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Geachte heer Ter Haar,  
 
In april 2020 is uw tussenrapport ‘Nederland heeft één overheid nodig’ verschenen met daarbij de uitnodiging met 
elkaar in gesprek te gaan. Vanuit het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) hebben we nu zo’n 2 jaar 
ervaring met interbestuurlijke samenwerking en wat dat van partijen vraagt. Daarom willen wij u graag casuïstiek 
meegeven voor uw eindrapport dat komende zomer verschijnt. In onze reactie richten wij ons vooral op de financiële 
verhoudingen en het financiële instrumentarium, omdat dit illustreert hoe het huidige instrumentarium knelt en impact 
heeft op de manier van samenwerken. 
 
Casus IBP-VP 
De grote opgaven waar overheden voor staan vragen om een gezamenlijk optreden (‘werken als één overheid’). Dat 
geldt zeker ook voor het landelijk gebied, waar diverse opgaven op gebiedsniveau samenkomen. De vier overheden 
(Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen) en vaak ook maatschappelijke partijen en ondernemers zijn hier sinds 
2018 in vijftien gebieden concreet mee aan de slag. Elk van de plannen is uniek, geeft gebied specifiek invulling aan 
landelijke en regionale beleidsdoelen en draagt bij aan de grote opgaven van het moment, zoals kringlooplandbouw, 
natuur en biodiversiteit, veenweideproblematiek, emissiereductie (waaronder stikstof), bodemvruchtbaarheid en 
wateropgaven. Een groot aantal van de patronen die uw tussenrapport beschrijft, zijn ook voor ons in het IBP-VP 
herkenbaar. 
 
Financiering gebiedsplannen 
Voor de financiering van de plannen in de vijftien IBP-VP gebieden stellen alle partijen geld beschikbaar. De bijdrage 
vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zal na de zomer van dit jaar via een specifieke 
uitkering (SPUK) aan de provincies ter beschikking worden gesteld. Dit is de uitkomst van een proces, waarin gezocht 
werd naar een vorm die recht doet aan interbestuurlijk samenwerken gebaseerd op gelijkwaardig partnerschap. Deze 
uitkomst is voor alle partijen niet ideaal. We hebben op basis van het uitzoekwerk van afgelopen maanden moeten 
constateren dat de gelijkwaardige interbestuurlijke samenwerking die wij met het IBP-VP voor ogen hebben geen 
ruimte laat voor een decentralisatie-uitkering (DU). Deze zoektocht heeft in een aantal gebieden tot stagnatie geleid en 
de gelijkwaardige samenwerking onder druk gezet.  
 
Bij de start van het IBP-VP in juli 2018 zijn landelijke samenwerkingsafspraken getekend door de minister van LNV en 
vertegenwoordigers van de koepels (IPO, VNG en UvW). In deze samenwerkingsafspraken is vastgelegd dat partijen 
samen voor de opgaven in het landelijk gebied aan de lat staan, vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheden. De 
fondsbeheerders concluderen echter dat de samenwerkingsafspraken de beleids- en bestedingsvrijheid van de 
provincies inperken, omdat deze verder zouden gaan dan een algemeen doel. Dit is op zichzelf al niet compatibel met 
een DU. Daarnaast concluderen de fondsbeheerders dat LNV in het geval van een DU niet betrokken mocht zijn bij het 
opstellen van de IBP-VP gebiedsplannen en dat LNV invloed kan uitoefenen op de sturing en op de activiteiten om de 
plannen uit te voeren en dat daarmee invloed kan worden uitgeoefend op de besteding van de LNV-middelen.  
 
Wij menen dat afstand nemen van de landelijke samenwerkingsafspraken en van de gelijkwaardige samenwerking in de 
IBP-VP gebieden, niet past bij de werkwijze van het IBP-VP. Bovendien zou het geforceerd uitsluiten van beïnvloeding 
die door samenwerking plaatsvindt, geen recht doen aan de resultaten die deze interbestuurlijke samenwerking al 
heeft opgeleverd. Dit leidt ertoe dat de middelen via een SPUK ter beschikking worden gesteld, hoewel dat niet de 
voorkeur had vanwege de bijbehorende verantwoordingsplichten, administratieve lasten en het ongelijkwaardige 
karakter van dit type regeling.  
 
Blik naar voren 
Momenteel is nieuw instrumentarium in ontwikkeling (zgn. uitkering gezamenlijke opgave of UGO in het kort) en de 
vraag is of dit de oplossing biedt voor het werken aan integrale gebiedsgerichte processen. De regionale schaal is het 
niveau waarop inwoners, ondernemers en gebruikers de effecten ervaren van de uitwerking van beleid. Het vormgeven 
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van transitieopgaven in het landelijk gebied pakken wij binnen het IBP-VP interbestuurlijk, opgavegericht en 
gebiedsgericht op. Naast een gedeeld beeld van de opgaven en een gezamenlijke visie op het ontwikkelperspectief van 
een gebied, vraagt dit om een adaptieve uitvoeringsstrategie en wendbaarheid in je instrumentarium. Het Planbureau 
voor de Leefomgeving (PBL) i.s.m. VU/Athena Instituut voert op ons verzoek een Lerende Evaluatie uit en volgt ook 
onze zoektocht naar passend instrumentarium. Ook zij zien dat de huidige financiële instrumenten ongeschikt zijn voor 
interbestuurlijke samenwerking (gelijkwaardig partnerschap). Hierdoor komen we niet goed los van ‘je gaat erover of 
niet’, terwijl de praktijk binnen IBP-VP en de 15 gebieden anders is. 
 
Wij leren bij het IBP-VP wat het belang is van een open houding in gelijkwaardige samenwerking en via dynamisch 
programmeren op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking, om zo proberen weg te blijven van ‘potjes 
najagen’. Tegelijkertijd leren we ook dat instrumentarium, zoals hierboven beschreven, in de weg kan staan om die 
werkwijze in praktijk te brengen. Wij hebben behoefte aan een gesprek om onze ervaringen en concreet uit gebieden 
met u te delen en denken graag mee over passende instrumenten, die het werken als één overheid stimuleren. 
 
De ervaringen van het IBP-VP zijn te volgen op www.werkplaatsvitaalplatteland.nl 
Meer informatie over de Lerende Evaluatie op www.pbl.nl/vitaal-platteland 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Dhr. Brenkman (Interprovinciaal Overleg) 
Mw. Peters (Unie van Waterschappen) 
Dhr. Band (Ministerie van LNV) 
Dhr. Vermuë (Vereniging van Gemeenten) 
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