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INLEIDING 

 
Op 19 mei 2015 is het coalitieakkoord ‘In Verbinding’ 2015-2019 overeengekomen.  

Op grond van het akkoord is samen met GS en de organisatie een Strategisch Kader en 

implementatiedocument opgesteld dat voortbouwt op het akkoord. Dit document bestaat uit: 

1. Hoofdstuk 1: Een korte beschrijving van de opgaven in de provincie en de strategische pijlers, 

tezamen het “Strategisch Kader” voor de komende vier jaar. Het kader kan worden gezien als de 

kapstok van het coalitieakkoord 2015-2019 en leidraad om activiteiten aan te kunnen ophangen 

en te prioriteren. Ook is het de basis voor P&C producten en primaire processen en reeds 

opgenomen in de begroting van 2016. 

 

2. Hoofdstuk 2: Vier uitgangspunten die centraal staan bij de concretisering van de vernieuwende 

werkwijze zoals aangekondigd in het coalitieakkoord: “In onze werkwijze richten we ons op 

inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, we worden meer zichtbaar en een beter 

toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en transparant te zijn in onze 

werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan wij in een vroeg stadium 

luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van inwoners”1 

 

3. Hoofdstuk 3: Een beschrijving van een aantal opdrachten die illustratief zijn voor de uitvoering 

van het coalitieakkoord met bijbehorende vernieuwde werkwijze. Het gaat om een dynamische 

lijst waar opdrachten aan toe kunnen worden gevoegd als daartoe aanleiding is.  

  

                                                        
1 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 
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HOOFDSTUK 1  VISIE OP PROVINCIE UTRECHT EN STRATEGISCHE PIJLERS VOOR 2015-2019 

 
1.1. DE STAAT VAN PROVINCIE UTRECHT EN OPGAVEN IN ONZE REGIO 2 

 

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De provincie is een vitale economische regio. Mensen 

wonen hier graag, de economie is sterk (we zijn voor de tweede keer aangemerkt als de meest 

competitieve region van Europa), er is een diversiteit aan mooie (stads)landschappen met veel 

beleefbaar cultureel erfgoed en natuur. Om onze positie als meest competitieve regio te behouden 

moeten de vestigingsfactoren sterk en kwalitatief hoogwaardig zijn. Enkele feiten op een rij: 

 Utrecht heeft een van de laagste werkloosheidscijfers van Nederland 

 Utrecht heeft de laagste (jeugd)werkloosheid en de hoogst opgeleide bevolking van Nederland 

 Het Bruto Regionaal Product (waarde van alle geproduceerde goederen en diensten) ligt ruim 16% 

 boven het landelijk gemiddelde 

 Het percentage mensen dat deelneemt aan het arbeidsproces is het hoogste van Nederland (74,2%) 

 Utrecht heeft van alle provincies de grootste instroom werknemers die buiten de provincie wonen 

 Er is meer werk aanwezig dan beroepsbevolking: dit leidt ook tot meer mobiliteit 

 Utrecht is relatief gezien grootste groeier van Nederland (inwoners groei 2002 - 2015 bedroeg 28%). 

 

De belangrijkste succesfactoren van onze regio zijn: een aantrekkelijke stad, een gevarieerd 

landschap, een jonge en hoog opgeleide bevolking en een grote kennis- en dienstensector. Ook door 

de centrale ligging en door de aanwezigheid van veel kennisinstellingen heeft de provincie een grote 

aantrekkingskracht om in te wonen, te werken en te studeren. Dit succes willen we continueren. 

Waar vraagstukken ontstaan denken we in mogelijkheden en kansen samen met onze partners. Waar 

het provinciaal belang vraagt om actief handelen en keuzen maken, doen we dat. 

 

Dit succes stelt ons wel voor uitdagingen. Door de centrale ligging is Utrecht de draaischijf van 

Nederland, elke dag verplaatsen zich veel mensen in en uit de provincie. De Staat van Utrecht laat 

zien dat autoritten in de regio gemiddeld 18% vertraging oplopen. Bijna een derde deel van de 

fietsritten in de regio zijn vertraagd (dat zijn fietsritten die 14% of langer duren dan je zou mogen 

verwachten). Dat op een aantal plekken de luchtkwaliteit in de provincie nog niet voldoet aan de 

wettelijke normen, beschouwen wij als een uitdaging.  

 

Tot slot heeft Utrecht net als andere provincies te kampen met groeiende leegstand. In 2030 wordt 

verwacht dat landelijk 60 miljoen m2 vastgoed overtollig zal zijn3. In de provincie Utrecht is de huidige 

kantorenvoorraad 6,3 miljoen m2 waarvan 1,0 miljoen m2 leeg staat, terwijl er nog 1,3 m2 gepland 

staat om te bouwen4.  Van de 2 mio m2 detailhandel staat in 2014 5,5% leeg, dat is 7,8% van de 7.500 

verkooppunten5.  Ook leegkomend maatschappelijk vastgoed (schoolgebouwen, zorginstellingen, etc) 

                                                        
2 “Staat van Utrecht 2014 Investeren in een Topregio  
3
 Inschatting o.a. uit bouwstenen voor sociaal, april 2014 

4
 STEC onderzoek 2012 (momenteel wordt gewerkt aan een update) 

5
 Rapport Q&A 2015 
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is een forse opgave. Hoewel de totale leegstandcijfers iets onder het landelijk gemiddelde liggen, kan 

de snel groeiende leegstand negatieve gevolgen hebben voor de economische positie, de ruimtelijke 

kwaliteit en de leefkwaliteit. 

 

Als het gaat om het opwekken van duurzame energie ligt er nog een grote taak. In de provincie wordt 

nog maar 2,1% van onze energie duurzaam opgewekt, terwijl dit landelijk al 4% is, zo blijkt uit de 

Staat van Utrecht. De regio is daarmee nog een eind verwijderd van de landelijke afspraken (14%) en 

provinciale doelstellingen (10%) voor 2020. 
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1.2. STRATEGISCHE PIJLERS COALITIEPROGRAMMA 2015-2019 

 

 Missie Utrecht Topregio 

De provincie Utrecht is een sterke regio in het hart van Europa. Twee keer achter 

elkaar, in 2010 en in 2013 stond Utrecht op de eerste plaats van de EU Regional 

Competitiveness Index. Deze positie heeft Utrecht te danken aan een evenwichtig 

economisch profiel, kennisinstellingen met een wereldwijde reputatie, een 

uitzonderlijk hoog opleidingsniveau, de centrale ligging en uitstekende 

bedrijfslocaties. Dankzij de diversiteit aan mooie (stads)landschappen met veel 

beleefbaar cultureel erfgoed en natuur, wonen, werken en recreëren 

mensen hier graag.  

Dit succes stelt ons ook voor uitdagingen. De bereikbaarheid, betaalbaarheid van 

woningen, luchtkwaliteit en de gezondheid en het welzijn van onze inwoners 

staan onder druk6. Om de gunstige situatie te behouden en te versterken werken we 

continu aan een duurzame groei met een goede balans tussen ruimtelijke, 

economische en sociale ontwikkelingen. Ook in de coalitieperiode 2015 - 2019 

werken wij aan de aantrekkelijkheid van de provincie. Dat is het doel van ons beleid 

en onze uitvoeringsprojecten. Dit willen wij doen door te verbinden, bij te dragen aan 

transformaties en systeemveranderingen en vooral door te realiseren: focus op onze 

kerntaken en deze waar nodig versterken. 

                                                        
6
 Citaat “Staat van Utrecht Investeren in een Topregio” website, n.a.v. Staat van Utrecht rapport 2014 
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Propositie  1. Utrecht verbindt 
Wij zetten onze koers door in verbinding met inwoners en onze partners (bedrijven, 

instellingen, maatschappelijke organisaties en mede-overheden). De samenleving 

verandert en we kunnen het als overheid niet alleen. Het maatschappelijk 

middenveld neemt steeds vaker initiatief om zelf zaken te regelen en te organiseren. 

De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en 

steeds meer een gelijkwaardige speler tussen andere maatschappelijke spelers in 

netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 

inwoners. In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol 

waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben vertrouwen in de samenleving, 

in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor 

daadkracht zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale 

vraagstukken op te lossen.7 

Strategie In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners, 

ondernemers en diverse samenwerkingsverbanden, we worden meer zichtbaar en 

een beter toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en transparant te 

zijn in onze werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan wij 

in een vroeg stadium luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van (netwerk) 

organisaties en inwoners. De werkwijze en besluitvorming van de provincie komt 

daarmee dichter bij de inwoners te liggen. Wij zullen daarin aan verwachtingen-

management doen over de inbreng van kennis en ideeën in relatie tot 

besluitvorming: inbreng is van toepassing op de onderwerpen die zich daarvoor 

lenen.8 

Doelstelling Onze wijze van samenwerking is herkenbaar als “Het Utrechtse Model”. 

1. De impact van ons handelen, krijgt voor inwoners een duidelijkere meerwaarde 

en wordt zichtbaarder door: 

a. in ons werk vaker en intensiever het contact met inwoners te leggen 

b. vernieuwende vormen van participatie toe te passen  

2. De provinciale organisatie en het provinciaal bestuur zijn effectiever en 

efficiënter9 in het realiseren van doelen en resultaten door: 

a.  beter aan te sluiten op de omgeving als verbindende netwerkorganisatie10 11  

b. per opgave en situatie beter en bewuster de meest effectieve rol te kiezen en 

hier transparent in te zijn  

3. Grote opgaven waar de provincie zelf initiatiefnemer is, ontwikkelen en realiseren 

we in verbinding met onze omgeving. 

4. Middels jaarlijkse evaluaties met het werkveld en inwoners sturen we bij op 

bovenstaande voorgenomen doelen.  

 

                                                        
7
 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 

8 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 
9
 doelgerichter, betere kwaliteit, sneller, goedkoper 

10
 we zijn ons bestuurlijk en ambtelijk bewust van onze gelijkwaardige positie in een groeiende netwerksamenleving, we 

leggen slimme verbindingen tussen netwerken en coöperatieve netwerkverbanden uit diverse sectoren, streven naar 
moderne samenwerkingsconstructies, en leren van samenwerkingsmodellen van nieuwe generaties 
11

 Bij tussentijdse klanttevredenheidsonderzoeken onder klantenpanels scoren we op onderdeel 3 tussen de 7 en de 8 
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Propositie  2. Utrecht transformeert 

We zien grote vraagstukken en nieuwe trends op ons afkomen zoals de toenemende 

druk op het stedelijk gebied, druk op de betaalbaarheid van zorg, veranderende 

woon en zorg behoeften van ouderen, ander gedrag van mensen qua mobiliteit, 

toename van leegstaande gebouwen, een groeiende toestroom aan vluchtelingen, 

hogere urgentie om onafhankelijker te worden van fossiele brandstoffen.  

Veel van deze ontwikkelingen vragen om een andere rol met nieuwe accenten omdat 

de omgeving en gedrag van mensen onomkeerbaar verandert. Omdat het 

grensoverstijgende vraagstukken zijn die op grotere schaal moeten worden 

aangepakt, heeft juist hier de provincie een toegevoegde waarde. Wij gaan een 

aanjaagrol vervullen bij duurzame ontwikkelingen waar transformatie en 

systeemverandering nodig is, te beginnen met het aanjagen van schone energie en 

het terugdringen leegstand van vastgoed. Daarnaast zullen we blijven verkennen 

waar omwenteling nodig is. We zien de Staat van Utrecht als een belangrijke bron om 

dergelijke opgave te detecteren.  

Strategie We richten ons onder andere op het terugdringen van leegstand van vastgoed, zoals 

leegstand in de detailhandel, vrijkomend agrarisch vastgoed en maatschappelijk 

vastgoed. Vanuit onze provinciale rol en verantwoordelijkheid zullen we ons, samen 

met gemeenten beraden op mogelijke actieve interventiestrategieën, zowel lokaal als 

regionaal. De strategie en aanpak kan per sector verschillen. Anderzijds is het bij 

gebiedstransformatie belangrijk juist dwarsverbanden te leggen tussen 

leegstandsvraagstukken uit de diverse sectoren, om zo kansen te bundelen en 

concurrentie tussen ontwikkelingen te voorkomen.  

Een transitie naar schone energie en laag energieverbruik is noodzakelijk om een 

topregio te kunnen zijn en blijven. Een topregio die minder afhankelijk is van fossiele 

brandstoffen, zich duurzaam ontwikkelt en een bijdrage levert aan landelijke en 

Europese klimaatdoelen. We streven daarom naar versnelling, opschaling en 

dichterbij organiseren van initiatieven gericht op energiebesparing en duurzame 

energieopwekking. Dit doen we door op alle mogelijke ontwikkelingen in te zetten 

(én – én strategie) en aan te sluiten bij programma’s en strategieën van onze 

partners. Ook richten we ons op initiatieven die bijdrage aan vermindering van 

uitstoot in de verkeer en vervoerssector.  

Doelstelling In 2019 overzien we, gevoed door inzichten van partners, inwoners en 

kennisinstituten, de impact van de omwentelingen op ons provinciaal 

instrumentarium. 

 

Energietransitie:  

Het netto energieverbruik en de CO2 uitstoot in de Provincie Utrecht is in 2019 

verminderd door fors toegenomen energiebesparende maatregelen, efficiënter 

energieverbruik en extra maatregelen in verkeer en vervoer. We liggen in 2019 op 

koers om in 2020 de doelstelling van 10 % energieopwekking te halen.  
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Terugdringen leegstand (detailhandel, kantoren, maatschappelijk vastgoed en 

agrarisch vastgoed): 

1.  In 2019 zijn duidelijkere keuzes met de markt en overheden gemaakt voor de  

     ontwikkeling en doorontwikkeling van winkelcentragebieden en is de  

     kantorenmarkt gezonder.  

2.  De (leef)kwaliteit en veiligheid van binnenstedelijke gebieden waar sprake is van  

     onomkeerbare leegstand is verbeterd door transformatie van functies, gebouwen 

     en/of gebieden.  

3.  De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in gebieden waar agrarisch  

      vastgoed is vrijgekomen is verbeterd.  

4.  Gewaagd doel: In 2019 is het netto oppervlak m2 leegstand in binnenstedelijk  

     gebied niet toegenomen ten opzichte van 2015. 
NB: specifieke smart-doelen worden geformuleerd op projectniveau blz. 11 

 
Propositie  3. Utrecht realiseert 

In onze aanpak staan maatschappelijke opgaven centraal en wij zorgen ervoor dat de 

vraagstukken daadwerkelijk worden aangepakt. Wij zetten ons ingezette beleid 

voort12 met een sterk focus op uitvoering, zoals de uitvoering van het Strategisch 

Mobiliteitsplan, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Agenda Vitaal Platteland, Programma 

Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling, de realisatie van de Uithoflijn, realisatie 

van Erfgoedparels en de uitvoering van economisch beleid in samenwerking met 

Economic Board Utrecht. De samenleving vraagt steeds vaker om een daadkrachtige 

en transparante overheid, die resultaten boekt, toegankelijk is en bereid is kennis en 

gegevens te delen. Open data kunnen voor iedereen economisch rendement 

opleveren en dragen bij aan de democratie. Inwoners, maatschappelijke organisaties 

en ondernemers willen met de overheid, en dus ook het middenbestuur, in gesprek 

kunnen komen over onderwerpen die hen raken. Wij zijn open en transparant over 

onszelf en onze gegevens. Alle relevante documenten, gegevens en 

onderzoeksrapporten zijn eenvoudig te vinden. In onze dienstverlening hebben we 

duidelijke aanspreekpunten, die wij gaan versterken en optimaliseren. 

 

Strategie Wij zetten onze schouders onder vraagstukken waar wij als middenbestuur het 

verschil kunnen maken. Daarmee voorkomen we versnippering van beleidsaandacht. 

Ook brengen we nieuwe accenten aan op inhoud en werkwijze, passend bij de 

ontwikkelingen in de maatschappij. We blijven op zoek naar nieuwe aanpakken en 

instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid 

stimuleren. Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter 

ondersteuning daarvan. Daarin zijn we ook kritisch op onszelf: Het op elkaar 

afstemmen van projecten, meedenken met partners en doelgerichte inzet van 

instrumenten.13  

                                                        
12

 Hiermee bedoelen we ook taken die betrekking hebben op beheer, handhaving en toezichthouden  
13

 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 



Doelstelling Partners, stakeholders en inwoners ervaren de toegevoegde waarde van de 

provinciale bijdrage aan maatschappelijke opgaven: 

1. Onze samenwerkingspartners waarderen de provincie tussen 2015 en 2019 elk jaar 

meer als daadkrachtige en betrouwbare partner (met als streven een 8) hetgeen blijkt 

uit periodieke klanttevredenheidsonderzoeken. 

2. Inwoners en bezoekers waarderen het provinciaal grondgebied als een 

aantrekkelijke leefomgeving en aantrekkelijke recreatieve omgeving, hetgeen blijkt 

uit een periodiek onderzoek.  

3. Ondernemers waarderen onze regio als een aantrekkelijke leefomgeving en sterk 

verstigingsklimaat. 
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HOOFDSTUK 2  DE VIER UITGANGSPUNTEN VAN ONZE VERNIEUWENDE WERKWIJZE  

Ons bestuur en onze organisatie wil effectief zijn in haar aanpak en een maximale toegevoegde 

waarde hebben in de maatschappij. Het is daarom nodig voortdurend mee te bewegen met trends, 

maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven. IPO Kompas 2020 en het coalitieakkoord 2015-2019 

gaan nadrukkelijk in op de veranderende rol en werkwijze van de provinciale overheid en de 

Provincie Utrecht. 

 

In het coalitieakkoord 2015-2019 zeggen de coalitiepartijen hierover: 

“In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, we 

worden meer zichtbaar en een beter toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en 

transparant te zijn in onze werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan wij in 

een vroeg stadium luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van inwoners”14 

 

De vier belangrijkste uitgangspunten voor een professionele en moderne organisatie zijn: 

 

1. OPGAVEGERICHT  

De maatschappelijke opgaven en het streven naar een duurzame balans in de regio gelden als 

uitgangspunt in ons denken. We laten ons continu voeden door onze omgeving zodat we zicht 

houden op trends, kansen en bedreigingen, zonder onze focus te verliezen. We onderzoeken wat 

de toegevoegde waarde, rol en mogelijkheden zijn bij het oplossen van vraagstukken en het 

pakken van kansen. Deze zoektocht is vaak een proces samen met partners. “Wij beperken ons 

tot de vraagstukken waar wij als middenbestuur het verschil kunnen maken. Daarmee voorkomen 

we versnippering van beleidsaandacht”15.  

 

Een opgavegerichte benadering vraagt ook om integraal kijken naar een vraagstuk (economisch, 

fysiek en sociaal) en vraagt om het leggen van slimme verbindingen tussen mensen, 

oplossingsrichtingen en budgetten, zowel in- als extern.  

 

Opgavegericht werken betekent voor de organisatie dat zowel ambtelijk als bestuurlijk sterke 

samenwerking nodig is, besluiten integraal worden voorbereid en het College op diverse dossiers 

regelmatig samen optrekt. De verdeling van de portefeuilles nodigt reeds uit tot voortdurende 

integrale afweging.  

 

2. TOEGEVOEGDE WAARDE IN EEN NETWERKSAMENLEVING 

Onze provinciale bijdrage bij het oplossen van vraagstukken maakt steeds vaker onderdeel uit 

van een groter samenspel in een netwerksamenleving. Dat vereist een verbindende, open en 

flexibele houding van zowel de medewerkers als het bestuur. Aangezien een 

netwerksamenleving bestaat uit nieuwe initiatiefnemers die we vaak nog niet kennen, is het 

                                                        
14 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 
15 Tekst coalitieakkoord 2015-2016 pagina 3 
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nodig deze op te sporen en contact mee te leggen. Daarnaast is het nodig dat wij zelf beter 

gevonden worden door inwoners, initiatiefnemers en ideehebbers.  

 

Omdat provincie ook andere rollen heeft (toezichthouder, vergunningverlener, regie op 

ruimtelijke ordening) is het belangrijk hierover helder en transparant te communiceren. 

Overigens geldt ook bij de meer sturende rollen dat een verbindende houding effectiever is.  

 

3. INTERACTIE TUSSEN PS, GS, ORGANISATIE  

Het ‘globale’ coalitieakkoord geeft ruimte voor onze partners en PS om mede-invulling hieraan te 

geven: “We hebben bewust gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Dit biedt ruimte 

voor inbreng van de inwoners én de Staten. De Staten kunnen hiermee hun positie versterken, 

vaker het voortouw nemen, inwoners actief betrekken, bepalen welke thema’s op de provincie 

afkomen en dit bespreekbaar maken zonder dat daarvoor al concrete plannen of adviezen van GS 

voorliggen. Dit biedt ook ruimte voor wisselende meerderheden over andere dan in het akkoord 

opgenomen thema’s”16.  

PS heeft aangekondigd hieraan invulling te geven door het BOB-model te introduceren. Deze 

aanpak van PS heeft impact op de samenwerking tussen GS de organisatie en PS. Omgekeerd is 

het ook aan de organisatie en GS om PS vroegtijdig te betrekken bij beleidsvorming en nieuwe 

uitvoeringsprogramma’s.  

 

4. PROFESSIONEEL 

In onze aanpak ontwikkelen we ons een stap verder in onze professionaliteit. Intermenselijk 

betekent ‘professioneel’, Dat houdt in dat we onder andere toegankelijk zijn als bestuur en 

organisatie, een open houding hebben in werkprocessen en resultaten, afspraken nakomen 

(betrouwbare overheid) , ruimte, tijd en flexibiliteit in de organisatie bieden zodat we in een 

netwerkomgeving mee te kunnen bewegen, helderheid creëren over rollen en 

verantwoordelijkheden (in en extern). 

 

Instrumenteel betekent professioneel, onder andere; informatie op orde hebben en toegankelijk 

en bruikbaar aanbieden, heldere start maken bij processen door middelen van een 

opdrachtverstrekking, organiseren van regelmatige reflectie- en bijstuurmomenten van 

processen en projecten, professionele interactie tussen bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk 

opdrachtgever en opdrachtnemer, strategische sturing op provinciale doelen, middelen en 

menskracht en het financieel en doelbewustzijn van de organisatie. 

  

                                                        
16 Coalitieakkoord In Verbinding 2015-2019 pagina 2 
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HOOFDSTUK 3  LEEROMGEVING VOOR IMPLEMENTATIE STRATEGISCHE PIJLERS EN NIEUWE WERKWIJZE 

 
De strategische pijlers en werkwijze krijgen concreet handen en voeten bij de uitvoering van 
alle nieuwe en lopende projecten, programma’s en beleidsvorming. In dit hoofdstuk zijn enkele 
opgaven die illustratief zijn voor het coalitieakkoord uitgewerkt in opdrachten. Ze zijn 
illustratief omdat: 
1. het een nieuwe opgave / taak is, en/of 
2. er sprake is van nieuwe accenten of een verbreding, en/of 
3. de opgave illustratief is als vernieuwende werkwijze 
 

De bedoeling is dat we aan de hand van deze opdrachten een leeromgeving creëren waarbinnen 
we regelmatig evalueren of we qua vernieuwing op de goede weg zitten. Ook kunnen we in onze   
externe communicatie over de implementatie van het coalitieakkoord voorbeelden putten uit deze  
opdrachten. Het gaat nadrukkelijk om een dynamische lijst. De komende vier jaar kunnen extra  
opdrachten worden toegevoegd als hiertoe aanleiding is. Bijvoorbeeld een lopend proces dat in een 
fase komt waar een vernieuwde werkwijze wordt toegepast. Of een nieuwe opdracht op grond van 
een maatschappelijk ontwikkeling waar provinciale inspanning nodig is. Ook kunnen opdrachten 
worden afgevoerd, bijvoorbeeld wanneer het proces in een andere fase is gekomen en de uitvoering 
als reguliere uitvoering kan worden beschouwd. 
 
