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Onderwerp Statenbrief:
Programmaplan Agenda Vitaal Platteland 2021

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Het programma Agenda Vitaal Platteland wordt met 1 jaar verlengd tot eind 2021. In het Programmaplan Agenda 
Vitaal Platteland 2021 zijn de opgaven voor 2021 uitgewerkt.

Inleiding 
In 2015 is het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP) voor de periode 2016-2019 vastgesteld met 
bijbehorend budget. Dit programma is op 31 december 2019 afgelopen. In 2020 is het programma AVP met 1 jaar 
verlengd tot en met 31 december 2020 zodat de uitvoering van de opgaven gecontinueerd kon worden. Vanwege 
de vele leerpunten uit de evaluatie AVP en de integrale visie op de uitvoering van projecten in het landelijk gebied 
zal 2021 benut worden voor het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied. Om 
deze reden wordt het programma opnieuw met 1 jaar verlengd. Het Programmaplan AVP 2021 worden de 
bestaande opgaven uitgewerkt. 

Toelichting
De beleidsuitvoering voor het landelijk gebied vindt bij de provincie Utrecht voor een belangrijk deel plaats via het 
uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP). De huidige fase van het programma is eind 2019 
afgelopen. Het AVP is reeds met 1 jaar verlengd tot eind 2020. Vanwege de vele leerpunten uit de evaluatie AVP 
zal 2021 nog benut worden voor het opstellen van een nieuw uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied. 
Om deze reden wordt het programma opnieuw met 1 jaar verlengd.  Dat wordt vormgegeven door het 
Programmaplan AVP 2021 en betreft de (integrale) beleidsopgaven voor de thema’s natuur, water en bodem, 
landschap, cultureel erfgoed, landbouw, recreatie, leefbaarheid en kleine kernen en vrijkomende agrarische 
bebouwing. Ook de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland wordt aangepast conform de 
opgaven zoals verwoord in het programmaplan. In het programmaplan en de uitvoeringsverordening zijn geen 
nieuwe beleidsopgaves opgehaald en ingevoegd. Nieuwe beleidsopgaven worden opgenomen in het in 2021 op 
te stellen nieuwe uitvoeringsprogramma voor het landelijk gebied. 

Wel nieuw binnen het Programmaplan AVP 2021 zijn de drie projecten Recreatie om de Stad. Die worden per 1 
januari overgenomen van het programma Recreatie om de Stad dat per 1 augustus 2020 is geëindigd. Ze vormen 
de opgave voor het plaatsen van recreatiebanken in het landelijk gebied conform motie M053 Gezonde beleving 
van de natuur (2017). De opgave uit het coalitieakkoord om de groene contour te realiseren in het landelijk gebied 
zal worden opgenomen nadat het Uitvoeringsplan Groene Contour is opgeleverd. 

Met de uitvoering van het Programmaplan AVP 2021 worden de doelen in het landelijk gebied gerealiseerd, niet 
enkel per beleidsthema, maar met een nadrukkelijk accent op integrale aanpak.



Financiële consequenties
Voor de uitvoering van het Programmaplan AVP is €35,1 miljoen aan middelen benodigd. Deze middelen zijn 
beschikbaar in de begroting 2021 aangevuld met middelen uit de reserve Programma Landelijk Gebied voor de 
opgaven realisatie Natuurnetwerk Nederland en herstel Natura 2000 gebieden. Ook dient een verschuiving 
tussen de verschillende meerjarendoelen plaats te vinden. In de planning & control cyclus van 2021 zal een 
voorstel worden gedaan aan PS voor aanpassing van de beschikbare middelen op basis van de dan verwachte 
uitputting van de budgetten.

Vervolgprocedure / voortgang
U wordt geïnformeerd over de voortgang van het Programmaplan AVP via de reguliere planning en control 
producten.
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