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Onderwerp Statenbrief:
Eindrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012-2019
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor
gebiedsontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 hebben Provinciale Staten (PS) een programmaplan
vastgesteld. Het centrale doel van het programma is een gebundelde inzet van middelen (financiën,
bestuurskracht, kennis) om een aantal te selecteren gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere
grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Onder het IGP 2012-2019 vielen twee financiële instrumenten:
investeringsbudget en procesgeld. Investeringsbudget voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen
bovenop investeringen uit andere programma's, dit versterkte de integraliteit en zorgde voor daadwerkelijke
uitvoering. Procesgeld voor onder andere gebiedsverkenningen, financiële haalbaarheidsstudies en
werkconferenties. Deze eindrapportage geeft inzicht in de resultaten en ervaringen van de afgelopen 8 jaar.
Voorgeschiedenis
Het Programmaplan IGP 2012 — 2019 is in 2012 vastgesteld door PS. Met jaarlijkse voortgangsrapportages
wordt vanaf 2013 inzicht geboden in de bereikte resultaten bij de uitvoering van het IGP. Inzet van
investeringsbudget is per gebied altijd via een Realisatieplan ter vaststelling voorgelegd aan PS. Met de
eindrapportage rond het IGP deze programmaperiode af.
Essentie / samenvatting:
Met het IGP is bijgedragen aan 22 gebiedsontwikkelingen, in lijn met het centrale programmadoel. De wijze
waarop de bijdrage is geleverd, is maatwerk per gebied en varieert van support bij het leggen van verbindingen
intern en extern, tot substantiële investeringen om de financiering en daarmee de realisatie voor elkaar te krijgen.
Gebieden kwamen bij het IGP in beeld als de aanpak via al lopende (sectorale) programma’s te weinig integraal
was om resultaten te kunnen boeken of als partners de provincie vroegen om een afgestemde aanpak in ‘hun’
gebied. In zeven gebieden is investeringsbudget ingezet bovenop investeringen uit andere programma’s en
samen met andere partijen. Gedurende de looptijd van het IGP verschoof steeds meer de aandacht naar het
verbindend proces, waar nodig ondersteund met procesgeld. Deze voorbereidende stappen voorafgaand aan de
uitvoering zijn cruciaal. Zonder een zorgvuldig en verbindend proces met alle betrokkenen wordt de

uitvoeringsfase niet gehaald. Hierbij zijn het gezamenlijk bepalen van de gewenste ontwikkelingsrichting,
financiële haalbaarheid en draagvlak belangrijk. Voorbeelden zijn onder andere de A12 Zone, Salmsteke
Ontkiemt! in Lopik en Amelisweerd - Rhijnauwen - Vechten
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het IGP heeft bij 22 gebiedsontwikkelingen voor integratie en realisatie van provinciale beleidsdoelen op
gebiedsniveau gezorgd, waarbij partners de provincie hebben ervaren als constructieve en effectief opererende
overheid.
Financiële consequenties
De eindrapportage van programmaperiode 2012-2019 heeft geen financiële consequenties. Een overzicht van de
besteding van de middelen, die binnen de begroting zijn gebleven, staat opgenomen in de eindrapportage.
Vervolgprocedure / voortgang
Voor het vervolg van het IGP is vanaf 2020 (structureel) procesbudget beschikbaar (€352.000,-).
Er is vanaf 2020 geen nieuwe voeding meer van de IGP – reserve (het investeringsbudget). De bestaande IGP reserve is grotendeels opgeheven, met uitzondering van de reservering van 5 miljoen euro voor drie
gebiedsontwikkelingen waar al verkennende gesprekken liepen en bestuurlijke verwachtingen zijn geschept.
Voor gebied Salmsteke hebben Provinciale Staten in het voorjaar 2020 al €1 miljoen uit de reserve IGP
beschikbaar gesteld. Voor de overige 4 miljoen voor deeltraject Culemborgse Veer – Beatrixsluis van de Sterke
Lekdijk en Kop van Isselt/ Zone Spoor en Eem in Amersfoort volgt nog een Realisatieplan.
Voortbouwend op de ervaringen van de afgelopen jaren zal de nadruk bij de nieuwe aanpak van het IGP op de
procesondersteuning komen te liggen, rekening houdend met nieuwe accenten in de (ontwerp) - Omgevingsvisie.
De aanpak wordt in nauwe samenhang met een aantal andere ruimtelijke ontwikkelingsinstrumenten / expertises
(innovatie fysieke leefomgeving, de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, ruimtelijk ontwerp, de ruimtelijke
agenda gemeenten en het spoor ‘Aanpassen manier van werken’ van het programma Implementatie
Omgevingswet) verder uitgewerkt en in de tweede helft van 2020 vastgesteld. Totdat de nieuwe aanpak is
vastgesteld wordt de procesondersteuning in de gebieden op basis van de criteria uit het programma IGP 20122019 voortgezet. Investeringsbudget blijft wel een belangrijk aandachtspunt bij integrale gebiedsontwikkelingen.
Voor het vervolg is het de uitdaging sectorale budgetten in één gebied in samenhang in te zetten. Dit vraagt een
goede interne voorbereiding en (bestuurlijke) afstemming, elk sectoraal budget heeft zijn eigen doelen, criteria en
procedures. En voor sommige gebiedsopgaven, denk aan het gebied de A12-zone, is het de verwachting dat de
investeringen de sectorale budgetten zal overstijgen en wordt het een begrotingsvraagstuk. Dat vraagt om een
gedegen planning en heeft mogelijk gevolgen voor de flexibiliteit en snelheid waarmee de provincie kan handelen.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennis te nemen van de eindrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012-2019
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

