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Het VAB-programma 2017-2019 is mede mogelijk gemaakt met subsidie van:
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1. Inleiding
In het voorjaar van 2018 is het projectenboek voor het VAB-programma 2017-2019 van de
Regio’s Amersfoort en Foodvalley vastgesteld. Het programma is uitgevoerd door een
ambtelijke kerngroep bestaande uit vertegenwoordigers van enkele gemeenten uit beide
regio’s. De kerngroep rapporteert periodiek de voorgang van het programma aan de
Stuurgroep. In dit document wordt verslag gedaan van de resultaten van het programma in de
periode 2017-2019 (afgerond per 1 september 2020). Deze rapportage dient tevens als
eindverslag van de programma- en subsidieperiode 2017- 2019.

1.1. Algemeen
In het programma VAB is het project ‘Ambitiedocument’ opgenomen. Het beoogde resultaat
bestond volgens de projectomschrijving uit ‘…..Uitgangspunten met betrekking tot het landelijke
gebied en de VAB opgave door de beide regio’s’. Gaandeweg is ons gebleken dat het in beide
regio’s aan ambities niet ontbreekt. Kennis werd uitgewisseld, het gesprek over de aanpak en
samenwerking kwam op gang maar we bleken vaak niet in staat om tot een versnelling en
intensivering van de aanpak te komen. Dit is ook aangegeven door de stuurgroep VAB en werd
bevestigd tijdens de gehouden Expertmeeting/VAB platform i.o. met betrokken organisaties en
overheden (Leusden, 13 maart 2019). We hebben geconstateerd dat het wenselijk was om een
strategiedocument te ontwikkelen met instrumenten en ontwikkelopgaves die leiden tot
daadwerkelijke uitvoering. Het ‘ambitiedocument’ is daarom aangepast naar een
‘Strategiedocument’. In aanvulling op ambities en uitgangspunten is vooral een effectieve
strategische richting geformuleerd met als doel om te komen tot versnelling van de opgave,
slimmere samenwerking en een efficiëntere aanpak.
In mei 2019 is aan de Stuurgroep het Strategiedocument VAB voor de periode 2019-2021
aangeboden. De regiobesturen hebben dit document in hun bestuurlijke overleggen in
september 2019 vastgesteld. Op basis daarvan is voorgesteld het bestaande
projectenprogramma bestaande uit 16 projecten aan te passen tot een meer hanteerbare
aanpak in vier uitvoeringssporen en een beperkter aantal (10) projecten. Provincie Gelderland
en Provincie Utrecht hebben ingestemd met het vernieuwde programma en gewijzigde inzet van
de subsidiemiddelen. Met deze rapportage informeert de Kerngroep de programmaresultaten
aan de Stuurgroep en ook aan de subsidiegevers (provincies Gelderland en Utrecht) met het
verzoek de subsidie conform de beschikkingen vast te stellen. Op alle vier uitvoeringssporen
van de aanpak is resultaat geboekt. Zoals in het geactualiseerde projectenprogramma in 2019 is
aangeven is er tegelijkertijd voor de periode 2020 en in 2021 nog een stevige implementatie
opgave geformuleerd waarvoor de begroting onder voorbehoud van provinciale cofinanciering
zijn vastgesteld (bestuurlijke regio overleggen in het voorjaar van 2020).

