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Geachte heer Mommaas, tu 1" \\o-
ln de opgave Vitaal Platteland uit het lnterbestuurlijk programma (lBP) werken ministeries,
provincies, waterschappen en gemeenten samen als een overheid aan de ambitie:

"economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland". Hiervoor zijn we in 15

kansrijke gebieden aan de slag. Om gezamenlijk te leren en ontwikkelen op deze

vernieuwende aanpak, willen wij ons programma laten evalueren. Hierbij willen we geen

toetsing achteraf, maar tussentijds leren en evalueren van onze aanpak, zowel op landelijk

als op gebiedsniveau.

Op ons initiatief zijn wij vanaf december 2018 in gesprek hierover en in navolging hierop

verzoeken wij het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) een lerende evaluatie uit te

voeren t.b.v. het lnterbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (lBP VP). Wij hechten zeer aan

de onafhankelijke rol die het PBL heeft. ln uw concept plan van aanpak d.d. 28 februari 2019

lezen wij het dubbele doel van de lerende evaluatie goed terug. Namelijk aansluiten bij de

vraagstukken in de 15 gebieden om hen te laten leren en reflecteren op hun bottom up

aanpak en collectief landelijk te leren op interbestuurlijk samenwerken, waarbij wij de

inhoudelijke vraagstukken als motor voor de interbestuurlijke samenwerking zien. i

Wij vragen u, in aanvulling op uw plan van aanpak, om extra aandacht te schenlen aan een

aantal vraagstellingen die voor ons van belang zijn. Deze hebben wij in april 2019 mondeling

met u gedeeld:

o Hoe sluiten we aan op de verander energie in de samenleving, slagen we daarin met

onze aanpak?
o Lukt het ons om synergie te vinden op de diverse transities die spelen op het platteland

en komen we los van de sectorale invulling? En weten we daarmee aan te sluiten bij de

integrale belevingswereld van de mensen die wonen, werken en recreëren in de 15

gebieden.

o Op welke wijze geven wij invulling aan het interbestuurlijk samenwerken en hebben wij

met elkaar daarin taal, begrip en een andere manier van werken ontwíkkeld?

Explicitering is belangrijk voor ons, zowel op inhoud als proces.
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o Laat zien hoe we het doen, hoe we het wel of niet voor elkaar krijgen en zoek daarbij de
scherpte op.

Verder zouden wij u willen vragen om de verschillende (lerende) evaluaties die u op dit
moment uítvoert, zoals voor de Regiodeals en het Natuurpact, of uit gaat voeren te
benutten voor deze lerende evaluatie.

Zoals besproken, hechten wij eraan dat de uitkomsten van deze lerende evaluatie worden
gepubliceerd, zodat ook andere partijen kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken
van de inhoud.

Contactpersoon vanuit het programma IBP VP is mw. O. van Kalles, programmamanager IBP

VP. Overleg vindt plaats binnen de interbestuurlijke werkgroep Kennis en Onderzoek van het
IBP VP. Namens onze vier partijen zal het ministerie van LNV de financieel administratieve
afhandeling verrichten.

Tot slot beseffen wij ons terdege dat de onderzoektijd kort is. Toch hopen we eind 2020 een
zo goed mogelijk beeld te krijgen over hoe wij de interbestuurlijke samenwerking kunnen
verbeteren om de inhoudelijke opgaves verder te kunnen helpen. En daarbij adviezen,
aanbevelingen te krijgen hoe wij als één overheid met de mensen die wonen, werken en

recreëren op het platteland verder kunnen werken aan een vitaal platteland.

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw inzet en kijken uit naar de {tussentijdse) opbrengst
van de lerende evaluatie IBP VP.

Met vriendelijke groeten,
namens de 4 opdrachtgevers voor het landelijk programma IBP VP,

Edward Stigter

Unie van W
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