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Beantwoording vragen m.b.t. Ing. stuk 4 – aanbieding rapport Rijnconsult Van coöperatie O-gen naar PLG RGW 13 januari 2021 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SGP 1 Het is buitengewoon teleurstellend te moeten lezen dat wij vanaf 
1 januari 2021 geen samenwerkingspartner meer hebben in de 
gebiedscoöperatie O-gen, omdat deze is opgeheven. Wij hebben 
over dit stuk de volgende vragen: 
Is er sinds de commissie van 13 mei nog contact geweest tussen 
de gebiedscoöperatie en de gedeputeerde? Zo ja, wat is de lijn 
van de gedeputeerde geweest in deze contacten? 

Er is de afgelopen periode regelmatig contact geweest tussen de provincie en 
de Gebiedscoöperatie O-gen over de toekomst. Nadat er eerst ambtelijke input 
was gegeven voor het rapport van Rijnconsult, heeft de provincie herhaaldelijk 
aangegeven ook bestuurlijke input te willen leveren. Dat heeft geresulteerd in 
een overleg op 6 november jl. met de Gebiedscoöperatie O-gen en de provincie 
Gelderland over het conceptadvies. Ik heb steeds benadrukt het te betreuren 
dat O-gen stopt, het belangrijk te vinden dat er een nieuwe gebiedspartner in het 
oosten van provincie komt en daarbij allereerst benieuwd te zijn naar de 
behoefte van gemeenten en andere partijen, want daar moet een nieuwe 
samenwerking op aansluiten. Verder heb ik aangegeven dat een nieuwe 
organisatie meerwaarde moet creëren en niet voor meer bestuurlijke drukte 
moet zorgen of moet overlappen met thema’s en initiatieven die er al zijn. Deze 
differentiatie ontbreekt in het advies.  

 2 Hoe waardeert de gedeputeerde het opheffen van de 
gebiedscoöperatie? 

De Gebiedscoöperatie O-gen was een breed bestuurlijk netwerk waar we als 
provincie veelvuldig en intensief mee hebben samengewerkt. Binnen deze 
samenwerking zijn veel projecten gerealiseerd die de kwaliteit van het landelijk 
gebied zichtbaar hebben versterkt. We betreuren het dat de coöperatie nu heeft 
moeten besluiten om haar activiteiten te beëindigen, daarmee verliezen we een 
waardevolle samenwerkings- en gesprekspartner in het gebied.  
 
Op 8 december jl. is de evaluatie van het meerjarenprogramma Agenda Vitaal 
Platteland 2007-2019 in een sessie met bestuurders van externe partners, 
waaronder Utrecht-West en O-gen, besproken. Deze bijeenkomst was bedoeld 
om het evaluatieproces af te ronden en was ook een aanbeveling uit het rapport. 
In de bijeenkomst zijn de (andere) aanbevelingen uit het rapport besproken, is 
gesproken over lessons learned en zijn we in dialoog gegaan over de 
aandachtspunten voor een nieuwe aanpak voor het landelijk gebied. Met het 
opstellen van het uitvoeringsstrategie landelijk gebied zullen we de 
samenwerking met de partners opnieuw vormgeven. We starten met een 
schone lei. We zullen ons beraden hoe we in de tussentijd toch samen kunnen 
werken en in gesprek kunnen blijven met elkaar over de belangrijke 
onderwerpen in het gebied. 

 3 Op vragen van onze fractie heeft de gedeputeerde destijds 
aangegeven dat ze na het onderzoek dat nu heeft plaats gehad in 
overleg wilde met de gebiedscoöperatie. Dat is nu niet meer 
mogelijk. Klopt ons vermoeden dat u deze toezegging alsnog 
gestand wilt gaan doen door contact op te nemen met de 
Gebiedsraad? 

Met het opheffen van de Gebiedscoöperatie is ook de Gebiedsraad opgeheven. 
O-gen geeft zelf aan dat de provincie contact kan opnemen met individuele 
partners. 
 
We hebben bewust voor het voltooien van het onderzoek een bestuurlijk overleg 
gevoerd met de Gebiedscoöperatie O-gen en de provincie Gelderland over het 
conceptadvies, omdat de Gebiedscoöperatie op vrijdag 16 oktober 2020, voor 
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het afronden van het onderzoek, besloten heeft om zich per 31 december 2020 
op te heffen. 
 
Ook bij de bijeenkomst over de evaluatie AVP zijn meerdere leden van de 
gebiedsraad van O-gen uitgenodigd om terugkijkend en vooruitkijkend de 
lessons learned mee te geven aan de provincie. 

 4 Wanneer verwacht u met een bestuurlijke/politieke reactie te 
kunnen komen op het voorliggende rapport? 

We nemen dit rapport mee als input voor het opstellen van de 
uitvoeringsstrategie voor het landelijk gebied. 

ChristenUnie 5 De (voormalige) Gebiedsraad O-gen heeft GS het 
onderzoeksrapport van Rijnconsult toegezonden dat is opgesteld 
naar aanleiding van het onderzoek naar mogelijke nieuwe 
manieren van samenwerking voor het landelijk gebied van 
Utrecht-Oost, aangezien continuering van gebiedscoöperatie O-
gen niet langer haalbaar bleek.  
Het centrale advies uit het rapport is platforms Landelijk gebied 
per deelgebied in het leven te roepen, waarmee 
maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied door middel van 
een integrale aanpak gerealiseerd kunnen worden. 
 