1.2. Leeswijzer
In paragraaf 2 zijn de financiële voortgang en de ontwikkelingen in de programmaorganisatie
toegelicht. In paragaaf 3 zijn per project de bereikte resultaten beschreven. In bijlagen zijn de
actuele prestaties vergeleken met de subsidieaanvragen en beschikkingen en zijn de overzichten
van de besteding van capaciteit en financiële middelen opgenomen.
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2. Programmamanagement en organisatie
2.1. Organisatie en capaciteit
De beschikbare capaciteit heeft steeds een uitdaging gevormd voor de uitvoering van het
programma. Dit is opgelost door uitbesteding van advieswerkzaamheden en/of projectleiding
voor de volgende projecten.
- Gezamenlijke vertrekpunten/ ambitiedocument (Strategiedocument)
- Kleinschalige experimenten
- Circulair bouwen
- Voorbereiding projecten VAB Loket, Coaches en Vouchers, Data aanpak
In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de voortgang van de tijdsbesteding van ambtelijke
uren tot 1 sept 2020. Vanaf 1 mei 2020 zijn de uren voor het bijwonen van de kerngroep voor
eigen rekening genomen. Van de in het programmaplan 2017 begrote 2079 eigen (in-kind) uren
van gemeenten zijn er 1031 uur beschikbaar en gedeclareerd geweest.
Door personele wisselingen en onderbezetting van de kerngroep is naast projectleiding ook het
financieel beheer en de subsidiebegeleiding onder druk komen te staan.
Dit is opgelost door:
Inhuur capaciteit binnen verschillende projecten en ten behoeve van subsidie
begeleiding
Programmanager heeft ingesprongen bij projectleiding
Verlenging van de programmaperiode van 1 februari naar 1 september 2020
De Stuurgroep VAB fungeert als bestuurlijk opdrachtgever voor het VAB-programma namens de
Regio Foodvalley en de Regio Amersfoort. In de stuurgroep hebben zitting (per 1-9-2020):
- Erik van Beurden (Leusden),
- Gerda Jager (Provincie Utrecht)
- Sander van ’t Foort (Renswoude)
- Aart de Kruijff (Barneveld)
- Pieter de Kruif (Woudenberg) voorzitter
- Peter de Rooij (Rhenen)
- Pieter Jan van der Schans (Ede)
De Stuurgroep is namens de beide regio’s verantwoordelijk voor het vaststellen van het
programma en de programmabegroting op voorstel van de programmanager en de ambtelijke
Kerngroep. De voorzitter van de Stuurgroep bespreekt de voortgang en resultaten en ook de
benutting van de beschikbaar gestelde middelen (capaciteit en financieel) periodiek met de
programmamanager. Voorstellen met financiële consequenties zijn voorgelegd aan de
bestuurlijke overleggen van beide regio’s
Het Programmamanagement wordt sinds september 2018 uitgevoerd door Rob van Arkel via
een uitbestedingsopdracht aan Gebiedscoöperatie O-gen en vanaf 1 mei 2020 in opdracht van
gemeente Barneveld. De nadruk heeft gelegen op het versnellen van de projectmatige activiteit,
de aansturing van de kerngroep, en het realiseren van een meer uitvoeringsgerichte en
samenhangende aanpak van programmawerkzaamheden. Daarnaast is aandacht uitgegaan naar
het oplossen van de acute capaciteitsproblemen en de versterking van het financieel beheer en
de subsidieverwerving. De programmamanager coördineert de werkzaamheden binnen de
kerngroep.
Na een evaluatie van het programmamanagement in mei 2020 is in juli 2020 de kerngroep
uitgebreid met vertegenwoordigers van de gemeenten Renswoude en Rhenen. Daarnaast is het
opdrachtgeverschap meer structureel belegd bij de beide opdracht gevende regio’s (Regio
Foodvalley: Holmer Doornbos en Regio Amersfoort: Willem van der Stelt)
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Voor de uitvoering van het programmamanagement is meer tijd nodig dan voorzien en begroot.
Daarnaast is programmanagement voor de tweede helft van 2020 vastgelegd. Daarvoor is een
contractuele aanvulling tot eind 2020 met de Gemeente Barneveld vastgelegd (tot 1-9-2020 in
de financiële verantwoording opgenomen) .

2.2. Financiële aspecten
Begroting en subsidies
De vigerende begroting van het programma is opgenomen in bijlage 5. De aangevraagde
subsidies zijn door provincies Gelderland en Utrecht op respectievelijk 26 april 2019 en 14 mei
2019 verleend. In bijlage 4 en 5 zijn ook urenbesteding resp. financiële realisatie aangegeven
afgezet tegen de begroting. Op verzoek van het programma is de projectperiode verlengd tot 1
september 2020. Goedkeuring is ontvangen van provincie Utrecht (3 september 2020) en
provincie Gelderland (14 juli 2020) De kosten tot 1 september 2019 zijn verantwoord volgens de
indeling van het bestaande projectenprogramma. De begroting vanaf 1 september 2019 tot en
met augustus 2020 (huidige programmaperiode 2017-2019) is weergegeven volgens het
aangepaste programma.
In onderstaande tabel is de samenvatting opgenomen van de financiële stand van zaken.
Programma VAB 2017- Begroting (€)
2019

Realisatie t/m 31-8-2020
na aftrek van private
cofinanciering (€)

Projectkosten

Totale kosten
gerealiseerd

Subtotaal:
Projectkosten
Programmakosten
Subtotaal:
Programmakosten

TOTAAL

Totaal kosten
begroot
265.767
Totale kosten
begroot

Totale kosten
gerealiseerd

Dekking (€)

Basis Subsidieaanvraag

159.409 Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Gemeenten totaal
Totaal inkomsten:

76.415

139.409

314.682

298.451

314.682

177.791
47.261
89.630
314.682

Conclusie is dat er na aftrek van ontvangen cofinanciering (in geld en/of in-kind uren) van
derden in het project Circulaire Toekomst, 16.231 euro minder is uitgegeven dan in de begroting
en subsidieaanvragen van 2017/2019 is opgenomen.
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3. Realisatie Prestaties in subsidieaanvragen en beschikkingen
In onderstaande tabellen is aangeven of de prestatie uit de subsidieaanvragen van de provincies is gerealiseerd. In Bijlage 2 is uitvoeriger ingegaan op de behaalde
resultaten.
Subsidie provincie Gelderland (beschikking: 26 april 2019)
Kosten

Prestaties

Realisatie vlg. aangepast programma (Ja/Nee)

€ 31.425

Ambitiedocument met gezamenlijke vertrekpunten

Ja, gereed en uitgebreid naar Strategiedocument

€ 78.300

Begeleiden en opstellen van 3 ruimtelijke plannen als experimenten

Ja, gereed. Deel middelen in nieuw project circulair bouwen

€ 37.500

Actualisatie van het Functieveranderingsbeleid Regio Foodvalley

Ja, was al gerealiseerd in 2016

€ 13.200

Organiseren 3 ambtelijke sessies voor overbrengen quickwins Gelderland naar Utrecht

