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1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

In september 2019 heeft de stuurgroep Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) van de regio’s
Amersfoort en Foodvalley ingestemd met het Strategiedocument 2019-2021 ‘Samen slimmer,
sneller en efficiënter aan de slag met VAB’. Gemeenschappelijk doel van deze samenwerking is
om de negatieve effecten van leegstaande agrarische gebouwen op te heffen of te voorkomen.
Het programma kent een aantal sporen, waarbinnen dit wordt opgepakt. Eén van die sporen is
het spoor van de “integrale gebiedsaanpak en verbrede samenwerking”. Binnen dit spoor valt
het project “Poolen kennis en capaciteit”. Dit project kent in het kort twee onderdelen:
-

verbreden van de intergemeentelijke kennisuitwisseling en casusbespreking in het coordinatieoverleg VAB met gemeenten uit de regio Amersfoort;

-

het opzetten van een kennispool van (interne/externe) adviseurs bij de ondersteuning
van de voorbereiding van casussen om te komen tot gedragen (maatwerk)oplossingsrichtingen.

Het coördinatieoverleg VAB is een al jarenlang functionerend gremium in de Regio Foodvalley +
de gemeente Putten, waarin kennis uit de ruimtelijke ordeningspraktijk wordt gedeeld. Concrete casuïstiek wordt onderling besproken en waar nodig wordt expertise uitgewisseld en
worden bepaalde uitvoeringsafspraken vastgelegd. Het gaat dan om zaken die betrekking hebben op het Functieveranderingsbeleid van de Regio Foodvalley uit 2016 of de Menukaart uit
2018. Vanuit de beleidscyclus bezien ziet dit project met name toe op uitvoering van het gemaakte beleid, de toepassing ervan in de praktijk en ook de monitoring ervan. Hier ligt een relatie met project 1 waarin bezien wordt hoe er beleidsmatig samengewerkt kan worden.
Een aantal gemeenten uit de Regio Amersfoort heeft te kennen gegeven graag te willen deelnemen aan deze intergemeentelijke kennisuitwisseling en casusbesprekingen, ook omdat de expertise op bepaalde terreinen soms ontbreekt.

1.2

Doelstelling

Met dit project wordt beoogd de gemeenten in de regio’s Amersfoort en Foodvalley meer te laten samenwerken voor een snellere, slimmere en efficiëntere programmatische aanpak van
vrijkomende agrarische bebouwing in beide regio’s. Door het inzetten van aanvullende expertise in de voorbereidende planfase bij casussen, kan in een vroeg stadium een gedragen plan
ontstaan voor zowel gemeente als initiatiefnemer. Ook ontstaat tijdswinst door in een vroeg
stadium een gezamenlijk gedragen plan te hebben ontwikkeld dat vervolgens sneller door de
daaropvolgende ruimtelijke procedure kan worden gebracht.
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1.3

Aanpak

De beoogde aanpak uit de projectbeschrijving voorzag in een aantal stappen die uitgesmeerd
was over twee fases. De eerste fase heeft betrekking op het programma VAB 2017-2019 en kent
de volgende stappen:
1. Voorstel opstellen voor verbreding coördinatiegroep Foodvalley voor Regiobestuur;
2. Bespreken met gemeenten regio Amersfoort participatie in coördinatiegroep VAB
3. Proefdraaien pilot voor inzet van externe expertise bij coördinatiegroep VAB
De tweede fase heeft betrekking op het programma VAB 2020 en verder. Deze voorziet in de
volgende stappen:
4. Evaluatie proefdraaien inzet externe expertise
5. Voorstel aan regio’s voor structurele opzet van coördinatiegroep met externe expertise.
In deze rapportage wordt op deze stappen 4 en 5 verder niet ingegaan.
De aanpak is als gevolg van problemen in de personele bezetting van dit project gewijzigd. Gekozen is voor een aanpak in twee stappen:
1. bespreken van de opzet omtrent verbreding en inzet expertise met de coördinatiegroep en de gemeenten in de regio Amersfoort;
2. het opstellen van deze rapportage over fase 1 met richtinggevende keuzes voor het vervolg, fase 2.

