
 
1 van 3 

STATENBRIEF 
 

 

 
Aan Provinciale Staten 

 

 

 

 
 

ONDERWERP Nieuwe subsidieregeling 

Agenda  Vitaal Platteland 

vastgesteld 

DATUM 29‑11‑2022 

DOCUMENTNUMMER UTSP-814175531-29 

VAN Anita van Oosterwyck 

NUMMER PS PS2022RGW 

TELEFOONNUMMER +31615961769 

E-MAILADRES anita.van.oosterwijck@provinci

e-utrecht.nl 

DOMEIN/OPGAVE LLO 

TEAM PL2 

PORTEFEUILLEHOUDER Sterk 

BIJLAGEN Nieuwe subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie/ samenvatting: 

Wij hebben op 29 november 2022 de nieuwe Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland vastgesteld. Deze zal op 

1 januari 2023 in werking treden en de huidige Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2022 

vervangen. De AVP-subsidieverlening heeft hiermee vanaf 1 januari 2023 weer een goede basis.  

 

Inleiding: 

De uitvoering van de Agenda Vitaal Platteland wordt in 2023 voortgezet. Subsidieverlening is een van de 

instrumenten die hiervoor worden ingezet. Dit gebeurt op grond van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda 

Vitaal Platteland. Voor de huidige regeling zie: Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 

provincie Utrecht 2021 (overheid.nl).  

Het is van belang om de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland te actualiseren voor de 

subsidieperiode vanaf 1 januari 2023. Gezien de aard van de wijzigingen, mede met het oog op de leesbaarheid, 

is de voorkeur gegeven aan vaststelling van een nieuwe subsidieregeling onder intrekking van de huidige  

uitvoeringsverordening. Daarmee ontstaat een goede basis voor voortzetting van de uitvoering binnen de Agenda 

Vitaal Platteland, en een vertrekpunt voor ontwikkelingen in de toekomst.  

 

Belangrijk is de beleidsgrondslag die op grond van de nieuwe Algemene subsidieverordening 2022 in de 

subsidieregeling moet worden vermeld. Omdat de beleidsgrondslag een beleidskader van PS moet zijn en dat 

niet geldt voor het eerder als basis gehanteerde Jaarplan AVP (van GS), is nu in overleg met Juridische zaken de 

Programmabegroting als de beleidsgrondslag opgenomen voor de nieuwe subsidieregeling. Per artikel wordt 

verwezen naar het betreffende meerjarendoel in de Programmabegroting. 

 

Voor komend jaar zijn de subsidieplafonds opgenomen in de subsidieregeling. Daarnaast zijn kleine wijzigingen 

doorgevoerd om de leesbaarheid van de regeling te verbeteren, de nummering weer logisch te maken, 

verwijzingen kloppend te maken, dubbelingen met de Algemene Subsidieverordening- en de Beleidsregel 

subsidiabele kosten projectsubsidies eruit te halen en overbodige teksten te schrappen.  

 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652786/9#d88361495e33
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR652786/9#d88361495e33
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Naast de bovengenoemde wijzigingen die betrekking hebben op de hele subsidieregeling, zijn er i.o.m. de 

betreffende beleidsadviseurs drie artikelen geschrapt en is een nieuw artikel Agroforestry toegevoegd. In de 

artikelen die blijven bestaan zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden deze wijzigingen 

toegelicht. 

 

De inhoudelijke wijzigingen per artikel betreffen: 

 

Het artikel Beleefbare natuur (2.1) is inhoudelijk gewijzigd zodat de deelnemers aan de gesubsidieerde 

activiteiten niet meer verplicht een eigen bijdrage moeten betalen omdat dit een drempel voor deelname zou 

kunnen zijn; de initiatiefnemer kan zelf beslissen over een eigen bijdrage voor de deelnemers.  