Nee, vervallen in aangepast programma

€ 8.310

Nee, vervallen in aangepast programma

€ 24.900

Organiseren jaarlijkse kennisdag voor intergemeentelijk uitwisselen ervaringen met VAB
6 bijeenkomsten per jaar van de regionale coördinatiegroep functieverandering
Foodvalley
6 bijeenkomsten per jaar van de regionale coördinatiegroep functieverandering
Amersfoort
Organiseren van 4 bijeenkomsten van het Platform VAB

€ 9.000

2 projecten met kennisinstelling in de regio voor onderzoek naar VAB

1Ja 1 project gecombineerd met Circulair bouwen

€ 9.350

Onderzoek naar mogelijkheden circulair bouwen van agrarisch vastgoed

Ja, gereed. Vervolg in nieuw project circulair bouwen

€ 9.350

Onderzoek en agenderen vraagstuk fiscaliteit en VAB

Ja

€ 9.350

Onderzoeken mogelijkheden voor tijdelijk bestemmen van VAB

Ja, gereed. meegenomen in project Experimenten

€ 30.240

Uitbesteding programmamanagement

Ja

€ 2.750

Secretariaat bestuurlijk overleg

Ja

€ 15.840

Bijeenkomsten ambtelijke kerngroep

Ja

€ 27.585

Uitbesteding Communicatie

Ja

Algemeen

Uitvoeren programma conform cf. projectplan

Voorstel vernieuwd programma

€ 17.541
€ 17.541

Ja
Nee, vervallen in aangepast programma
Gedeeltelijk; 3 bijeenkomsten

Subsidie provincie Utrecht (beschikking: 16 april 2019
Kosten

Prestaties

Realisatie vlg. aangepast programma

€ 47.621

Realisatie-indicatoren: Het versterken van de ruimtelijke
kwaliteit van de regio's Foodvalley en Amersfoort met betrekking tot de aanpak van
vrijkomende agrarische bebouwing.
Activiteiten: volgens projectenplan
+ een aanvullende brief van 23 maart 2020 ‘Wijzigingsverzoek subsidie VAB
programma’ betreffende een specificatie van de projectuitvoering van een aantal
projecten

Ja, na 1 sept 2019 in aangepast programma

Per 1 september 2019 is het projectenboek aangepast. Aan de subsidiegevers is een Tussenrapportage verstuurd met de tot dan toe behaalde resultaten en een
verzoek tot wijziging van het projectenboek. De instemming met de aanvraag tot subsidiewijziging is ontvangen van provincie Gelderland (datum 10 januari 2020) en
Provincie Utrecht (Datum 4 mei 2020). In onderstaande tabel is aangegeven of de prestaties zijn gerealiseerd. In bijlage 2 zijn de behaalde resultaten uitgebreider
beschreven.

Nr

Prestaties Vernieuwd programma (2019)

1

Beleidsmatige samenwerking en visievorming

2
3

Platform VAB
Poolen kennis en capaciteit

4

Uitvoeren van experimenten

5

Stimuleren Circulair bouwen
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‐Koppeling VAB aan integrale gebiedsprocessen
‐Verankering VAB in gemeentelijk en regionaal beleid
‐Verbrede beleidsafstemming RFV-gebied = Woudenberg /Leusden
‐1 expertmeeting en 2 platformbijeenkomsten
‐Voorstel uitbreiding coördinatiegroep RFV met Utrechtse RFV
gemeenten + ondersteuning
‐Aanhaken geïnteresseerde gemeenten regio Amersfoort
‐Proef met gezamenlijk externe expertise t.b.v. maatwerkplannen VAB
+ evaluatie
‐Voor 3 experimenten afgestemd wensbeeld VAB’s
‐Beantwoorde onderzoeksvragen en leerpunten gedeeld (platform
VAB)
Inzicht in het sluiten van ketens bouwstoffen
‐Businesswaardemodel sloop stallen

p8

Realisatie vlg. aangepast programma
(Ja/Nee)
Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

6

Fiscaliteit VAB’s

7

Gezamenlijke Data-aanpak

8

Bewustwordingscampagne en ondersteuning

9

Agrarische coaches en verkennen haalbaarheid
Voucherregeling

10

VAB-loket

‐Resultaten onderzoek regelgeving en financiële stimulansen
+communicatie
‐Toegekende subsidie POP3 tender voor stalontwerp, praktijkproef,
lokale bouwmaterialenhub, CO2 reductieberekening
-2e Bijeenkomst/ excursie TK leden
-Lobby aanpassing fiscaliteit
‐Verkenning informatiebehoefte en beschikbare data*
‐Uitgewerkte data-aanpak*
‐Campagneplan met monitoring
‐Plan van aanpak (in combinatie met lopend project
bedrijfsondersteuning RFV)
‐Verkenning interesse gemeenten en financiering
‐Businesscase + financieringsplan

