
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 10-2-2020 

AAN Leden van de commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Beantwoording technische vragen Statenbrief Programmaplan AVP 2020     

Geachte leden van de commissie, 
 
Verschillende fracties hebben technische vragen gesteld over de Statenbrief Agenda Vitaal Platteland 2020 
(2020RGW40). Hierbij ontvangt u onze beantwoording: 
 
SP 
Vraag: Is er een overzicht van de verstrekte en afgewezen subsidies gedurende de looptijd van het AVP 2016-
2019 en zo ja, waar kan ik dat vinden?  

 
Antwoord:  
Elk kwartaal worden de door de provincie verleende subsidies gepubliceerd. Deze staan hier: 
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/verleende-subsidies-0/ De subsidies voor leefbaarheid en kleine kernen 
staan hier tussen, maar zijn niet specifiek te extraheren. De subsidies vallen onder het programma Landelijk 
Gebied. In de eindrapportage over het Meerjarenprogramma AVP 2016-2019 zal een lijst worden 
opgenomen van verstrekte subsidies m.b.t. leefbaarheid en kleine kernen.  
 

 
GroenLinks  
Vraag: GroenLinks heeft in Juni 2019 technische vragen gesteld over de planning voor het Ecoduct N226. 
Toen stond de realisatie en oplevering van het ecoduct gepland in 2020. Nu staat er in de AVP: In 2020 wordt 
de uitvraag voor aanleg opgesteld en worden onderzoeken uitgevoerd en worden de benodigde vergunningen 
aangevraagd. De aanleg van het ecoduct start naar verwachting in 2021. Wat is de oorzaak van deze 
vertraging? 

 
Antwoord: 
De vertraging van realisatie van de N226 heeft er mee te maken dat gesprekken met de aanliggende eigenaren 
meer tijd kosten dan in juni 2019 werd ingeschat. Op dat moment leek een akkoord binnen handbereik. Helaas 
bleek bij de nadere uitwerking van het op dat moment voorliggend voorstel dat er punten in zaten die geen 
instemming konden krijgen van alle partijen. Dit betekent dat er gezocht wordt naar een oplossing waarmee 
alle partijen wel kunnen instemmen. 

 
 

ChristenUnie  
Vraag 1: Wat heeft de provincie Utrecht in de afgelopen twee jaar gepresteerd als het gaat om vrijkomende 
agrarische bebouwing (VAB-loketten)?  
 
Antwoord (technische vraag):  
De provincie heeft twee subsidietrajecten gefaciliteerd en is bij beiden ook inhoudelijk betrokken (Pilot VAB 
loket Oost (IFL subsidie 2018), Gebiedscoöperatie O-gen en VAB programma Oost, gecoördineerd door 
gemeente Barneveld (AVP subsidie 2019/2020). Binnen het VAB programma Oost vervult de provincie sinds 
januari 2019 een actieve bijdrage dankzij haar aanwezigheid bij de kerngroep en bij de stuurgroep, waarbij 
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kennis wordt uitgewisseld en raakvlakken worden afgestemd en beheerst (zoals inzet coaches of datagestuurd 
werken).  

 
De provincie heeft een start gemaakt met een integraal plan van aanpak, instrumentontwikkeling in eerste 
instantie, namelijk : 
 
• De beschikbare relevante VAB-data vertalen naar themakaarten, zoals de stand van zaken, de kansen 

(herbestemming) en de bedreigingen (zoals ondermijning of bodemdaling) in beeld brengen. Doel hiervan 
is om te komen tot een snellere en betere analyse van de problematiek of de kansen op een erf en deze 
informatie toegankelijk te maken voor gemeenten en eigenaren van een erf. 

• Het eenvoudig digitaal en laagdrempelig digitaal ontsluiten van de handreiking nieuwe functies op 
vrijkomende agrarische bedrijfspercelen gebaseerd op onze ruimtelijke regels. Dat wil zeggen dat wij via 
een website een VAB-wijzer aanbieden waarmee een ambtenaar of een eigenaar van een erf middels het 
doorlopen van een beslisboom bij het relevante beleid of bij een geschikt loket of contractpersoon uitkomt. 
Daarmee kan de provincie snel en doelmatig faciliteren, daar waar het nu een zoektocht is om te komen 
tot (beleids)informatie of bij een contactpersoon binnen bijvoorbeeld de provincie of een specifieke 
gemeente.  
 

Deze beide instrumenten worden medio 2020 ontsloten via een VAB pagina op de nieuwe provinciesite en zijn 
dan openbaar toegankelijk. Niet openbare data wordt afgeschermd.  
 
  
Vraag 2: Hoe is de link tussen het kleine kernenbeleid van het AVP en het kleine kernenbeleid in het 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving? 