1.4

Verantwoording

De projectleiding voor deze eerste fase van het project is belegd bij de gemeente Barneveld.
Door personele wisselingen bij de gemeente Barneveld, is de projectleiding door meerdere
personen ingevuld, wat zijn effecten heeft gehad op de doorlooptijd en invulling van het project. Vanaf januari 2020 is dit project opgepakt en is een aantal bijeenkomsten gehouden om
ambtelijk af te stemmen met gemeenten uit beide regio’s en de provincies Gelderland en
Utrecht (zie bijlagen voor de verslagen van deze overleggen): :
- overleg coördinatiegroep VAB Regio Foodvalley d.d. 11 maart 2020;
- overleg coördinatiegroep VAB Regio Foodvalley inclusief gemeenten Regio Amersfoort
d.d. 1 juli 2020;
Het concept van deze rapportage is besproken in de kerngroep van het programma VAB. De
rapportage is aan de hand van gemaakte opmerkingen aangepast, waarna het eindconcept is
opgeleverd voor behandeling in de stuurgroep.
De start van de tweede fase van dit project vindt niet eerder plaats dan na besluitvorming door
de stuurgroep op deze rapportage.
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2.

Uitkomsten overleggen

2.1. Inleiding
Over het uitbreiden van de coördinatiegroep met ook gemeenten uit de regio Amersfoort is een
aantal keren overleg geweest. Het eerste overleg van 11 maart 2020 heeft geleid tot een breder
vervolgoverleg dat als gevolg van de Coronacrisis op 1 juli 2020 heeft plaatsgevonden. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de uitkomsten van beide overleggen.

2.2 Uitkomsten overleggen
Overleg 11 maart 2020
De vraag over uitbreiding van de coördinatiegroep is eerst teruggelegd bij de coördinatiegroep
zelf en besproken op 11 maart 2020. Uit de verslaglegging van dit overleg blijken gemengde gevoelens. Enerzijds ziet men meerwaarde als het gaat om beleidsmatige afstemming, anderzijds
zijn er bedenkingen als het gaat om bespreking van de casuïstiek. Hoofdreden is het verschil in
regels die van toepassing zijn bij functieverandering aan weerszijden van de provinciegrens. Als
voorbeeld kan de toepassing van sloopmeters genoemd worden, wat aan de Gelderse kant gemeengoed is en niet bestaat aan de Utrechtse kant.
Ook de vraag over inzet van expertise door middel van een kwaliteitsteam is behandeld. Het
idee om zo’n regionaal ruimtelijke kwaliteitsteam op de ter richten is één van de aanbevelingen
uit het eerder uitgevoerde project Nieuwe kleinschalige experimenten1, Het merendeel van de
deelnemers heeft de voorkeur voor het oplossen van vraagstukken binnen de regio, dus eigen
expertise in plaats van externe expertise. Dit om dezelfde redenen als die ook uit bovengenoemde experimenten naar voren kwam, namelijk het behoud van kennis en ervaring in het
gebied. Op ad hoc basis vindt dat nu al plaats, waarbij kleine gemeenten gebruik maken van
specifieke expertise zoals landschapsadvisering van de grote gemeenten.
De bespreking heeft geleid tot een aantal afspraken, zoals het houden van een vervolgoverleg
met daarbij ook de gemeenten uit de regio Amersfoort om kennis te delen en inzicht te krijgen
in de werkwijze bespreking casuïstiek. Verder is de afspraak gemaakt om een memo voor te bereiden met een aantal beslispunten over de toekomst van de coördinatiegroep en de onderlinge gebruikmaking van expertise. De oorspronkelijke intentie was om dat te combineren met

1

Het project “Nieuwe kleinschalige experimenten” had als doel te komen tot nieuwe maatwerkoplossingen voor locaties
met VAB, die buiten vigerende kaders gaan. Er zijn drie concrete casussen als experiment opgepakt: één in
Renswoude, één in Scherpenzeel en één in Barneveld. Deze experimenten hebben uiteindelijk geleid tot een set van
7 handvatten voor maatwerk, waaronder het oprichten van een regionaal ruimtelijk kwaliteitsteam.
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deze rapportage. Hiervan is afgezien, omdat dat op dit moment te vroeg komt. Daarover later
meer in deze rapportage.