Opdrachtenset d.d.  13 januari 2016 

Nieuwe taak/opgave incl. toepassen nieuwe werkstijl 
Utrecht 

verbindt 

Utrecht 

transformeert 

Utrecht 

realiseert 

1. Energietransitie                                                          BOB
17

  x  

2. Aanpak leegstand:                           x  

 Kantoren 

 Agrarisch Vastgoed 

 Maatschappelijk Vastgoed 

 Detailhandel                                                     BOB 

   

3. Gezondheid en leefkwaliteit x   

4. Implementatie omgevingswet   x 

Nieuwe accenten, verbreding opgave, vernieuwende werkstijl 
Utrecht 

verbindt 

Utrecht 

transformeert 

Utrecht 

realiseert 

5.   Nieuwe accenten Agenda Vitaal Platteland                                                          

         Kleine kernen                                                            BOB 

  x 

6. Extra accenten voor samenwerking met EBU x   

7. Versterking aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt  specifiek 

gericht op (V)MBO 

x   

8. Integrale aanpak Binnenstedelijke Ontwikkeling   x 

9. Schaalsprong OV  x  

10. Bereikbaarheid Utrecht Science Park  x  

11. Toegankelijke informatie x   

Toepassen nieuwe werkstijl 
Utrecht 

verbindt 

Utrecht 

transformeert 

Utrecht 

realiseert 

12. Strategisch Financieel Instrumentarium   x 

13. Implementatie Strategisch Kader in een flow x   

                                                        
17  PS hebben op 21 september 2015 onderwerpen vastgesteld waar zij het BOB proces wilt toepassen. BOB staat voor 

Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming 
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OPDRACHT 1  ENERGIETRANSITIE 
 

Datum 16 september 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Pim van den Berg 
Naam concern opdrachtgever Cor Bontje 
Naam programmamanager Hans Kraaij 

 
 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 
Utrecht presteert onder de maat als het gaat om het opwekken van duurzame energie. In de provincie 

wordt nog maar 2,1% van onze energie duurzaam opgewekt, terwijl dit landelijk al 4% is, zo blijkt uit de 

Staat van Utrecht. De regio is daarmee nog een eind verwijderd van de landelijke afspraken (14%) en 

provinciale doelstellingen (10%) voor 2020!  

Ook is er nog een grote slag te maken in energiebesparing en efficient energiegebruik. Hiertoe zijn 

volop kansen. Enerzijds, omdat Utrecht zeer verstedelijkt is en bovendien het landelijk knooppunt is 

voor verkeer en vervoer. Juist bij bestaande bebouwing en bij mobiliteit is grote winst te halen. 

Anderzijds is de innovatiekracht in deze regio groot en zijn reeds coalities gevormd om samenwerking 

met betrekking tot de groene economie te stimuleren (waaronder het Economisch Board Utrecht).   

De afgelopen College periode 2011-2015 heeft Provincie Utrecht energie en duurzaam als 

vanzelfsprekend integraal aspect meegekoppeld bij diverse uitvoeringsprogramma’s en beleidsvorming 

zoals: 

 Programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (verduurzamen van 

bestaandevastgoed huursector en meekoppelen energiebesparende maatregelen bij 

ondersteuning nieuwbouwprojecten. 

 EBU (o.a. verankerd in overeenkomst stroomversnelling 0 op de meter koopwoningen en 

ambities met betrekking tot opzetten van regionale energieagenda). 

 Gemeentelijke Ruimtelijke Agenda’s (bijvoorbeeld tijdelijk inzetten onbenutte gebieden ten 

behoeve van opwekking zonne-energie). 

 PRS, ruimte markeren voor energieopwekking (wind en zon). 

 Agenda vitaal platteland (benutten daken agrarische bedrijven voor energieopwekking, 

biomassa). 

 Beleidsontwikkeling Bodem Water en Milieu en kadernota ondergrond (o.a.WKO). 

 Energiereductie provinciehuis, maatregelen in eigen bedrijfsvoering en aanbestedingen. 

 Europa, Interreg en Europese doelstellingen. 

 Industrie (vergunningverlening). 

In het coalitieakkoord 2015-2019 wordt gelet op de opgave in onze regio en de stagnatie in het 

bereiken van ambities en wordt de  intensivering van onze aanpak aangekondigd. 
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Probleemstelling   

 

De afgelopen College periode 2011-2015 heeft Provincie Utrecht geen extra accent gelegd op 

energie en duurzaamheidsdoelen, maar energie en duurzaam als vanzelfsprekend integraal aspect 

meegekoppeld bij diverse uitvoeringsprogramma’s en beleidsvorming. Gelet op de grote opgave 

blijkt toch meer samenhang en focus nodig te zijn. Om als provincie meer daadkracht te kunnen 

tonen is het nodig om:  

1. Het brede vraagstuk met betrekking tot de energieopgave en transitie met bijbehorende 

speelveld in beeld te hebben. 

2. Een helder en inspirerende organisatie-ambitie te hebben waar de provinciale 

inspanningen aan gerelateerd kunnen worden. 

3. Onze provinciale rol scherp te hebben (waar zetten we op in en hoe) .  

4. Meer samenhang te hebben tussen activiteiten vanuit diverse domeinen, middelen en 

portefeuilles, zodat activiteiten en netwerken elkaar versterken en beter kennis gedeeld 

kan worden. 

5. Adequater (sneller en slimmer) in te spelen op kansen die zich voordoen en 

voortbouwen op positieve initiatieven en trends (zoals circulaire economie) en zo 

resultaatgerichter te zijn. Dat betekent onder andere dat we moeten inzetten op: 

a. het bieden van ruimte aan experimenten van partijen / mensen die iets willen, met 

accent op “dichtbij” fijnmazig, zoals smart grids. 

b. het wegnemen van obstakels (zoals regelgeving) of hiervoor bij andere overheden t e 

lobbyen. 

c. het aangaan van allianties waar daadkracht en innovatiekracht zit . 

d. het pro-actief inzetten van provinciale instrumenten ter bevordering van 

energieopwekking en energiebesparing. 

e. het energieproof maken van ons eigen beleid (zoals omgevingsvisie) en 

bedrijfsvoering.  

 

Het voorstel is om met behoud van alle lopende processen een aanjager, ‘verbindingsmanager’ 

toe te voegen met de opdracht initiatieven te nemen die ertoe leiden dat onze inspanningen 

sterker en in samenhang worden uitgevoerd en gericht zijn op de hieronderstaande 

maatschappelijke doelen. De ‘verbindingsmanager’ treedt op als interne en externe eindregisseur 

over het totale pakket aan provinciale inspanningen.  

 

Doelstelling (maatschappelijke doelstellingen in de provincie Utrecht) 

 

Terugdringen van het netto energieverbruik en CO2 uitstoot in de Provincie Utrecht door in te 

zetten op energiebesparing, efficienter energieverbruik, en 10 % energieopwekking in 2020.  

Hieronder vallen o.a. subdoelen zoals: 

 Het nakomen van onze afspraak met het Rijk om uiterlijk in 2020 met 65,5 MWe bij te 

dragen aan de landelijke doelstelling voor windenergie). 

 Het opschalen van initiatieven met betrekking op energieneutrale woningen (0 op de 

meter) met als stip op de horizon 50.000 woningen in 2020. 
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Procesresultaten / deliverable / producten van de aanjager/coördinator 

 

1. Een helder omschreven organisatie-ambitie (gerelateerd aan de energie-opgave voor onze 

provincie): 

-  waarin voor de diverse domeinen zoals RO, mobiliteit, bodem, water, milieu,  

   binnenstedelijke en landelijk de provinciale inzet is bepaald; 

-  waar onze rol als provincie helder in doorklinkt; 

-  die door PS wordt onderschreven;  

-  die door alle GS-leden wordt omarmd;  

-  die bekend is bij onze partners;  

-  die als leidraad dient voor alle betrokken projectleiders. 

 

Acties zijn onder andere om: 

a.  Met de Griffie en PS een proces in te richten om het BOB-model toe te passen 

     (waaronder een planning van de uitwerking van het BOB-model met de verschillende  

     fases, verduidelijking van verantwoordelijkheden en welke stakeholders, inwoners en  

     dergelijke bij het proces kunnen worden betrokken). 

b.  Met GS een BBOT/inspiratiesessie te organiseren voor het bepalen van de gezamenlijke 

     ambitie. Denkbaar is om de ambitie van GS concreet te maken, door enkele 

     symbolische maatregelen te benoemen die betrekking hebben op ons gebouw en  

     bedrijfsvoering waar afrekenbare resultaten worden benoemd. 

NB; er dient samenhang te zijn tussen de beoogde regionale Agenda Duurzame Ene rgie en 

onze provinciale ambities. 

  

2. Inzicht in de omgeving; het totale krachtenveld + strategie van gemeenten. 

Een van de gewenste acties is om bij de 26 gemeenten de strategie en ambities op te 

vragen. 

3. Coalitie-voornemen uitwerken om met partners een aanjaagteam duurzame energie te 

formeren of aansluiting te zoeken bij een gelijk initiatief uit het werkveld. Het aanjaagteam 

krijgt ook een rol bij het verzamelen en delen van kennis over en praktijkervaring met 

duurzame energie. 

4. Ontwikkelen van een vernieuwende financiële strategie die flexibel is voor de inzet van 4 

mio provinciale middelen en 4 mio EFRO middelen (revolverend fonds, leningen, 

garantstellingen, processubsidie). 

5. Ontwikkelen en implementeren van een werkwijze binnen de provinciale organisatie die 

gericht is op het slim benutten van kansen en mogelijkheden in het werkveld, waarbij 

continue onderlinge uitwisseling van kennis en informatie plaatsvindt (met het werkveld 

en intern), activiteiten op elkaar zijn afgestemd en waar mogelijk worden gebundeld.  

6. Oplevering van een periodiek transparant overzicht van alle activiteiten, mijlpalen, 
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resultaten en inzet middelen, dat regelmatig met het werkveld, met PS en GS en de 

organisatie wordt gedeeld. 

7. Jaarlijks overzicht over de mate waarin de activiteiten bijdragen aan de energie-opgave en 

maatschappelijke doelstellingen in de provincie Utrecht. 

8. Monitoring dat tenminste de volgende coalitie-afspraken en initiatieven in de organisatie 

worden opgepakt en uitgevoerd: 

a. De Economic Board Utrecht (EBU) neemt het voortouw om samen met gemeenten, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties zoals NMU, corporaties, waterschappen en financiers om een 

regionale Agenda Duurzame Energie op te stellen voor het provinciaal grondgebied. Hierin 

worden afspraken gemaakt over de doelen, maatregelen en acties van alle partners, zowel over 

schone energie als energiebesparing.  

 

b. Samen met partners gaan we woning- en vastgoedbezitters aanmoedigen te investeren in 

energiebesparing. Met de bouwwereld gaan we onderzoek stimuleren naar slimme en 

betaalbare vormen van energiebesparing voor woningen.  

c. Ook in ons mobiliteitsbeleid gaan wij inzetten op energiebesparing. In de eerste plaats 

betekent dit stimuleren van de meest energiezuinige vervoerswijzen. Daarnaast zien wij 

mogelijkheden bij energiezuinige wegverlichting en lichtgevende belijning. Bij OV-concessies 

gaan wij sturen op energiezuiniger vervoer. 

d. Schone energie opwekken 

Wij houden ons aan de afspraak met het Rijk om uiterlijk in 2020 in Utrecht met 65,5 MWe bij 

te dragen aan de landelijke doelstelling voor windenergie. Hierbij houden wij vast aan de in de 

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie vastgestelde locaties. Voldoende draagvlak bij de 

gemeenteraad is voor ons een randvoorwaarde bij het realiseren van locaties voor schone 

energie. Zeker bij windenergie staat gebrek aan draagvlak de realisering vaak in de weg. Om het 

draagvlak te vergroten gaan wij bevorderen dat: 

i. bewoners in een vroeg stadium bij de planvorming worden betrokken; 

ii. serieus wordt gekeken naar inpassing en naar het voorkomen van overlast afgestemd op de 

beleving van de omwonenden en niet alleen naar de minimale wettelijke kaders; 

iii. inkomsten uit deze energie terecht komen bij de mensen die hinder ondervinden van de 

installaties;  

iv. coöperaties van bewoners een sterkere rol krijgen bij de invulling van de huidige afspraken 

over duurzame energie. 

 

In 2017 beoordelen wij of we naar redelijkheid kunnen verwachten dat we de met het Rijk 

afgesproken 65,5 MWe aan windenergie in 2020 kunnen halen. Voldoende draagvlak bij de 

gemeenteraad blijft daarbij een randvoorwaarde. Als het behalen van de afspraak met het Rijk 

niet waarschijnlijk is, zullen we aan de hand van de bevindingen op dat moment onze inzet 
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intensiveren.  

Naast windenergie zien wij in de provincie zeker kansen voor andere vormen van hernieuwbare 

energie. Wij zien vooral mogelijkheden voor zonne-energie en het gebruik van restwarmte. Wij 

steunen onderzoek naar schone energievormen. Daarbij denken we ook aan waterkracht- 

energie.  

Ook in de landbouw is er ruimte voor het opwekken van duurzame energie zoals bio-energie en 

zonne-energie. De bestaande regeling om asbestdaken te vervangen door zonnepanelen zetten 

wij voort. Wij bekijken hoe de belangstelling voor de regeling kan worden vergroot.  

Samen met het bedrijfsleven gaan we vraaggestuurde innovaties en slimme 

financieringsconstructies voor de opwekking en distributie van duurzame energie ontwikkelen. 

e. Handhaven  

De Wet Milieubeheer verplicht bedrijven tot slimme investeringen in energiebesparing met een 

korte terugverdientijd. Dat kunnen bijvoorbeeld innovatieve isolatieconcepten zijn, de 

grootschalige inzet van LED-verlichting of het gebruik van energiezuinige apparatuur. Omdat dit 

tot een flinke energiereductie kan leiden gaan we de naleving van deze verplichting actief 

handhaven.  

 

Afbakening   

 

Schaliegas is geen duurzame energiebron. Uit onderzoek van de provincie Utrecht blijkt dat de 

provincie geen geschikte locaties kent voor schaliegaswinning, zonder aantasting van landschap of 

grondwater.  Bovendien zijn de risico’s van schaliegaswinning onvoldoende bekend.  Zolang dit het 

geval blijft, zijn wij tegen de winning van schaliegas. 

Voor windenergie stellen wij geen subsidies beschikbaar.  

Randvoorwaarden 

 

 In het coalitieakkoord is bepaald dat meer formatie beschikbaar komt voor de energietransitie-

opgave. Specifiek wordt formatie gevraagd voor onze deelname-bijdrage aan een “aanjaagteam”. 

 De energietransitie vraagt om inspanningen en dus beschikbare FTE’s vanuit de gehele organisatie. 

Naast de directe opdrachten vanuit diverse afdelingen dient er ruimte te worden ingepland om 

onderling beter te kunnen afstemmen en tot een meer afgestemde aanpak te komen.   

 Daar waar grote opgaven liggen (bijvoorbeeld bij binnenstedelijke ontwikkeling en activiteiten 

omtrent energieopwekking zoals windenergie) is het voor het netwerkonderhoud en kennisdeling 

belangrijk dat een inhoudelijk deskundig procesleider uit de betreffende sector een rol in het 

aanjaagteam krijgt. 

 De verantwoordelijkheden voor de verschillende uitvoeringsonderdelen zijn belegd bij de 

afdelingen waar de opgave ligt. De opdrachtnemer heeft daarnaast een opdrachtgever waar 

verantwoordelijkheid voor concernbrede onderwerpen belegd kan worden en die ingezet kan 

worden als situatie moeten worden opgeschaald.  

 Ook tussen ambtelijk opdrachtgevers en bestuurlijk opdrachtgevers is het noodzakelijk regelmatig 

activiteiten op elkaar af te stemmen. 
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Kaders 

 

1. Het Strategisch Kader van het coalitieakkoord: De pijlers van het kader Utrecht verbindt, Utrecht 

transformeert en Utrecht realiseert zijn alle drie van toepassing. Dat betekent dat de processen in 

sterke verbinding met partners, inwoners en PS worden uitgevoerd, dat we streven naar een een 

radicale omwenteling van fossiele brandstof gebruik naar duurzame energie en dat we uit zijn op 

het realiseren van in gang gezet beleid.  

2. Onze basis is het landelijk ’Energieakkoord voor duurzame groei’. 

 

Afhankelijkheden   

 

In de periode juli 2015 zijn de komende mijlpalen geïnventariseerd. Hiertussen bestaan onderlinge 

relaties.  

 

Kritische succesfactoren 

 

Vanuit het verleden zijn door diverse sectoren externe relaties en netwerken opgebouwd. Het is 

belangrijk dat men overzicht heeft van elkaars netwerken afspraken en geplande mijlpalen, hier over en 

weer gebruik van maakt en contacten met deze relaties-netwerken op elkaar afstemt. In juni 2015 is er 

een actoren inventarisatie gemaakt. 

 

Beheersing  

 

Tijd  

Er lopen diverse sub-processen met eigen procesmijlpalen. Voor het hoofdproces is de planning om in 

2015 het beeldvormingsproces met PS en GS te hebben doorlopen en begin 2016 een heldere ambitie 

is geformuleerd die richting geeft aan de invulling en planning van de diverse sub-processen. 

 

Geld:  

8 mio incidenteel (waarvan 4 mio EFRO)  

 

Organisatie:  

1 FTE gedurende vier jaar + FTE bijdrage/inzet vanuit alle afdelingen 
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OPDRACHT 2 AANPAK LEEGSTAND 
 

Datum 14 oktober 2015 
Bestuurlijk opdrachtgever Bart Krol 
Coordinerend opdrachtgever Hugo Jungen 
Naam opdrachtnemers Aart Reurink; Marieke Fellinger; Hans Mertens; Annet van Biezen 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

In 2030 wordt verwacht dat landelijk 60 miljoen m2 vastgoed overtollig zal zijn (20 miljoen m2 

maatschappelijk vastgoed, waaronder zorginstellingen, scholen en rijksvastgoed, 15 miljoen vrijkomend 

agrarisch vastgoed, 20 miljoen m2 kantoren en 5 miljoen m2overig, waaronder detailhandel)18. In de 

provincie is de huidige kantorenvoorraad 6,3 miljoen m2 waarvan 1,2 miljoen m2 leeg staat, terwijl er 

nog 1,4 m2 gepland staat om te bouwen19.  Van de 2 mio m2 detailhandel stond in 2014 5,5% leeg (3,3% 

in 2004), dat is 7,8% van de 7.500 verkooppunten20.  Hoewel de totale leegstandcijfers iets onder het 

landelijk gemiddelde liggen, is de snel groeiende leegstand bedreigend voor de economische positie, de 

ruimtelijke kwaliteit en leefkwaliteit in de provincie Utrecht.  

Strategieontwikkeling en aanpak van leegstand is per sector (kantoren, detailhandel, maatschappelijk 

vastgoed en agrarisch vastgoed) verschillend. De processen zitten in verschillende fases, soms nog 

verkennend, soms aan het begin van beleidsvorming en soms al in de uitvoering. Onze provinciale rol 

kan per sector anders zijn. Ook het werkveld kan er anders uitzien en gelden verschillende (financiële) 

belangen. Tot slot zijn er ook verschillen in doelstellingen. Daarom wordt per sector een aparte 

procesaanpak opgesteld. 21 

 

Probleemstelling  

 

Leegstand (transformatieopgaven) is een majeur onderwerp in het huidige Collegeprogramma dat 

volop in de schijnwerpers staat en de volle aandacht van het concern vraagt. Zowel vanwege de 

innovatieve procesaanpak, als vanwege de gevoeligheden en impact op relaties met het werkveld.  

De leegstand-opgave wordt per sector verschillend aangepakt. Voor de meeste 

leegstandvraagstukken geldt dat de aanpak impact heeft op leefkwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en 

sociale veiligheid en het vestigingsklimaat. Een generiek doel van aanpak leegstand is daarom de 

leef en ruimtelijke kwaliteit van een gebied te waarborgen of te verbeteren. Daarnaast zijn er 

specifieke doelen per sector geformuleerd, bijvoorbeeld “een gezonde kantorenmarkt”  of “sterke 

winkelgebieden”. Per aanpak kan onze provinciale rol kan verschillen.  

 

1. Ondanks de verschillen in de aanpak kunnen de strategieën in de uitvoering sterk op elkaar  

    inwerken. Wanneer men bijvoorbeeld allemaal dezelfde transformatie-keuzes maakt  

    (bijvoorbeeld hotels, broedplaatsen of woningen) kan dit onderling met elkaar gaan  

    concurreren. Wanneer we in plaats van sectoraal naar het totale overschot aan vastgoed kijken  

                                                        
18

 Inschatting o.a. uit bouwstenen voor sociaal, april 2014 
19

 STEC onderzoek 2012 (momenteel wordt gewerkt aan een update) 
20

 Rapport Q&A 2015 
21

 Deze verschillende procesaanpakken worden op termijn als bijlagen toegevoegd aan deze overall opdracht.  
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    kunnen ook nieuwe inzichten ontstaan. Bijvoorbeeld dat er bij elkaar opgeteld gewoon meer m 2  

    leegstaand vastgoed is dan we op de lange termijn nodig hebben; wellicht moet er ook gesloopt  

    moet worden, of heeft de opstelsom van m2 geplande plancapaciteit nog impact op de strategie  

    rondom schrappen of toelaten van plancapaciteit per sector. Het is daarom belangrijk om ook  

    integraal en op groter schaalniveau het totale leegstandsvraagstuk te kijken .  

2. Daarnaast kan er ook over en weer veel van elkaar geleerd worden. Met meer en betere  

    kruisbestuiving in kennis, instrumentarium en werkwijze worden we effectiever in de aanpak.  

    Bij de kantorenaanpak is immers al veel ontwikkeld aan instrumenten  

    (structuurvisie/inpassingsplannen en omgang met planschade, kantorenloods/coach,  

    co-designsessies, kansenkaarten voor gebieden, wasstraat voor gebouwtransformatie  en inzet  

    van OMU). 

3. Tot slot komen we per sector soms dezelfde netwerken tegen. Het is van belang dat we richting 

    deze netwerken als één provincie optreden en transparant en eenduidig communiceren.  

 

Doelstelling  

 

Doel van de opdracht is om meer samenhang te creëren tussen de totale leegstands-opgave 

(kwantitatieve en kwalitatieve opgave) de strategie en aanpak. Daardoor worden de diverse 

sectorale aanpakken nog effectiever, houden we overzicht over de wisselwerking tussen de 

maatregelen en oplossingen en de totale leegstandsopgave en zijn we nog krachtiger en 

zichtbaarder naar het werkveld toe.  