Ja
Ja

Ja

Bijlagen
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Bijlage 2. Realisatie projecten 2017-2019 (afgerond voor 1 september 2020)
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Ja, 2e bijeenkomst gecombineerd met
expertmeeting i.v.m. coronabeperkingen
Ja
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Bijlage 1. Vergelijking oude en nieuwe projectenprogramma
`

Projectenboek 2017

Projectboek 2019
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Bijlage 2. Realisatie projecten 2017-2019 (afgerond voor 1
september 2020)
Hierna is per project de stand van zaken van de uitvoering aangegeven
Door middel van kleuren is realisatie ten opzichte van de planning uit projectenboek (april 2018)
aangegeven:
Kleur

Status
Projectenboek 2017
Projectenboek 2017 + Vernieuwd programma (VP) 2019
Vernieuwd projectenboek 2019

A. Projecten uit Programmaboek 2017 (gerapporteerd in voortgangsrapportage sept. 2019)
Projecttitel

1a Onderzoek naar kwantitatieve opgave VAB

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Planning
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Zicht op de opgave
De overkoepelende opgave is in beeld (onderzoeken naar de
kwantitatieve opgaven in de provincies Gelderland en Utrecht).
Sander van Nieuwenhuizen
2017
Gereed. In het nieuw project Gezamenlijke Data Aanpak willen we de
voortgang van de opgave en realisatie monitoren, waar nodig
actualiseren en periodiek rapporteren aan de gemeenten en de
portefeuillehouders van de regio’s.

Projecttitel

1b Ambitiedocument

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Gezamenlijke uitgangspunten aanpak VAB
Op verzoek van de Stuurgroep is ervoor gekozen om naast het in
beeld brengen van ambities in afstemming met de regiogemeenten
en stakeholders een nieuwe uitvoeringsstrategie op te stellen.
Sander van Nieuwenhuizen (Barneveld)
Q1 2019 afronding in uiteindelijk document om voor te leggen aan
stuurgroep en portefeuillehouders.
Gereed. Het Strategiedocument VAB 2019-2021 is in september 2019
door de Regiobesturen vastgesteld.

Projecttitel

2b vierkante meters over gemeentegrenzen heen uitwisselen

Gewenst resultaat

Uitwerken concept van VAB-loket in twee pilotgebieden: Kromme
Rijnstreek (Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede) en Flanken
Heuvelrug/ Vallei (Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen)
In samenwerking met gemeenten en met subsidie van Provincie
Utrecht wordt in twee pilotgebieden gewerkt aan de uitwerking van
de VAB-loket systematiek. Tevens worden potentiele slooplocaties
opgezocht, met deze ondernemers en gemeenten wordt verder
verkend op welke wijze zij het beste kunnen worden ondersteund.
Hans Hubers (O-gen)
Gereed; Een rapportage van de verkenningsfase is ter vaststelling aan
de provincie Utrecht aangeboden. Het opstellen van Businesscase en
financieringsplan is onderdeel van het nieuwe project VAB-loket.

Trekker
Planning

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Projecttitel
Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

3a Optimalisatie/actualisatie van het functieveranderingsbeleid in
Gelderse gemeenten
Actualisatie van het functieveranderingsbeleid en opstellen van het
communicatieplan voor grotere bekendheid van het
functieveranderingsbeleid regio Foodvalley
Het intergemeentelijk functieveranderingsbeleid wordt herijkt. Om de
bekendheid van het beleid onder (stoppende) agrarische
ondernemers en inwoners van het buitengebied te vergroten is een
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Trekker
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

communicatieplan opgesteld die per doelgroep aangeeft hoe het
beleid het beste onder de aandacht kan worden gebracht.
Sander van Nieuwenhuizen
Het functieveranderingsbeleid is vastgesteld in de Regio Foodvalley.
De Communicatie is opgepakt en wordt voortgezet in het nieuwe
project ‘Bewustwordingscampagne en communicatie’. Op dit moment
wordt door bureau PDR een campagneplan gemaakt

Projecttitel

3b Quick wins van Gelderse naar Utrechtse gemeenten

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Kennisoverdracht van Gelderse naar Utrechtse gemeenten
We gaan onderzoeken welke quick wins van het Gelderse systeem –
en binnen de huidige gemeentelijke en provinciale regelgeving – in de
Utrechtse gemeenten kunnen worden geïmplementeerd. Dit gebeurt
aan de hand van drie ambtelijke sessies met een brede mix van
medewerkers van gemeenten:
•
de verkenning: Gelderse gemeenten geven toelichting, in een
zoektocht naar de meerwaarde voor de gemeenten, wordt
gecombineerd met bijeenkomst project 1b, ambitiedocument
•
de vertaling: Utrechtse gemeenten maken een vertaling naar hun
kaders
•
de implementatie: Utrechtse en Gelderse gemeenten nemen
elkaar mee in de genomen stappen
Myrthe Valé (Woudenberg)
start: september 2018, drie bijeenkomsten met afronding maart 2019
Project niet gestart. Is in wijzigingsverzoek omgezet naar nieuw
project ‘Beleidsmatige samenwerking en visievorming’

Projecttitel

3c Ambtelijk uitwisselen van ervaringen

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Doorlooptijd project
Stand van zaken/ voortgang/
aanpassing planning

Ambtelijk uitwisselen van ervaringen
Dit traject volgt op project 3b.

