgaven in het landelijk gebied. Daardoor is de schade 
in de doorlooptijd van het opstellen van de ULG beperkt. Het streven is 
dat GS in september (na consultatie van de commissie RGW) een 
besluit over de ULG kan nemen. 
De aangebrachte focus zal ook de inzet van onze provinciale inzet (via 
het op te stellen provinciale gebiedsplan) op het transitiefonds gaan 
invullen. De ULG geeft invulling aan de rol van de provincie als 
regisseur/gebiedsautoriteit. 
De uitvoering in AVP is op basis van de evaluatie verder 
geprofessionaliseerd. We hebben de RVS en het Handelingskader 
Stikstof gemaakt. Intern is de onderlinge afstemming en samenwerking 
tussen de verschillen programma’s verder verbeterd.
De evaluatie AVP is vertrekpunt voor de ULG. Het voert te ver om de 20 
conclusies en 12 aanbevelingen hier langs te lopen. Aanbevelingen 
over het opnieuw opbouwen van het programma, integraal 
gebiedsgericht beleid uitwerken werken op verschillende 
schaalniveau’s, participatie en cocreatie zijn enkele belangrijke 
voorbeelden die terugkomen in de uitwerking. Niet alleen in de 
uitwerking van de ULG maar ook nu al in de gebiedsgerichte 
benadering binnen lopende AVP-projecten.

SGP 2 Opwaarderingsverzoek:
Wij beginnen op dit dossier het spoor een beetje bijster te 
raken.  Er  is  in  2020  een  grondige  evaluatie  uitgevoerd. 
Onder  andere  op  basis  daarvan  zijn  toen  plannen 

De evaluatie van de AVP is de basis voor de uitwerking van de ULG 
maar heeft in de praktijk binnen AVP al tot een professionaliseringsslag 
geleid. Ook bij het opstellen van de Regionale Veenweide Strategie en 
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gemaakt. Nu lijkt het erop dat deze plannen in de ijskast 
worden gezet, omdat er vijf uitvoeringsdossiers om urgente 
aandacht vragen. We hebben hier op een bepaalde manier 
begrip voor, maar het lijkt ons wel goed om dit nu al op 
hoofdlijnen  met  elkaar  te  bespreken  in  de  commissie 
voordat dit verder wordt uitgewerkt in de organisatie. Daar 
lijkt ons deze commissievergadering een geschikt moment 
voor  nadat  we  twee  jaar  hebben  gewacht  op  een 
inhoudelijk vervolg.

het Handelingskader Stikstof zijn de lessen uit de evaluatie 
betrokkenen: integraliteit, gebiedsgerichte aanpak en betrokkenheid 
gebiedspartijen. 
Met de gekozen focus in de ULG (en dus ook in de RVS en het 
Handelingskader Stikstof) wordt toegewerkt naar een snelle vertaling 
richting een gebiedsgerichte aanpak, waarbij uiteraard ruimte blijft voor 
maatwerk. In dit vertaling zijn de gebiedspartijen betrokken. De planning 
is dat de hoofdlijnen van de ULG (het vormgeven aan de 
gebiedsgerichte aanpak, de betrokkenheid van de gebiedspartijen in die 
aanpak en de gebieden waar we (in eerste instantie aan de slag gaan) 
in september door GS worden vastgesteld na consultatie van de 
commissie RGW eind augustus. Daarbij worden ook de contouren van 
de samenwerking met de gebiedspartijen (wel/niet aanpassen werkwijze 
Gebiedscommissie Utrecht-West en invulling voor het oostelijk deel van 
de provincie) in beeld gebracht.
De organisatorische uitwerking (in- en extern) is in de 2e helft van dit 
jaar voorzien.
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