 

Sturing op de hieronder genoemde inhoudelijke ER-doelen per sector is geborgd binnen de 

verschillende aanpakken:  

a. In 2019 zijn duidelijkere keuzes met de markt en overheden gemaakt voor de ontwikkeling en  

    doorontwikkeling van winkelcentragebieden, en is de kantorenmarkt gezonder.  

b. De (leef)kwaliteit en sociale veiligheid van binnenstedelijke gebieden waar sprake is van  

     onomkeerbare leegstand is verbeterd door transformatie van functies, gebouwen en/of  

     gebieden. 

c. De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in gebieden waar agrarisch vastgoed is  

     vrijgekomen is verbeterd.  

d. Gewaagd” inhoudelijk doel: in 2019 is het netto oppervlak m2 leegstand in binnenstedelijk  

     gebied niet toegenomen ten opzichte van 2015. 

 

Resultaat / deliverable / product  

 

De projectleiders hebben naast de sectorale leegstandaanpak een gezamenlijke extra opdracht, 

gericht op de verbinding tussen de diverse opgaven. Deze gezamenlijke opdracht bestaat uit:  

1. Organiseren van inspiratiesessies met management (CMT) en inspiratiesessies met 

bestuurders, met als doel de relatie tussen leegstands-opgaven te spiegelen en 

bijbehorende keuzevraagstukken en strategieën te bediscussiëren.  

2. Halfjaarlijkse oplevering van een totaal-overzicht met informatie over de stand van 

zakenvan de processen, doelen en resultaten, de onderlinge relaties tussen de strategieën 
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en aanpak, overzicht over de totale leegstandopgave en plancapaciteit. Dit overzicht is 

o.a. bedoeld voor coördinerend ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, kan gebruikt 

worden als bijsturingsmoment en kan gebruikt worden voor communicatie met externe 

partners. 

3. Het leggen van verbindingen tussen de opgaven en aanpak: strategie, inhoudelijk en 

instrumenteel (ruimtelijke instrumenten, financiële constructies en instrumenten, 

procesmatige instrumenten, communicatie-tools). 

4. Het signaleren en voorleggen van eventuele conflicterende maatregelen tussen de 

sectorale aanpak van leegstand aan ambtelijke opdrachtgevers en bestuurders . 

5.  Het signaleren van eventuele nieuwe leegstandvraagstukken (bijvoorbeeld landgoederen) 

aan bestuurlijk en ambtelijk coördinerend opdrachtgever.  

6. Organiseert jaarlijks een bijeenkomst “transformatie” om grotere lessen en inzichten breed 

te delen in de organisatie.  

7. Specifieke aandacht wordt gevraagd voor het leggen van verbindingen tussen 

instrumenten en financieringsconstructies.  

 

Afbakening   

 

De coördinerend opdrachtgever stuurt op de verbindingen tussen de opgaven, kennisdeling, 

creëren van integrale afwegingsmomenten en houden van het overzicht over het totaal. Voor de 

sectorale processen zijn verschillende opdrachtgevers benoemd.  

 

Randvoorwaarden 

 

Voor de uitvoering van de opdracht zijn beschikbare uren nodig, toegang tot informatie vanuit de 

diverse processen en tijd van medewerkers voor de nodige onderlinge afstemming.  

 

Kaders 

 

Het Strategisch Kader van het coalitieakkoord: De pijlers van het kader Utrecht verbindt, Utrecht 

transformeert en Utrecht realiseert zijn alle drie van toepassing. Dat betekent dat de processen in 

sterke verbinding met partners, inwoners en PS worden uitgevoerd, dat we streven naar een radicale 

omwenteling van vastgoedontwikkeling in relatie tot leegstand en dat we uit zijn op het realiseren van 

in gang gezet beleid, zoals de reeds in gang gezette kantorenaanpak. 

 

Afhankelijkheden   

 

PS heeft detailhandel opgevoerd als onderwerp voor het BOB proces. Dat betekent dat voor dit 

onderwerp een extra relatie ligt met PS. 
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Kritische succesfactoren 

 

De aanpakken zijn complex en vernieuwend en hebben daarom ruimte nodig om te kunnen 

ontwikkelen en experimenteren. 

 

Beheersing  

 

Tijd   

Gemiddeld 4 uur per week per projectleider voor verbinding, kennisdeling, afstemming, organisatie van 

diverse processen en oplevering van producten. 

 

Geld  

Immateriële kosten worden gedekt uit bestaande formatie en budgetten voor leegstand.  

  

Kwaliteit  

De producten zijn faciliterend en helpend en geven helder overzicht. 

  

Informatie  

De halfjaarlijkse overzichten worden ten behoeve van kennisoverdracht ook gedeeld met de gehele 

organisatie. 

  

Organisatie  

Voor de uitvoering van deze opdracht vormen de projectleiders van de sectorale aanpakken een 

netwerkgroepje. Naast de opdrachtgevers voor de verschillende leegstand-aanpakken wordt een 

coördinerend opdrachtgever aangewezen die stuurt op de verbindingen tussen de opgaven, 

kennisdeling in de organisatie, creëren van integrale afwegingsmomenten (ambtelijk en bestuurlijk) en 

houden van het overzicht over het totaal. 

  

Risico’s  

De opdracht moet helpend zijn en leiden tot effectiviteit en kwaliteit van de diverse 

transformatieprocessen en geen extra bureaucratie of overkill aan overleggen met zich 

meebrengen. 

 

De kans dat de omgeving een ambtelijk aanspreekpunt voor alle aanpakken zoekt in plaats van  

het aanspreken van een netwerkgroepje is reëel. In dit geval kan onderling worden afgesproken 

wie het aanspreekpunt binnen het netwerkgroepje is.  
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OPDRACHT 3         GEZONDHEID EN LEEFKWALITEIT 
 

Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Mariette Pennarts 
Naam concern opdrachtgever Hugo Jungen 
Naam opdrachtnemer Liesbeth van Holten 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Het realiseren van een gezonde leefomgeving, om daarmee onze regio gezond, bereikbaar en 

aantrekkelijk te houden, is één van de belangrijkste opgaven waarvoor wij nu staan.  

Wij zien dat veel van onze strategische samenwerkingspartners gezondheid en leefkwaliteit als 

cruciaal onderdeel van een duurzame (economische en maatschappelijke) ontwikkeling 

beschouwen. De Economic Board Utrecht (EBU) hanteert de thema’s slim, groen en gezond,  

Utrecht Science Park richt zich op “One Health” en steden als Utrecht en Amersfoort benoemen 

“healthy urban living/healthy urban boost” als belangrijke missie. Eind 2013 hebben vijf 

vooraanstaande kennisinstituten in onze regio (Universiteit Utrecht, RIVM, TNO, KNMI en 

Deltares) besloten hun kennis op het gebied van duurzame en gezonde steden te bundelen in het 

kenniscentrum Healthy Urban Living. Waardevolle kennis en innovatie kracht is dus dichtbij huis . 

Ook op Rijksniveau zien we de aandacht voor een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld in het 

programma Slimme en Gezonde Stad. In de Agenda Stad (samenwerking van het Rijk, steden en 

stakeholders gericht op het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid van Nederlandse 

steden) is de gezonde stad als belangrijke pijler opgenomen. En ook Europa heeft Healthy Living 

Environment stevig op de agenda staan.  

In ons Coalitieakkoord 2015-2019 hebben wij opgenomen dat een gezonde en veilige 

leefomgeving een voorwaarde is om een Topregio te zijn. In verschillende beleidskaders, zoals in 

de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, hebben wij gezonde, veilige en aantrekkelijke 

leefomgeving als doelstelling geformuleerd. Daarnaast zijn wij gebonden aan wettelijke take n die 

doorwerken in gezondheid. 

 

Probleemstelling  

 

De Staat van Utrecht 2014 laat zien dat de provincie Utrecht er economisch goed voor staat en 

een grote aantrekkingskracht heeft. Door toenemende bevolkingsgroei, toenemende mobiliteit en 

toenemend ruimtegebruik ontstaat echter steeds meer druk op het gebied van bereikbaarheid, 

luchtkwaliteit en leefbaarheid (en dus op de gezondheid van haar inwoners), met name in het 

stedelijk gebied. Voor het realiseren en in stand houden van een economisch sterke regi o is het 

van belang een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving te bieden. Dit vraagt om investeren in 

een vitale, gezonde en duurzame leefomgeving. 

Wij herkennen de opgave ook en gaan samen met onze partners deze uitdaging aan. Onze 

strategische partners (EBU, gemeente Utrecht, de kennisinstituten en het Rijk) zijn al enige tijd 

actief aan de slag met deze opgave. Met hen zijn al relaties gelegd op dit gebied.  

Onze inzet is nu echter nog fragmentarisch en kan door het leggen van verbindingen tussen 

netwerken, processen en uitvoeringsprogramma’s worden versterkt. Wij haken hierbij zo veel 
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mogelijk aan op ontwikkelingen die zijn/worden geïnitieerd door onze partners. Onze integrale en 

gebiedsgerichte aanpak (zie Buiten beter presteren) stelt ons in staat om de  effectiviteit van 

bestaande activiteiten (door het leggen van verbindingen) te beoordelen en initiatief te nemen 

waar hiaten worden geconstateerd. 

 

Doelstelling  

 

De doelstellingen van het programma Gezonde Leefomgeving zijn:  

1. Gezonde leefomgeving is uitgangspunt bij alle gebiedsontwikkelingen en infrastructurele 

projecten waarvan de provincie Utrecht initiatiefnemer/opdrachtgever is. Om dit te realiseren 

is meer aandacht nodig voor de opgave “gezonde leefomgeving” als integraal thema in de 

provinciale organisatie. Dit doen we door binnen de uitvoeringsprogramma’s, gericht op 

binnenstedelijke en plattelandsontwikkelingen, economische ontwikkeling, mobiliteit, 

natuur/water en recreatie, gezondheidsaspecten structureel mee te nemen.  

2. Benutten van kansen waar de provincie een meerwaarde heeft op het gebied van gezonde 

leefomgeving en deelname aan/initiatiefnemer van projecten waar provincie daadwerkelijk 

bijdraagt een gezonde leefomgeving. 

3. Aanjagen van innovaties die bijdragen aan een gezonde leefomgeving.  

4. Betere profilering (regionaal, nationaal en internationaal) door heldere communicatie over de 

ambities en rol van de provincie op het gebied van gezonde leefomgeving.  

5. Uiteindelijk is het doel om meetbare verbeteringen te realiseren op gebied van gezonde 

leefomgeving.  

 

Resultaat / deliverable / product  

 

Het op te leveren product is het Programma Gezonde Leefomgeving, dat we samen met onze 

strategische partners benoemen en uitvoeren.  

Met onze strategische partners vormen we een netwerk waarin we de gedeelde ambities op het 

gebied van gezonde leefomgeving verbinden en op een hoger niveau brengen.  

 

In het programma onderscheiden we in ieder geval de volgende onderdelen: 

- In een regionale Health Deal verankeren we met onze partners de gedeelde ambities en 

benoemen de gezamenlijke uitvoeringsprojecten.  

- We verkennen de mogelijkheden om de regio Utrecht op de Europese kaart te zetten als het 

gaat om gezonde leefomgeving. Dit doen we onder meer door ten behoeve van de benchmark 

voor meest competitieve regio in de Europese Unie22 te onderzoeken op welke manier het 

programma Gezonde leefomgeving kan bijdragen aan hogere scores voor de ‘health -

indicators’. Hiermee benadrukken we de positieve economische spin-off van de gezonde 

leefomgeving in onze regio. 

- We ontwikkelen en/of gebruiken verschillende tools, die helpen bij het ontwerpen en 

                                                        
22 http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/information/publications/studies/2013/eu-regional-competitiveness-index-rci-2013. De regio 

Utrecht werd in 2013 door de Europese Commissie (EC) voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot de meest competitieve regio van 
Europa. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/nl/information/publications/studies/2013/eu-regional-competitiveness-index-rci-2013
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inrichten van een gezonde leefomgeving. Een voorbeeld van zo’n tool is de binnenstedelijke 

leefbaarheidsscan, die leidt tot maatregelenpakketten en mogelijke health deals. Ook 

ontwikkelen we op dit moment de ‘positieve kaart’, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt op 

welke locaties in de provincie Utrecht de milieukwaliteiten beter zijn dan de wettelijke 

vereisten. 

- We benutten de mogelijkheden die we als provincie hebben om bij te dragen aan de verdere 

verbetering van de luchtkwaliteit.  

- Kennisdeling en kennisontwikkeling (bijvoorbeeld Living Labs, masterclass, studium generale).  

- Naast de regionale uitvoeringsprojecten, verkennen we ook de mogelijkheden van Europese 

programma’s/projecten (cofinanciering, partnership) voor het programma Gezonde 

Leefomgeving. Een voorbeeld hiervan is het in Europees verband testen en vergelijken van 

roetreductiemaatregelen, als vervolg op het door Provinciale Staten geïnitieerde onderzoek 

naar dergelijke maatregelen. 

 

Afbakening  

 

Binnen het programma Gezonde Leefomgeving zetten wij in op de fysieke (ruimtelijke) 

mogelijkheden die wij zelf hebben en/of kunnen faciliteren ten behoeve van de gezonde 

leefomgeving. Het gaat hierbij om het vermijden van (milieu)belasting (bijv. geluid, lucht, 

hittestress) en het bevorderen van gezondheid door de inrichting van de fysieke leefomgeving 

(bijv. verbeteren fietsroutenetwerk, realiseren van groen/blauwe structuren en beleefbare 

natuur). 

Wij zetten niet in op de sociale aspecten, zoals bijvoorbeeld de toegankelijkheid van de zorg 

(huisarts, tandarts, apotheek, etc. bereikbaar in de omgeving voor alle bevolkingsgroepen). 

 

Randvoorwaarden 

 

Voor het realiseren van de beschreven doelstellingen is het van groot belang dat de strategische 

partners zich herkennen in het programma, door het gezamenlijk bepalen van ambities en 

(uitvoerings)programma.  

Veel van de resultaten van dit programma moeten worden gerealiseerd in andere programmalijnen 

en/of in samenwerking met externe partners. Dit betekent dat hierover heldere proces- en financiële 

afspraken moeten worden gemaakt.  

In lijn met het coalitieakkoord vindt de totstandkoming van het programma Gezonde Leefomgeving 

interactief plaats met onze strategische partners en met Provinciale Staten. Hiervoor worden 

verschillende bijeenkomsten georganiseerd, die de nodige tijd kosten.  
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Kaders 

 

- Coalitieakkoord 2015-2019  

- PRS 2012-2028 

- Mobiliteitsplan 2012-2028 

- (ontwerp) Bodem-, Water- en Milieuplan 2015-2021 

- Natuur 2.0 

- Strategische Agenda EBU 2013-2010 (EBU Stepping Stones) 

 

Afhankelijkheden  

 

- Proces herijking PRS en Omgevingsvisie  

- Uitwerking opdrachten coalitieakkoord, waaronder in ieder geval Energietransitie en Integrale 

aanpak binnenstedelijke ontwikkeling 

- Afspraken Utrecht-Oost/Science Park op het gebied van Healthy Urban Living 

- Programma Uitvoering Externe Veiligheid 

- Deltaprogramma 

- Programma Slim en Gezond van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

 

Kritische succesfactoren 

 

Het onderwerp gezonde leefomgeving staat enorm in de aandacht; veel van onze strategische partners 

zijn met het onderwerp bezig en het raakt veel beleidsvelden. Kortom, een uitgelezen moment om het 

onderwerp serieus te agenderen. Maar juist door de veelheid van verbindingen lopen we het risico dat 

gezonde leefomgeving een containerbegrip wordt. Heldere afbakening (inhoud, proces) is dus 

belangrijk. Daarnaast is het belangrijk de focus te leggen op de mogelijkheden die wij als provincie 

hebben om de leefomgeving in onze regio daadwerkelijk gezonder te maken. Dat raakt in ieder geval de 

wettelijke taken (onder meer op het gebied van lucht en geluid). Maar het is daarnaast ook belangrijk 

te weten welke ruimte en rol onze strategische partners ons gunnen (erkennen zij de toegevoegde 

waarde van de provincie?). 

 

Beheersing  

 

Tijd:  

- inventarisatie en startbijeenkomsten: Q4 2015 - Q1 2016. 

- op basis hiervan opstellen van programma Gezonde Leefomgeving: Q2 2016. 

- uitvoeringsprojecten: 2016-2020. 

 

Geld:  

De kosten voor het programma worden in eerste instantie gedekt vanuit de programmabegroting 

Bodem, Water en Milieu. Over de eventuele aanvullende financiering van uitvoeringsprojecten kunnen 

nu nog geen uitspraken worden gedaan. Financiële afspraken hierover vinden plaats in overleg met de 

programmamanagers en met onze externe partners.  
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Kwaliteit:  

Binnen de eigen organisatie is veel kennis en kunde aanwezig op het gebied van gezonde leefomgeving. 

Onze strategische partners vullen deze kennis waar nodig aan. 

 

Informatie:  

Om onze strategische partners, de interne organisatie en Provinciale Staten te informeren en te 

betrekken wordt gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen (met name social media). 

 

Organisatie:  

Het opstellen en uitvoeren van het programma vraagt om goede afstemming met de genoemde 

partners. Wij opereren hierin zo veel mogelijk als een adaptieve netwerkorganisatie, waarbij wij van 

buiten naar binnen werken aan opgaven die maatschappelijk gestuurd worden. 

Ook op bestuurlijk niveau moet goede afstemming plaatsvinden, in het bijzonder met gedeputeerde 

van den Berg (met name in relatie tot de portefeuille Energietransitie en de portefeuille Wonen en 

Binnenstedelijke Ontwikkeling) en gedeputeerde Verbeek-Nijhof (met name in relatie tot de 

portefeuille Mobiliteit en de portefeuille Water). 

 

Risico’s:  

Gebrek aan focus door te veel verbindingen, te hoge verwachtingen door externe partners 

(beschikbaarheid menskracht en financiële mogelijkheden). 

 

Duurzaamheid 

 

Het Programma Gezonde Leefomgeving levert een positieve bijdrage aan de realisatie van een 

aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving van de regio Utrecht. 
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OPDRACHT 4         IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET 
 

Datum 20 oktober 2015 

Naam bestuurlijk opdrachtgever Bart Krol 

Naam concern opdrachtgever Hugo Jungen 

Naam opdrachtnemer Erik Versloot 

 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Het Rijk werkt aan een wet voor de fysieke leefomgeving: de Omgevingswet. In stappen worden meer 

dan 40 wetten en meer dan 100 AMvB’s samengevoegd. De huidige versnipperde wetgeving is zeer 

complex en het is voor initiatiefnemers moeilijk initiatieven van de grond te krijgen. De Omgevingswet 

beoogt zowel een betere bescherming als een betere benutting van de leefomgeving. Daarvoor zijn 4 

verbeterdoelen benoemd: 

- vergroten van de inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak; 

- samenhangende benadering van beleid, besluitvorming en regelgeving; 

- versnellen en verbeteren van de besluitvorming; 

- vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte.  

 

Naar verwachting treedt de Omgevingswet eind 2018 in werking. De Omgevingswet raakt direct en 

indirect op veel punten de provinciale taken en rollen. Daarom heeft de provincie zich al in de eerste 

helft van 2014 afgevraagd hoe zij zich op de komst van de Omgevingswet moet voorbereiden. Dit is 

uitgewerkt in de ‘Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering’ die in september 2014 door 

PS is vastgesteld. In de procesnotitie zijn 5 sporen benoemd:  

 

1. Strategische plannen /Omgevingsvisie 

De provincie heeft nu diverse strategische plannen: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), 

Mobiliteitsvisie (vaststelling 2014) en Integraal plan Water, Bodem en Milieu (vaststelling 2015).  Op 

basis van de Omgevingswet vervallen deze strategische plannen en komt er in plaats daarvan één 

integraal plan: de Omgevingsvisie. Na de vastgestelde herijkte PRS (2016) wordt in 2017 gestart met de 

Omgevingsvisie. Deze wordt eind 2018 door PS vastgesteld.  

  

2. Vergunning, toezicht en handhaving / RUD 

Een belangrijk doel van de wet is de vereenvoudiging en versnelling van de vergunningverlening. Een 

aanzienlijk deel van de provinciale vergunningverlening vindt met ingang van 1 januari 2014 plaats via 

de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Een goede afstemming tussen de verdere opbouw en 

functioneren van de RUD’s en de implementatie van de Omgevingswet is van belang.  

  

3. Beïnvloeding Rijkstrajecten 

De Omgevingswet bundelt het omgevingsrecht. 40 wetten worden in één wet ondergebracht. Dit 

gebeurt in verschillende fasen. De wet is een “aanbouwwet”. De eerste fase van de Omgevingswet 

wordt naar verwachting in 2016 vastgesteld. In de loop van de jaren worden gefaseerd andere wetten, 
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of onderdelen daarvan, aan de Omgevingswet toegevoegd. Behalve bundeling van wetten, moeten ook 

de AMvB’s gebundeld en vereenvoudigd worden. Een groot aantal AMvB’s terug gebracht worden tot 

slechts drie AMvB’s: AMvB Omgevingsbesluit (algemene en procedurele bepalingen), AMvB Kwaliteit 

van de leefomgeving (omgevingswaarden, instructieregels aan decentrale overheden en 

toetsingkaders voor verlening omgevingsvergunningen) en AMvB Activiteiten in de leefomgeving 

(regels voor burgers en bedrijven). Bij zowel het wetgevingstraject als ook bij het 

uitvoeringsregelgeving is beïnvloeding en waar nodig lobby richting Rijk en /of andere belanghebbende 

partijen (zoals VNG en Unie van Waterschappen) belangrijk. Het IPO vervult hierbij een centrale rol. 

  

4. Digitalisering / Laan van de Leefomgeving 

Voor het goed functioneren van de Omgevingswet is goede informatievoorziening onontbeerlijk. 

Informatie moet beschikbaar, bruikbaar en betrouwbaar zijn. Die informatie is straks te vinden op de 

digitale Laan van de Leefomgeving (werktitel). Een aantal digitale voorzieningen en registraties vormt 

nu al een cruciale schakel in de uitvoering van wetten die opgaan in de Omgevingswet. De 

uitvoeringspraktijk is hierop ingesteld en kan feitelijk niet meer zonder functioneren. Voordat de wet in 

werking treedt moeten de nieuwe instrumenten en processen vanuit de wet digitaal kunnen worden 

ingezet: integraal registreren en publiceren. Om aan de verbeterdoelen van de wet te voldoen is het 

daarnaast noodzakelijk om onze overige registers en voorzieningen op orde te hebben. Dat wil onder 

andere zeggen; geharmoniseerd en geautoriseerd beschikbaar gesteld en toegepast. De eerste stappen 

in deze richting zijn en worden nog gezet door de implementatie van Europese regelgeving 

hieromtrent zoals INSPIRE. 

  

5. Communicatie  

Gerichte en tijdige communicatie over de Omgevingswet met onze externe partners 

(gemeenten,  waterschappen, RUD’s) is van belang. Hiermee hebben wij ook ervaring opgedaan bij de 

invoering van de nWro. 

 

Voor alle overheden heeft de Omgevingwet grote gevolgen. Daarom is voor de implementatie van de 

Omgevingswet tussen de overheden een Bestuursakkoord (1 juli 2015) vastgesteld. Daarin is enerzijds 

opgenomen hoe de verschillende overheden gaan samenwerken bij de implementatie, en er anderzijds 

is een aantal concrete uitwerkingspunten benoemd  ten behoeve van een succesvolle implementatie.   