 

Aan het artikel Bedrijfsverplaatsing in het kader van het NNN (2.2) is een weigeringsgrond toegevoegd om uit 

te sluiten dat na het sluiten van een koopovereenkomst of het vestigen van een kwalitatieve verplichting alsnog 

subsidie verstrekt wordt. Ook is aan de mogelijke subsidieontvangers de pachter toegevoegd; deze kan blijkens 

de andere bepalingen subsidie ontvangen, maar stond abusievelijk niet genoemd bij de subsidieontvangers. Dit 

artikel wordt ter kennisgeving aangeleverd bij Europa Decentraal voor een staatssteuntoets. 

 

Het artikel Kleine landschapselementen (KLE) (3.1) wordt nu niet in de subsidieregeling opgenomen. Voor 

juiste borging van staatssteun wordt de regeling onder het toepassingsbereik van Catalogus blauwgroene 

diensten gebracht door enkele definities, toelichtingen en criteria anders te verwoorden. Dit proces is in overleg 

met BIJ12 met spoed in gang gezet en de verwachting is dat dit proces rond de jaarwisseling is afgerond. Dan zal 

het artikel via een GS-besluit alsnog worden toegevoegd aan de subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland. Na 

publicatie zal dit artikel in werking treden en via aparte openstellingsbesluiten opengesteld worden om o.a. bij te 

dragen aan de gebiedsprocessen en een verbetering van de biodiversiteit.  

 

Het artikel Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer (3.2) is inhoudelijk niet gewijzigd. 

 

Er is een artikel Agroforestry (3.3) toegevoegd aan de subsidieregeling. Agroforestry, ook wel boslandbouw, is 

een vorm van landbouw waarbij meerjarige houtige gewassen (bomen en struiken) bewust geïntegreerd worden 

met de teelt van gewassen of dierlijke productiesystemen, vanwege de (beoogde) voordelen die ontstaan door de 

ecologische en economische interacties. In het Strategisch Bosbeleid Provincie Utrecht (mei 2022) staat de 

ambitie om in 2040 300 ha agroforestry te realiseren, waarvan 75 ha voedselbossen. In de Kadernota 2022-2023 

is geld beschikbaar gesteld (€165.000,-) voor het financieren van de aanplant van noten- en fruitbomen in het 

agrarisch gebied, om tot goede voorbeelden van agroforestry te komen. De huidige middelen moeten in het 

plantseizoen 2023 weggezet worden. Dit is opgenomen in de Programmabegroting 2023. De meest geëigende 

manier is om een subsidieregeling open te stellen, omdat het hier gaat om stimulering van een beleidsopgave en 

de provincie niet de eigenaar wordt van de uitgevoerde projecten.  

 

Het artikel Leefbaarheid en kleine kernen (4.1) is gewijzigd op het punt van het subsidiepercentage i.r.t. de 

projectkosten. Tot nu toe staat in het artikel een subsidiepercentage van maximaal 50% voor projecten tot € 

25.000,- en maximaal 25% boven de € 25.000,-. Voor die laatste categorie geldt een afwijkingsmogelijkheid voor 

maximaal 50% subsidie in bijzondere gevallen. Niet is omschreven wanneer het project bijzonder (genoeg) is, 

zodat het een onduidelijk criterium is. Daarom is besloten de afwijkingsmogelijkheid te schrappen en de categorie 

aanvragen die maximaal 50% subsidie kan krijgen uit te breiden naar projecten tot € 50.000,-, om ook de 

middelgrote projecten meer ondersteuning te geven. Boven de € 50.000,- blijft het subsidiepercentage maximaal 

25%. 

 

Het artikel Lokale Actiegroepen en Lokale Ontwikkelingsstrategieën LEADER 2023-2027 is komen te 

vervallen omdat de openingstermijn voor aanvragen is verlopen op 14 oktober 2022 en de verwachting is in Q4 

2022 subsidie te verlenen voor het vormen van een nieuwe LAG en het opstellen van een LOS voor de periode 

2023 tot en met 2027. 

 

Het beschikbare AVP-subsidiebudget voor de artikelen TOP’s en Routenetwerken is inmiddels volledig besteed. 

