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Vragen m.b.t. SB temporiseren concernopdracht Uitvoeringsstrategie landelijk gebied 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
SGP 1 Wat betekent deze temporisering voor het behalen van onze 

doelen in het landelijk gebied voor de jaren 2021 en 2022? Welke 
basis ligt er in deze jaren onder de uitvoering? 

De (meeste) inhoudelijke doelen, zoals opgenomen in de meerjarenbegroting, 
voor 2021 en 2022 in het landelijk gebied komen door de temporisering niet in 
het geding. De basis voor deze doelen is gelegen in verschillende door GS en 
PS vastgestelde uitvoeringsprogramma’s (bijvoorbeeld AVP en Bodemdaling). 
We bezien nog hoe gebiedsprojecten met een meerjarige doorwerking ook in 
2022 worden doorgezet. De temporisering heeft met name gevolgen voor het 
later kunnen beschikken over een integraal afwegingskader (als onderdeel van 
de uitvoeringsstrategie) voor de vele ruimteclaims die de komende jaren op het 
landelijk gebied af komen. 
  

ChristenUnie 2 In de Statenbrief maken GS melding van ernstige vertraging 
rondom de concernopdracht Uitvoeringsstrategie Landelijk 
gebied. Dat betreuren we, aangezien het uitvoeringsprogramma 
een van de belangrijkste opdrachten is om in het licht van de 
Omgevingsvisie tot uitvoering van de vele opgaven in het 
landelijk gebied te komen, integraal en gebiedsgericht. Hoe kan 
het dat er in de totstandkoming van de begroting 2021 niet in 
voldoende middelen is voorzien? 

Bij het opstellen van de begroting 2021 is in paragraaf 1.1 bij de 
beleidsinhoudelijke toelichting op de programma’s op hoofdlijnen bij het 
onderdeel landelijk gebied de volgende passage opgenomen: “Voor de opgaven 
in het landelijk gebied stellen we in 2021 een nieuw uitvoeringsprogramma op”. 
De financiële vertaling hiervan, mede omdat er op dat moment nog geen 
(concept) opdracht lag, heeft echter bij het opstellen van de begroting, en 
daaraan voorafgaand de Kadernota 2021, niet plaatsgevonden. 

 3 Enerzijds wordt er nu gekozen voor temporiseren, anderzijds 
wordt bezien of initiatieven mogelijk kunnen aansluiten op al in 
gang gezette trajecten. Maar de evaluatie AVP bekritiseert juist 
de versnippering en het gebrek aan een cros-sectorale, 
samenhangende aanpak. Doorgaan op de oude voet zien wij 
hierin als mogelijk risico. Hoe beoordeelt u dit? 

Vanuit de genoemde trajecten wordt vanuit een meer sectorale insteek in 
toenemende mate de verbinding gezocht met andere dossiers/opgaven/ 
trajecten die invloed hebben op het landelijk gebied, waardoor een meer 
integrale gebiedsgerichte aanpak wordt gestimuleerd. Ten opzichte van de 
evaluatie AVP is dit een eerste wijziging gericht op een meer samenhangende 
aanpak. Voorbeelden hiervan zijn de gebiedsgerichte aanpak Stikstof en de 
gebiedsprocessen in de uitvoeringsprogramma’s AVP en Bodemdaling. Deze 
werkwijze zien wij als een meer stapsgewijze verbetering waarmee we ervaring 
richting een meer samenhangende aanpak op doen. Hiermee is het 
voorbereidend op de nieuwe uitvoeringsstrategie die beoogt voor de 
verschillende opgaven in het landelijk gebied de integrale invalshoek , 
gekoppeld aan een afwegingskader, centraal te stellen. Op basis van deze 
strategie worden dan één of meerdere uitvoeringsprogramma’s opgesteld. 
Daardoor worden de risico’s van versnippering en het gebrek aan een integrale 
gebiedsgerichte aanpak verder beperkt. 
 

 4 Welke opgaven die binnen het nieuwe programma vallen ziet GS 
als meest urgent? 

De urgenties voor het nieuwe programma zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie. 
In de nieuwe uitvoeringsstrategie wordt geen nieuw beleid opgesteld. De 
uitvoeringsstrategie wordt gebaseerd op de door PS vastgestelde (en dit jaar 
nog vast te stellen, nadere) beleidskaders (zoals het Bodem- en 
Waterprogramma en de Bossenstrategie). De uitvoeringsstrategie wil door 
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middel van een afwegingskader handvatten bieden voor keuzes waar welke 
opgaven het beste op een gebiedsgerichte wijze kunnen worden uitgevoerd. 
Uiteindelijk kan dit er toe leiden dat er voor de uitvoering keuzes gemaakt 
moeten worden welke opgave(n) in specifieke gebieden prioritair is(zijn). 
Uitgangspunt is dat het afwegingskader instrumenten biedt dat de provinciale 
ambities, en de daaraan gekoppelde opgaven, kunnen worden gerealiseerd. 
  

 5 Wat zijn de gevolgen voor de diverse maatschappelijke opgaven 
in provincie-overstijgende regio’s als FoodValley en het Groene 
Hart? 

In deze regio’s wordt vanuit een integrale gebiedsgerichte aanpak gewerkt. 
Waarbij het goed is op te merken dat de maatschappelijke opgaven voor de als 
voorbeeld genoemde gebieden verschillend zijn. In het Groene Hart gaat het 
vooral over opgaven in het landelijk gebied terwijl in Foodvalley ook de opgaven 
in het stedelijk gebied (met name wonen, werken en infrastructuur) van groot 
belang zijn. Juist in deze gebieden, onder meer vanwege de regiodeals en de 
betrokkenheid daarbij van verschillende overheden, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties wordt al sterk ingezet op een integrale 
gebiedsgerichte aanpak. Maar ook daar geldt dat de beschikbare ruimte (te) 
beperkt is om alle opgaven te kunnen realiseren, waardoor ook hier behoefte 
bestaat aan een afwegingskader. 
 

 6 Wat zijn de gevolgen van temporisering voor de onderlinge 
samenwerking met andere overheden en partners.   

De werkzaamheden vanuit de verschillende opgaven en 
uitvoeringsprogramma’s lopen door. Daarover wordt al intensief overleg gevoerd 
met de verschillende andere overheden (gemeenten, waterschappen), 
ondernemers en maatschappelijke organisaties. Belangrijk daarbij is dat 
ambtelijke en bestuurlijke drukte zoveel mogelijk wordt beperkt door het maken 
van slimme afspraken of overlegstructuren. Meer in het bijzonder geldt dat de 
huidige werkwijze met de Gebiedscommissie Utrecht-West, en de 
gebiedsgerichte stuurgroepen daarbinnen, wordt gecontinueerd en dat voor de 
verbinding tussen de provincie Utrecht en de bestuurlijke overlegpartners in 
Utrecht-Oost na het stopzetten van de werkzaamheden door O-gen in 
samenspraak met de gebiedspartners nog naar een nieuwe (tijdelijke) werkwijze 
wordt gezocht. Voor dat laatste wordt nadrukkelijk rekening gehouden met 
overlegvormen die recent zijn opgestart zoals bijvoorbeeld de Gebiedstafels 
voor de gebiedsgerichte aanpak Stikstof. 
 

 


