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Vragen m.b.t. SB Voortgangsrapportage en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland Utrecht 2007-2019 RGW 14 oktober 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
PvdA 1 De PvdA is geschrokken over de conclusies uit de evaluatie. Een 

aantal dingen zijn natuurlijk niet nieuw. 
In de statenbrief lezen we dat de gedeputeerde al aanbevelingen 
aan het opvolgen is.  Er komt een nieuw uitvoeringsprogramma 
voor het landelijke gebied. En in de tussentijd zal de AVP tijdelijk 
worden verlengd. 
De PvdA heeft nog wel wat vragen en zou graag het gesprek 
aangaan met gedeputeerde over een nieuw te ontwikkelen 
uitvoeringsprogramma.  
Het laten doorlopen van de AVP in de tussenliggende 
periode.  Hoe lang is deze periode, wat zijn de verwachte 
tijdslijnen? 

De Agenda Vitaal Platteland zal worden verlengd tot eind 2021. De opgaven in 
AVP lopen voor een groot deel langer door (t/m 2027) en zullen een plek krijg in 
het nieuwe uitvoeringsprogramma. De tijdslijn voor het nieuwe 
uitvoeringsprogramma wordt nog verder uitgewerkt.  
Conform de termijnagenda verwachten wij nu de Uitvoeringsstrategie met u te 
bespreken in Q1 en het nieuwe Uitvoeringsprogramma in Q4 van 2021 vast te 
stellen. 

 2 Wanneer kunnen we het nieuwe uitvoeringsprogramma 
verwachten? 

Q4 2021 

 3 In het programmaplan 2020 is energie al niet meer opgenomen. 
Het pas beleid is gedateerd en lijkt incompleet. En daarover 
worden we ook al apart geïnformeerd.  Gaat gedeputeerde ook 
kijken wat er onder de AVP moet vallen en wat beter aparte 
programma’s kunnen zijn?   

Ja: het nieuwe Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied wordt opgesteld als 
uitwerking van de Ontwerp Omgevingsvisie en neemt de daarna vastgestelde 
programma’s daarin mee. Uitgangspunten daarbij zijn samenhang en efficiency 
in de uitvoering en bestuurbaarheid van het programma.  

 4 Kan de gedeputeerde een infosessie organiseren over de ideeën 
omtrent een nieuw AVP. De PvdA onderschrijft de aanbeveling 
om met een schone lei te gaan beginnen en ziet bij voorkeur een 
uitvoeringsprogramma voor de duur van een politieke periode. 
Wordt er ook vaker een evaluatie gedaan? Zo ja is dit een interne 
evaluatie of is het een idee om vanwege de conclusies al sneller 
een extern bureau mee te laten kijken of we goed op weg zijn? 

Ik ben graag bereid om met de griffie een infosessie in te plannen. De 
Uitvoeringsstrategie zal zich over een langere periode uitstrekken, omdat 
gebiedsprocessen waar grondmobiliteit een belangrijke rol speelt, veelal niet in 
één bestuursperiode kunnen worden afgerond. Het Uitvoeringsprogramma zal 
focussen op deze bestuursperiode.  
Monitoring en evaluatie vormt een belangrijk onderdeel van de realisatie van de 
Ontwerp Omgevingsvisie. De monitoring (en evaluatie) van de Omgevingsvisie 
zal afgestemd worden op de bestaande monitors en de monitors van de (nog op 
te stellen) programma’s. In deze programma’s worden de doelen, de realisatie 
met tijdspad en de monitoring concreter uitgewerkt. 
Deze evaluatie leert ons dat het goed is om dat periodiek met een externe blik te 
doen. 

 5 Niet bij alle punten uit het AVP is een indicator vastgesteld, 
bijvoorbeeld bij beleefbare natuur en zo zijn er meer.  Gaat 
gedeputeerde ervoor zorgen dat die in de nieuwe AVP er wel 
zijn? 

De doelenboom in de Programmabegroting is leidend. Ons college hecht daarbij 
ook aan monitoring van onze programma’s in het kader van de Omgevingswet. 
Ook vanuit het programma AVP wordt invulling gegeven aan deze indicatoren. 
Daarmee wordt een kwantitatieve invulling gegeven van de te behalen en 
behaalde resultaten.  
 
Binnen het programma AVP wordt een breed palet aan voortgangsinformatie 
bijgehouden, de indicatoren zijn daar onderdeel van. Niet voor alle opgaven is 
een specifieke indicator relevant voor kwantificering van de te behalen 
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resultaten. Bij sommige onderwerpen, zoals bij beleefbare natuur, is relevanter 
om te vermelden op welke (kwalitatieve) wijze er invulling is gegeven aan het 
gestelde doel dan om dit kwantitatief in een indicator vast te leggen. 

 6 In de evaluatie is niet gecontroleerd of e.e.a. matcht met de 
omgevingswet.  Wordt dit vanuit het programma wel een link 
gelegd met de nieuwe omgevingsvisie?   