 
Antwoord: 
Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland zijn subsidiemogelijkheden opgenomen voor het versterken 
van de leefbaarheid en wordt samengewerkt in ‘Kern met Pit’. De opgave voor leefbaarheid en kleine kernen 
is opgenomen in het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 dat december 2015 is 
vastgesteld en nu in het Programmaplan AVP 2020 opnieuw opgenomen. De opgave vloeit voort uit het vorige 
coalitieakkoord ‘In verbinding’.  

 
Provinciale Staten heeft juni 2016 met een amendement (PS2016RGW04-Amendement 15, ingediend door de 
SGP) de kleine kernen als experiment op laten nemen in het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving. Dit 
om de situatie van de Utrechtse kleine kernen beter in beeld te brengen. Wat zijn voor de provincie relevante 
vraagstukken in de kleine kernen? Zo ja, hoe vergroten we de betrokkenheid van inwoners bij kleine kernen? 
Binnen het IFL is er ruimte om te experimenteren met een vernieuwende aanpak om te komen tot andere 
oplossingen. Voor de kleine kernen zullen de lessen uit dit experiment een plek gaan krijgen in het AVP en 
mogelijk ook de Sociale Agenda. Dit experiment is dus aanvullend op de projecten in het programma AVP, 
zoals de samenwerking in ‘Kern met Pit’.  

  
 

Vraag 3: Is het de bedoeling dat de herijking van ons provinciale beleid voor het landelijk gebied leidt tot een 
volwaardig programma Agenda Vitaal Platteland in het kader van onze provinciale Omgevingsvisie?  

Antwoord: 
Het nieuw op te stellen uitvoeringsprogramma landelijk gebied is inderdaad bedoeld als concrete invulling van 
het kerninstrument ‘programma’ binnen de Omgevingsvisie. 

 
 

Vraag 4: In deze tussenevaluatie staat 2018 als meest recente ijkpunt, zijn intussen de getallen over 2019 
beschikbaar? Vgl. getal op pagina 5: gerealiseerd 822 van de 1506 hectare nieuwe natuur per 31-12-2018, 
hoe was de stand op 31-12-2019?  
 
Antwoord: 
Er zijn nog geen definitieve getallen beschikbaar, nog niet alle functieverandering door particulieren is 
vastgelegd. Op basis van de huidige getallen realisatie functieverandering is 51 ha van functie veranderd. 
Cumulatief is dus 873 ha gerealiseerd sinds 2011. 
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VVD 
Er wordt geschreven dat “De VAB’s zijn een punt van zorg voor de provincie Utrecht vanwege het risico op 
ondermijnende activiteiten, verrommeling van het landschap en milieuproblematiek”. De VVD vindt dat ook een 
zeer belangrijk punt. Uit onderzoek in 2014 van de Wageningen Universiteit is toen gekomen dat er in heel 
Nederland van de 32 miljoen m2 vrijkomende agrarische bebouwing ongeveer de helft geen nieuwe functie zal 
kunnen vinden. Door de huidige transities in het landelijk gebied zal dit waarschijnlijk nog meer worden.  
 
Vraag 1: De VVD wil daarom graag weten of het duidelijk is voor agrariërs (of anderen die tips willen melden) 
waar ze op dit moment terecht kunnen. Is dat ook bij hetzelfde loket voor erfbegeleiders en landbouwcoaches?  

 
Antwoord: 
In AVP-gebied Utrecht West is er nooit een loket geweest en kunnen agrariërs zich in ieder geval richten tot 
hun adviseur en/of de gemeente. In Utrecht Oost is het VAB loket via gebiedscoöperatie O-gen te benaderen. 
De provincie heeft een opdracht in voorbereiding aan O-gen om dit loket in 2020 actief te houden.  

 
 

Vraag 2: En hoe de provincie data verzamelt en gebruikt of hoe zij dat wil gaan doen? 
Antwoord: 
De provincie heeft veel data zelf beschikbaar en andere data probeert zij op te vragen. Er zullen alleen data in 
beeld komen die ook gedeeld mogen worden en niet privé zijn, dat wordt op dit moment uitgezocht. 
Voorbeelden: type agrarische bedrijfsvoering, nabijheid N2000 gebied, monumentale panden, bouwjaar, 
leeftijd bedrijfshoofd (het WUR/kadaster rapport waarmee de opgave duidelijk is geworden wordt ook vertaald 
in kaartbeeld). 

 
 

Vraag 3: Wanneer is de planning dat die VAB-wijzers gepubliceerd worden?  
 

Antwoord: 
De planning is om medio 2020 een VAB-wijzer doelgroep gemeente beschikbaar te hebben. 


