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De heer Schipper van de SP-fractie heeft technische vragen gesteld over de Statenbrief Programmaplan Agenda
Vitaal Platteland (AVP) 2020 (2020RGW40). Hierbij de beantwoording:
Vraag 1:
Op bladzijde 6 staat bij de opgaven "Wijzigen bestemmingsplannen t.b.v. natuurinrichting door gemeenten Rhenen
en Veenendaal". Draagt de Provincie deze kosten en zo ja, waarom?
Antwoord:
De gemeente Rhenen maakt een bestemmingsplan gemaakt voor de Achterbergse Hooilanden en de gemeente
Veenendaal maakt een bestemmingsplan voor het gebiedje aan de zuidkant van de Hellen. De provincie draagt
deze kosten. De gemeenten stonden aanvankelijk op het standpunt dat de provincie een provinciaal inpassingsplan
moest maken voor deze gebiedjes. Uiteindelijk is bestuurlijk afgesproken dat de gemeenten zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de bestemmingsplannen, maar dat de kosten door de provincie worden gedragen.
Vraag 2:
Op bladzijde 7 staat "Opstellen van inrichtingsplannen voor 4 deellocaties nabij knooppunt Hoevelaken (natuurcompensatie en aanleg NNN). Heeft dit één op één verband met de herontwikkeling knooppunt Hoevelaken en
wat is eigenlijk de status van die herontwikkeling?

Antwoord:

Het opstellen van de inrichtingsplannen houdt één op één verband met de voorgenomen aanpassing van het
knooppunt Hoevelaken en omliggende rijkswegen door Rijkswaterstaat (RWS). In september 20018 is voor het
knooppunt een ontwerp Tracébesluit (OTB) vastgesteld. De planning is dat in het voorjaar van 2020 het Tracébesluit
(TB) wordt vastgesteld. Door de voorgenomen aanpassing zal het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en bos worden
aangetast. Dit zal door RWS worden gecompenseerd door de aanleg van nieuwe natuur (NNN) en bos in de
omgeving. Om de compensatie zo goed mogelijk te laten aansluiten op het provinciaal beleid wordt voor de keuze
van de locaties en de inrichting van deze locaties door de provincie samengewerkt met RWS.
Vraag 3:
Op bladzijde 16 staat "Het verstrekken van subsidies voor:- het in stand houden van basisvoorzieningen in geval
van marktfalen". Wat zijn 'basisvoorzieningen' in de ogen van de Provincie en wanneer is er in die definitie sprake
van 'marktfalen'’
Antwoord:
In de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht 2020 zijn basisvoorzieningen in
artikel 1.1. gedefinieerd als: “voorzieningen in het sociaal domein waarvan via het democratisch besluitvormingsproces is vastgesteld, dat zij voor een ieder die daaraan behoefte heeft, beschikbaar en in redelijkheid bereikbaar
moeten zijn. Voorbeelden hiervan zijn dorpshuizen, multifunctionele centra, bibliotheken en sportvoorzieningen
voor specifieke doelgroepen, woon-zorgconcepten, elektronische dienstverlening etcetera.”. In de toelichting

opgenomen: Er is sprake van marktfalen wanneer “een onderneming niet meer rendabel kan functioneren omdat
bijvoorbeeld het inwonersaantal in het afzetgebied onvoldoende is geworden.” Ook activiteiten van
overheidsorganisaties en aanverwant vallen hierbinnen. Een nadere uitwerking van de subsidiemogelijkheden staat
in artikel 4.2.1 van bovengenoemde uitvoeringsverordening.
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