
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 4-3-2020 

AAN Dhr. F. Hazeleger (fractie SGP) en de leden van de commissie RGW 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Beantwoording nagekomen technische vragen n.a.v. cie. RGW 12 februari 2020 

 
De heer Hazeleger van de SGP-fractie heeft na de bijeenkomst van de commissie RGW van 12 februari 2020 
technische vragen gesteld over de Statenbrief Programmaplan Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2020 
(2020RGW40) en de Statenbrief implementatie erfbegeleiders-landbouwcoaches (2020RGW39) Hierbij de 
beantwoording: 
 
Vraag 1:  
N.a.v. de Statenbrief Programmaplan Agenda Vitaal Platteland (AVP) 2020 (2020RGW40)  
Wij lezen op pag. 21 [van het Programmaplan AVP 2020] het volgende: Voor ondersteuning van de AVP-
gebiedscommissie Utrecht-West wordt in 2020 €750.000 aan budget beschikbaar gesteld. De Stichting 
Gebiedsontwikkeling Utrecht-West kan een exploitatiesubsidie aanvragen voor maximaal de hoogte van dit 
bedrag om de gebiedscommissie te ondersteunen in haar taken. Waarom moet het geven van adviezen 0,75 
miljoen kosten en wat wordt er met dit geld precies betaald? 
 
Antwoord: 
De AVP-gebiedscommissie Utrecht West is ingesteld via het Instellingsbesluit provincie Utrecht AVP-
gebiedscommissie Utrecht West 2016. De Stichting Gebiedsontwikkeling Utrecht-West ondersteunt de 
gebiedscommissie in haar werkzaamheden om Gedeputeerde Staten en dus de provincie te voorzien van unieke 
en waardevolle input vanuit het gebied, wat bij kan dragen bij het opstellen van beleid en/of programmering in het 
landelijk gebied. De exploitatiesubsidie is bestemd voor het beantwoorden van adviesvragen vanuit 
Gedeputeerde Staten, het opstellen van ongevraagde adviezen aan Gedeputeerde Staten en voor het aanjagen 
van subsidiemogelijkheden voor het gebied. Hiertoe is basisformatie en -organisatie nodig, waarbij de kosten o.a. 
bestaan uit personeels-, kantoor-, communicatie-, accountants- en vergaderkosten. Deze kosten zijn onderdeel 
van het beschikbaar gestelde budget. Ten grondslag aan deze raming is de stichting een plan 2020 aan het 
uitwerken en wordt er een bedrag van maximaal €750.000 toegekend.  

Vraag 2: 
N.a.v. de Statenbrief implementatie erfbegeleiders-landbouwcoaches (2020RGW39): 
Veel gaat afhangen van de plaatsing in de markt. Wij zijn benieuwd hoe deze uitvraag in de markt gezet gaat 
worden? Kunnen we hierover vooraf geïnformeerd worden? Speelt ook ervaring een rol in de criteria? 

Antwoord: 
Wij zijn bezig een marktconsultatie uit te voeren. Daarmee onderzoeken wij de voor- en nadelen van 
verschillende organisatiemodellen, zodat we de meest geschikte (tussen)variant kunnen kiezen om uit te werken. 
Wij hebben onderstaande onderscheidende modellen aan de geconsulteerde partijen voorgelegd. Daarbij staat 
ook welke aanbestedingsvorm van toepassing is. 

a) Organisatie volledig ‘zelf doen’ (= het zogenoemde ‘Overijsselse model’): provincie organiseert zelf de 
inzet van de erfbegeleiders/landbouwcoaches (EB/LC’s) en de samenwerking met individuele 
gemeenten en andere stakeholders, huurt EB/LC’s in via de Inhuurdesk en stuurt deze zelf aan. 

b) Organisatie volledig uitbesteden: uitbesteding aan één partij die de inzet van EB/LC’s en samenwerking 
met individuele gemeenten en andere stakeholders organiseert en met eigen of door hen zelf 
ingehuurde EB/LC’s uitvoert. Vergt Europese aanbesteding.  
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c) Hybride model: Provincie besteedt de organisatie en functionele aansturing van EB/LC’s grotendeels uit 
aan een derde via meervoudige onderhandse aanbesteding, huurt EB/LC’s zelf in via Inhuurdesk en stelt 
deze beschikbaar aan de uitvoeringsorganisatie.  

 
Ervaring van partijen zal een belangrijke rol spelen, zowel bij de keuze van het organisatiemodel, als bij de 
selectie voor een aanbesteding. 
 
Wij zullen de Staten voor de zomer middels een statenmemo informeren over het door GS genomen besluit.  
 
 


