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Onderwerp Statenbrief:
Vervolg Uitvoeringsstrategie landelijk gebied
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Essentie / samenvatting
Naar aanleiding van de reacties op het temporiseren van de concernopdracht Uitvoeringsstrategie Landelijk
Gebied en de gevoelde urgentie om sneller tot een afweging van belangen in het landelijk gebied te kunnen
komen is een eerdere uitvoering van de concernopdracht onderzocht. Door het uitwerken van een andere aanpak
is het mogelijk de uitvoering van deze concernopdracht toch sneller op te pakken.
Tevens wordt een alternatief geboden, als gevolg van het stopzetten van de werkzaamheden door gebiedsraad
O-gen, voor het organiseren van bestuurlijk overleg over de opgaven in het landelijk gebied in het oostelijk deel
van de provincie.
Inleiding
In een Statenbrief geagendeerd voor de Statencommissie van RGW van 24 maart (2021RGW62) hebben wij u
geïnformeerd over het temporiseren van de concernopdracht Uitvoeringsstrategie Landelijk Gebied (ULG). De
voornaamste redenen daarvoor waren dat er onvoldoende capaciteit beschikbaar was, mede als gevolg van de
effecten en maatregelen van de Corona-pandemie, en onvoldoende middelen vrijgemaakt konden worden om de
voorgestelde aanpak van de concernopdracht uit te kunnen voeren.
Meerdere Statenfracties hebben in de Statencommissie RGW van 24 maart jl. hun teleurstelling uitgesproken
over de noodzaak tot temporiseren. Ook door gebiedspartners Agenda Vitaal Platteland is dit uitgesproken. De
kern van de reacties is dat het noodzakelijk is om snel instrumentarium te ontwikkelen om de vele belangen en
opgaven die in het landelijk gebied spelen te kunnen afwegen. De druk op het landelijk gebied, met bijbehorende
ruimteclaims, neemt steeds meer toe.
In de bestuurlijke Gebiedstafels voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof is recent nadrukkelijk de noodzaak van
een integrale gebiedsgerichte aanpak van de opgaven in het landelijk gebied door de gebiedspartijen bepleit.
Ook binnen de organisatie is vanuit een aantal uitvoeringsprogramma’s en andere concernopgaven aangeven dat
de noodzaak om te komen tot een (proces voor een) afwegingskader voor de vele opgaven in het landelijk gebied
groot is.
Naar een andere aanpak
Bij het uitwerken van de voorwaarden voor een goede uitvoering van de concernopdracht in 2022 is, op grond
van de bovenstaande reacties en de gevoelde urgentie, gekeken naar andere mogelijkheden voor een eerdere
uitvoering van de concernopdracht. Dit heeft geresulteerd in een andere aanpak van de concernopdracht.
Deze andere aanpak wordt gekenmerkt door te focussen op het realiseren van drie producten:
Een afwegingskader om de veelheid aan doelen op dezelfde wijze te kunnen hanteren
Gebiedsgerichte aanpak geënt op de rollen die door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB)
worden onderscheiden: de rechtmatige overheid, de presterende overheid, de netwerkende overheid en de
responsieve overheid

De in- en externe sturing en samenwerking afhankelijk van de (mix aan) NSOB- rol(len)
In een interactief proces intern en met de gebiedspartners worden met ondersteuning van een extern bureau
deze drie producten in gezamenlijkheid ontwikkeld. De betrokkenheid van de gebiedspartners is van groot belang
door hun kennis van het gebied en de opgaven die daar spelen, hun ideeën over mogelijke oplossingsrichtingen
en de toekomstige samenwerking met de gebiedspartners. Daarbij werken we vanuit de bestaande (uitvoerings)programma’s met een gebiedsgerichte aanpak. Dit leidt tot de keuze of we (nieuwe) uitvoeringsprogramma’s
uitwerken of de bestaande uitvoeringsprogramma’s vanuit de ontwikkelde aanpak en werkwijze (de drie
producten) gaan bijstellen, aanpassen en/of samenvoegen. Deze keuze heeft uiteindelijk invloed op de gewenste
uitvoeringsstructuur voor het landelijk gebied. Daarbij wordt ook de toekomstige samenwerking met
gebiedspartners betrokken, waaronder de gebiedscommissie Utrecht-West en de invulling voor het oostelijk deel
van de provincie.
Deze andere aanpak betekent dat we vanuit de ervaringen van de huidige (uitvoerings)programma’s en de
aanbevelingen van de evaluatie AVP een afwegingskader, gebiedsgerichte aanpak en de gewenste sturing en
samenwerking ontwikkelen.
Bij de uitwerking en totstandkoming van de producten is de vastgestelde Omgevingsvisie randvoorwaardelijk en
is dit een nadere uitwerking/verfijning voor het landelijk gebied. De uitgangspunten en kaders, waaronder de
aanbevelingen uit de Evaluatie AVP’, zoals opgenomen in de Statenbrief over het temporiseren van de
concernopdracht ULG, blijven onverkort van toepassing bij deze nieuwe aanpak.
De dekking voor de extra capaciteit en de inzet van een extern bureau, die nodig zijn voor het uitvoeren van deze
andere aanpak van de concernopdracht ULG, is gevonden binnen de materiële budgetten in het programma 2.
Landelijk gebied, beleidsdoelen 2.2 (De kwaliteit van de natuur is goed/divers en veerkrachtig) en 2.4
(Duurzaamheid is een substantieel onderdeel van de Utrechtse landbouw).
Een alternatief voor O-gen
Gebiedsraad O-gen heeft haar werkzaamheden eind 2020 beëindigd. Daardoor ontbreekt nu een bestuurlijk
overlegplatform in het oostelijk deel van de provincie voor de uitvoering binnen AVP en voor overleg over de
uitwerking ULG. De sturing en samenwerking, als product van de uitvoering van de concernopdracht ULG, zal
duidelijkheid geven over de invulling in de periode na 2022. Voor de tussenliggende periode wordt een alternatief
uitgewerkt. Daarbij wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de bestuurlijke Gebiedstafel Utrecht-Oost voor
de gebiedsgerichte aanpak stikstof aangevuld met een aantal leden van de voormalige Gebiedsraad O-gen die
niet vertegenwoordigd zijn in deze Gebiedstafel. De invulling van dit nieuwe bestuurlijke platform moet in de
komende maanden worden afgerond, gericht op een start op 1 oktober 2021.
Vervolgprocedure / voortgang
De komende maanden wordt een extern bureau geworven zodat het interactieve proces voor het opstellen van de
(deel) producten vanaf september wordt opgestart. Dit is onzes inziens een goed moment om, desgewenst,
Provinciale Staten in een informatiesessie bij te praten over de voorgang van de uitvoering van deze
concernopdracht.
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