Projecttitel

4a Coördinatiegroep functieverandering Regio Foodvalley

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Doorlooptijd project
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Periodiek overleg Gelderse gemeenten in de Regio Foodvalley
Gemeenten wisselen op regelmatige basis hands-on ervaring uit aan
de hand van concrete casussen.
Sander van Nieuwenhuizen
Doorlopend
Het overleg heeft ca 10 keer plaatsgevonden in de periode 2018 t/m
mei 2020. De agenda van de coördinatiegroep is uitgebreid met
casusbesprekingen in het kader van de menukaart. In het
Strategiedocument is vastgelegd dat Woudenberg en Leusden
aansluiten bij het coördinatieoverleg. Dit is geeffectueerd in het
nieuwe project ‘Beleidsmatige samenwerkingen visievorming’. De
gemeenten hebben de kosten van bestede uren voor eigen rekening
genomen om daarmee binnen het programma capaciteit en budget
vrij te maken voor andere prioriteiten.
4b Coördinatiegroep functieverandering Regio Amersfoort

Projecttitel
Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Doorlooptijd project

Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Kerngroep
Doorlopend
Project niet gestart. Is in wijzigingsverzoek omgezet naar nieuw
project ‘Beleidsmatige samenwerking en visievorming’

Kennis ontwikkelen en uitwisselen vanuit concrete casussen
In navolging van de coördinatiegroep voor de Gelderse Foodvalley
gemeenten wordt een coördinatiegroep opgezet voor de gemeenten
in de Regio Amersfoort.
Myrthe Valé (Woudenberg)
Het project volgt op het project ambitiedocument en het project 3b –
Quick wins van Gelderland naar Utrecht. Start in Q2 2019, afronding
en evaluatie vervolg: december 2020
Project niet gestart. De gemeenten uit de Regio Amersfoort (met
uitzondering van Leusden en Woudenberg en de Foodvalley
gemeenten Rhenen, Renswoude en Veenendaal), hebben aangegeven
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dat zij geen toegevoegde waarde zien in een coördinatiegroep. Zij
willen liever via het VAB-platform ervaringen en kennis uitwisselen

Projecttitel

4d Kennisontwikkeling

Gewenst resultaat

Kennisontwikkeling en verdieping. Drie onderzoeken door (groepen)
studenten
Jaarlijks willen we met één van de kennisinstellingen (WUR, CHE, Van
Hall Larenstein) in de regio een project opzetten dat de ervaringen in
de praktijk van de VAB’s onderzoekt en/of waarin nieuwe
onderzoeksvragen worden opgepakt. De resultaten van deze
onderzoeken worden gedeeld met de leden van het platform VAB. De
exacte kennisvragen moeten nog worden gedefinieerd.
Hans Hubers
Planning: formulering kennisvragen 2018 in AO’s Regio Amersfoort en
RFV
In 2017 is een onderzoek naar de VAB-opgave in de gemeente
Barneveld (De Glind en omgeving) door een student (Edith de Ruiter)
vanuit VHL uitgevoerd en in opdracht van het bureau LBP- Sight,
onder auspiciën en begeleiding van het programma (Van
Nieuwenhuizen/Hubers).

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

Projecttitel

5a De Gebiedsregisseur

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Doorlooptijd project
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning
Projecttitel

Niet geprogrammeerd/ vervallen bij programma aanpassing

Gewenst resultaat

Leerervaringen opdoen met tijdelijk bestemmen en
procedurevoorstel
Gemeenten hebben binnen de vigerende wet- en regelgeving de
mogelijkheid om tijdelijk een ander gebruik toe te staan dan volgens
de geldende bestemming mag. Dit instrument kan gebruikt worden
om de eigenaar tijd te geven om na te gaan wat het beste gebruik is
voor een locatie.
Dit project is onderdeel geworden van het project Experimenten (met
name Experiment Barneveld; (zie rapportage)

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Tussenresultaten/voortgang/
aanpassing planning

6c Tijdelijk bestemmen

B. Projecten uit Vernieuwd programmaboek 2019 (doorlopend met geactualiseerd resultaat)
Projecttitel

VP2/4c Platform VAB

Doelstelling programmalijn
Gewenst resultaat

Kennis- en ervaringsuitwisseling in de regio
1 expertmeeting
2 platformbijeenkomsten
Het platform is een vervolg op de ledengroep VAB van
Gebiedscoöperatie O-gen. Met gemiddeld twee bijeenkomsten per
jaar vindt actief kennisuitwisseling plaats over actuele zaken met
betrekking tot de VAB.
Rob van Arkel/ Tamara Becker (O-gen)
Project is vertraagd gestart door vertraging subsidiebeschikkingen
Utr, Gld en gebrek aan capaciteit. Eerste bijeenkomst heeft
plaatsgevonden op 13 maart 2019 met onderwerpen: evaluatie
werkwijze, ervaringen en input voor verkenning van
uitvoeringsstrategie (Ambitiedocument) De tweede bijeenkomst is op
14 november 2019 georganiseerd.
De derde bijeenkomst (gecombineerde
expertmeeting/platformbijeenkomst) heeft i.v.m. corona