Overleg 1 juli 2020
Op 1 juli 2020 heeft het vervolgoverleg plaatsgevonden van het overleg van de coördinatiegroep van 11 maart 2020, waarbij ook beide provincies zijn aangeschoven.
In dit overleg is met name gesproken over bestaande beleidskaders in de beide regio’s c.q. provincies en de wijze waarop gemeenten hiermee omgaan.
De meerwaarde van dit overleg was groot; de deelnemende gemeenten vonden het nuttig om
in deze setting met RO-mensen uit het hele gebied kennis en ervaring uit te wisselen. Het
leidde tot meer inzicht in elkaars regelgeving, waarbij partijen elkaar konden versterken en ervaringen konden uitwisselen. Daarbij bleken de overeenkomsten in de dagelijkse ruimtelijke
ordeningspraktijk groter dan gedacht (gelijksoortig gebied, gelijksoortige opgaven, provincies
die met nieuwe regels bezig zijn) en de verschillen (bijvoorbeeld de regels) minder relevant.

2.3. Conclusies
De aanpak binnen dit project betekende eigenlijk eerst een stap terug door de gedachten omtrent uitbreiding van de coördinatiegroep VAB en het formeren van een kwaliteitsteam met externe expertise terug te leggen bij de betrokken gemeenten.
In twee stappen heeft dit geleid tot een stuk reflectie en ook voortschrijdend inzicht op de oorspronkelijke opgaven, waaruit de volgende conclusies kunnen worden getrokken:
1. gemeenten zien met wat kanttekeningen meerwaarde in het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis over specifieke casuïstiek. De meerwaarde kan vergroot
worden naarmate het beleid en bijbehorende regels meer overeenstemmen;
2. een aantal gemeenten uit de regio Amersfoort, met name die met een grotere VAB-opgave, ziet meerwaarde in participatie in de coördinatiegroep;
3. er wordt geen meerwaarde gezien in het formeren van een kwaliteitsteam met externe
expertise. De voorkeur gaat uit naar uitwisseling van expertise vanuit gemeenten.
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3 Vervolg
3.1 Inleiding
De overleggen hebben laten zien dat er gedeelde belangen zijn. Tijdens de laatste bijeenkomst
hebben gemeenten de intentie uitgesproken om daar waar mogelijk van elkaars kennis en ervaringen gebruik te maken. Ook de provincies hechten, hoewel de provincies er verschillend
inzitten (Gelderland laat veel aan de regio over en Utrecht wil nauw betrokken blijven bij de
uiteindelijk te nemen ruimtelijke afwegingen), waarde aan de uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot ruimtelijke vraagstukken in het buitengebied. Dat vormt een solide basis om op voort te bouwen.
Tegelijkertijd moet ook geconstateerd worden dat de uitkomsten uit de diverse overleggen in
sommige opzichten botsen met wat vastgelegd is in de oorspronkelijke projectomschrijving.
Daar moeten keuzes in worden gemaakt. In dit hoofdstuk wordt op die keuzes nader ingegaan
en wordt een concreet voorstel gedaan over hoe verder.