Ja, zie antwoord ad 3 en ad 5 

    
ChristenUnie 7 De eerste uitgebreide evaluatie van een langjarige programma 

met grote budgetten (van 2012 - 2019 224 mln vgl het 
evaluatierapport) maakt pijnlijk duidelijk dat de provincie op alle 
niveau’s, van beleid, uitvoering, instrumentarium, governance, 
samenwerking, sturingsfilosofie, tot interne aansturing, controle 
en beheersing) behoorlijke steken heeft laten vallen.  
Goed dat er een grondige evaluatie ligt; de stukken roepen bij 
onze fractie wel  
de nodige vragen op.  
In de Statenbrief worden de stevige conclusies en aanbevelingen 
door GS onderschreven. Vraag:  Kan de Gedeputeerde in de 
commissie nog met een reflectie komen, worden de conclusies 
herkend ? 

Ik herken de uitspraken in de conclusies. Ik zie daarbij dat de omschrijvingen in 
het Evaluatierapport meer inkleuring geven aan de constateringen, die in 
belangrijke mate herkenbaar zijn. Daarom vind ik het ook van belang om de 
hoofdaanbeveling van de evaluatie over te nemen om vanaf de basis een nieuw 
uitvoeringsprogramma op te bouwen. Daarbij is een belangrijke reflectie dat een 
dergelijk uitvoerig programma frequenter (extern) dient te worden geëvalueerd, 
zodat gerichte en tijdige bijsturing kan plaatsvinden. 

 8 In de evaluatie komt de complexiteit aan het licht van de integrale 
gebiedsgerichte aanpak (vs de sectorale benadering van 
daarvoor). Er wordt ook gesproken over ‘transitiefilosofie’. Wordt 
nog verder onderzocht in hoeverre een sturingsfilosofie bijdraagt 
aan haalbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit en efficiency wb 
AVP? 

Bij Aanbeveling 2 adviseert het bureau om de term Sturingsfilosofie te 
vervangen door de term Transitiefilosofie, omdat deze de NSOB rollen van een 
samenwerkende en een faciliterende overheid meer zou dekken. In de 
Uitvoeringstrategie zullen we met u bespreken hoe wij de belangrijkste transities 
in het landelijk gebied kunnen begeleiden en stimuleren. De Omgevingsvisie 
spreekt van een transitie van de leefomgeving waarbij de energietransitie en de 
transitie naar een gezond en duurzaam voedselsysteem, c.q. naar een 
duurzame landbouw het meest in het oog springen in het landelijk gebied. 
Daarbij zal de Uitvoeringsstrategie bij uitstek ingaan op aspecten als 
haalbaarheid, doelmatigheid, effectiviteit en efficiency 

 9 Het AVP, zo staat in de conclusies, werd van een heel breed en 
onduidelijk begrensd programma (met weinig sturing) een veel 
smaller programma met veel sturing en weinig ruimte voor de 
gebieden. Kan Gedeputeerde in dat licht al een vooruitblik geven 
op de (nieuwe) positionering van het AVP? 

De nadere positionering zal in de Uitvoeringsstrategie met u worden uitgewerkt. 
Onderdeel daarvan is een bewuste rolkeuze per onderdeel en/of deelgebied. Ik 
voorzie een gedifferentieerde rol voor de provincie. In de meeste gebieden zal 
er een mix van rollen spelen. Daar waar wij harde opgaven hebben, zullen wij 
meer richting presterende overheid gaan, waarbij ruimte zal worden gezocht 
voor het meekoppelen van andere gebiedsdoelen. In andere gebieden zullen wij 
meer uitgaan van een samenwerkende rol voor de provincie 

 10 Wb de gebiedscommissies vermeldt de Statenbrief dat er nog 
onvrede is over de rechtmatigheidsdiscussie en de herijking van 
de governance. Dit is wat ons betreft wel een zeer beperkte 
samenvatting van de evaluatie en de conclusies (onder meer 11 
en 12) op dit punt en zegt feitelijk niets over ‘de hand in eigen 
boezem’. Op pagina 117 van het evaluatierapport lezen we : “Ons 

Het is helder dat er bij gebiedspartijen nog steeds ongenoegen zit. We zijn ons 
bewust van de aanbevelingen die terugslaan op de provincie.  
Ik wil samen met alle betrokken partijen lessen leren uit het verleden en dit 
aspect voor herstel van vertrouwen bij uitstek ruimte geven. We willen deze 
evaluatie dan ook graag breder bespreken met gebiedspartijen die daar 
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advies is om de ontwikkeling van een nieuw programma met een 
schone lei te beginnen: samen met de betrokken partijen een 
nieuw programma opbouwen, na onderzoek en overleg. Daaraan 
voorafgaand is het echter noodzakelijk om de onderlinge 
verhoudingen en het vertrouwen bij de gebiedspartners te 
herstellen door samen terug te kijken naar het proces van de 
herstructurering van de governance, open te staan voor de 
beleving vanuit de gebieden, en daar gezamenlijk lessen uit te 
trekken”. Hoe staat Gedeputeerde hier tegenover? 

behoefte aan hebben. Na bespreking met uw Staten zullen we de evaluatie ook 
verder extern delen en hier een bijeenkomst voor plannen. 

