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Vragen m.b.t. SB Tussentijdse Evaluatie Plattelandscoaches 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks  1 Pagina 8: “De netbeheerder geeft aan dat het energienet ‘vol’ is, 

waardoor er voorlopig geen ruimte is voor de aanleg van 
bijvoorbeeld nieuwe zonnepanelen. Hiermee stagneert ook de 
asbestsanering.”   
 
GroenLinks maakt zich hier zorgen over, mede omdat de 
vervanging van asbestdaken ism de installatie van zonnepanelen 
op dak een belangrijk doel is van de inzet van de 
landbouwcoaches. Wordt dit signaal meegenomen in het overleg 
met Tennet/Stedin over de plannen van de RES?  
 
Is dit probleem iets wat in alle gemeenten speelt of is het per 
gemeente verschillend? Indien het niet overal speelt: zijn de 
landbouwcoaches op de hoogte van de plekken waar wel/geen 
ruimte is voor de aanleg van zonnepanelen, zodat zij dit mee 
kunnen nemen in de gesprekken?  
 
Wordt er gekeken naar mogelijkheden om maatwerk te leveren 
om toch de transitie door te kunnen zetten?   

Tennet en Stedin hebben op 12 oktober 2021 netcongestie afgekondigd. 
Hierover is op diezelfde datum door Gedeputeerde Van Essen de memo 
´netcongestie in de provincie Utrecht´ aan de Statencommissie Milieu en 
Mobiliteit gezonden. 
Een bijkomend effect is inderdaad dat hierdoor ook de asbestsanering 
stagneert. 
Diverse ondernemers hebben plannen om hun asbestdaken te vervangen en 
vervolgens zonnepanelen te installeren. Dit lukt nu niet voor dakeigenaren met 
een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3*80A). Voor dakeigenaren met een 
kleinere aansluiting blijven er wel mogelijkheden voor het combineren van 
asbestverwijdering en het aanleggen van zonnepanelen. Alleen is dan vaak de 
businesscase ongunstiger.  
De plattelandscoaches zijn zodra netcongestie werd afgekondigd geïnformeerd.  
Er is momenteel nauw overleg met de netbeheerders over het onderzoek naar 
de mogelijkheden om door middel van congestiemanagement extra ruimte te 
creëren. Zodra er meer ruimte in het elektriciteitsnet komt worden de 
plattelandscoaches bijgepraat, zodat zij ter zake kundig zijn en de kansen en 
mogelijkheden in beeld kunnen brengen en maatwerkoplossingen kunnen 
ontwikkelen. 
Netcongestie is aan de orde in alle gemeenten in de provincie Utrecht, met 
uitzondering van een gebiedje ten westen van de kern van Oudewater. 
We merken dat sommige ondernemers inmiddels zoeken naar alternatieven, 
zoals lokale opslag van opgewekte energie. Voor innovatieve pilots en 
haalbaarheidsstudies zijn er mogelijkheden om deze ondernemers te faciliteren 
via onze Subsidieverordening Energietransitie. 
 

VVD 2 Wat voor soort deskundigheid bevindt zich in die 
deskundigenpool waar de landbouwcoaches gebruik van kunnen 
maken? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle coaches beschikken over gecertificeerde coachvaardigheden, zijn bekend 
met de (agrarische) doelgroep en hebben kennis inzake de thematieken die 
spelen bij een agrarisch ondernemer en erfeigenaar en het gezin. Daarnaast 
heeft elke coach zijn specifieke specialisatie. Nadat de deelnemer zich (digitaal 
of telefonisch) heeft aangemeld vindt een telefonisch intakegesprek plaats door 
het operationeel management. Zij vragen door wat het voornaamste 
coachingsthema is, zodat ze een passende coach aan de deelnemer kunnen 
koppelen.  
Binnen de coachpool is expertise op het gebied van: bedrijfsvoering, 
duurzaamheid, circulaire en natuurinclusieve landbouw, financiën, B2B (boer tot 
boer),  B2C (boer tot consument), marketing, ruimtelijke ordening, persoonlijk 
welzijn, samenwerking, bedrijfsovername en conflicthantering. Indien nodig kan  
de coach ook een specialist inschakelen met meer diepgaande kennis over een 
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Wat is de bezetting van de landbouwcoaches? Wat gebeurt er als 
er even (tijdelijk) te weinig trajecten voor het aantal coaches 
lopen? 
 
De economische positie blijkt grootste drijfveer om mee te doen 
bij agrariërs, is daarvoor voldoende kennis en capaciteit op dat 
thema onder de landbouwcoaches? 
 

bepaald vraagstuk. Dit kan een collega coach zijn maar ook iemand uit de 
specialistenpool die hiervoor opgezet is.  
 
Er zijn 10 plattelandscoaches gecontracteerd. Zij werken vanuit een zelfstandige 
positie. Er is geen verplichting om trajecten of andere werkzaamheden aan te 
bieden bij onvoldoende deelnemers.  
 
Ja, zie ook het antwoord hierboven.  
 

 3 Is er bekend waarom het aandeel van VAB deelnemers relatief zo 
laag is?  
 
Dat is gek in vergelijking met het genoemde percentage stoppers 
de afgelopen tien jaar. Welke stappen gaan er genomen worden 
om het traject nog passender en aantrekkelijker te maken voor 
VAB bedrijven? 
 