 

Probleemstelling  

 

De Omgevingswet heeft op allerlei manieren gevolgen voor taken, rollen en werkwijze van de 

provincie. In de procesnotitie zijn op hoofdlijnen deze gevolgen benoemd, maar de precieze 

betekenis is nog niet bekend en hangt af van een aantal lopende trajecten.  
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Doelstelling  

 

De algemene doelstelling is een tijdige en adequate voorbereiding op de invoering van de 

Omgevingswet bij de provincie Utrecht.  

 

In deze procesfase gaat het om het zicht krijgen op: 

- Welke concrete taken en werkzaamheden en bestuurlijke afwegingsruimte vloeien er voort uit 

de AMvB’s? Hieronder valt ook zicht krijgen op wat we nu wel kunnen, maar straks niet meer of 

op een andere manier. 

- Wat zijn de financiële consequenties van de Omgevingswet voor de verschillende overheden 

met betrekking tot de implementatie van deze wet (hier wordt nu op basis van het afgesloten 

bestuursakkoord onderzoek naar verricht door de VNG)? 

- Welke voorbereidingen worden door de provincies gezamenlijk gedaan (in IPO-verband) en 

welke door de provincies afzonderlijk?  

In een volgende fase kan op basis van deze informatie een implementatieplan (of soortgelijk product) 

worden gemaakt.  

 

Resultaat / deliverable / product  

 

Het eindresultaat is dat de provincie Utrecht eind 2018 (voorziene moment van inwerktreding) volledig 

is voorbereid op de komst van de Omgevingswet, zodat de Omgevingswet succesvol kan worden 

geïmplementeerd in onze organisatie. Conform de procesnotitie heeft dit in ieder geval concreet 

betrekking op: 

- de omgevingsvisie en omgevingsverordening (met als tussenstap de Herijking van PRS en PRV, 

gereed eind 2016) ); 

- vergunningverlening, toezicht en handhaving / RUD’s; 

- digitalisering / Laan van de Leefomgeving. 

 

Daarnaast is er gerelateerd aan de implementatie op een aantal punten nog onvoldoende duidelijkheid. 

Hierover moet de komende periode meer duidelijkheid ontstaan. Het resultaat van dit proces is:   

- inzicht in de gevolgen van de Omgevingswet voor taken en werkzaamheden en bestuurlijke 

afwegingsruimte (‘impact-analyse’); 

- inzicht in de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet; 

- inzicht is welke voorbereidende acties / activiteiten door de provincies gezamenlijk (via het 

IPO) worden verricht en welke afzonderlijk. 

 

De planning van de trajecten om helderheid te krijgen hebben wij als provincie niet in de hand. Naar 

verwachting ontstaat deze helderheid medio 2016. Dit is input voor een implementatieplan (of 

soortgelijk document), met o.a.:  

 bevoegdheden van de provincie en gevolgen hiervan voor taken / werkzaamheden, praktische 

voorbereiding en planning; 

 kosten die de provincie moet maken om de wet in te voeren (bijv. Laan van de Leefomgeving); 

 bestuurscultuur en competenties van medewerkers.  
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Afbakening  

 

Deze fase van het project richt zich nog niet op het implementatieplan en de invoering van het 

implementatieplan. Voor bepaalde onderdelen van de voorbereiding op de Omgevingswet kunnen 

afzonderlijke projecten worden opgezet. Nu is dat al het geval voor de Herijking van de PRS/PRV (een 

tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie).  

 

Randvoorwaarden 

 

De Omgevingswet raakt de provincie op alle terreinen binnen de fysieke leefomgeving en de hele keten 

van beleid tot uitvoering. Dit vraagt – ook al in dit stadium – dat er binnen de organisatie (van bestuur 

tot aan medewerkers) kennis is van de Omgevingswet en bijbehorende uitwerking. Daarom is er veel 

aandacht voor communicatie en een goede projectstructuur.  

Ook voor andere overheden, zeker ook gemeenten, is het van belang dat men zich tijdig voorbereidt op 

de Omgevingswet. De provincie zal daarom samen met de VNG – afdeling Utrecht het initiatief nemen 

voor een brede bijeenkomst over de Omgevingswet, met de nadruk op onderlinge 

informatieuitwisseling en ervaringen delen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor gemeenten, 

waterschappen, RUD’s en de provincie.  

 

Kaders 

 

Rijk:  

- de Omgevingswet zoals aangenomen door de Tweede kamer en (naar verwachting in 2016) 

door de Eerste kamer; 

- de vier (nog op te stellen) AMvB’s (de consultatieversie wordt verwacht in april 2016); 

- de (nog op te stellen) Invoeringswet, aanvullende wetten op het gebied van bodem, geluid, 

natuur en grond) en ministeriële regelingen; 

- Bestuursakkoord implementatie Omgevingswet  (IenM, IPO, VNG, UvW op 1 juli 2015). 

 

Provincie:  

- Coalitieakkoord 2015 – 2019; 

- Procesnotitie Omgevingswet: voorbereiding en invoering (PS, 29 september 2014). 

 

Afhankelijkheden  

 

De voortgang is afhankelijk van: 

-      Tijdig beschikbaar komen van amvb’s en besluitvorming op rijksniveau;  

-      Tijdig beschikbaar komen van gegevens financieel onderzoek van de VNG; 

-      Snelheid en samenwerking in IPO-verband.  

 

Kritische succesfactoren 

 

- Tijdige besluitvorming op Rijksniveau; 
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- De snelheid en samenwerking in IPO-verband;  

- Tijdige en adequate uitvoering Bestuursakkoord door alle partijen (IenM, IPO, VNG en UvW); 

- Laan van de Leefomgeving: deze wordt in “delen” ingevoerd en zal aanvankelijk vooral gericht 

zijn op vergunningverlening (en niet zo zeer op het maken van beleid). Naar verwachting 

functioneert de Laan pas in 2024 in haar volledige vorm; 

- Het digitale stelsel moet gezamenlijk door de overheden (IenM, RWS. IPO, VNG. UvW) worden 

opgebouwd; 

- In zijn algemeenheid is de tijdsdruk rond de implementatie van de Omgevingswet groot. Dit 

geldt in het bijzonder voor de gemeenten. 

 

Beheersing  

 

Tijd  

Tijdpad van deze fase: oktober 2015 – juni 2016 (voorlopige inschatting). 

  

Geld 

Dekking van kosten in deze fase (o.a. IPO-formatie en IPO-onderzoeken) uit middelen die in het 

coalitieakkoord zijn opgenomen voor Omgevingswet / Laan van de Leefomgeving (€200.000 per jaar). 

Voor de daadwerkelijke implementatie zijn naar verwachting meer kosten verbonden. Dit zal aan de 

orde komen in het implementatieplan (naar verwachting medio 2016).  

  

Kwaliteit  

Goede betrokkenheid van alle relevante teams uit onze organisatie is een voorwaarde.  

  

Informatie  

Goede informatievoorziening die voor iedereen raadpleegbaar is, is cruciaal. Daarom is er een actuele 

WIKI en pleio-werkomgeving (zodat stukken ook voor RUD’s beschikbaar zijn.  

  

Organisatie 

- Bestuurlijk portefeuillehouder: Bart Krol 

- Ambtelijk opdrachtgever: Hugo Jungen 

- Projectleiding: Erik Versloot (proces) en Dorien van Cooten (inhoud) 

- Kernteam: projectleiding en trekkers van de sporen zoals verwoord in de procesnotitie 

- Brede Overleggroep Omgevingswet: brede groep met vertegenwoordigers van alle relevante 

terreinen, inclusief RUD. 

 

Duurzaamheid 

 

De Omgevingswet bevat instrumentarium en afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving en 

raakt daarmee ook duurzaamheid op het gebied van o.a. mobiliteit, natuur, milieu 

(omgevingswaarden), energie, wonen en werken.  
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OPDRACHT 5         NIEUWE ACCENTEN AGENDA VITAAL PLATTELAND  
Naar een Meerjarenprogramma AVP 2016-2019 
(inclusief kleine kernen)  

 
Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Bart Krol 
Naam concern opdrachtgever Rita Kuijsters 
Naam opdrachtnemer Ruurd Jonge Poerink 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

  

De beleidsuitvoering voor het landelijk gebied vindt bij de provincie Utrecht voor een belangrijk 

deel plaats vanuit het uitvoeringsprogramma Agenda Vitaal Platteland. De huidige fase van het 

programma loopt eind 2015 af. In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het 

uitvoeringsprogramma AVP wordt voortgezet en de kaders geactualiseerd worden. Om per 1 

januari 2016 met een nieuwe AVP-fase te kunnen starten zullen de nodige voorbereidingen 

moeten worden getroffen en besluiten worden genomen. Het project Voorbereiding Agenda 

Vitaal Platteland 2016 e.v. zorgt hiervoor. 

 

Probleemstelling  

 

De basis voor AVP wordt gevormd door het door PS vastgestelde Meerjarenprogramma. Dat loopt tot 

2016. Hierdoor ontbreekt het politieke kader voor de voortzetting van AVP vanaf 2016. Zonder dit 

kader en de daarop gebaseerde opdracht van GS richting gebiedscommissie ligt AVP m.i.v. 2016 stil. 

 

Doelstelling  

 

Tijdig beschikken over een besluit van PS op basis waarvan, en een organisatie waarmee, met ingang 

van 1 januari 2016 een volgende fase AVP kan worden gestart op een zodanige wijze dat de voortgang 

van de uitvoering van lopende projecten niet wordt vertraagd en nieuwe projecten tijdig gestart 

kunnen worden. 

 

Resultaat / deliverable / product  

 

1. Een door PS vastgesteld Meerjarenprogramma AVP waarin in ieder geval is opgenomen: 

a) Wat het doel is van AVP en op welke periode de nieuwe fase betrekking heeft. 

b) Welke doelen gerealiseerd moeten worden per thema met een accent op integrale aanpak, 

het blijvend kunnen beheren na realisatie en het benutten van integratiewinst. De huidige 

thema’s zijn in het kader van dit project beoordeeld op relevantie voor de komende 

periode. Eventueel aanvullende thema’s zijn toegevoegd (bijvoorbeeld het uitvoeren van 

het beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, Programmatische Aanpak 

Stikstof en Beheervergoedingen). De inhoud van het coalitieakkoord kan leiden tot 

bijstelling of aanvulling van de thema’s.  

Om te bepalen welke doelen de komende periode behaald moeten worden, wordt ook 
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onderbouwd welke opgaven vanuit de nu lopende periode overgaan naar de komende. 

Naast aanpassingen in thema’s is ook onderbouwd waarom de programma’s RodS en 

NHWL wel of juist niet aan het AVP-programma zijn toegevoegd als deelprogramma’s. De 

onderbouwing betreft in ieder geval zowel de organisatorische als politieke voor- en 

nadelen van de te maken keuzes. 

c) Een overzicht van de beschikbare financiële middelen vanuit provincie en POP3. Daarbij is 

tevens duidelijk welke middelen er nog resteren uit afgelopen perioden. Tevens wordt 

aandacht besteed aan de noodzaak van middelen van andere regiopartijen, op welke wijze 

bijdragen uit het gebied zullen worden gestimuleerd en aan de wijze waarop 

verdienmodellen en financiële arrangementen zullen worden gestimuleerd. Ook is hierbij 

onderbouwd op welke wijze de gebiedscommissies over de middelen kunnen beschikken 

(op projectniveau of op programmaniveau –lumpsum- of andere wijze) en aan welke 

voorwaarden moet worden voldaan om de middelen beschikbaar gesteld te krijgen en wat 

de flexibiliteit is voor de gebiedscommissies bij het inzetten van de middelen (bijv. als 

wordt gekozen voor een lumpsum wat dan de incentive is om de resultaten te bereiken, 

bijv. korting bij niet behalen). 

Ook moet duidelijk worden welk deel van de middelen beschikbaar kan komen voor proces-

kosten en welke exploitatie de provincie beschikbaar stelt voor de gebiedscommissies. 

Daarnaast moet inzicht komen in de bijdrage die de provincie levert in personele zin 

(detachering van provinciemedewerkers bij de programmabureaus).  

d) Hoe AVP wordt georganiseerd. Mede gezien de ervaringen met de gebiedscommissies in de 

nog lopende AVP-periode wordt uitgegaan van het blijven werken met gebiedscommissies, 

waarbij onderbouwd wordt of zal worden doorgegaan met de huidige drie 

gebiedscommissies of dat voor een ander aantal wordt gekozen en wat daarbij de 

begrenzing is. Ook wordt de relatie beheercollectieven – gebiedscommissie verduidelijkt. 

e) De werkwijze met betrekking tot de tendering van POP3. 

f) Helderheid over een logische afstemming tussen AVP en RAP en IGP (verantwoordelijkheid 

van deze twee sporen ligt bij FLO). 

g) De wijze waarop middelen en resultaten worden gemonitord en de wijze van 

verantwoording en rapportage naar PS en door de gebiedscommissies naar GS. 

 

Aanvullende uitgangspunten voor de inhoud van het Meerjarenprogramma: 

Alleen als daartoe zeer dringende argumenten bestaan wordt een project door de provincie 

getrokken. De rol van de provincie is opdrachtgevend en faciliterend, het gebied zorgt voor 

invulling en ideevorming.  

 

De tijdshorizon van het Meerjarenprogramma: in ieder geval een periode van tenminste vier 

jaar. Overwogen kan worden een langere periode te kiezen die is afgestemd op de periode 

waarbinnen de EHS moet worden gerealiseerd en die aansluit bij de strategische 

beleidsdocumenten van de provincie (2028) met tussentijdse herijkingen. Een andere 

tijdshorizon dan 4 jaar is dan goed toegelicht. 

 

2. Een Procesdocument waarin de wijze waarop binnen de provincie en tussen de provincie en de 
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gebiedscommissies en programmabureaus wordt samengewerkt is opgenomen. Dit document 

bevat in ieder geval: 

 de huidige –maar waar nodig geactualiseerde- handleidingen AVP,  

 het grondproces,  

 helderheid over wanneer wordt gewerkt met subsidies en wanneer met opdrachten,  

 welke monitoringssystemen er zijn en wie welke verantwoordelijkheid hebben bij de 

monitoring,  

 aan welke eisen rapportages moeten voldoen en wanneer deze ingediend moeten 

worden (zodat ze tijdig beschikbaar zijn voor de provinciale P&C-cyclus).  

 

3. Doelenboom 

De programmadoelen moeten worden omgezet in een doelenboom met indicatoren. Die 

indicatoren moeten meetbaar zijn en waar relevant terugkomen in de Jaarcyclus van de 

provincie. Belangrijk is dat beleid de doelenboom ondersteunt en het AVP-team en de 

programmabureaus kunnen bevestigen dat de indicatoren eenvoudig meetbaar zijn. 

 

4. De noodzakelijke monitoringssystemen 

Er wordt al gewerkt aan monitoringssystemen (Maurits Schouten, Ralph Savelberg) en er is 

vanaf 2016 het systeem Presto. Beoordeeld moet worden wat er moet gebeuren om de 

indicatoren uit de doelenboom gemonitord te krijgen vanuit deze systemen. Het gaat om 

monitoring van de uitvoering en niet om effectmonitoring. Deze laatste is de 

verantwoordelijkheid van de beleidsafdelingen. 

 

5. Een bij het Meerjarenprogramma aansluitende subsidieverordening 

Dit betreft een actualisering van de bestaande verordening n.a.v. het Meerjarenprogramma en 

eventuele actualiseringsbehoefte door andere ontwikkelingen.  

 

6. Beoordeling of het Meerjarenprogramma aanleiding geeft tot overige aanpassingen zoals 

bijvoorbeeld de instellingsbesluiten voor de gebiedscommissies. Als dit het geval is maakt de 

feitelijke aanpassing ook onderdeel uit van het project. 

 

Een opdracht aan de gebiedscommissies tot het uitvoeren van het Meerjarenprogramma en 

het daarvoor opstellen van een gebiedsprogramma. Deze opdracht wordt door GS verstrekt 

nadat PS het Meerjarenprogramma hebben vastgesteld. 

 

Afbakening  

 

Tot het project behoort niet: 

1. Opstellen Gebiedsprogramma’s, 

2. Organisatie van de Gebiedscommissies, 

3. Agrarisch natuurbeheer, 

4. Nieuwe POP3-verordening. 
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Randvoorwaarden 

 

De inhoud van het coalitieakkoord is in hoge mate bepalend voor de inhoud van het 

Meerjarenprogramma AVP. Cruciaal is dat het Meerjarenprogramma en het Procesdocument breed 

worden gedragen door de betrokken beleids- en uitvoeringsafdelingen en de gebiedscommissies/ 

programmabureaus. Dit stelt dus eisen aan de gezamenlijke totstandkoming van de producten. 

 

Kaders 

 

Het Meerjarenprogramma AVP moet in overeenstemming zijn met: 

1. Het coalitieakkoord 2015 – 2019 

2. Natuurbeleid 2.0 

3. Akkoord van Utrecht 

4. PRS en PRV 

5. Kadernota Bodem, Water en Milieubeleid 

6. Kaderrichtlijn Water en nationale Deltaprogramma 

7. Kadernota Ondergrond 

8. Recreatievisie 

9. Landbouwvisie 

10. Grondstrategie 

11. Mobiliteitsvisie 

12. Cultuurnota 

13. POP3 

14. Natuurpact 

 

Het Meerjarenprogramma wordt opgesteld in samenhang met andere herijkingsprocessen en opbouw 

van nieuw beleid en programma’s op grond van het coalitieakkoord 2015-2019 

- herijking PRS/PRV 

- Beleidsontwikkeling en aanpak leefbaarheid kleine kernen 

- Beleidsontwikkeling en aanpak vrijkomend agrarisch vastgoed 

- Agenda duurzame energie en uitvoeringsprogramma 

 

Richtinggevende documenten zijn: 

1. Kompas 2020 

2. Evaluatie gebiedscommissies 

 

Het Procesdocument moet in overeenstemming zijn met: 

1. Handelingskader Grond 
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Afhankelijkheden  

 

Het opstellen van het Meerjarenprogramma AVP loopt parallel aan de herijking van de PRS en de 

invulling van nieuwe coalitieakkoord onderdelen: “energietransitie” waaronder het opstellen van een 

energie-agenda”, beleidsontwikkeling een aanpak vrijkomend agrarisch vastgoed, en aanpak 

leefbaarheid kleine kernen. Onderdeel van deze Meerjarenprogramma AVP opdracht  , is om dit in 

samenhang te doen met bovenstaande processen en over en weer input te leveren.   

 

Kritische succesfactoren 

 

In het coalitieakkoord wordt nadrukkelijk gewezen op veranderingen in de samenleving en het belang 

om als overheid mee te bewegen met deze verandering. “ we brengen accenten aan op de inhoud en 

werkwijze, passend bij de ontwikkeling in de maatschappij”. “We hebben vertrouwen in de 

samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer de nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap”. “Voor inwoners van de provincie zijn we een 

zichtbaar en toegankelijk bestuur”. Dit betekent dat er bij het opstellen van het Meerjarenprogramma 

AVP , aandacht moet zijn voor vernieuwing, nieuwe financiële verdienmodellen en er flexibiliteit 

ingebouwd moet worden om in te kunnen spelen op initiatieven vanuit de maatschappij.  

 

Beheersing  

 

Tijd  

Om op 1 januari 2016 te kunnen starten en de gebiedscommissies tijd te geven om 

gebiedsprogramma’s te kunnen opstellen die zijn gebaseerd op het Meerjarenprogramma AVP moet 

het Meerjarenprogramma op 2 november 2015 in PS worden vastgesteld. Dit betekent dat het in GS 

van 15 september moet worden vastgesteld.  

De producten genoemd onder 2 t/m 7 (Procesdocument, monitoringssysteem,  etc.) moeten uiterlijk 

eind 2015 klaar zijn, waarbij klaar betekent dat alle partijen het eens zijn, er de vereiste besluiten over 

zijn genomen door GS en PS en alle betrokkenen ook kennis hebben van de inhoud. 

 

Naar verwachting betreft de tijdsinzet van de projectleider 0,8 - 1,0fte in de periode 1 april – eind 

december 2015. Daarnaast is projectondersteuning nodig.  

Parallel aan het opstellen van het Meerjarenprogramma kan het opstellen van de gebiedsdocumenten 

plaatsvinden. Dit is echter een verantwoordelijkheid van de gebiedscommissies en maakt geen deel uit 

van deze projectopdracht. 

 

Geld 

De kosten moeten worden gedekt vanuit het AVP-budget (reserve landelijk gebied). De projectleider 

moet starten met het maken van een begroting en die moet worden goedgekeurd door de Kerngroep 

AVP. Daarnaast wordt de inzet van vernieuwende financiële instrumenten als een mogelijk instrument 

benoemd, zoals bij de verordening Wonen & Binnenstedelijke ontwikkeling.  
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Informatie & Communicatie 

Ten behoeve van een goede informatie- en communicatiestroom rondom de herijking, zal een 

omgevingsanalyse worden gemaakt en de methodiek “omgevingsgericht communiceren” worden 

toegepast. Ook dient ruimte te worden gemaakt binnen het proces voor dialoog tussen Gedeputeerde 

Staten en Provinciale Staten. 

 

Organisatie  

De opzet van de projectorganisatie is primair een keuze van de projectleider in overleg met de 

opdrachtgever. Cruciaal is dat binnen de projectopzet de betrokken beleidsafdelingen, 

programmabureaus en het AVP-team voldoende tot hun recht kunnen komen en hun aandeel in 

samenspraak kunnen leveren. Bij de advisering over de positie van de programma’s RodS en NHWL 

binnen het AVP-programma, moeten de programmamanagers van deze twee programma’s uiteraard 

betrokken worden. Bij de onderwerpen grondproces, monitoring, rapportage etc. moeten de daarbij 

betrokkenen in het proces betrokken worden. 

 

Duurzaamheid 

 

Het Meerjarenprogramma AVP zal in samenhang worden ontwikkeld met nog te ontwikkelen 

elementen uit: de energietransitie-opgaven, leefkwaliteit, bodem, water en milieu aspecten, en 

uit de duurzame aanpak transformatie van agrarisch vastgoed.  
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OPDRACHT 6         EXTRA ACCENTEN VOOR SAMENWERKING EBU 
 

Datum 23 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Pim van den Berg 
Naam concern opdrachtgever Cor Bontje 
Gedelegeerd opdrachtgever 
Naam Opdrachtnemer 

Vicky Sassen 
Michiel Linskens 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Stimulering van de regionale economie is een provinciale kerntaak die we in nauwe samenwerking met 

het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden willen uitvoeren. Deze samenwerking is 

vormgegeven in de Economic Board Utrecht (EBU).  

 

EBU stimuleert een economische, duurzame ontwikkeling in de regio Utrecht door bedrijven, 

kennisinstellingen en overheden te verbinden en enthousiasmeren rond innovatieve oplossingen voor 

de transities in de economie en de grote maatschappelijke vraagstukken. Met de EBU krijgt de regio 

een eigen onderscheidend gezicht en eigen identiteit. 

 

Provinciale Staten van de provincie Utrecht hebben eind 2013 de “uitvoeringsverordening Economic 

Board Utrecht” vastgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk provinciaal budget, dat geoormerkt is voor 

deze verordening, in te zetten voor de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda 

2013-2020 van de EBU.  