 11 En met het oog op de uitvoering in de nabije toekomst - op welke 
wijze wordt gebiedsgerichte aanpak nu meest efficiënt en effectief 
ondersteund en uitgevoerd. Moeten we door op de huidige wijze 
van advisering (Utrecht-West) of worden ook andere opties (die in 
het evaluatierapport genoemd worden) onderzocht en verkend? 
Valt er op dit punt ook van andere provincies te leren? 

Een schone lei betekent voor mij ook de huidige praktijk onder de loep nemen, 
mede aan de hand van praktijken elders in het land. Zonder vast te willen 
houden aan alle AVP-structuren, hecht ik daarbij wel aan het voortborduren op 
de opgebouwde netwerken en te bezien hoe we in samenwerking de doelen 
kunnen bereiken. 

 12 Het evaluatierapport bevat een groot aantal aanbevelingen, zowel 
organisatiebreed, als AVP-gerelateerd. Medio 2021 moet er een 
nieuw uitvoeringsprogramma liggen. Is het een haalbaar tijdspad 
om de aanbevelingen (die alle niveau’s) aangaan te ontleden, te 
concretiseren en te implementeren? 

Wij willen medio 2021 een Uitvoeringsstrategie hebben en eind 2021 een nieuw 
Uitvoeringsprogramma. Bredere organisatie-aspecten worden parallel 
uitgewerkt; implementatie zal onderdeel van de bredere organisatieverandering 
worden. 

 13 Tenslotte is onze fractie op zoek naar de beste werkwijze waarop 
PS betrokken kan worden. Hoe kunnen we het beleid tussentijds 
bijstellen of bijsturen, juist bij dit langjarige programma waar 
enorme budgetten in omgaan? 

Beleid wordt primair bepaald in de Omgevingsvisie en in de 
Programmabegroting. Met genoemde monitoring krijgt u informatie over 
voortgang en doelbereik. Waar nodig kan deze, in combinatie met andere 
ontwikkelingen, leiden tot bijstelling. 

 14 Ten aanzien van de voortgangsrapportage:  
De realisatie van de groene contour blijft sterk achter bij de 
gestelde doelen. De fase van laaghangend fruit is voorbij. In de 
evaluatie wordt de basis van ‘vrijwilligheid’ als barrière genoemd 
om tot versnelling te komen. Kan gedeputeerde hierop reageren? 

Sinds 2011 tot de komst van dit college was de opgave om de groene contour te 
realiseren volledig bij derde partijen belegd. Er was enige ondersteuning 
beschikbaar vanuit de provincie, maar geen provinciale middelen of 
subsidieregelingen om de groene contour te realiseren. Daarom is er ook weinig 
gerealiseerd. De focus lag volledig op realisatie van de uitbreiding van het 
Natuurnetwerk Nederland. 
 
Met ons college is realisatie van de groene contour als opgave opgenomen in 
het coalitieakkoord. Het zelfstandig als provincie oppakken van deze opgave 
vraagt aanlooptijd. In het 1e kwartaal van 2021 verwacht ik een uitvoeringsplan 
voor realisatie van de groene contour te kunnen brengen. 

 15 Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de integrale 
gebiedsprojecten. Dit zijn taaie, complexe en tijdrovende 
projecten. Kan er de komende jaren nog een versnelling in 
realisatie gemaakt worden? 

We hebben sinds de herijking van het Agenda Vitaal Platteland per 2019 een 
meer projectmatige werkwijze neergezet, waardoor er meer grip en sturing is op 
de planning van de integrale gebiedsprojecten.  
 
In 2021 ronden we de inrichting van de internationaal beschermde 
natuurgebieden af (met uitzondering van de gebieden die we hebben 
overgenomen van de provincie Zuid-Holland). De nationale natuuropgave dient 
in 2027 te zijn gerealiseerd. Doordat de personele capaciteit om deze opgave uit 
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te voeren nu beter op orde is, verwachten we deze opgave voor eind 2027 
gerealiseerd te hebben.  
 
Versnelling in realisatie is lang niet altijd mogelijk, omdat we afhankelijk zijn van 
medewerking van grondeigenaren om percelen te willen omzetten in natuur / 
gronden te willen verkopen, omdat we ruimte willen geven aan omwonenden en 
betrokken organisaties voor  inbreng in de planvorming en doordat 
vergunningverlening soms meer tijd vraagt dan voorzien, bijvoorbeeld door 
PFAS in 2019. Bij de nieuwe Uitvoeringstrategie zullen we met partijen 
betrokken bij de uitvoering, zoals de Kopgroep Akkoord van Utrecht, 
onderzoeken welke instrumentenmix en eventuele uitbreiding daarvan helpt om 
tot voortvarende realisatie te komen. 

 