 
 
"De tussentijdse evaluatie levert ons inzichten waarmee we een 
aantal organisatorische verbeteringen kunnen aanbrengen op het 
gebied van de werving van nieuwe deelnemers en het 
aanmeldingsproces." Welke inzichten en welke verbeteringen 
worden op gedoeld? 

Er is geen duidelijke reden te geven. Omdat het een belangrijk aandachtsgebied 
is, gaan we de komende tijd extra aandacht besteed aan communicatie en 
afstemming met gemeenten hierover. Er is op dit moment een direct mail in 
ontwikkeling gericht op erfeigenaren met (vermoeden van) asbest op het dak. 
Daarmee denken we tevens ingang te krijgen bij de doelgroep met eventuele 
VAB problematiek. Om verrommeling en ondermijning tegen te gaan stimuleert 
de provincie sloop en herbestemming. Hiervoor zijn verschillende instrumenten 
beschikbaar. Plattelandscoaches kennen deze instrumenten en kunnen dit 
onder de aandacht brengen.  
 
De komende periode zal extra aandacht worden besteed aan communicatie met 
ondervertegenwoordigde sectoren, zoals de tuinbouw, de fruitteelt en 
erfeigenaren van asbest cq een VAB-locatie  
Communicatie zal ook plaatsvinden via kanalen gericht op de partners van de 
boeren. 
Ook vindt opnieuw afstemming plaats met gemeenten, waarbij gemeenten met 
lagere deelname prioriteit krijgen.  
De meest effectieve werving is die vanuit een vertrouwde actor. Nu de eerste 
trajecten zijn afgerond, kunnen ervaringen van deelnemers gedeeld worden via 
online en offline media. 
De afstemming tussen het Agroloket en het Operationeel Management wordt 
verder geoptimaliseerd. 
De inzet van specialisten wordt verder uitgebreid om zodoende een zo compleet 
mogelijk pakket te kunnen aanbieden. 
 

SGP 4 Binnen de provincie worden de signalen die de coaches 
doorgeven gebundeld en doorgeleid naar de relevante 
afdelingen/beleidsvelden. 
a. Hoe wordt de verwerking hiervan gevolgd en gemonitord? 
 
 
b. Wordt dit ook betrokken in de gesprekken met het Rijk? 

Tot dusver zijn signalen die we via de coaches ontvangen hebben, 
doorgespeeld naar de relevante afdelingen c.q. teams. Inmiddels zijn we ook 
gestart met het organiseren van periodieke integrale overleggen waarin de 
signalen gezamenlijk doorgelopen worden en vervolgacties besproken worden.      
  
 
In de reguliere overleggen met het IPO en Rijk zullen deze signalen waar 
relevant worden ingebracht.     
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 5 Pachtcontracten van provincie en TBO zijn vaak éénjarig, zo 

wordt geconstateerd in het rapport. Ligt er niet een aangenomen 
motie om de pacht vanuit de provincie in principe 6 jaar te laten 
duren? Graag een toelichting. 

Op 24 september 2018 is er inderdaad een motie ingediend om het provinciale 
pachtbeleid zodanig aan te passen dat de termijn van 1- jaar wordt losgelaten 
en waar mogelijk wordt gewerkt met een flexibele termijn, bijvoorbeeld van 6 
jaar.  
In reactie op deze motie is aangegeven dat de provincie geen percelen bezit om 
lang in haar bezit te houden maar als middel om haar doelen te realiseren. 
Percelen grond worden ingezet bij ruilingen of moeten nog worden ingericht 
voor bijvoorbeeld een natuur of recreatie doelstelling. Langdurige 
pachtcontracten beperken de provincie bij het realiseren van deze doelen. Wel 
is afgesproken dat de provincie jaarlijks een inventarisatie maakt waarin de 
beschikbaarheid van de percelen voor meerjarige pacht wordt beoordeeld. 
Meerjarig kan 2 tot maximaal 6 jaar zijn. Percelen die hiervoor in aanmerking 
komen, zijn er echter nauwelijks. 
In het Statenvoorstel bij de nota grondbeleid uit september 2020 is de volgende 
tekst opgenomen over de motie: 
Als de provincie percelen grond in eigendom heeft, zullen deze percelen 
beheerd worden conform de doelstelling waarvoor deze grond is aangekocht. 
Dat betekent dat grond die gelegen is binnen de begrenzing van het Natuur 
Netwerk Nederland, maar nog niet (kunnen) worden ingericht als natuur, al wel 
conform dit doel in beheer gegeven worden. Heeft de provincie het bezit van 
agrarische percelen, dan zullen deze percelen in een vorm van geliberaliseerde 
agrarische pacht worden uitgegeven. Het grondbezit van de provincie is in 
principe tijdelijk. Gronden worden ingezet voor doelrealisatie binnen de 
provinciale opgaven. Indien mogelijk worden percelen in meerjarige 
geliberaliseerde pacht uitgegeven, conform de motie “Gezonde 
landbouwbodem” uit 2018. In de pachtcontracten die de provincie uitgeeft, 
zullen restricties staan met betrekking tot het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen, bemesten en randenbeheer. Deze restricties 
worden opgelegd vanuit de wetenschap dat hiermee de biodiversiteit kan 
worden verbeterd en de bodemvruchtbaarheid kan verbeteren. 
 

 

 