Budget wordt alleen verstrekt voor een project of programma dat in samenwerking of in overleg met 

de EBU is ontwikkeld en bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de Strategische Agenda 

2013-2020 van de EBU, GROEN, GEZOND, SLIM: 

 

1. gezond leven  

a. Healthy urban living 

b. Wonen zonder zorg(en) 

c. zelfmanagement 

 

2. groene economie en/of diensteninnovatie  

a. Circulair inkopen 

b. 0 op de meter 

c. Smart Grid 

 

3. slimme toepassingen van technologie.  

a. Anders op weg 

b. Ucreate 

c. CoLab Diensteninnovatie 

d. Growing Games 

 

Projecten en programma’s moeten een economisch effect hebben in de provincie Utrecht doordat het 

onder meer leidt tot meer werkgelegenheid, meer private investeringen of tot versterking van de 
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(internationale) concurrentiepositie van Utrechtse ondernemingen. In het project of programma 

werken minstens twee organisaties samen en minstens één projectpartner is gevestigd in de provincie.  

Activiteiten van de EBU zijn:  

-  samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden       

   stimuleren/aanjagen; 

-  bijeenkomsten organiseren, gericht op het delen en verspreiden van relevante kennis en ervaringen;  

-  kennis te vergaren en het (laten) uitvoeren van relevant onderzoek; 

-  het netwerk “Get Connected” te ondersteunen. Verder legt EBU verbindingen met  

   investeringsfondsen, helpt bij het investeerbaar maken van business cases en helpt opschaling van 

   innovatie om tot een goede businesscase te komen/aan te jagen. Na een periode van opbouwen is de  

   fase aangebroken om als volwassen organisatie uitvoering ambities te verwezenlijken. Daarbij hoort    

   ook een volwassen relatie met de provincie als een van de coalitiepartners. 

 

Probleemstelling  

 

In de praktijk en op grond van een ontbijtsessie tussen provincie en EBU blijkt dat nog redelijk veel 

vragen over de aanpak en samenwerking open liggen: 

1. Hoe kunnenan EBU en Provincie beter samen optrekken in een lobby richting Rijk en Europa en 

het branden van de regio?  

2. Hoe kunnen andere regio’s (zoals Q4 Heuvelrug en Food Valley) beter meedoen en 

meeprofiteren van de inzet en ideeën van EBU? 

3. Welke rol kan de provincie spelen zodat EBU ook de kleine kernen bereikt? 

4. Hoe kunnen we nog meer gezamenlijk collectiviteit organiseren? 

5. Hoe kan er een goede wisselwerking ontstaan waarbij de provincie maatschappelijke 

vraagstukken bij EBU agendeert, zodat deze vraagstukken kunnen worden omgebogen tot 

economische kansen? 

6. Hoe kan de “Human Capital Agenda” worden ingevuld en heeft de provincie hier zelf ook een 

rol in, ook in relatie tot de verbinding tussen onderwijs (VMBO) en de arbeidsmarkt? 

7. Welke rol ziet de provincie voor zichzelf op het terrein van Health? 

8. Hoe kan de EBU bijdragen aan de ambities en opgaven uit het coalitieakkoord In Verbinding 

2015-2019? 

9. Hoe krijgen we de filosofie en systeemverandering om economie en maatschappelijke opgaven 

te verbinden breed verspreid en gedragen, zodat het ook gaat werken (ook binnen het 

provinciaal apparaat)? 

10. Hoe krijgen we nog meer een gemeenschappelijke drive om Utrecht als modelregio te 

vermarkten? 

              En vragen met betrekking tot praktische samenwerking zoals financiering: 

11. Hoe kunnen we het interne proces beter stroomlijnen om EBU aanvragen sneller te kunnen 

beoordelen? 

12. Hoe begeleiden we de informatiestroom over de voortgang aan PS? (Hoe gaat EBU met de 

middelen uit het cofinancieringsfonds om? Besteden ze dat goed, kan het beter?)  

13. Hoe krijgen we een betere samenhang tussen programma’s en projecten die de provincie 

uitvoert en de activiteiten van de EBU? 

14. Hoe kunnen we de relatie tussen provincie en EBU het beste verwoorden en krijgen we een 

gemeenschappelijk verhaal, zowel intern als extern? 
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Doelstelling  

 

1. De interactie tussen provincie en EBU versterken zodat de impact van de EBU-aanpak op het 

versterken van de regionale economie, het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het 

branden van de Utrecht Topregio groter wordt.  

2. De praktische samenwerking tussen provincie en Utrecht verbeteren. 

3. De EBU is verbonden met alle portefeuilles van GS. 

 

Resultaat / deliverable / product  

 

Tenminste 3 werkbijeenkomsten tussen EBU en  

1. PS 

2. GS 

3. Organisatie 

 

Met als doel meer grip te krijgen op openliggende vragen en verbetering van de samenwerking  

Op grond van de bijeenkomsten wordt een procesplan opgesteld en proces ingericht om  

stapsgewijs tot een volwassen en gestroomlijnde samenwerking te komen.  

 

Afbakening  

 

Concrete deelprojecten waar de samenwerking reeds goed is georganiseerd. 

 

Randvoorwaarden 

 

Bij dit proces worden EBU, PS, GS, de organisatie en ook regio’s en externe partijen betrokken.  

 

Kaders 

 

Uitvoeringsverordening Economic Board Utrecht 2013 met bijbehorende strategische agenda. 

Coalitieakkoord provincie Utrecht: 2015 – 2019. 

 

Afhankelijkheden  

 

De activiteiten van EBU raken divers provinciaal beleid en programma’s en opdrachten in het 

kader van het coalitieakkoord 2015-2019 zoals Arbeidsmarkt en (V)MBO, gezondheid en 

leefkwaliteit, activiteiten sciencepark, programma en kaders binnenstedelijke ontwikkeling, 

energietransitie. Het is van belang dat er duidelijkheid ontstaat waar activiteiten in same nhang 

moeten worden opgepakt, en waar het effectiever is om activiteiten autonoom te ontwikkelen.  
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Kritische succesfactoren 

 

Van beide organisaties (provincie en EBU) wordt een open houding gevraagd en oprechte verdieping in 

elkaars processen en werkwijze. 

 

Beheersing  

 

Tijd  

November 2015 - april 2019. 

 

Geld 

n.t.b. 

  

Informatie 

Belangrijk is om continu over en weer informatie uit te wisselen over activiteiten, plannen en 

voornemens en deze breed in beide organisaties te verspreiden. Ook is het essentieel gezamenlijke 

informatie met het werkveld te communiceren, aan Rijk, Europa, regio’s, kleine kernen en ook aan 

minder voor de hand liggende maar potentiele partners.  

  

Organisatie 

Het proces vraagt niet om een projectorganisatie, maar om een netwerkstructuur waar op 

directieniveau en concernniveau ambassadeurschap is belegd.  

  

Risico’s 

Een zorgvuldig proces vraagt om tijd en aandacht. Het tempo van EBU en de ondernemende 

daadkrachtige houding en de zoekende houding van de organisatie kunnen leiden tot  onbegrip.  



 44 

OPDRACHT 7  VERSTERKING AANSLUITING ONDERWIJS OP 

ARBEIDSMARKT SPECIFIEK GERICHT OP (V)MBO 
 

Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Pim van den Berg 
Naam concern opdrachtgever Cor Bontje 
Gedelegeerd opdrachtgever 
Naam opdrachtnemer 

Vicky Sassen 
Miranda de Boer 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Coalitieakkoord: voorgenomen activiteiten (letterlijke teksten): 

 We leggen verbindingen met o.a. de vrijetijdseconomie, kennisinstellingen, creatieve industrie en 

de maakindustrie: 

- Wij vragen van de EBU meer aandacht voor (V)MBO-ers. Hiervoor zijn er kansen in de bouw- en 

transportsector (gekoppeld aan verduurzaming van deze sector), maakindustrie, dienstensector 

en toeristische sector.  

- Wij ondersteunen initiatieven als het Techniekpact om te zorgen voor voldoende goede 

technische vakmensen.  

- Ons instrumentarium bestaat onder andere uit de MKB-incubator dat het MKB in Utrecht 

stimuleert op het gebied van innovatie.  

- Wij gaan regionale afstemming stimuleren tussen onderwijsinstellingen en werkgevers om 

daarmee opleidingsprogramma’s beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. 

 We leggen relaties tussen inwoners met een (V)MBO-opleiding en kansen in o.a. de toeristisch-

recreatieve sector (dat kan bijdragen aan een aantrekkelijk en gezond vestigingsklimaat). 

 

Stand van zaken PS 

In het verleden zijn diverse moties ingediend die raken aan aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt. Het 

betreft de volgende moties/toezeggingen: 

2013 (M41 – PvdA) Regionale werkgelegenheid als uitdaging EBU 

2014 (M39 – PvdA) Stage actieplan (het ontwikkelen van een regionaal stageplan) + aanvullende   

                                           Motie om voor begroting 2016 stappen te zetten  

2014 (M41 - PvdA) Werkgelegenheid lagere inkomens en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt 

07-08-2014 (PS) GS zeggen toe de mogelijkheden binnen de HCA na te gaan om werk voor 

                                           jongeren te creëren in o.a. de tuinbouwsector door samenwerking met het 

                                           onderwijs en het bedrijfsleven. 

 

Samenleving 

Veel initiatieven die expliciet gaan over dit vraagstuk of duidelijke raakvlakken hebben met dit terrein: 

Sart-up Delta, Techniekpact, Zorgpact, Human Capital Agenda, incubators, Week van de Techniek, 

Smart Industry, et cetera. Daarnaast nog tal van andere gremia.  
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Probleemstelling  

 

Wat is de toegevoegde waarde van de provincie bij het verbeteren van de relatie tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt? 

 

Het werkelijke vraagstuk 

De markt geeft signalen af dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt onvoldoende is. Zo 

beschikken nieuwe medewerkers niet altijd over de juiste competenties, maar ook het aanbod kan in 

specifieke gevallen niet voldoen aan de vraag (bijvoorbeeld 3.000 vacatures op ICT-gebied). Op dit 

moment kunnen wij onvoldoende scherp aangeven wat exact het probleem is en waar de oorzaken 

liggen. Het is dus lastig om onze rol te kunnen invullen. Het vraagstuk is niet een directe kerntaak van 

de provincie, maar raakt wel aan onze taak op het stimuleren van de regionale economie. 

 

De rol van de provincie 

Kerntaak van de provincie is het stimuleren van de regionale economie. Een van de factoren voor een 

sterke economie is een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een andere factor, die 

steeds belangrijk wordt, is het creëren van een klimaat waarin innovatie een goede voedingsbodem 

heeft, zoals: goede beschikbaarheid van de juiste mensen, ondernemende studenten (MBO, HBO, 

universitair), financiële middelen voor startende bedrijfjes (start-up’s, vaak innovatief) en een goed 

ontwikkelde kennisinfrastructuur. Dit project richt zich alleen op de eerste twee onderdelen.  

 

De provincie vervult nu de volgende rollen: 

- Participant in het proces HCA. Tot nu toe vooral ondersteuning door bestuurlijk commitment 

(woorden, geen daden). 

- Financiert innovatie projecten. Wij hebben ons ontwikkelingsgeld voor kennis en innovatie (2013-

2020) geoormerkt als triple-helix in de vorm van een cofinancieringsfonds. De ideeën en projecten 

komen uit de markt of van kennisinstellingen, wij financieren het met de door ons geoormerkte 

middelen. 

- Zelf het goede voorbeeld geven. In onze aanbestedingsprocedure besteden we aandacht aan SROI. 

Dit kan worden uitgebreid (bijvoorbeeld) met het opnemen van de wens om leerwerkplekken te 

creëren (in de vorm van stages of trainees).  

 

Naast deze rollen is het niet eenvoudig om aan te geven op welke manieren de provincie een waarde 

kan toevoegen aan processen die al door veel partijen zijn ontwikkeld. Zeker als het gaat om het 

versterken van de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een werkveld waar wij als provincie geen 

kerntaak hebben en (dus) ook geen deskundigheid in de organisatie.  

 

Doelstelling  

 

Er is een duidelijk beeld op welke wijze de provincie waarde kan toevoegen aan reeds lopende 

processen ter versterking van de relatie onderwijs – arbeidsmarkt. Specifiek gaat het om 

onderdelen zoals deze in het coalitieakkoord zijn benoemd.  
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Resultaat / deliverable / product  

 

Een concreet plan van aanpak waarin de rollen van de provincie zijn geduid en waaraan concrete 

activiteiten zijn gekoppeld.  

 

Aanpak 

 

Voorgesteld wordt om de volgende activiteiten te ondernemen: 

 Scherp in kaart brengen wat momenteel loopt (Techniekpact, Zorgpact, HCA, etc); 

 Netwerkgesprekken met diverse stakeholders zoals; 

o ROCMN (Ingrid Schwartz) 

o HCA EBU (Kees Rutten) 

o Berenschot (Jeroen Sluijter) 

o PS (Forian Bekkers, Pauline van Viegen) 

o ............. 

 Notitie over rollen provincie met meerwaarde voor de versterking onderwijs – arbeidsmarkt; 

 Besluit over uitvoering en inzet van middelen en deskundigheid. 

 

Looptijd: 3 maanden. 

Gereed: januari – februari 2016. 

Planning is afhankelijk van beschikbaarheid van een projectleider (senior) voor tenminste 2 dagen per 

week.   

 

BOB 

Door PS nadrukkelijk in het traject te betrekken kan ook voor PS scherp worden wat wij als provincie 

wel en wat niet kunnen betekenen bij dit vraagstuk. In dit traject kan ook aandacht besteed worden 

aan moties die in het verleden zijn ingediend en raken aan dit vraagstuk. Deze opdracht kan dan 

worden beschouwd als het eerste onderdeel van de BOB-aanpak: Beeldvorming. 

 

Optioneel 

Het organiseren van een bijeenkomst/miniseminar -  in samenwerking met o.a. PS en een aantal 

maatschappelijke partners zoals EBU en ROCMN – om aanpak en rol provincie scherp en helder te 

krijgen. Resultaat van de bijeenkomst is een helder beeld, een scherpe probleemdefinitie en een aantal 

mogelijkheden wat de provincie zou kunnen betekenen. Inclusief toets met ingediende moties en 

toezegging. Voorbereiding van bijeenkomst gebeurt in samenwerking met EBU en andere relevante 

stakeholders. 

 

Voordelen  

 

Iedereen (zowel intern als extern) weet wat er van de provincie verwacht kan worden. 

Mochten er duidelijke rollen zijn, dan kan een duidelijke keuze gemaakt worden om de interne 

organisatie wel/niet te versterken (met bijvoorbeeld inhoudelijke deskundigheid). 
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Afbakening  

Alle activiteiten gericht op het stimuleren van innovatie. Het gaat in dit project vooral om een goede 

aansluiting te zoeken bij de Human Capital Agenda van de EBU.  

 

Randvoorwaarden 

Wij willen samen met de Staten een aanpak ontwikkelen om het maatschappelijk middenveld te 

betrekken en deze samen uitproberen: vanuit onderling vertrouwen en in verbinding. Ook willen wij in 

een vroeg stadium luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van partners en inwoners. 

 

Kaders 

Er is onduidelijkheid over de gehanteerde begrippen, hoe deze zich tot elkaar verhouden en welke rol 

de provincie moet/kan/wil spelen. Wat wordt bijvoorbeeld verstaan onder: lager inkomens, afstand tot 

de arbeidsmarkt, aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt en hoe verhouden deze zich tot elkaar. 

 

Afhankelijkheden  

Beschikbare menskracht en kennis 

 

Kritische succesfactoren 

 

 Beschikbare tijd  

 Beschikbare deskundigheid 

 

Beheersing  

 

Het is belangrijk om een duidelijk en gemeenschappelijk beeld te hebben van alle termen, een scherpe 

analyse te hebben over waar de werkelijke problemen liggen, welke rol de provincie zou kunnen spelen 

(naast o.a. de EBU) en wat we daar voor moeten/kunnen doen. 

 

Risico‘s  

 

 De rol van de provincie wordt groter ingevuld dan we werkelijk kunnen waarmaken. 

 De provincie komt in een situatie terecht waarin onze rol (zeer) beperkt is, maar waarin onze 

     omgeving toch verwacht dat wij acteren (bijvoorbeeld door politieke of maatschappelijke druk). 

 

Duurzaamheid 

 

Een goede aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt versterkt de regionale economie en biedt 

studenten een beter perspectief op zinvol werk (People).  

 

Beslismomenten  

 

1. Besluit over opdracht. 

2. Besluitvorming over inzet middelen en mensen (deskundigheid). 
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OPDRACHT 8         INTEGRALE AANPAK BINNENSTEDELIJKE ONTWIKKELING 
                 Herijking Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-2028 

Opstellen programmaplan Binnenstedelijke Ontwikkeling 2016-2019 
 

Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Pim van den Berg 
Naam concern opdrachtgever Hugo Jungen 
Naam opdrachtnemer Ineke Schartman / Martine Sluijs 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

  

De Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling is in februari 2012 vastgesteld door Provinciale 

Staten. Vervolgens zijn de kaders op grond van een bijbehorend actieplan in uitvoering gebracht 

middels een programmatische aanpak ‘ Programma WBO’. De kadernota heeft net als de PRS en PRV 

een looptijd tot 2028, het programma een looptijd van 2012-2015. Op grond van diverse trends, op 

grond van signalen uit het werkveld, op grond van onze ervaringen en effectiviteit van onze aanpak, is 

het inzicht ontstaan de kaders en het programma te verbreden naar een meer geïntegreerde 

binnenstedelijke aanpak. Bovendien is naast de nog vigerende groeiopgave voor woningen, ook het 

besef ontstaan dat er grote opgaven liggen voor het op peil houden van de bestaande bebouwde 

omgeving. Doordat ook de PRS in deze periode wordt herijkt is het mogelijk gelijktijdig inzichten te 

verwerven ten behoeve van de provinciale ruimtelijke kaders.  

 

Het nieuwe coalitie-programma 2015-2019 geeft de opdracht een integralere aanpak 

binnenstedelijke ontwikkeling te organiseren waar nog beter de verbinding wordt gelegd met de 

brede binnenstedelijke opgaven en werkwijze van het werkveld.  

 

Het realiseren van binnenstedelijke woningbouw is vaak een complexe opgave. Wij hebben goede 

resultaten bereikt door in ons Programma Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling nauw samen te 

werken met partners zoals gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, financiers en initiatiefgroepen. Wij 

zetten dit programma voort en geven daarmee een verdere impuls aan vernieuwing van de 

woningmarkt, door kennisdeling en netwerkopbouw. Hierbij besteden wij ook aandacht aan 

leefbaarheid, duurzaamheid, energiebesparing en bereikbaarheid. Deze opgave vraagt maatwerk en 

inzet van diverse (financiële) instrumenten, zoals garantstellingen.  

 

Onze Kadernota Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling herijken en verbreden we naar een meer 

geïntegreerde aanpak van de binnenstedelijke ontwikkeling (kantoren, leefomgeving etc.). Na de 

herijking starten we een Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling. Bij de uitvoering van 

ons binnenstedelijk beleid en bij transformaties van leegstaand vastgoed zullen wij zoveel mogelijk 

sturen op het benutten van kansen die de openbaarvervoersverbindingen 

bieden. 

In Verbinding! Coalitieakkoord 2015-2019. 
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Probleemstelling  

 

Bij binnenstedelijke ontwikkeling gaat het om het leggen van de verbinding tussen economische kansen 

en nieuwe investeringsmodellen, fysieke kansen en bedreigingen en sociale kansen en bedreigingen.  

Met de herijking van de kaders en een nieuw uitvoeringsprogramma vinden we betere aansluiting 

tussen onze aanpak en de huidige trends en vraagstukken die binnenstedelijk spelen en hebben we een 

grondslag voor een meer integrale aanpak.  

  

Doelstelling  

 

- Helder overzicht van de binnenstedelijke opgave in de provincie Utrecht in de herijkte 

kadernota; 

- De herijkte kaders worden herkend door cruciale partners uit het werkveld en door PS ; 

- De herijkte kaders maken een effectieve aanpak mogelijk; 

- Het programmaplan heeft een goede balans tussen flexibiliteit (kunnen leveren van maatwerk 

en snel kunnen acteren op vragen uit het werkveld) en heldere accenten voor de nodige focus ; 

- De cruciale partners in het werkveld en PS zien de programma-aanpak als een effectieve 

werkwijze en kennen de focus van de provinciale inzet. 

 

Resultaat / deliverable / product  

 

1. Kadernota Binnenstedelijke Ontwikkeling (De kadernota richt zich op de “WAT” vraag). 

Een herijking van het bestaande kaderdocument Wonen en Binnenstedelijke ontwikkeling tot een 

kaderdocument Binnenstedelijke Ontwikkeling. Deze Kadernota wordt vastgesteld door PS. Hierin 

zal naast de beschreven opgaven uit de huidige nota die nog actueel zijn, op grond van de input 

van het werkveld en trends: 

a) De bredere binnenstedelijke opgaven tot 2028 zijn beschreven, waaronder tenminste 

    leefbaarheid & gezondheid (inclusief klimaateffecten zoals als hittestress en aspecten met  

    betrekking tot bodem, water en milieu), leegstand, bereikbaarheid, duurzaamheid en energie.  

    Bestuurlijk Opdrachtgever hecht daarnaast waarde aan het meekoppelen van ICT/Breedband  

    ontwikkelingen en slim benutten van OV knooppunten. 

b) Voor de diverse onderdelen wordt benoemd wat de impact van deze extra opgave is voor het  

    grondgebied provincie Utrecht. 

c) Wordt benoemd welke ambitie de provincie heeft en welke rollen zij kiest, met welke  

    toegevoegde waarde, bij deze extra opgaven om bij te dragen aan het oplossen van  

    vraagstukken. 

d) Wordt benoemd welke criteria worden gehanteerd om al dan niet ondersteuning te bieden bij  

    gebiedsontwikkeling. 

  

2. Programmaplan Binnenstedelijke Ontwikkeling 2015-2019 (Het programmaplan richt zich met 

name op “HOE”). 

Een nieuw programmaplan bestaat uit: 

a) een doelen-inspanningennetwerk (op grond van ambities uit de kadernota en prioritering van 
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    accenten in de aanpak die samen met het werkveld en PS worden bepaald) ; 

b) beschrijving van de instrumenten en aanpak;  

c) beschrijving van de organisatie; 

d) benoemen van actoren waarmee in ieder geval de samenwerking wordt gezocht (bredere dan   

    het huidige netwerk, zoals EBU, OMU, Utrecht Invest en nieuwe actoren waar innovatie zit) ; 

e) wijze waarop beschikbare middelen worden ingezet en mogelijkheden voor koppelingen met  

    budgetten de beschikbaar zijn voor aanpalende doelen (zoals IGP, WGR+ concessies, SMPU en  

    wegenonderhoud, OMU, EBU).  

 

Het programmaplan dient als programma-sturingsdocument en zal als zodanig door de 

opdrachtgevers en directie worden vastgesteld. De hoofdlijnen uit het programmaplan zullen 

worden opgenomen als hoofdstuk in het kaderdocument. Zie verder onder punt 3. PS zal over de 

voortgang van het programma worden geïnformeerd middels voortgangsrapportages.  

