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Nr. Vraag / Input

Antwoord / Reactie

1

Op 22 april 2020 hebben wij de gebiedscommissie de evaluatie gestuurd en om
een reactie gevraagd. Tegelijkertijd hebben we Utrecht West gevraagd hoe een
eventueel vervolg voor de periode 2020-2023 er uit zou kunnen zien? Welke
inhoudelijke focus? Hoe zou het zich verhouden tot andere ontwikkelingen die
gaande zijn? Waar zou de meerwaarde liggen t.o.v. die andere ontwikkelingen?

Waarom moest het een half jaar duren voordat de
adviescommissie een advies uitbracht n.a.v. de evaluatie die al in
april 2020 was opgeleverd?

Het advies van de gebiedscommissie omvat een antwoord op beide vragen. Met
name de vraag naar hoe verder was geen eenvoudige vraag gezien de vele
partijen die betrokken zijn bij het landelijke veenweidegebied en alle
ontwikkelingen die vanuit het Klimaatakkoord gaande waren op het gebied van
bodemdaling en klimaatdoelen. Ook de nieuwe rol van de gebiedscommissie
(advisering, geen uitvoering) maakte dat enige reflectie nodig was. Dat de
gebiedscommissie hiervoor een half jaar nodig heeft gehad, zien wij dan ook als
realistisch, mede vanwege de corona-maatregelen die juist in die tijd voor de
gehele samenleving nieuw waren en die de onderlinge contacten en het
netwerken zeker de eerste maanden bemoeilijkte.
2

Veel van de projecten die genoemd worden in de eindrapportage
liepen pas na november 2019 af of lopen zelfs op dit moment nog
door. Hoe en wanneer worden we geïnformeerd over de
uiteindelijke stand van zaken?

De projecten waar naar wordt verwezen, betreffen subsidieprojecten. Na
afronden wordt er per subsidieaanvraag een vaststellingsverzoek ingediend.
Daarin is o.a. een eindrapportage in opgenomen met een verantwoording van
alle uitgevoerde activiteiten. Dat betekent concreet dat ons provinciale team
subsidies i.o.m. de betrokken inhoudelijke projectleiders zal bekijken of het
project is afgerond conform de afspraken uit de subsidiebeschikking. Wanneer
alle nog lopende projecten uit het PAV op deze wijze zijn afgerond, dan zullen
we uw Staten daarover berichten via de normale P&C-cyclus (Jaarrekening).

3

Wij vinden de SB niet helder op het punt wat met het advies van
de adviescommissie wordt gedaan. De adviescommissie
adviseert de opzet van de Aanpak Veenweiden naast alle andere
initiatieven door te zetten, terwijl u verwijst naar de RVS. Houdt u
de mogelijkheid van een aanvullende route open?

Wij zien graag een vervolg op het Programma Aanpak veenweiden (PAV). Hoe
dit vervolg er het beste uit kan zien, hangt sterk samen met de inhoud van de
Regionale Veenweide Strategie (RVS) die in deze periode wordt opgesteld. De
RVS is op het gebied van bodemdaling / klimaatdoelen een strategisch
document gericht op de middellange termijn (2030). Naar verwachting zullen
komende jaren op basis van de RVS vele activiteiten, processen en projecten
geïnitieerd worden. Veelal via een aanpak van gebiedsprocessen, op
polderniveau en bottom up. Waar mogelijk zullen ook andere opgaven als
meekoppelkans worden meegenomen. De aanpak kan alleen succesvol zijn als
die gericht is op een mix aan maatregelen in grote delen van het Utrechtse
veenweidegebied en samen met onze partners en met de ondernemers in de
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gebieden wordt ontwikkeld en opgepakt. Voor de gebiedscommissie voorzien
we daarbij een rol van verkennen, aanjagen, signaleren en adviseren.
Een mogelijk vervolg op het PAV zal goed bij de RVS aan moeten sluiten. Niet
op de RVS wachten kan leiden tot conclusies en afspraken met de
gebiedscommissie die suboptimaal zijn.
4

Hoe is de samenhang tussen de Aanpak Veenweiden en het
nieuwe Uitvoeringsprogramma Bodemdaling?

In het Uitvoeringsprogramma bodemdaling hebben we op blz. 10, als een van
de kennisprogramma’s in pijler 1 (pijler kennisontwikkeling en innovatie),
melding gemaakt van de eindrapportage PAV, de evaluatie ervan en de in
voorbereiding zijn de reactie van de gebiedscommissie.
Verder zijn de ervaringen uit het eindrapport PAV meegenomen bij het opstellen
van het Uitvoeringsprogramma.

5

Tot slot een klein puntje. Op pag. 2 wordt onder toelichting
gesproken over een programma van 2012-2015. Dat zal een
foutje zijn?

Dat is inderdaad een foutje. Dat moet 2015-2019 zijn.
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