Wat is de inhoudelijke reactie van GS op het centrale advies? 

Het voorstel van O-gen om te werken met gebiedsplatforms kan een bruikbare 
werkwijze zijn om de bestuurlijke samenwerking rondom de uitvoering in het 
landelijk gebied vorm te geven. Rijnconsult heeft dit op verzoek van O-gen 
redelijk gedetailleerd uitgewerkt. Ik vind het in ieder geval van belang om bij de 
toekomstige samenwerking duidelijke afspraken te maken over rollen en 
verantwoordelijkheid en de wijze van financieren. Ook de doelmatigheid is 
uiteraard van belang. We zijn met elkaar op zoek naar een passende structurele 
samenwerkingsvorm die aansluit bij de opgaven waar we voor staan. 

 6 Wat is de reactie van GS op het verzoek van de Gebiedsraad O-
gen om dit onderzoeksrapport te gebruiken als bouwsteen voor 
de gebiedsgerichte samenwerking? 

Ik zie het rapport ook als een bouwsteen voor de gebiedsgerichte 
samenwerking. Dit rapport is gedeeld met de verantwoordelijken die gaan over 
de toekomstige uitvoeringsstrategie landelijk gebied. GS nemen het rapport mee 
in de uitvoeringsstrategie voor het landelijk gebied. 

 7 Of (en zo ja op welke wijze) zijn of worden adviezen uit dit rapport 
betrokken bij (de uitwerking van) het nieuwe programmaplan AVP 
2021 (agendapunt 3.17) of een toekomstig programmaplan? Kan 
de waarde en betrokkenheid van het grote netwerk van partners 
in het gebied Utrecht-Oost worden ingezet voor de 
gebiedsgerichte samenwerking die de provincie voor ogen heeft? 

Het nieuwe Programmaplan AVP 2021 is een voorzetting van de lopende 
opgaven. Dat was al gereed voordat het definitieve rapport van Rijnconsult werd 
aangeboden. In het programmaplan AVP 2021 worden de adviezen uit het 
rapport niet betrokken. We blijven samenwerken met de relevante actoren in het 
landelijk gebied, ook in 2021, voor de uitvoering van onze opgaven. Dit doen wij 
gericht met partijen tot een nadere strategie hiervoor is uitgewerkt. 
 
Een groot netwerk van partners heeft zeker meerwaarde voor de 
gebiedsgerichte samenwerking in gebied Utrecht-Oost. Er zijn al andere 
samenwerkingsverbanden actief (Landbouwnetwerk Regio Foodvalley, 
Samenwerkingsverband Utrechtse Heuvelrug, U10 etc.). Het hangt af van de 
wijze waarop wij de uitvoering in het landelijk gebied willen organiseren hoe wij 
de bestuurlijke samenwerking willen vormgeven. Ik zie het rapport ook als een 
bouwsteen voor de gebiedsgerichte samenwerking. Dit rapport is gedeeld met 
de verantwoordelijken die gaan over de toekomstige uitvoeringsstrategie 
landelijk gebied. GS nemen het rapport mee in de uitvoeringsstrategie voor het 
landelijk gebied. 

 8 Hebben GS Utrecht contact gehad met de Gebiedsraad O-gen 
over (de adviezen van) het onderzoeksrapport? 

Er is de afgelopen periode regelmatig contact geweest tussen de provincie en 
de Gebiedscoöperatie O-gen over de toekomst. Nadat er eerst ambtelijke input 
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was gegeven voor het rapport van Rijnconsult, heeft de provincie herhaaldelijk 
aangegeven ook bestuurlijke input te willen leveren. Dat heeft geresulteerd in 
een overleg op 6 november jl. met de Gebiedscoöperatie O-gen en de provincie 
Gelderland over het conceptadvies.  

 9 Op welke wijze zoekt provincie Utrecht (bestuurlijk e/o ambtelijk) 
afstemming met provincie Gelderland? Is er een gedeeld 
gezamenlijk belang (met betrekking tot adviezen van Rijnconsult 
en de invulling van (nieuwe) samenwerking in Utrecht-Oost) en 
zo ja, wat is dat dan precies? 

Wij hebben zowel bestuurlijk als ambtelijk afgestemd met de provincie 
Gelderland over dit rapport, zowel in aanloop naar het bestuurlijk overleg op 6 
november jl. als na toezending van het definitieve rapport. 
 
Beide provincies hebben in dit traject samen opgetrokken, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk. Beide provincies hebben belang bij samenwerking met partijen in het 
gebied voor de realisatie van opgaven die op het gebied afkomen. De provincie 
Gelderland ziet echter geen rol in de toekomst voor nieuwe gebiedsplatforms 
danwel een voortzetting van O-gen, omdat in het Gelderse deel van de 
Gelderse Vallei de voorgestelde rol al ingevuld wordt door het 
Landbouwnetwerk Regio Foodvalley. 

 