 

Vaststelling verordening Binnenstedelijke Ontwikkeling 2015-2019:  

Aangezien met het verlopen van het programma 2012-2015 ook de onderliggende 

subsidieverordening vervalt en de regeling voor Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven, is het 

nodig een nieuwe verordening 2015-2019 vast te stellen door GS. 

 

3. Samenhang kadernota en Programmaplan en besluitvorming 

De kadernota en de hoofdlijnen van het uitvoeringsprogramma zullen in één document ter 

besluitvorming worden voorgelegd aan GS en PS. Met “hoofdlijnen uitvoeringsprogramma” 

bedoelen we de vertaalslag van ambities uit de kadernota naar de doelen waarop de activiteiten 

de komende vier op gericht zijn, beschrijving van de kern van de aanpak en werkwijze, en de 

relatie met beschikbare middelen.  

 

Afbakening  

 

De inzet van de kadernota binnenstedelijke ontwikkeling is nadrukkelijk gericht op het sted elijk 

gebied in de gebouwde omgeving. De focus ligt op de fysieke aspecten (hardware) van 

binnenstedelijke opgaven. Sociale aspecten zoals diensten en voorzieningen (software), maken 

impliciet onderdeel uit van de opgaven, maar maken geen onderdeel uit van de kaders en het 

uitvoeringsprogramma.   

 

Randvoorwaarden 

 

In de geest van het huidige coalitieakkoord zal het proces om te komen tot een aangepaste kadernota 

en nieuwe programmaplan binnenstedelijke ontwikkeling interactief met het werkveld en provinciale 

staten plaatsvinden. Te denken valt aan dialoogsessies met zowel de woningbouwsector als een breder 

werkveld zoals EBU, kantorennetwerk, mobiliteitsnetwerk, discussietafels met PS, en/of 

gecombineerde gespreksrondes. Dit betekent als randvoorwaarde dat hiervoor tijd binnen het proces 

wordt ingebouwd en de verbinding met het werkveld prioriteit krijgt boven de behoefte aan een 

kortdurend proces met een strakke planning. 
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Randvoorwaarde voor goede communicatie is het hebben van ondersteuning bij het benutten van 

provinciale tools (o.a. website, digitale nieuwsbrief, twitter).  

 

Kaders 

 

- Coalitieakkoord 2015-2019  inclusief de nog te bepalen pijlers.  

- IPO kompas 2020. 

- PRS 2012-2028. 

- Strategisch Mobiliteitsplan 2012-2028 en Beter Benutten. 

- Aanpak kantorentransformatie 2015. 

- Kadernota Bodem Water en Milieu. 

- Kadernota ondergrond. 

 

Afhankelijkheden   

 

-      Proces herijking PRS. 

-      Ontwikkeling visie en aanpak leegstand detailhandel en maatschappelijk vastgoed. 

-      Aanpak energietransitie, energieagenda en aanjaagteam. 

-      Europese aanbesteding voor de Openbaar Vervoerconcessie 2016-2023. 

-      Aanpak kleine kernen vanuit Agenda Vitaal Platteland. 

-      Deltaprogramma. 

 

Kritische succesfactoren 

 

De kadernota biedt enerzijds een afwegingskader op grond waarvan keuzes kunnen worden gemaakt 

welke gebiedsontwikkelingen voorrang krijgen qua inzet middelen en menskracht. Anderzijds is met de 

kadernota voldoende flexibiliteit ingebouwd om maatwerk te kunnen leveren en te kunnen anticiperen 

op nieuwe, soms acute, vragen uit het werkveld.  

 

Een belangrijke succesfactor voor de uitvoering is dat GS en PS voor de komende vier jaar heldere 

keuzes maken op welke accenten zij de komende 4 jaar inzetten. De keerzijde van een verbrede aanpak 

is namelijk dat er geen focus is in de aanpak. Een andere succesfactor is dat de flexibele 

maatwerkaanpak en de hieraan ten grondslag liggende verordening ongewijzigd voortgezet kan 

worden.  

 

Een andere kritische succesfactor geldend voor beide producten is dat de verbinding met aanpalende 

werkvelden daadwerkelijk wordt gelegd en wordt verbreed. Het gaat zowel om externe als interne 

verbindingen tenminste op de terreinen leegstand-aanpak, werklocaties en bedrijventerreinen, 

mobiliteit, strategisch relatiemanagement met grote steden, ‘agenda stad’, Europa (healthy urban 

living), energietransitie. Qua verbinding met het werkveld gaat het o.a. om het verbreden van het 

huidige netwerk met nieuwe innovatieve (kleinschalige) initiatiefnemers, kenniscentra, OMU en 

netwerken zoals EBU en U10. 
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Beheersing  

 

Tijd 

Tijdpad voor het proces: september 2015-juni 2016. 

  

Geld 

Dekking voor de kosten voor het proces (met name organisatie interactieve sessies) uit het huidige 

programmabudget 2012-2015. 

 

Kwaliteit 

Is af te meten aan de mate van tevredenheid werkveld en PS.  

  

Informatie 

Onderdeel van de opdracht is om gedurende het proces diverse communicatiemiddelen in te zetten, 

zowel gericht op informatie aan en van het werkveld en PS als informatie aan en vande interne 

organisatie.   

 

Organisatie 

Voor de herijking van de kadernota is een kerngroep ingericht bestaande uit vertegenwoordigers van 

een afvaardiging van FLO/SRO, MEC en UFL/WBO.  

 

Het opstellen van het programmaplan zal volgtijdelijk aan de herijking van de kadernota worden 

uitgevoerd door enkele personen uit de programmagroep, waarbij net als bij de herijking van de kaders 

op verschillende wijze de organisatie, het werkveld en PS wordt betrokken.  

  

Risico’s 

-   Te veel ambities in relatie tot de beschikbare menskracht en middelen. 

- Te veel verwachtingen naar het externe werkveld ten opzichte van de mogelijkheden die de 

provincie heeft. 

- Te veel wensen vanuit PS. 

- Te veel verbindingen zodat er gebrek ontstaat aan focus.  

 

Duurzaamheid 

 

Bij de afweging voor een nieuwe stedelijke ontwikkeling dient conform het Bro de duurzame 

verstedelijkingsladder worden toegepast. Conform ons ruimtelijk beleid geniet verstedelijking in 

de nabijheid van halten en knopen van openbaar vervoer de voorkeur. Verder wordt het 

onderdeel van de energietransitie dat betrekking heeft op bestaand en nieuw vastgoed 

volwaardig meegenomen in de kaders en programma-aanpak.  
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OPDRACHT 9  SCHAALSPRONG OV 
 

Datum 5 november 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Jacqueline Verbeek-Nijhof 
Naam concern opdrachtgever Cor Bontje 
Gedelegeerd opdrachtgever 
Naam opdrachtnemer 

Idelette Schuurman 
Hans Schoen 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Ruimtelijk-economische ontwikkeling stimuleert OV-vraag: 

De Provincie Utrecht ontwikkelt zich verder met gevolgen voor het OV-systeem. In de komende  

decennia is er een blijvend groeiende bevolking en verdere ontwikkeling van de (kennisintensieve)  

economie. Het ruimtelijk-economisch beleid is erop gericht om de groeiende vraag naar  

woningen voor het grootste deel (80%) op te vangen op binnenstedelijke locaties. De stedelijke  

gebieden worden steeds belangrijker voor de vitaliteit. Leef- en verblijfkwaliteit in stedelijke  

gebieden staan door toenemend gebruik van de stedelijke functies onder druk. Tegelijk worden er  

steeds meer eisen gesteld. Bereikbaarheid is zo’n belangrijke kwalitatieve eis. Dit geldt in het  

bijzonder voor de kenniseconomische magneet Utrecht Science Park/De Uithof (Utrecht  

Oost),Utrecht Centrum/stationsgebied,  Amersfoort Centrum en in de regio FoodValley  

(driehoek Veenendaal-Ede-Wageningen). De bijbehorende mobiliteitsgroei is niet alleen met de  

auto en de fiets op te vangen. Er is geen ruimte voor meer auto`s (zowel op de weg als  

parkeerruimte) en zelfs per fiets worden capaciteitsgrenzen bereikt (“fietsfiles” en  

stallingsproblemen). Een goed OV-systeem, dat een antwoord geeft op de nieuwe ruimtelijke en  

maatschappelijke uitdagingen en opgaven (denk onder meer aan: knooppuntenbeleid, milieu - en  

geluidsoverlast) kan de gevraagde bereikbaarheid bieden en tegelijk leef- en  

verblijfkwaliteit versterken. Deze ontwikkelingen vormen de kern van de analyse uit het MIRT - 

onderzoek van  Rijk, regio, stad en provincie naar OV in de regio Utrecht, “Regio in beweging”, uit  

2012.  

 

Provincie en Openbaar Vervoer: 

De Provincie Utrecht is sinds 2015 verantwoordelijk voor alle regionale openbaar vervoer in deze  

Provincie (bus en tram) en voert het overleg met het Rijk/Prorail/NS over de spoorbediening in  

onze provincie.  Het openbaar vervoer in onze regio is sterk in ontwikkeling . Trein, tram en bus  

vormen samen een samenhangend en intensief gebruikt OV-netwerk van vitaal belang voor de 

bereikbaarheid en het economisch functioneren. Het draagt bij aan leefbaarheid en  

duurzaamheid. Daarbij zijn aansluitingen op andere modaliteiten van groot belang; vooral fiets en  

auto. Er zijn  twee OV-concessies in de provincie Utrecht.  

De recent (2013) geimplementeerde stadsregionale concessie Regio Utrecht (bus+tram) en de  

streekconcessie Provincie Utrecht (bus, nieuwe concessie begint december 2016) zorgen voor  

verdere kwaliteitsverbetering in de OV-exploitatie en een duurzaamheidsbijdrage. Beide  

concessies lopen tegelijk af in december 2023. Dat is dus een belangrijke datum in verband met  

een mogelijke schaalsprong.  
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In dit project wordt de term Schaalsprong23 gebruikt in de betekenis van: een passend OV-systeem 

voor de toekomstige vraag. Waarbij meespeelt dat ook het Openbaar Vervoer in het algemeen  

zich ook ontwikkelt qua materiaal en infrastructuur, maar zeker ook qua reisinformatie,  tarieven, 

marketing etc… Innovatie die nieuwe kansen biedt. 

 

Uitvoering OV tot 2020: 

Naast de aansturing van de twee OV-concessies wordt samen met partners in de lopende  

uitvoeringsprogramma’s mobiliteit(zoals VERDER, Beter Benutten, RUVV/PUVV) hard gewe rkt aan  

fysieke  verbeteringen en capaciteitsvergrotingen, zoals realisatie Uithoflijn met gemeente  

Utrecht, diverse (H)OV-projecten voor het busnetwerk, grootschalige vernieuwingen van stations 

in Utrecht, Driebergen-Zeist en Leidsche Rijn Centrum, opening station Vaartsche Rijn en door  

aanpassing van spoorwegnet en uitbreiding van vervoercapaciteit om meer treinen  

betrouwbaarder te laten rijden. Na volledige realisatie van deze uitvoeringsprogramma’s en  

projecten hebben meer reizigers een aantrekkelijk, modern en comfortabel OV-systeem tot hun  

beschikking in 2020.  Dit is vooral op de locaties waar ruimte schaars is en de vervoersstromen het  

grootst zijn (knooppunten) en op de piektijden (spitsturen, zaterdag/koopzondag stadscentra).  

 

MIT-onderzoek en regionale MIRT-verkenning : 

Samen met het Rijk, stad Utrecht en het toenmalige BRU is een MIRT-onderzoek gedaan naar de 

toekomstige ontwikkeling van OV in regio Utrecht (2012).  Het MIRT- onderzoek beschrijft 

toekomstige kansen en knelpunten rond bereikbaarheid en leefbaarheid en welke rol het 

openbaar vervoer hierbij kan spelen in de provincie Utrecht en aanpalende regio’s. Naast de stad 

Utrecht besteedt het onderzoek ook aandacht aan OV-knelpunten in en rond het snel gegroeide 

Amersfoort en in FoodValley (Veenendaal en Ede/Wageningen). 

Belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat ondanks alle voorgenomen maatregelen na 2020 

het OV-systeem met name in Utrecht stad en directe omgeving tegen zijn grenzen oploopt, vooral 

in het stationsgebied bij de OV Terminal en richting Uithof/USP (Utrecht Oost). Dit vraagt om 

nieuwe oplossingen, die uiteindelijk kunnen resulteren in een schaalsprong in het OV in de regio 

richting 2030/2040.  

 

Op basis van dit onderzoek wordt sinds eind 2014 een regionale MIRT-verkenning naar OV in de  

regio Utrecht voorbereid in samenwerking met het Rijk met als beoogd resultaat te komen tot een  

voorkeursalternatief bestaande uit oplossingen voor de middenlangetermijn (2028/2030) met een  

perspectief voor de lange termijn (2040), waarmee in ieder geval: 

-  De bereikbaarheid van Utrecht Science Park/ Uithof (Utrecht Oost) verbetert;  

-  Utrecht Centraal ontlast wordt;   

-  De leefbaarheid in Utrecht, waaronder langs de ‘binnenstadas’, verbetert.  

 

Het onderzoek noemt als mogelijke oplossingsrichtingen: ontwikkelen lightrail op drukste OV assen 

van en naar de OVT, verbeteren doorstroming  regionaal OV in stedelijk gebied, het versterken en 

versnellen van tangenten op verschillende schaalniveaus, het versterken van knooppunten: 

aantrekkelijke overstappunten tussen mobiliteitssystemen (trein, tram, bus, auto en fiets) in een 

omgeving met een hoge ruimtelijke concentratie, en verdere integratie van landelijk en regionaal OV.  

                                                        
23 In het coalitieakkoord van de provincie Utrecht In Verbinding! Komt overigens het woord schaalsprong niet voor. 
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Het moge duidelijk zijn dat de omvang en de aard van de zogenoemde schaalsprong enorm kan 

variëren al naar gelang welk voorkeursalternatief uiteindelijk in het MIRT-traject uit de bus rolt. In 

ieder geval is er wel in alle gevallen sprake van een schaalsprong qua geografische reikwijdte van 

stedelijk naar regionaal. 

 

Het MIRT-onderzoek en de daaruit mogelijk voortkomende schaalsprong zijn in de recente 

beleidsvisies en uitvoeringsprogramma’s voor het OV van v/h het BRU en de provincie (uit de 

periode 2012-2014)  nog niet volop meegenomen. Ook zijn de nog zelfstandig gemaakte 

beleidsstukken van BRU en Provincie nog niet geïntegreerd sinds de snelle overgang van de BRU -

OV-taken naar de provincie in januari 2015. Het recente provinciale coalitieakkoord (april 2015) 

heeft de analyse uit het MIRT-onderzoek nog eens onderstreept en een zwaar accent gelegd op 

met name OV-knelpunten rond het USP en de OVTerminal op Utrecht Centraal.  

 

Probleemstelling   

  

De uitgangssituatie van blijvende demografische groei en vraag naar hoogwaardige stedelijke 

kwaliteit (wonen, werken, leefbaarheid en bereikbaarheid) leidt tot meer vraag naar OV; juist op 

tijden en plekken waar OV al veel gebruikt wordt en restcapaciteit beperkt is (vooral rond Utrecht 

stad). Deze groeiende OV-vraag kan niet alleen binnen het bestaande, dan wel nu in uitvoering 

zijnde, OV-systeem worden opgevangen. Het vraagt om goede afweging met het hele 

mobiliteitsbeleid en beleid rond ruimtelijke ontwikkeling en leefbaarheid.  

 

De probleemstelling is tweeledig:  

1. Voldoen voorgenomen OV-maatregelen en -beleid van BRU en provincie tot 2020 en op 

middenlange termijn, zolang er geen regionale MIRT-oplossing gekozen is en uitgevoerd, om de 

groeiende vraag op te kunnen vangen, met name bij de knelpunten Utrecht Oost en Utrecht 

Centraal?  

Om deze vraag te kunnen beantwoorden moet allereerst het huidige OV-beleid van BRU en 

provincie en de daarbij behorende uitvoeringsprogramma’s geïntegreerd worden tot één 

samenhangend OV-beleid binnen één geintegreerd mobiliteitsbeleid, waarvan de gevolgen voor 

en de effecten op het OV-systeem bekeken kunnen worden. Het is vervolgens noodzaak om dit 

geïntegreerde OV-beleid wat betreft de bijdrage aan de oplossing van de 

schaalsprongproblematiek te onderwerpen aan dezelfde afwegingssystematiek, die afgesproken is 

in het plan van aanpak van de regionale MIRT-verkenning. Daarna kunnen er eventuele 

wijzigingen en aanvullingen in het maatregelenpakket en het beleid genomen worden.  

 

2. Waaruit bestaat de groeiende OV-vraag na 2020, hoe kan de groeiende OV-vraag in de 

provincie Utrecht het best na 2020 toekomstbestendig opgevangen worden (welke 

“schaalsprong” is nodig), mede in relatie tot andere vervoersmodaliteiten en 

ruimtelijke(economische) ontwikkelingen en leefbaarheidsvragen, en wat betekent dit voor de 

nieuwe verlening van  provinciale OV-concessies in 2023? 

Deze vraag zal vooral beantwoord worden in het lopende regionale MIRT-verkenning traject en de 

bereikbaarheidsalliantie USP/Uithof (Utrecht Oost). De provincie is partner in dit bestuurlijke 

netwerk. Het is voor de provincie daarbij van belang om te bewaken dat op provinciale schaal 

functioneel en geografisch naar oplossingen wordt gekeken en niet te eng op lokaal niveau. Er is 
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al afgesproken dat de vraag naar de precieze groei van het OV opnieuw in de regionale MIRT -

verkenning wordt onderzocht, omdat de cijfers niet meer up-to-date zijn. 

 

Doelstelling   

 

Het oplossen van de gesignaleerde OV-knelpunten in samenhang met andere 

vervoersmodaliteiten en passend bij de (stedelijke) ruimtelijke en maatschappelijke 

ontwikkelingen en opgaven door realisering van een toekomstbestendiger (2040), 

betrouwbaarder en efficiënter OV-systeem met meer tevreden reizigers, dat bijdraagt aan de 

opgaven van leefbaarheid, duurzaamheid  en ruimtelijk-economische kwaliteit (goede 

bereikbaarheid economische werklocaties en knooppunten, kwalitatief hoogwaardige 

binnenstedelijke ontwikkeling) in de regio, in het bijzonder rond de bereikbaarheid van 

USP/Uithof (Utrecht Oost) en Utrecht CS/OVT.  

 

Relatie doelstelling met pijlers Coalitieakkoord:  

Deze inhoudelijke doelstelling bij deze opdracht sluit ook nauw aan bij de bredere ambities en 

pijlers van het coalitieakkoord van de provincie. Allereerst bij de pijler in verbinding: het gaat het 

hier om een vraagstuk dat in relationele zin draait om het verstevigen van de relatie met de stad 

Utrecht en de regio daar omheen. Daarnaast zit in het ontwikkelingsperspectief voor het OV -

systeem na 2020, dat zich verbindt met ruimtelijk-economische, leefbaarheids- en 

duurzaamheidsopgaven, de uitdaging om wezenlijk transformerende oplossingen te bedenken.  

Tot slot zit in de opgave om tot 2020 zoveel mogelijk synergie bij integratie van beleid en 

maatregelen van BRU en provincie te vinden een impuls tot optimaliseren van de realisatie in de 

uitvoering, beheer en exploitatie van het OV-systeem. 

 

Resultaat / deliverable / product   

 

1. Eén geïntegreerd OV-beleid van BRU en  Provincie als onderdeel van het hele geïntegreerde 

mobiliteitsbeleid van BRU en Provincie, en één bijbehorend geïntegreerd uitvoeringsoverzicht 

van OV maatregelen tot 2020, met name gericht op de gesignaleerde knelpunten . Dit 

geïntegreerde OV beleid is ook integraal afgestemd met relevant andere beleidsontwikkelingen 

rond ruimtelijke ordening, leefbaarheid en duurzaamheid.  

2. Voor na 2020 een provinciaal vastgesteld ontwikkelingsperspectief op het OV systeem 

op basis van het geïntegreerde OV beleid en op basis van uitkomst van voor de toekomst 

van het OV belangrijkste relevante landelijke en provinciale beleidsprocessen: de 

(regionale) MIRT verkenning, bereikbaarheidsalliantie USP (Utrecht Oost), Toekomstbeeld 

OV met rijk, herijking eigen PRS en Omgevingsvisie. Dit OV ontwikkelingsperspectief 

bestrijkt de middenlange termijn 2028/2030 met een doorkijk naar 2040. Het dient 

raamwerk voor beleidskeuzes en projecten voor infrastructuur en exploitatie (inclusief 

materieelinvesteringen) van het OV, in het bijzonder in de voorbereiding kaderstelling 

voor concessieverlening in 2023. 
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Afbakening   

 

1. Het gaat nadrukkelijk niet om het maken van nieuw OV-beleid op het metaniveau van de recent 

vastgestelde Mobiliteitsvisie van de provincie. Wel zal integratie van het OV-beleid van BRU en 

provincie kunnen betekenen dat er nieuwe beleidsuitwerkingen en/of -afstemmingen op een 

lager niveau ontstaan binnen de kaders van de mobiliteitsvisie. Er zal bij integratie beleid BRU en 

provincie immers gedeald moeten worden met verschillen in reikwijdte, detaillering en met 

wederzijdse lacunes en overlappingen. 

 

2. De volgende lopende projecten en uitvoeringsprogramma’s horen wel bij de inventarisatie van 

maatregelen, maar vallen qua uitvoering buiten het project: 

 Aanleg en ingebruikname Uithoflijn in 2018, incl. de vervoerkundige doorkoppeling van de tram 

 Lopende uitvoeringsprojecten (VERDER, Beter Benutten) 

 Implementatie streekconcessie per december 2016 

 Netwerkontwikkeling U-OV in Vervoerplan 2016-deel 2 in verband met “omklap” stationsgebied 

en realisatie OV Streefbeeld 2020/Beter Benutten maatregelen. 

 

3. De interne werkgroep, die deze opdracht gaat uitvoeren, moet zoveel mogelijk gebruik maken 

van lopende trajecten met in- en  externe partners (MIRT verkenning,bereikbaarheidsalliantie USP 

(Utrecht Oost), Toekomstbeeld OV met rijk, relatie stad, herijking PRS, nieuw kader 

Binnenstedelijke Ontwikkeling etc…). Personele verbindingen zijn dan ook gewenst. De kunst is 

om als provincie ten behoeve van het eigen huiswerk (integratie beleid en maatregelen BRU 

provincie) de lopende projecten te benutten, te verbinden en de honing eruit te halen zonder ze 

voor de voeten te lopen; vice versa geldt dat ook. Het resultaat moet uiteindelijk ook weer 

bijdragen aan een integralke en robuuste bijdrage van de provincie aan deze processen.  

 

Randvoorwaarden 

 

- Beschikbaar budget voor maatregelen binnen de gereserveerde middelen tot 2020/2023: binnen het 

BRU-deel van de begroting met een meerjarenraming tot 2023 en  binnen Mobiliteitsprogramma 

provincie tot 2018 (binnen Mobiliteitsplanbudget tot 2028). Daarna afhankelijk van gekozen MIRT-

oplossingsrichting en al of niet meebetalen Rijk en afhankelijk van de middelenverdeling IPO na 

einde BDU. 