Vanuit beleid wordt dit najaar een 0-meting gedaan naar de kwaliteit van de huidige TOP’s en op basis daarvan 

wordt in de loop van 2023 bekeken of een nieuw artikel voor TOP’s in de subsidieregeling wenselijk is en of daar 

budget voor beschikbaar is. Het updaten van de wandel- en fietsroutenetwerken wordt niet meer d.m.v. 

subsidieverlening opgepakt, maar d.m.v. opdrachtverlening. Voor nu vervallen beide artikelen.  
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Het artikel Recreatiebanken (4.2) is in 2021 opgenomen n.a.v. een motie (6-11-2017) waarin de staten 

aangaven het plaatsen van 100 extra recreatiebankjes te willen stimuleren ter vergroting van de beleving van de 

natuur, veiligheid en het stimuleren van beweging. Tot nu toe zijn 17 bankjes met deze subsidie gerealiseerd. Er 

is en wordt gewerkt aan extra en gerichtere promotie om de gewenste 100 banken eind 2023 te halen. In de 

praktijk is gebleken dat het aanvragen van (minimaal twee) banken ingewikkeld is voor particulieren. Een aantal 

gemeenten heeft daarom een verzamelaanvraag voor een aantal inwoners gedaan. Er zal geprobeerd worden 

om meer gemeenten deze rol op te laten pakken. Hiertoe wordt ook een van de subsidiecriteria iets verruimd 

zodat een aanvrager (zoals een gemeente) vaker een aanvraag kan indienen, maar wel voor in totaal maximaal 

10 banken. Een andere beperking die is gebleken, is dat Staatsbosbeheer en het Utrechts Landschap geen extra 

bankjes in hun terreinen willen. Hierover zal overleg met beide partijen plaatsvinden. 

 

Financiën:  

Het totale budget voor AVP-subsidieverlening in 2023 is 3,1 miljoen, hierin is in de begroting voorzien. Het 

grootste deel is bestemd voor het artikel Bedrijfsverplaatsing (2,5 miljoen). Ten tijde van het opstellen van de 

begroting 2023 voor Bedrijfsverplaatsing nog uitgegaan van 1 mln. in 2023. Bij de zomernota of slotwijziging zal 

gekeken worden naar de totaalprognose voor het NNN-budget en bekeken worden of er een bijstelling nodig is; 

de prognose voor o.a. de regeling bedrijfsverplaatsing is daar onderdeel van. Dekking vindt dan plaats uit de 

reserve landelijk gebied. Ook voor Kleine landschapselementen zal bekeken worden of bijstelling nodig is.  

 

De subsidiebudgetten van AVP vallen onder meerdere meerjarendoelen: 

• Beleefbare natuur (2.1) -> meerjarendoel 2.3.1 de betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de 

samenwerking tussen bij natuur betrokken partijen is beter; 

• Bedrijfsverplaatsingen in het kader van de NNN (2.2) -> meerjarendoel 2.1.1. ontwikkelen NNN; 

• Niet-productieve investeringen agrarisch natuurbeheer (3.2) -> meerjarendoel 2.2.1 door effectief en 

efficiënt beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden worden de kwaliteiten beter 

vastgehouden en ontwikkeld; 

• Agroforestry (3.3) -> meerjarendoel 2.1.4 het areaal bos buiten het NNN en de Groene Contour is 
vergroot; 

• Leefbaarheid kleine kernen (4.1) -> meerjarendoel 2.5.1 De leefbaarheid is van het landelijk gebied en 
de kleine kernen is beter; 

• Recreatiebanken (4.2) -> meerjarendoel 8.5.1 recreatief groen is beter toegankelijk en bereikbaar. 

 

Vervolgprocedure/ voortgang:  

De nieuwe subsidieregeling Agenda vitaal Platteland wordt gepubliceerd en treedt per 1-1-2023 in werking.  

Het artikel KLE (3.1) wordt zo spoedig mogelijk na borging staatsteun door ons vastgesteld en toegevoegd aan 

de subsidieregeling.  

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

 

 

 

 

 

 

 