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Resultaten
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gecombineerd en online plaatsgevonden op 2 juli 2020 (Financiën en
fiscaliteit). Een opname van de livestream is gezonden aan enkele TKleden en beschikbaar gesteld via de programma pagina op website
van O-gen.
Projecttitel

VP4/2a Nieuwe kleinschalige experimenten

Doelstelling programmalijn
Gewenst resultaat

Kennis- en ervaringsuitwisseling in de regio
Voor 3 experimenten afgestemd wensbeeld VAB’s
Beantwoorde onderzoeksvragen en leerpunten gedeeld
(platform VAB)
Nieuwe ideeën voor omgaan met VAB-locaties in de praktijk van drie
locaties uitgetest. Voor drie nieuwe locaties met een complexe
situatie m.b.t. ruimtelijke kwaliteit, eigenaarschap of economische
mogelijkheden gaan we met de desbetreffende gemeente en
provincie op zoek naar maatwerk met behulp van de aanvullende
experimenteerruimte buiten de provinciale kaders.
Sander van Nieuwenhuizen (Barneveld). Klaske Ypma (Puur
Platteland)
Planning: start uitvoering: Evaluatie en afronding: Q3 2019
Er zijn drie experimenten uitgevoerd resp. in Scherpenzeel,
Renswoude en Barneveld (tevens Tijdelijk bestemmen). De
rapportage van de drie projecten is in de Stuurgroep vastgesteld (27
september 2019). Een vierde experiment m.b.t. voorbereiding en POP
Subsidieaanvraag Gelderland (circulair bouwen) is in het project
experimenten gestart maar is uitgevoerd in het project ‘Circulaire
toekomst vrijkomende agrarische bebouwing’

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Resultaten

Projecttitel

VP5/6a Circulair toekomst VAB

Doelstelling programmalijn

Stimuleren Circulair bouwen VAB in combi met kennisuitwisseling en
inzet HBO studenten
Inzicht in het sluiten van ketens bouwstoffen
Businesswaardemodel sloop stallen
Resultaten onderzoek regelgeving en financiële stimulansen
+communicatie
Toegekende subsidie POP3 tender voor stalontwerp,
praktijkproef, lokale bouwmaterialenhub, CO2
reductieberekening
Gestart wordt met het definiëren van een kennisvraag aan een
kennisinstelling (studentenproject) om activiteiten die op dit vlak
gebeuren te inventariseren en na te gaan hoe de keten van circulaire
economie voor wat betreft de VAB’s in elkaar steekt. Op basis daarvan
zal worden bezien op welke wijze circulaire randvoorwaarden aan
bouwvergunningen een plek kunnen krijgen.
Sander van Nieuwenhuizen en Alfred Gijlers (Barneveld)
Start in Q1 2019, afronding planvoorbereiding in Q4 2018. Daarna
wordt een vervolgplanning opgesteld
Het project is aanzienlijk uitgebreid. Met dit project hebben we tot
doel de sloop van VAB economisch aantrekkelijk en duurzaam te
maken door sloopmateriaal van stallen lokaal te upgraden en geschikt
te maken voor de bouw van nieuwe stallen (of andere gebouwen).
Zodoende worden nieuwe economische dragers voor stoppende
boeren gecreëerd en een bijdrage geleverd aan de vermindering van
de CO2 uitstoot en de het sluiten van de grondstoffenkringloop. Deze
aanpak sluit ook goed aan op de innovatieve aanpak en de ‘voorkantbenadering’ vanuit het vernieuwde programma VAB. Ook zal worden
aangehaakt bij het Living Lab – circulair van de regio Foodvalley.
Inmiddels is een Publiek Private samenwerking opgezet. Het
Projectplan is gereed en vastgesteld door de Stuurgroep. Een deel
wordt gefinancierd uit het lopende VAB-programma. De eerste
projecten zijn gestart. Voor een ander deel is een POP3
subsidieaanvraag bij provincie Gelderland ingediend en verkregen Dit
project is ook afgerond en gerapporteerd aan de Stuurgroep

Gewenst resultaat

Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Resultaten
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Projecttitel

VP6/6b Doorbraken in het fiscale regime

Doelstelling programmalijn

Lobby om de fiscale regelgeving omtrent stoppende agrarische
bedrijven te verbeteren
Verandering van standpunten en inzichten fiscale aspecten bij het Rijk
De fiscale afrekening is een aspect van de VAB’s dat niet alleen door
de regio kan worden opgelost. De regio wil zich echter wel hard
maken om de landelijke overheid te bewegen tot het weghalen van
barrières die een soepele afbouw van VAB’s mogelijk kunnen maken.
Dit project is erop gericht om een lobby richting rijk mogelijk te
maken.
Geert Butz (Ede)
Bijeenkomst TK leden in mei 2018. Daarna vervolgacties bepalen.
Op 24 september 2018 heeft een excursie met een aantal leden van
de Stuurgroep VAB en de Tweede Kamer plaatsgevonden als vervolg
op een contact met TK leden in 2017. Aan de TK is in 2019 een brief
gestuurd om aandacht te vragen voor dit onderwerp
Op 2 juli 2020 is i.v.m. corona een onlinebijeenkomst georganiseerd.
De livestream is toegestuurd aan enkele TK leden en vervolgafspraak
voor het najaar van 2020 is gemaakt.