- Recht doen aan de afspraken, die vastgelegd zijn bij de invlechting BRU (beleidsmoratorium tot 

1-1-2017; voorwaardelijk “hek” om de BRU begroting tot 2020; nakomen gemaakte afspraken 

met BRU-gemeenten) 

 

Kaders (meest relevante; geen limitatieve lijst) 

  

Algemeen: 

-  In Verbinding!, Coalitieakkoord 2015-2019 provincie Utrecht 
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Mobiliteit: 

Provinciale Beleidsdocumenten: 

-  Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2015-2028, Provincie Utrecht, juli 2014 

-  Mobiliteitsprogramma 2015-2018, Provincie Utrecht, juli 2014  

-  Mobiliteitsvisie Grootstedelijk Utrecht, BRU, november 2014 

-  Snel, betrouwbaar en effectief, OV visie voor de regio Utrecht, BRU, februari 2012 

-  Benutten en Doorrijden, OV Streefbeeld 2020, BRU, februari 2014 

-  Afspraken OV concessies provincie Utrecht, die beide lopen tot december 2023 

MIRT-documenten (in MIRT-documenten zijn andere documenten verwerkt b.v. Lange Termijn 

Spooragenda, Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, Ontwikkelingsrichting De 

Uithof en Rijnsweerd): 

-  MIRT onderzoek OV regio Utrecht, Regio in beweging, 2012 

-  Regionale verkenning OV Utrecht, plan van aanpak / concept startbeslissing, MIRT, mei 2015 

-  In Verbinding!,Coalitieakkoord PU 2015-2019 

-  Toekomstbeeld OV 

-  Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, stad Utrecht, najaar 2015 

 

Ruimtelijke ontwikkeling: 

-  PRS 2015-2028 provincie Utrecht 

-  Herijking PRS (nog in ontwikkeling) 

-  Omgevingsvisie (nog in ontwikkeling) 

-  Nieuwe kader Binnenstedelijke Ontwikkeling (nog in ontwikkeling); startnotitie hiervoor verschijnt 

          in november 2015 

 

Afhankelijkheden  

 

 Voortgang MIRT Verkenning  met daarbij de nog open vraag of de regionale MIRT verkenning 

lopende de rit als nog wordt opgewaardeerd naar een nationale. Wat weer gevolgen kan 

hebben voor geld en tijdpad. 

 Nauwe aansluiting wordt gezocht met het ruimtelijk beleid van de provincie. Hier speelt 

de herijking van de huidige PRS en de voorbereiding van de nieuwe Omgevingsvisie. Op dit 

moment zijn beide processen in een opstartfase, waarbij de inhoud nog niet vastligt.  

 

Kritische succesfactoren 

 

 Beschikbare tijd binnen het nieuwe team OV Exploitatie (nieuw team, implementatie streek-

concessie, realisatie Uithoflijn en omklap Utrecht Centraal 2016 zullen ook om tijd blijven vragen). 

 Input OV prognoses: VRU is een middel voor opstellen van prognoses, maar OV-chipkaart   data 

monitoring is een nieuwe, interessante bron in ontwikkeling. Is deze laatste najaar 2015 

beschikbaar?). 

 Verloop van de(regionale) MIRT onderhandelingen (zie afhankelijkheden) en het daarbij behorende 

draagvlak tussen de partners in de regio. 

 Goede ontwikkeling partnerschap met stad Utrecht in lopende mobiliteitsdossiers . 
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Beheersing   

 

Tijd 

Het MIRT besluit voorkeursalternatief met verantwoordelijkheidsdeling is in het huidige plan van 

aanpak van de regionale MIRT verkenning voorzien in oktober 2016; in januari 2016 is de analyse van 

kansrijke voorkeursalternatieven gereed. Eventuele opschaling van de MIRT verkenning kan dit tijdpad 

uiteraard veranderen. Dit tijdpad betekent dat resultaat 1 uitgaand van een start in september 2015 

een geïntegreerd OV beleid van de provincie be-schikbaar zou kunnen zijn per juli 2016. Resultaat 2 

lange termijn ontwikkelingsperspectief voor OV in de provincie kan dan in 2017 na het MIRT besluit 

gemaakt worden. 

 

Geld 

De kosten moeten in eerste instantie worden gedekt vanuit  bestaand budget. De projectleider moet 

starten met het maken van een begroting ter goedkeuring door opdrachtgever. 

 

Kwaliteit 

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de benodigde kwaliteit in de eigen organisatie aanwezig is. 

Temeer daar bij de MIRT verkenning veel externe input aan de orde is. 

 

Informatie & Communicatie 

Aparte aandacht nodig, omdat veel interne en externe partners op een of andere manier betrokken 

zijn. Er zal een omgevingsanalyse worden. Ook is gezien de politieke gevoeligheid tijdige informatie aan 

en gesprek met Provinciale Staten van belang. 

 

Organisatie  

Opzet van projectorganisatie is primair een keuze van projectleider in overleg met opdrachtgever. 

projectleider en projectteam samengesteld uit afdelingen OV en MEC met betrokkenheid RO. 

 

Duurzaamheid 

 

Opgave bestaat eruit dat er keuzes gemaakt worden waarbij duurzaamheid in brede zin een harde 

randvoorwaarde is. Uitdaging is om hierbij vanuit de toekomst van het OV breed te kijken naar 

kansen en innovaties om duurzaamheid te creëren via het OV systeem en hoe dat functioneert in 

de fysieke omgeving (bv. ontwikkeling knooppunten, faciliteren duurzame modaliteiten (fiets) bij 

deur-tot-deur/ ketenvervoer) en in de samenleving (bv. inspelen op veranderende woon-werk 

patronen en vrijetijdsbesteding, doelgroepenbeleid). Op zich zijn er goede kansen, omdat 

duurzaamheid ook al een harde randvoorwaarde is in het plan van aanpak van de regionale MIRT 

verkenning OV voor na 2020. Tot 2020 zijn er binnen de engere context van het OV zelf al 

geplande processen die positief uit  werken voor duurzaamheid (b.v. voorgenomen aanschaf van 

nieuwe bussen in de Stadsregioconcessie, duurzamer materieel per 2017 in de nieuwe 

streekconcessie en maatregelen voor betere benutting van de OV capaciteit (tram+bus). 
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OPDRACHT 10         BEREIKBAARHEID UTRECHT SCIENCE PARK  
 

Datum 12 januari 2016 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Jacqueline Verbeek-Nijhof 
Naam concern opdrachtgever Cor Bontje 
Gedelegeerd opdrachtgever 
Naam opdrachtnemer 

Idelette Schuurman 
Bart Althuis 

 
Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Het wordt steeds breder bekend dat Utrecht Science Park (USP) meer is dan een universitair centrum. 

Ook groeit het besef dat activiteiten van het USP over een ruimer gebied gaat waarvan “de Uithof” de 

kern vormt. Het USP is een florerend ruimtelijk economisch “ecosysteem” met onderwijsinstellingen, 

medische instellingen en daar omheen andere instellingen en bedrijven die sterke (kennis)relaties 

hebben met elkaar hebben.  

 

Het USP science cluster ontwikkelt zich razend snel. Er wordt fors geïnvesteerd en er komen nieuwe 

vestigingen en er komt nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid bij (o.m. Danone, Prinses Maxima 

Centrum, RIVM etc.). Kennisclusters vormen de toekomst: instellingen en bedrijven willen in elkaars 

nabijheid zitten. De potentie van het gebied wordt internationaal herkend én erkend. 

  

Probleemstelling   

 

Centrale vraagstelling is hoe we “Utrecht TOP-regio” versterken, in het bijzonder het economische 

vestigingsmilieu. Daarbij is de bereikbaarheid een hele belangrijke factor.   

 

Het gevolg van deze ontwikkelingen is namelijk dat rond alle vervoerswijzen de 

bereikbaarheidsproblemen groeien. De autobereikbaarheid – m.n. bij de aansluitingen op het regionale 

en nationale netwerk – staat onder druk. In de stad staan tegenwoordig tussen Utrecht CS en het USP 

fietsfiles. En recent onderzoek toont aan dat de OV bereikbaarheid rondom de OV Terminal Utrecht 

Centraal (OVT) en het USP urgente bereikbaarheidsproblemen zijn die de ontwikkelkansen van het USP 

kunnen beperken.  

 

Partijen hebben gezamenlijk de conclusie getrokken dat de problematiek niet alleen door maatregelen 

langs de conventionele aanpak kan worden opgelost. Indien de mobiliteitsgroei daadwerkelijk doorzet 

als voorspeld (WLO, 2015) zullen ook onorthodoxe maatregelen onderzocht moeten worden en hierbij 

past een nieuwe vorm van samenwerking tussen partijen. 

 

Naast deze groeiende bereikbaarheidsopgave geeft ook de ontwikkelende internationale (ruimtelijk-) 

economische positie het USP de noodzaak aan om de bereikbaarheidsopgave van het USP in te bedden 

in een bredere context. Daarom is besloten tot de Gebiedsverkenning Utrecht-Oost. 
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Doelstelling   

 

Ambitie: Een gezonde en duurzame toekomst voor iedereen. Wij werken gezamenlijk met 

wetenschappers, ondernemers, andere overheden en burgers aan een groener, gezonder en slimmer 

Utrecht, dat wereldwijd voorop loopt als het gaat om kwaliteit van leven. Onderwijs, onderzoek en 

ondernemerschap versterken elkaar in een open innovatieomgeving. Het Utrecht Science Park en haar 

omgeving is het toonaangevende en internationaal concurrerende vestigingsmilieu waar een gezonde 

en duurzame toekomst tot leven komt.  

 

Doelstelling van de Gebiedsverkenning Utrecht Oost is: 

Utrechtse topregio blijvend te faciliteren door een uitstekende (internationaal) vestigingsklimaat te 

bevorderen. Daartoe, in samenwerking met rijk en regio-partijen, invulling geven aan de opgaven uit de 

Gebiedsagenda om de ruimtelijke-economische structuur van het gebied te versterken. Een goede 

bereikbaarheid voor de auto, fiets en met OV wordt nagestreefd, omdat die in belangrijke mate de 

concurrentiekracht van het USP bepaalt.  

 

Resultaat / deliverable / product   

 

Resultaat van de Gebiedsverkenning Utrecht Oost is: 

1. Uitwerking van de door partijen gezamenlijke gedeelde ambitie, van de thema‘s ruimtelijke 

ordening, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid voor het gebied met 

betrekking tot de gewenste ruimtelijk-economische ontwikkelingen,  

2. Uitwerking van het benodigde realisatieprogramma om invulling te geven aan deze ambitie. 

Het betreft maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn, inclusief 

financieringsmogelijkheden. 

 

Afbakening   

 

Het betreft de thema’s: ruimtelijke ordening, gezondheid, duurzaamheid, leefbaarheid, economie en 

bereikbaarheid. 

Bereikbaarheidsprogramma’s hebben betrekking op zowel auto, als fiets als OV bereikbaarheid. 

Gebiedsafbakening is het gebied rond het USP dat ten minste het gebied omvat tussen de stations de 

OVT Bilthoven en Driebergen-Zeist. 

De tijdsperiode omvat zowel korte termijn maatregelen (komende 5 jaar) als lange termijn perspectief 

op uitvoeringsprogramma in 2035-2040. 

Betrokken partijen zijn naast de verschillende overheden de (kennis)instellingen op het USP, maar ook 

het bedrijfsleven. 

 

Randvoorwaarden 

 

Ambtelijke en financiële inzet om tot inhoudelijke producten te komen. 

Commitment van de partijen om zich in te zetten om gezamenlijke ambities waar te maken essentieel. 

Dit vraagt reguliere inzet van bestuurders om elkaar te ontmoeten en inspireren, besluiten te nemen 
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en inzet om anderen te betrekken bij een meerjarige inzet om ambities waar te maken. Gezien de 

brede scope en grote afhankelijkheden van andere programma’s zijn, naar verwachting, wisselende 

bestuurlijke allianties nodig zijn om tot breed gedragen resultaten te komen.  

 

Kaders (meest relevante; geen limitatieve lijst) 

 

In Verbinding!, Coalitieakkoord 2015-2019 provincie Utrecht 

Provinciale Beleidsdocumenten: 

- Mobiliteitsvisie Provincie Utrecht 2015-2028, Provincie Utrecht, juli 2014 

- Mobiliteitsprogramma 2015-2018, Provincie Utrecht, juli 2014  

- Mobiliteitsvisie Grootstedelijk Utrecht, BRU, november 2014 

- Snel, betrouwbaar en effectief, OV visie voor de regio Utrecht, BRU, februari 2012 

- Benutten en Doorrijden, OV Streefbeeld 2020, BRU, februari 2014 

- Afspraken OV concessies provincie Utrecht, die beide lopen tot december 2023 

- PRS 2015-2028 provincie Utrecht 

- Herijking PRS (nog in ontwikkeling) 

- Omgevingsvisie (nog in ontwikkeling) 

- Nieuwe kader Binnenstedelijke Ontwikkeling (nog in ontwikkeling); startnotitie hiervoor 

verschijnt in november 2015 

 

MIRT-documenten (in MIRT-documenten zijn andere documenten verwerkt b.v. Lange Termijn 

Spooragenda, Gebiedsagenda Noord-Holland, Utrecht en Flevoland, Ontwikkelingsrichting De Uithof en 

Rijnsweerd): 

- MIRT onderzoek OV regio Utrecht, Regio in beweging, 2012 

- Regionale verkenning OV Utrecht, plan van aanpak / concept startbeslissing, MIRT, mei 2015 

- Toekomstbeeld OV 

- Concept Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan, stad Utrecht, najaar 2015 

 

Ook andere nota’s en beleidsvisies van o.a. Universiteit, Hogeschool en Universitair Medisch Centrum 

zijn relevant. 

 

Afhankelijkheden  

 

Doelstelling en resultaat van de Gebiedsverkenning Utrecht Oost valt voor een deel samen met al 

eerder gestarte trajecten, programma’s en initiatieven. De insteek is om deze “energie” te gebruiken 

voor dit traject en niet parallelle acties of programma’s te starten.  

Zo sluit dit project aan bij o.a. de samenwerking van USP-partijen rond bereikbaarheid (alliantie 

bereikbaarheid).  In dit traject is een bereikbaarheidsconcept ontwikkeld.  

Ook hebben USP-partijen een bereikbaarheidsrapport door AT-Osborne laten opstellen waarin inzicht 

wordt gegeven van een mogelijk korte termijn programma ten behoeve van de verbetering van de 

bereikbaarheid van het USP.  

Daarnaast zal een koppeling worden gemaakt met o.a. programma’s als Citydeals, Nieuwe Ruimtelijke 

Strategie (NRSU),Toekomstbeeld OV en het vernieuwing-MIRT traject. 
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Kritische succesfactoren 

 

Commitment van de partijen om zich in te zetten om gezamenlijke ambities waar te maken essentieel. 

Dit vraagt reguliere inzet van bestuurders om elkaar te ontmoeten en inspireren, besluiten te nemen 

en inzet om anderen te betrekken bij een meerjarige inzet om ambities waar te maken. Gezien de 

brede scope en grote afhankelijkheden van andere programma’s zijn, naar verwachting, wisselende 

bestuurlijke allianties nodig zijn om tot breed gedragen resultaten te komen. 

 

Beheersing   

 

Intensieve inhoudelijke afstemming en bestuurlijke betrokkenheid moeten zorgen voor tijdige 

signalering van stagnatie in proces en of vermindering van commitment van een of meerdere partijen. 

Op bestuurlijke - of directietafels kunnen dan maatregelen afgesproken worden. 

 

Duurzaamheid 

 

In de Gebiedsverkenning Utrecht Oost wordt gezamenlijke ingezet op een passende bereikbaarheid van 

het USP. Duurzaamheid is hierbij ook een thema. Korte, middellange en lange termijn maatregelen van 

alle partijen worden hiermee gericht ook op de realisatie van de duurzaamheidsambities. Dit biedt 

kansen om gezamenlijke duurzaamheidsambities te projecteren op dit dynamische gebied. Dit kan oa 

door het USP te benutten als pilot en test gebied om innovatieve technieken uit te proberen en door te 

ontwikkelen. Naar verwachting bieden de aanwezige studenten en kenniswerkers van het USP een 

kansrijke omgeving om nieuwe en duurzame bereikbaarheidsconcepten uit te proberen.  
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OPDRACHT 11         TOEGANKELIJKE INFORMATIE  
      

Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Jacqueline Verbeek-Nijhof 
Naam concern opdrachtgever John Visbeen 
Naam opdrachtnemer Stephen van Aken 

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Coalitieakkoord 

Sinds 30 april 2015 heeft de provincie Utrecht een nieuw coalitieakkoord. Daarin geeft de coalitie 

aan dat de provincie transparant en toegankelijk wil zijn over zichzelf en de provinciale gegevens. 

Open Data levert:  

1. economisch rendement op;  

2. bevordert de democratie en; 

3. maakt de provincie tot een organisatie waar burgers en bedrijven alle relevante documenten, 

gegevens en onderzoeksrapporten via internet eenvoudig kunnen vinden.  

 

Overheidsinformatie 

Toegang tot overheidsinformatie is een belangrijk democratisch grondrecht. De toegang is 

vastgelegd in artikel 110 van de grondwet en is al sinds 1980 uitgewerkt in de Wet openbaarheid 

van bestuur (Wob). De Wob verplicht de overheid openbare informatie met burgers te delen op 

enkele uitzonderingen na. Deze informatieplicht is vooral passief van karakter: alleen als d e 

burger daarom vraagt. Maar de overheid kan ook haar informatie actief openbaar maken. Dit past 

veel meer in deze tijd omdat informatie niet langer statisch op papier wordt bewaard maar in 

hoog tempo wordt uitgewisseld. Voorbeelden voor de provincie Utrecht zijn het digitaal 

publiceren van de Begroting 2015 en de kwartaalrapportages van de onkosten van de GS leden. 

Door actief overheidsinfomatie te publiceren verminder je het aantal WOB verzoeken.   

 

Open data 

Openbare informatie is niet hetzelfde als Open Data. Data gaat een stap verder dan informatie: 

niet alleen openbare overheidsinformatie moet permanent digitaal beschikbaar zijn, maar ook de 

onderliggende data. En om data als open te bestempelen moeten ze zowel toegankelijk als 

herbruikbaar zijn. Open is dus een breder begrip dan openbaar.  

 

Voorbeelden van Open Data kunnen worden gevonden in de meetgegevens van het KNMI die 

door marktpartijen (zoals buitenradar.nl) mogen worden gebruikt voor publicatie, de 

verkeersgegevens die door de provincie worden verzameld en geanalyseerd voor eigen gebruik en 

geleverd aan NDW en beschikbaar worden gesteld als Open Data voor andere toepassingen of de 

data die vanuit FLO worden gebruikt voor GIS-toepassingen en worden geleverd aan het 

provinciale Geo-register van het IPO en worden gepubliceerd via de provinciale website.  
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Wat kan Open Data betekenen voor de provincie  

Bij het uitvoeren van publieke taken maakt en gebruikt de Provincie data of laat deze verzamelen 

(crowdsourcing). Deze data wordt verzameld voor de uitvoering van taken. Het digitaal 

toegankelijk en herbruikbaar maken van dit soort datasets biedt nieuwe perspectieven aan 

burgers, bedrijven en aan de provincie zelf, het zijn dan Open Data geworden:  

 Met Open Data kunnen innovatieve ondernemers nieuwe toepassingen maken. Open Data 

creëren een markt die uiteindelijk kan leiden tot economische groei en nieuwe 

werkgelegenheid. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer (Trendrapport Open Data 

2015) blijkt dat de prijsverlagingen (van Open Data) gepaard gingen met groei van banen 

(100% tot 713%) en omzet (100% tot 900%) bij de ondernemers die de data gebruiken. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan data over overstromingsrisico’s. Deze gegevens vormen een wezenlijk 

onderdeel van de risicokaart en worden ook toegepast bij het vormen van eigen beleid of 

kaders. Maar er is ook vraag naar deze scenario’s bij met name verzekeraars. Ook 

marktpartijen die zich willen richten op evacuatie apps zijn geïnteresseerd in deze gegevens.  

 Daarnaast biedt Open Data voor de provincie zelf ook kansen: Open Data kunnen de 

toegankelijkheid, de efficiëntie en het bereik van de dienstverlening van de provincie 

vergroten, en dat kan de relatie tussen overheid en burger verbeteren. Burgers kunnen zelf 

data verzamelen en zicht houden op de geldstromen en de kwaliteit van de publieke 

dienstverlening van de Provincie Utrecht. Goed voorbeeld is hier ook de risicokaart. Deze is bij 

de burgers maar beperkt bekend. Het bereik zou kunnen worden vergroot via een Google -

oplossing of mobiele apps.  

 Tenslotte zou het open maken van de data een stimulans kunnen zijn voor het zorgen voor een 

duurzame, digitale informatiehuishouding en archivering. Hiermede zouden de kosten rondom 

een Wob-verzoek omlaag kunnen (commissie Elias). Maar denk ook aan de ontwikkelingen van 

een e-depot (pilot). Vanaf het moment dat het archief digitaal is ontsloten en van voldoende 

kwaliteit is zou deze ook opengesteld kunnen worden. 

 

Wat is onze uitgangssituatie 

In januari 2015 is door de afdeling managementondersteuning een nota opgesteld met de 

uitkomsten van een verkenning Open Data bij de Provincie Utrecht. Deze verkenning heeft 

geresulteerd in een voorstel voor het provinciale ambitieniveau met Open Data. Daarnaast is onze 

uitgangssituatie en het mogelijke groeipad verkend: het merendeel van de provinciale datasets is 

reeds als Open Data beschikbaar, met name via het Provinciale Georegister maar ook al via 

www.data.overheid.nl.  

 

Voor data waarvoor dit nog niet het geval is zal een groeipad worden gevolgd, omdat niet alle 

data in één keer beschikbaar zijn. Op dit groeipad geven we voorrang aan datasets die ertoe 

bijdragen dat de strategische doelen van de provincie worden gerealiseerd. Daar waar nieuwe 

afspraken worden gemaakt over dataverzamelingen (bijvoorbeeld bij het aanjaagteam 

energietransitie, genoemd in coalitieakkoord) en waar systemen worden herzien, wordt Open 

Data als nieuw criterium meegenomen. Op deze manier komen geleidelijk alle dataverzamelingen 

aan de beurt om deze vrij te geven als Open Data.  

 

http://www.data.overheid.nl/
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Tenslotte zijn er enkele discussiepunten benoemd:  

 Het bovengenoemde groeipadmodel lijkt het juiste model. De provincie Utrecht kent 

namelijk zeer veel en diverse databestanden. Publiceren kost energie en geld; dit moet op 

een effectieve en efficiënte wijze worden ingezet door verstandige beslissingen te nemen 

over de volgorde. 

 De provincie Utrecht bepaalt niet of het openstellen van data zinvol is, dat doet de markt 

door de data te gebruiken en eventueel te vermarkten (de provincie probeert dan hier 

zicht op de houden.)  

 Het openstellen van (transactie)data ten aanzien van de bedrijfsvoering (open spending) 

bij de vervanging van het financieel systeem lijkt een juist moment in het groeipad. 

Hiermee wordt de financiële verantwoording van de provincie tot in detail transparant 

gemaakt. 

