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Aan Provinciale Staten

Onderwerp

Besluit instemming bestuursovereenkomst IBP-VP

Geachte Statenleden,

Ons college is op 9 maart 2021 twee bestuursovereenkomsten aangegaan met betrekking tot de

deelname van twee gebieden binnen de provincie aan het Interbestuurlijke Programma Vitaal

Platteland. Met dit schrijven willen wij u informeren over dit programma. Onze provinciale

deelname aan IBP is een uitwerking van de interbestuurlijke samenwerking, zoals opgenomen in

de Hoofdlijnennotitie Vitale Landbouw die afgelopen september in uw vergadering is besproken.

In het Interbestuurlijk programma hebben gemeenten, het Rijk, provincies en waterschappen in

februari 2018 startafspraken gemaakt over tien maatschappelijke opgaven1. Eén van die opgaven

is getiteld “Naar een vitaal platteland”.

Nederland staat voor grote opgaven op het terrein van voedselproductie, klimaat, waterveiligheid,

circulaire economie, biodiversiteit en energie. Deze uitdagingen vragen om een samenhangende,

regiospecifieke benadering van onder meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit van leefomgeving

en water. Een benadering waarin bestuurslagen samenwerken, met elkaar en met andere

maatschappelijke partijen. Daarom hebben het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen de

handen ineengeslagen met het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland. In vijftien kansrijke

gebieden gaan we samen aan de slag. Deze gebieden hebben op basis van een gebiedsplan

Rijksfinanciering ontvangen en leggen daar ongeveer 50% aan eigen cofinanciering bij.  Het Rijk

heeft voor IBP-VP €50mln beschikbaar gesteld en is ook partner in de uitvoering van dit

programma.

De provincie Zuid-Holland is betrokken bij en penvoerder van twee van de 15 gebieden wetende:

1. Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke

Delta (ZWD), gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €4.590.000;

2. Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden,

gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €2.430.000;

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/02/14/programmastart-interbestuurlijk-
programma-ibp
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Opzet van beide gebiedsplannen2 is het organiseren van intensieve gebiedsprocessen onder te

brengen in zogenoemde “broedplaatsen” (ZWD) en “pilots” (HUV). De gebiedsplannen

overschrijden de provinciegrens en aangrenzende provincies (Utrecht, Noord-Brabant en

Zeeland) zijn partner. De provincie Zuid-Holland treedt hierbij op als penvoerder ten behoeve van

de verdeling van de middelen en is ook interbestuurlijk partner. Behalve overheidspartijen worden

ook maatschappelijke organisaties uitgenodigd om deel te nemen. Veel van de activiteiten zullen

uiteindelijk in de gebieden ook landen op de boerenerven. Looptijd van het programma is 2020-

2024.

Beleidsmatig bestaat er een sterke binding met andere trajecten en programma’s, zoals de

Regiodeal Bodemdaling Groene Hart, de Veenweidestrategie in het kader van het

Klimaatakkoord, Groen Cirkel Kaas en Bodemdaling, de regiodeal Zuid-Hollandse Delta, de

Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050, Groene Cirkels in de delta, Nationaal Park NLDelta en

andere trajecten in het Zuidwestelijke Deltagebied. Ons college ziet de verbinding aan deze

trajecten en programma’s als een kritische succesfactor bij het verder brengen van de

plattelandsvitaliteit in de genoemde gebieden.

Om de samenwerking op bestuurlijk niveau concreter vorm te geven zijn in alle IBP-VP gebieden

bestuurs-/samenwerkingsovereenkomsten opgesteld om de formele en informele aspecten van

een dergelijke samenwerking vast te leggen. Bij dit schrijven hebben wij de

Bestuursovereenkomsten (BO) van de HUV en het ZWD gebied bijgevoegd. Alle samenwerkende

partijen hebben toegezegd deze BO’s in eigen besturen te laten vaststellen3.

Wij hebben de ambitie om in beide gebieden en samen met de samenwerkende overheden en

maatschappelijke partners, de grote problemen die op het landelijk gebied afkomen het hoofd te

bieden. De twee IBP-VP programma’s dragen daar aan bij en zijn met name gericht op de

sociaaleconomische veranderingen die in sneltreinvaart op met name de landbouw afkomen. De

Rijksmiddelen, die beschikbaar zijn kunnen daarbij ingezet worden om sociale, technische en

commerciële innovatie aan te jagen in gebiedsprocessen met boeren, hun erfbetreders en

standsorganisaties.

Wij zullen u periodiek informeren over de voortgang van de twee IBP-VP trajecten.

2 Bijgevoegd als bijlagen.
3 Het Rijk heeft niet de mogelijkheid om de BO’s te ondertekenen i.v.m. een juridische belemmering, die voortkomt
uit het feit dat de middelen via een Specifieke Uitkering (SPUK) beschikt zijn; het Rijk doet echter wel mee bij de
gebieden als actieve partner;
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Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

Bijlagen:

- Samenwerkingsovereenkomst IBP Vitaal Platteland - Zuidwestelijke Delta;

- Grenzeloos samenwerken aan een zichtbare en toekomstbestendige Zuidwestelijke Delta (ZWD),

gehonoreerd met een bijdrage vanuit het Rijk van €4.590.000;

- Bestuursovereenkomst IBP Vitaal Platteland Hollands-Utrechtse Veenweiden;

- Naar een duurzaam gebruik van de slappe bodem in de Hollands-Utrechtse veenweiden, gehonoreerd

met een bijdrage vanuit het Rijk van €2.430.000;