Gewenst resultaat
Korte omschrijving
project/activiteit

Trekker
Doorlooptijd project
Resultaten

Projecttitel

VPA 8/7a Communicatiestrategie

Doelstelling programmalijn

Communicatie over programma naar relevante stakeholders

Gewenst resultaat

Programmacommunicatie
Campagneplan
Monitoringstool
Opstellen communicatiestrategie VAB ter ondersteuning
projecten/projectleiders
Rob van Arkel /Tamara Becker
Doorlopend
Communicatie afspraken zijn gemaakt en strategie programmaniveau
is vastgesteld. Voorgesteld wordt om het Platform VAB een
nadrukkelijker participatie- en communicatierol te geven. Advies
beeldmerk, huisstijl; offertes aangevraagd maar bleek erg kostbaar.
Afgesproken is om voorlopig de logo’s van de afzenders Regio
Amersfoort en Regio Foodvalley te gebruiken en de huisstijl van Ogen. Voor het nieuwe project Bewustwordingscampagne en
communicatie is een campagneplan voor de communicatie naar
boeren en andere stakeholders opgesteld.

Korte omschrijving
project/activiteit
Trekker
Doorlooptijd project
Resultaten

B. Projecten uit Vernieuwd programmaboek 2019 (nieuw)
Projecttitel

VP1 Beleidsmatige samenwerking en visievorming

Doelstelling/Programmalijn
Gewenst resultaat

Beleidsafstemming en synchronisatie
Koppeling VAB aan integrale gebiedsprocessen
Verankering VAB in gemeentelijk en regionaal beleid
Verbrede beleidsafstemming RFV-gebied = Woudenberg
/Leusden
Alfred Gijlers (Barneveld)
De VAB-problematiek is meer en meer op de radar komen te staan bij
andere gebiedsprocessen en andere beleidstrajecten. Er zijn
verschillende overleggen (tafels) gehouden voor adviseurs van
gemeenten, provincies en regio’s. Er vindt op goede wijze vanuit het
programma afstemming plaats, zoals bijvoorbeeld met het
landbouwnetwerk Foodvalley. Het regionale
functieveranderingsbeleid van de Foodvalley is goed
geïmplementeerd in het gemeentelijk beleid aan de Gelderse zijde.
Ook de Utrechtse gemeenten hebben aandacht voor VAB in hun
beleid, al verschilt dat afhankelijk van de omvang van de problematiek
voor de betreffende gemeente. De grootste inzet is gericht geweest
op de verkenning van de mogelijkheid te komen tot beleidsintegratie.
Daaruit is duidelijk geworden dat er volop kansen liggen te komen tot
een beleid met een gemeenschappelijke basis. Zowel gemeenten als
provincies zien perspectief om hierin verder te gaan.

Trekker
Resultaten
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Projecttitel

VP3 Poolen kennis en capaciteit

Doelstelling/Programmalijn

Verbreden van de intergemeentelijke kennisuitwisseling en
casusbespreking en inzet van gedeelde expertise
Voorstel uitbreiding coördinatiegroep RFV met Utrechtse RFV
gemeenten + ondersteuning
Aanhaken geïnteresseerde gemeenten regio Amersfoort
Proef met gezamenlijk externe expertise t.b.v. maatwerkplannen
VAB + evaluatie (Ruimtelijk Kwaliteitsteam)
Alfred Gijlers (Barneveld)
In de coördinatiegroep van de Regio Foodvalley is het voorstel tot
uitbreiding met Utrechtse gemeenten besproken. Dat heeft ook
geleid tot een gezamenlijk overleg met een aantal Utrechtse
gemeenten. De intentie is daarbij uitgesproken om waar mogelijk van
elkaars kennis en ervaringen gebruik te maken en ziet men
meerwaarde zeker als beleid meer gestroomlijnd wordt.
Gemeentelijke expertise wordt onderling uitgeruild indien nodig. Dit
zit met name in stedenbouwkundige en landschappelijke aspecten. Er
is in de Stuurgroep een eindrapportage vastgesteld met conclusies en
aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Gewenst resultaat

Trekker
Resultaten

Projecttitel

VP7 Gezamenlijke Data aanpak

Doelstelling/Programmalijn

Trekker
Resultaten

Doel is om alle betrokkenen bij VAB (beleidsmakers en uitvoerders,
VAB-eigenaren, -ontwikkelaars en -initiatiefnemers, omwonenden,
etc.) te voorzien van adequate en actuele gegevens, kennis en
informatie die de oplossing van de BAB opgave kunnen versnellen
Verkenning informatiebehoefte en beschikbare data
Uitgewerkte data-aanpak
Rob van Arkel
Data aanpak is in samenwerking met provincie Utrecht (Ilse Verwer)
uitgewerkt in drie sporen (beschreven in Notitie Gezamenlijke data
aanpak)
1. Dataregistratiebank VAB (onderdeel project VAB Contact)
2. Voorstel Regionaal Datacenter (in samenwerking met ICT
Campus)
3. VAB Data op Kaart (project Provincie Utrecht)