3.2 Overwegingen vervolgaanpak
Uitbreiding coördinatiegroep
In de projectbeschrijving staat helder uitgelegd wat de bedoeling is met de coördinatiegroep.
Hoofdzakelijk gaat het om het bieden van de mogelijkheid aan gemeenten uit de regio Amersfoort om te participeren in de coördinatiegroep. Maar er staat meer in de tekst. Het gaat ook
om het formaliseren van de rol van de groep, het regelen van ondersteuning voor de groep (secretariaat) en het verbreden van de werkzaamheden (niet alleen functieverandering, maar ook
Menukaartaangelegenheden). De laatste twee acties zijn inmiddels uitgevoerd.
Voor de uitbreiding met gemeenten uit de regio Amersfoort zijn de intenties zo gezegd positief.
Maar er is nog een andere belangrijke reden om meer samen te werken. Dat heeft te maken
met de beleidscyclus. Wanneer de intentie is om beleidsmatig meer samen te gaan doen en te
streven naar zo veel mogelijk integratie van beleid (zie rapportage project 1), dan is het ook
zaak elkaar te vinden bij de beleidsuitvoering, juist ook om voeding te geven aan dat nieuwe
beleid.
De volledige overtuiging voor samenwerking mist echter nog in de coördinatiegroep, wat nu
een goed functionerend gremium is. Het is zaak hier oog voor te hebben en om draagvlak na te
streven, zeker als het gaat om dit soort informele gremia. Er valt daarom veel voor te zeggen
om de samenwerking die net gestart is, op tijdelijke basis voort te zetten, zodat de samenwerking de kans krijgt om geleidelijk te groeien. Daarin krijgen gemeenten uit de regio Amersfoort
de mogelijkheid om naar behoefte en vrijblijvend te participeren. Binnen de bestaande financiele en organisatorische kaders kan dit eenvoudig gerealiseerd worden.
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Het formaliseren van de rol van de coördinatiegroep past op dit moment daarom niet. Überhaupt kunnen er vraagtekens worden gezet in hoeverre het raadzaam is dit te doen. In hoeverre past dit idee nog binnen de vereisten die de nieuwe Omgevingswet stelt aan procedures?
In hoeverre past dit bij het karakter van de huidige coördinatiegroep? In hoeverre past dit idee
bij een verbrede interprovinciale coördinatiegroep?

Inzet externe expertise
De inzet van externe expertise of het opzetten van een extern kwaliteitsteam is op dit moment
een brug te ver. Dat betekent niet dat er geen vraag is; die is er wel. Dat zit in het kunnen sparren over maatwerkcasuïstiek met andere RO-collega’s, die veel met VAB van doen hebben.
Meer nog is er de vraag naar specifieke expertise op het gebied van stedenbouw of landschapsadvies bij het merendeel van de gemeenten. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal
het belang van ruimtelijke kwaliteit alleen nog maar toenemen. Er ligt kortom een groeiende
noodzaak om dit gat te vullen.
De vraag is en blijft op dit moment hoe dit gat het best gevuld kan worden. In de coördinatiegroep gaat de voorkeur sterk uit om het in eigen beheer te houden: de kleine gemeenten kunnen tegen betaling expertise inhuren van grote gemeenten. Daar waar het gaat om een incidentele vraag, kan dit prima gaan werken. Maar als de vraag structureel en groter wordt, in hoeverre is dit dan nog een bestendig model?
Om hier een goed antwoord op te krijgen, moet er eerst beter zicht komen op de vraag naar
specifieke expertise vanuit de gemeenten. Op regionaal niveau is die vraag onvoldoende in
beeld. Hoe groot is het “expertiseprobleem”? In hoeverre kan dat in “eigen beheer” worden opgelost? Wat kunnen andere bestaande structuren – denk aan bijvoorbeeld ervenconsulenten betekenen? Daar ligt een onderzoeksopgave. Het verdient aanbeveling dit eerst inzichtelijk te
hebben, voordat verdere stappen worden gezet.

3.3. Voorstel
Met deze rapportage is het project halverwege. Voor het vervolg zullen keuzes gemaakt moeten
worden. De volgende keuzes worden voorgesteld:
1. De coördinatiegroep van de Regio Foodvalley als proef voor de duur van 1 jaar uitbreiden en gemeenten uit de Regio Amersfoort de mogelijkheid bieden te participeren.
Na afloop van deze proef vindt evaluatie plaats en volgt een voorstel aan de regio’s
voor een meer structurele aanpak, zoals ook omschreven staat in stap 5 van de projectbeschrijving.
2. Onderzoek doen naar de vraag naar specifieke expertise en afhankelijk hiervan strategie bepalen hoe in deze vraag te voorzien.
.
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Bijlage 1:

verslag coördinatiegroep 11/3/2020
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Bijlage 2:

verslag coördinatiegroep 1/7/2020
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