Projecttitel

VP9 Agrarische coaches en verkennen haalbaarheid Voucherregeling

Doelstelling/Programmalijn

Beschrijving van een project om te komen tot een concreet
uitvoerings- en financieringsplan voor de inzet van coaches en
adviesvouchers om ondernemers te ondersteunen bij de planvorming
rond bedrijfsbeëindiging en functieverandering
Plan van aanpak (in combinatie met lopend project
bedrijfsondersteuning RFV)
Verkenning interesse gemeenten en financiering
Rob van Arkel
Als onderdeel van VAB Contact uitgewerkt. In het Businessplan VAB
Contact is vastgesteld dat een voucherregeling geen toegevoegde
waarde heeft. In aansluiting met het project Agrocoaches (Netwerk
Salentein en Erfbegeleiders Provincie Utrecht) zijn in plaats van de
beoogde coaches de inzet VAB-adviseurs opgenomen in het plan.

Gewenst resultaat

Gewenst resultaat

Trekker
Resultaten

Projecttitel

VP10 VAB loket

Doelstelling/Programmalijn

Maken van een bedrijfsplan voor een VAB-loket en implementatie van
het loket op basis van afspraken met individuele gemeenten
Businessplan en financieringsvoorstel VAB-loket Voorstel
Rob van Arkel/ Gijs de Kruif
Als onderdeel van het project VAB Contact is een plan uitgewerkt voor
een informatieloket met registratiefunctie. Het loket wordt per 1
januari 2020 conform het voorstel geïntegreerd met het Agroloket
van het Landbouwnetwerk regio Foodvalley

Gewenst resultaat
Trekker
Resultaten
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Bijlage 3. Documenten en rapportages
Als resultaat van of nauw gelieerd aan het programma VAB zijn de volgende
documenten beschikbaar (hyperlink p.m.):
1. Projectenboek Programma VAB 2017
2. Strategiedocument VAB | Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB
| Versie 2.0-def. | Mei 2019
3. Projectenboek 2019 Samen slimmer, sneller en efficiënter aan de slag met VAB 2019
4. Samenvatting Strategiedocument VAB 2019 | juni 2019
5. Voortgangsrapportage VAB programma Regio’s Amersfoort en Foodvalley
september 2019
6. De VAB-opgave in de provincie Utrecht | Kadaster, Wageningen Economic Research,
Wageningen Environmental Research i.o.v. Provincie Utrecht
7. Nadere analyse VAB Alterra, WageningenUR
8. Functieveranderingsbeleid Regio Food Valley 2016’ Regio Foodvalley
9. Menukaart Regio Foodvalley
10. Onderzoek VAB-opgave Barneveld Edith de Ruiter onder auspiciën van programma
VAB (2017)
11. Onepager ’De fiscale afrekening’ Fiscaliteit VAB t.b.v. bezoek TK leden (feb 2019)
12. Drie rapportages HU Utrecht: Eindverslag Circulaire Stal (2019), Rapportage
Materialenpaspoort (2020), Verslag Stromenanalyse Vrijkomend agrarisch vastgoed
(2018)
13. Tussentijdse rapportage Circulaire Toekomst-Vrijkomende Agrarische Bebouwing
(CT-VAB) en financiële verantwoording (2020)
14. Eindrapportage “Circulaire Toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing” met
diverse onderliggende documenten
a. Rapport: Circulaire ketens sluiten (maart 2020)
b. Rapportage: Businesswaarde model (maart 2020)
c. Rapportage onderzoek naar regelgeving (maart 2020)
d. Rapportage onderzoek naar financiering (maart 2020)
e. Eindrapportage POP3 project Circulaire toekomst VAB (november 2020)
f. Eindrapportage ‘Ontwerp van een nieuwe circulair te bouwen stal (oktober
2020)
g. Eindrapportage Berekenen CO2-reductie (oktober 2020)
h. Eindrapportage Uitwerking onderzoek naar regelgeving (november 2020)
15. Verslag Platformbijeenkomst 1
16. Presentaties Platform VAB Platformbijeenkomst/Expertmeeting ‘Financiële en fiscale
aspecten VAB’ 2 juli 2020
17. Webcast Expertmeeting ‘Financiële en fiscale aspecten VAB’ 2 juli 2020 (alleen via
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=L-6IcV7AJ-0 )
18. Communicatie (bewustwordingsplan) VAB (mei 2020)
19. Plan van aanpak/ businesscase VAB-Contact |31 maart 2020
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20. Memo Eindresultaten Experimenten VAB |17 september 2019 met 3 onderliggende
verslagen van experimenten in ‘Scherpenzeel, Renswoude en Barneveld’
21. Handvatten voor maatwerk VAB (2019)
22. Eindrapportage fase 1 Beleidsmatige samenwerking en visievorming (sept 2020)
23. Eindrapportage fase 2 Poolen van kennis en capaciteit (sept 2020)
24. Notitie: Voorstel gezamenlijke data aanpak (na instemming SG concept aug 2020
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