 

Probleemstelling  

 

 Na de workshop Open Data zijn er voorbeelden, ambities en groeipaden benoemd. Nu dit 

onderwerp op de GS-agenda staat kan hieraan verder invulling worden gegeven.  

 Er zijn nu diverse initiatieven bij de verschillende beleidsdomeinen die zich met Open Data 

bezighouden. Door de aandacht vanuit GS is regie op ontwikkelingen rondom Open Data 

meer van belang zodat we meer resultaatgericht gaan werken op basis van een uitgewerkt 

groeipad en plateauplanning. 

 Openstellen van data is een stimulans voor meer duurzame en digitale 

informatiehuishouding (zie randvoorwaarde) dat aansluit op de ambities met Open Data.  

 

Doelstelling  

 

De data van de provincie Utrecht zijn relevant voor onze burgers en bedrijven en onderdeel van 

onze dienstverlening. De Provincie is transparant over zichzelf en haar functioneren zodat er een 

betere democratische relatie ontstaat tussen Provincie en burgers / bedrijven. Bovendien bieden 

Open Datasets nieuwe perspectieven aan burgers, bedrijven en aan de Provincie zelf. Door deze 

datasets toegankelijk en herbruikbaar te maken kunnen deze partijen nieuwe toepassingen 

maken. Hierdoor neemt het aantal banen en de omzet binnen de Provincie Utrecht toe.  Door 

betere ontsluiting van bruikbare informatie wordt de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de 

Provincie verbeterd. 
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Resultaat / deliverable / product  

 

Uiteindelijk resultaat zal zijn dat de Provincie Utrecht zoveel mogelijk van haar gegevens als Open 

Data beschikbaar stelt aan de omgeving24. Datgene wat door de Provincie Utrecht al als Open Data 

wordt gepubliceerd vormt het vertrekpunt. De (ontdekkings)reis hier vandaan begint met een 

BBOT om bij de opdrachtgever te verkennen wat het uiteindelijke resultaat dient te zijn (“Vlek op 

de horizon”). Uiteraard zal onderzocht worden hoe privacy wetgeving en Open Data zich tot 

elkaar verhouden. Daarnaast zal in deze fase onderzoek worden gedaan naar wat het Rijk en de 

gemeente Utrecht op dit vlak doen. Daarnaast wordt onderzocht of en in hoeverre ook 

documenten openbaar gemaakt kunnen worden. Daarmee is duidelijk welk groeipad zou kunnen 

worden gevolgd.  

 

Afbakening  

 

Het moderniseren van onze infrastructuur, systemen, applicaties websites valt buiten het project. 

We maken gebruik van onze bestaande infra en sluiten aan op de ontwikkelingen bij het Rijk. 

Denk hierbij aan ontwikkelingen als het e-depot en e-overheid.  

In het project wordt uitgegaan van gevalideerde gegevens, waarvan de kwaliteit de 

verantwoordelijkheid van de gegevenseigenaar is. Daarmee valt de verantwoordelijkheid hiervoor 

buiten de scope van het project.  

 

Randvoorwaarden 

 

Informatiehuishouding op orde. Alle te publiceren gegevens dienen te voldoen aan de kwaliteitseisen 

(juistheid, doeltreffendheid, tijdigheid, onderhoudbaarheid, exclusiviteit, controleerbaarheid) . 

Eigenaars van gegevens dienen zich te realiseren welke rechten en plichten dit met zich meebrengt.  

 

Kaders 

 

Kaders kunnen worden gevonden in het coalitieakkoord en landelijke wet- en regelgeving (WOB). 

 

Afhankelijkheden  

 

- Projecten van de business die ook aandacht en energie vragen. 

- Beschikbaarheid van resources (voornamelijk specialisten vanuit de verschillende domeinen). 

- Landelijke en provinciale ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn.  

 

                                                        
24  “Vlek op de horizon”: Zoveel mogelijk van onze data, relevante documenten en onderzoeksrapporten zijn opengesteld. 

En als de provincie data verzamelt of laat verzamelen, dan is deze in principe open en toegankelijk. We geven voorrang 
aan datasets die ertoe bijdragen dat de strategische doelen van de provincie worden gerealiseerd. We sluiten daarbij 
aan bij landelijke portals waar andere ketenpartners deze ook publiceren. Hierbij hanteren we de geldende landelijke 
standaarden en structuren. Daarnaast maakt de provincie voor haar beleidswerk en in haar ketenprocessen maximaal 
gebruik van Open Data. En zullen partners in de keten actief worden aangespoord om Open Data te publiceren. 
Facilteiten zijn ontwikkeld en aangeboden om gebruik van Open Data in de keten in in de Provincie Utrecht te 
promoten. (Utrecht promotie). 
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Kritische succesfactoren 

 

Verwachtingmanagement: alle betrokkenen dienen adequaat geïnformeerd te zijn met betrekking tot 

wat mag worden verwacht. Een communicatieparagraaf in het projectplan dient hierin te voorzien. 

Draagvlak (zien mensen meerwaarde). Ook hier dient communicatie op te zijn gericht.  

Beschikbare standaarden en kaders en voorzieningen, met name ter zake van de te leveren kwaliteit 

van de gegevens.  

 

Beheersing  

 

Tijd  

Er wordt gewerkt vanuit een Plateau planning, waarbij plateau 1 erop is gericht om de door het College 

gestelde vraag te verduidelijken, alle initiatieven in kaart te brengen en te zorgen voor een overzicht 

van “quick wins”, waar bruikbare toepassingen met relatief weinig moeite kunnen worden gerealiseerd. 

De relatie tusseen het begrip ‘Overheidsinformatie’en “Open Data’ wordt steeds in beeld gebracht. In 

deze fase zal ook worden vooruitgeblikt op volgende plateaus waarvoor plan en planning zullen worden 

opgesteld. Een reële schatting van de benodigde capaciteit zal dan kunnen worden gegeven, 

waarmee een afgewogen beslissing kan worden genomen ten aanzien van de in te zetten 

medewerkers.  

 

Geld 

Kostenraming Plateau 1 na plan en planning. Financiën zijn beschikbaar uit incidentele middelen uit 

coalitieakkoord (Utrecht promotie, profilering, Open Data, één loketfunctie). 

 

Kwaliteit  

Project zal zich conformeren aan en wordt getoetst op aan landelijke standaarden. Een klankbordgroep, 

bestaande uit verschillende specialisten, kan worden ingericht om kwaliteit te bewaken.  

 

Informatie  

Er wordt projectmatig gewerkt; een projectdossier zal worden aangelegd en bijgehouden; informatie 

wordt gedeeld met de aan het project gerelateerde stakeholders. 

 

Organisatie  

Een projectorganisatie wordt voorgesteld waarin een compacte stuurgroep, onder leiding van de 

opdrachtgever, de projectleider aanstuurt. Er wordt gewerkt op basis van management by exception; 

door de stuurgroep vastgesteld plan en planning zijn leidend; slechts uitzonderingen komen ter tafel.  

 

Risico’s 

 Kwaliteit data: als de kwaliteit van de gegevens niet op orde zou zijn bij publicatie bestaat het 
risico van negatieve politieke aandacht.  

 Domeineigendom – wellicht willen eigenaren van data niet meewerken?  

 Capaciteit – inspanningen kosten tijd en inzet vanuit verschillende eenheden aan de kant van 
de business; resources zijn schaars en kunnen wellicht moeilijk in te zetten blijken.  
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OPDRACHT 12         STRATEGISCH FINANCIEEL INSTRUMENTARIUM 

 

Datum 20 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Jacqueline Verbeek-Nijhof 
Naam concern opdrachtgever Nienke Grimmius 
Naam opdrachtnemer Marjolein Mol 

 

Managementsamenvatting 

 

De portefeuillehouder financiën heeft bij haar aantreden het begrip “strategisch financieel 

instrumentarium” (SFI) bij de provincie Utrecht geïntroduceerd. Het SFI behelst naast een kapstok  

van kaders en regelgeving ook een aanpak om voor specifieke onderwerpen tot oordeelsvorming  

en afweging te kunnen komen. Daarnaast is de evaluatie van bestaande kaders onderdeel van  

deze aanpak. Dan komen vragen aan de orde als: Hebben we bereikt wat we ermee wilde  

bereiken? Wat zijn de verbeterpunten? Willen we de kaders voor de toekomst nog op deze  

manier inzetten? Kortom: wat draagt een instrument bij aan het bereiken van  

beleidsdoelstellingen? 

Met deze opdracht willen we het begrip SFI introduceren om zo invulling te kunnen geven aan de 

ambities uit het coalitieakkoord om bestaande financiële instrumenten flexibel toe te kunnen passen 

en alternatieve instrumenten te ontwikkelen.  

Van de huidige instrumenten zijn de nota’s beleids- en uitvoeringskader Weerstandsvermogen en  

risicomanagement uit 2012 als eerste aangewezen om te worden geactualiseerd. Dit is dan ook de  

eerste nota die door PS en GS wordt vastgesteld onder het label van Strategisch Financieel  

Instrumentarium. In het uitvoeringskader zal het Strategisch Financieel Instrumentarium worden  

gepositioneerd.  

 

Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Het nieuwe College van GS heeft in het coalitieakkoord 2015-2019 de ambitie verwoord om de 

bestaande financiële instrumenten flexibel toe te passen en zonodig alternatieve instrumenten 

te ontwikkelen. Door regelgeving over de bedrijfsvoering bewust te clusteren en te labellen is 

meer samenhang en vernieuwing mogelijk en wordt een integrale afweging om beleidsdoelen te 

realiseren makkelijker. Het afwegingskader laat concreet zien wanneer, welk financieel 

instrument wordt ingezet. 

 

Probleemstelling  

 

Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter ondersteuning daarvan. De 

provincie zoekt dan ook in de uitvoering van haar rol naar een betere inzet van een mix van 

bestaande en nieuwe financiële instrumenten via een goed afwegingskader. Het College wordt 

met het vernieuwende Strategisch Financieel Instrumentarium in staat gesteld om adequaat in 

te kunnen spelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en wordt in het behalen van de 

doelstellingen uit het coalitieakkoord beter gefaciliteerd. 
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Doelstelling  

 

1. Strategisch kunnen sturen met behulp van het financieel instrumentarium.  

2. Vernieuwing van beleid en instrumentarium op basis van buiten beter presteren, het 

transparant aanwenden van diverse geldbronnen en implementatie van werkwijze moderne 

overheid. 

 

Resultaat / deliverable / product  

 

Introductie van het begrip en de werkwijze van het Strategisch Financieel Instrumentarium.  

Het Strategisch Financieel Instrumentarium is een digitale gereedschapskist te raadplegen via 

Atrium/serviceplein raadpleegbaar en bestaat uit de volgende vier componenten: 

1.  Bestaande regelgeving: 

 Algemene Subsidieverordening Provincie Utrecht 2011. 

 De nota Reserves en voorzieningen 2013. 

 

2. Bestaande regelgeving die op korte termijn wordt geactualiseerd: 

 Treasurystatuut 2009. 

 De Kadernota Begrotingen 2016 – 2019 als actualisatie van Kadernota begrotingen 2012 

– 2015. 

 De Financiële verordening als actualisatie van de Verordening Interne zaken 2012. 

 De nota’s beleidskader en uitvoeringskader Weerstandsvermogen en risicomanagement 

2012. 

 

3. Nieuwe regelgeving zoals: 

 Uitvoeringskader Subsidieverstrekking krediet- of garantiesubsidies. 

 

4. Nieuw te ontwikkelen ‘tools’ waarmee afdelingen worden ondersteund in het maken van 

afwegingen zoals modellen, formats en ‘best practices’.   

 

Het Strategisch Financieel Instrumentarium is geen duidelijk afgebakend project met begin - en 

einddatum. Het is een positionering van instrumenten en daarmee een dynamisch en continue 

proces.  

 

Afbakening  

 

Het Strategisch Financieel Instrumentarium heeft relaties met veel projecten die momenteel lopen. Het 

project Kwaliteitsimpuls financiële sturing (verbeteren van de leesbaarheid van de P&C producten en 

het vergroten van de samenhang tussen de inhoudelijke opgave en kan bijvoorbeeld leiden tot nieuwe 

acties waarvan de resultaten onderdeel uit zullen maken van het Strategisch Financieel 

Instrumentarium.  
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Randvoorwaarden 

 

Aanwezigheid van urgentie om hier invulling aan te kunnen geven. 

Eenduidigheid in definities (waar hebben we het over?) en een correcte invulling van rollen en 

verantwoordelijkheden (wie is waarvoor verantwoordelijk?).  

 

Kaders 

 

Wet- en regelgeving (o.a. BBV, organisatie principes). 

 

Afhankelijkheden (denk hierbij aan: andere projecten, wel en niet beïnvloedbaar, invloed op 

voortgang) 

 

Het voor 2016 voorgenomen GS Onderzoek Risicobeheersing van financiële instrumenten kan 

aanbevelingen bevatten die leiden tot aanpassingen van of introductie van nieuwe instrumenten uit 

het Strategisch Financieel Instrumentarium.  

 

Kritische succesfactoren 

 

Zicht op omvang van de risico’s die ontstaan bij toepassing van innovatieve financieringsmogelijkheden 

versus de mate van gewenste flexibiliteit in de tegemoetkoming van samenwerkingspartners 

 

Beheersing  

 

Tijd 

2015-2016. 

 

Geld 

100.000,- 

 

Kwaliteit 

Integrale betrokkenheid, externe expertise als klankbord. 

 

Informatie 

Via reguliere P&C producten. 

 

Organisatie 

MAO/CCO. 

 

Risico’s 

Afhankelijkheid van uitkomsten onderzoeksopdracht GS. 
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OPDRACHT 13          IMPLEMENTATIE STRATEGISCH KADER IN EEN FLOW 
 

Datum 22 oktober 2015 
Naam bestuurlijk opdrachtgever Mariette Pennarts 
Naam concern opdrachtgever Rita Kuijsters   
Naam opdrachtnemer Hans Kraaij 

 
Achtergrond / situatieschets / uitgangssituatie 

 

Op 19 mei 2015 is het coalitieakkoord ‘In Verbinding’ 2015-2019 overeengekomen. Op grond van het 

akkoord is samen met GS en de organisatie een Strategisch Kader en implementatiedocument 

opgesteld. Dit document geeft richting aan de uitvoering van het akkoord en bestaat uit: 

 

1. De strategische pijlers voor de komende vier jaar;  

2. Een beschrijving over hoe we de aangekondigde werkwijze concretiseren; 

“In onze werkwijze richten we ons op inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers, we 

worden meer zichtbaar en een beter toegankelijk bestuur voor hen. Dit doen we door open en 

transparant te zijn in onze werkprocessen en resultaten. En in de uitvoering van ons beleid gaan 

wij in een vroeg stadium luisteren naar de ideeën, kennis en expertise van inwoners”25 

3. Een aantal opdrachten voor onderwerpen met nieuwe accenten en/of onderwerpen die 

illustratief zijn voor de vernieuwende werkwijze.  

 

Inmiddels wordt volop uitvoering gegeven aan onderdelen uit het akkoord.  

 
Probleemstelling   

 

Voor de komende vier jaar is het een uitdaging de uitvoering van het coalitieakkoord in samenhang uit 

te voeren. De uitdaging is bovendien om de doelen met betrekking tot de pijler “UTRECHT VERBINDT” 

waar te maken (merkbaar voor onze omgeving), en doelen en resultaten gericht op onze missie 

“UTRECHT TOPREGIO” en de pijlers “UTRECHT REALISEERT” EN “UTRECHT TRANSFORMEERT” zichtbaar 

te krijgen.  

 

Belangrijke aandachtspunten waar we ons onder andere op willen ontwikkelen zijn; 

1. integrale (opgavegerichte) afwegingen, advisering en besluitvorming,  

2. verbindende houding en gedrag van bestuurders en de organisatie (zowel extern als intern),  

3. open en eenduidige communicatie met het werkveld over onze rol en toegevoegde waarde 

4. transparante en toegankelijke informatieverstrekking, 

5. versterken van de relatie met inwoners,  

6. daadkrachtige, effectieve en kostenbewuste aanpak.  

 

 

 

 

                                                        
25 Tekst coalitieakkoord 2015-2019 pagina 3 
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Om de komende drie en half jaar scherp te blijven op deze ambities, is het nodig dat:  

- GS en de organisatie de ambities en ontwikkelpunten kennen,  

- PS, GS en de organisatie samen met de omgeving regelmatig inspiratie opdoen (willen),  

- PS, GS en de organisatie samen met de omgeving regelmatig reflecteren,  

- Ontwikkelingen door te zetten en waar nodig bij te sturen (doen).  

 

Zonder extra aandacht lopen we het risico door de waan van de dag terug te vallen in “oude 

gewoonten en werkwijze”.  

 
Doelstellingen  

 

1. GS en de organisatie geven uitvoering aan, en reflecteren op de doelstellingen van het Strategisch 

Kader: 

 

UTRECHT TOPREGIO  

Beleid en uitvoering is nog beter herkenbaar voor de omgeving als onderdeel van het versterken van 

UTRECHT als TOPREGIO, waar we streven naar een duurzame groei met een goede balans tussen 

ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen. 

 

UTRECHT VERBINDT 

1.  De impact van ons handelen krijgt voor inwoners een duidelijkere meerwaarde en wordt  

     zichtbaarder door: 

a.  in ons werk vaker en intensiever het contact met inwoners te leggen; 

b.  vernieuwende vormen van participatie toe te passen. 

 

2.  De provinciale organisatie en het provinciaal bestuur zijn effectiever en efficiënter1 in het realiseren  

     van doelen en resultaten door:  

a.  beter aan te sluiten op de omgeving als verbindende netwerkorganisatie1 1 ; 

b.  per opgave en situatie beter en bewuster de meest effectieve rol te kiezen en hier transparent in te  

     zijn.  

 

3.  Grote opgaven waar de provincie zelf initiatiefnemer is, ontwikkelen en realiseren we in verbinding  

     met onze omgeving. 

 

UTRECHT TRANSFORMEERT 

In 2019 overzien we, gevoed door inzichten van partners, inwoners en kennisinstituten, de impact van 

radicale omwentelingen op ons provinciaal instrumentarium. 

 

Energietransitie 

Het netto energieverbruik en CO2 uitstoot in de Provincie Utrecht is in 2019 verminderd door fors 

toegenomen energiebesparende maatregelen, efficiënter energieverbruik en extra maatregelen in 

verkeer en vervoer. We liggen in 2019 op koers om in 2020 de doelstelling 10 % energieopwekking te 

halen. 
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Terugdringen leegstand (detailhandel, kantoren, maatschappelijk vastgoed en agrarisch vastgoed)  

     1.   In 2019 zijn duidelijkere keuzes met de markt en overheden gemaakt voor de ontwikkeling en   

           doorontwikkeling van winkelcentragebieden, en is de kantorenmarkt gezonder. 

     2.   De (leef)kwaliteit en veiligheid van binnenstedelijke gebieden waar sprake is van onomkeerbare  

           leegstand is verbeterd door transformatie van functies, gebouwen en/of gebieden. 

     3.   De ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied in gebieden waar agrarisch vastgoed is   

           vrijgekomen is verbeterd.  

     4.   Gewaagd doel: In 2019 is het netto oppervlak m2 leegstand in binnenstedelijk gebied niet 

           toegenomen ten opzichte van 2015. 

 

UTRECHT REALISEERT 

Partners, stakeholders en inwoners ervaren de toegevoegde waarde van de provinciale bijdrage aan 

maatschappelijke opgaven: 

Onze samenwerkingspartners waarderen de provincie tussen 2015 en 2019 elk jaar meer als 

daadkrachtige en betrouwbare partner (met als streven een 8) hetgeen blijkt uit periodieke 

klanttevredenheidsonderzoeken. 

Inwoners en bezoekers waarderen het provinciaal grondgebied als een aantrekkelijke leefomgeving en 

aantrekkelijke recreatieve omgeving, hetgeen blijkt uit een periodiek onderzoek. 

2. GS en de organisatie hebben in 2019 zich merkbaar ontwikkeld op de punten: 

1. integrale (opgavegerichte) afwegingen, advisering en besluitvorming;  

2. verbindende houding en gedrag van bestuurders en de organisatie (zowel extern als intern); 

3. open en eenduidige communicatie met het werkveld over onze rol en toegevoegde waarde; 

4. transparante en toegankelijke informatieverstrekking; 

5. versterken van de relatie met inwoners;  

6. daadkrachtige, effectieve en kostenbewuste aanpak.  

   

Resultaat / deliverable / product 

 

1. Periode november 2015-voorjaar 2016 wordt een intensieve communicatie campagne 

uitgevoerd met diverse communicatie-instrumenten om de strategische kaders intern en 

extern te communiceren en te laten landen.  

 

2. Voorjaar 2016 is de basis voor monitoring van strategische doelen vastgelegd; 0-metingen 

en/of beschrijvingen van de start-situatie.  

 

3. In 2016 zijn trainingen of workshops “omgevingsgericht communiceren” aangeboden aan PS, 

GS en organisatie.  

 

4. Tussen 2016 en 2019 worden jaarlijkse inspiratiemomenten georganiseerd tussen GS en 

organisatie, het werkveld en inwoners om te reflecteren op de hoofddoelen van de strategische 

kaders. 

 

5. Elk half jaar wordt een reflectiebijeenkomst met CMT en GS georganiseerd om de voortgang 
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van de uitvoering van het coalitieakkoord inclusief werkwijze te bespreken. Hiervoor wordt van 

te voren input geleverd uit de organisatie en het werkveld. Dit zijn ook de momenten om 

opdrachten toe te voegen aan hoofdstuk 3 of opdrachten af te voeren. 

 

6. Periodieke bespreking van de voortgang van de opdrachten uit hoofdstuk 3 in de organisatie 

(intervisievorm, reflecteren op integraliteit en vernieuwing) en in het CMT (reflecteren op 

effectiviteit/kostenbewust, integraliteit en vernieuwing en waar nodig bijsturen).  

 

7. Continu: Aanjagen van activiteiten in de organisatie die inspirerend zijn voor de nieuwe 

werkwijze en bijdragen aan doelstelling 1 en 2 van deze opdracht. 

 

8. Continu: verbinden van het PS-BOB proces met de organisatie en GS. 

 

9. In januari 2016 is het bestuurlijk proces, gericht op de doelstellingen onder de strategische 

pijler “Utrecht Verbindt” vastgelegd en zijn concrete stappen in gang gezet.  

 

10. Januari 2016 is de koers en het vervolgproces voor de organisatieontwikkeling bepaald 

waarmee de vier uitgangspunten ‘Opgavegericht’, ‘Toegevoegde waarde in een 

netwerksamenleving’, ‘Interactie tussen PS, GS en Organisatie’ en ‘Professioneel’ concreet 

invulling krijgen. 

 
Randvoorwaarden 

 

Om een voortdurende “swing” in de gehele keten te bewerkstellingen en verbinding tussen PS, GS, 

CMT en de organisatie is het nodig contact te hebben in alle lagen van de organisatie.  

 

Kaders 

 

Coalitieakkoord In Verbinding 2015-2019 en het Strategisch Kader en implementatiedocument. 

 

Afhankelijkheden  

 

Een groot deel van de opdracht maakt onderdeel uit van de brede organisatieontwikkeling en 

reguliere taken van de afdeling ‘Bestuur en Directie Ondersteuning’. Ook is er een afhankelijkheid 

met het zelfstandige proces van de Staten (BOB-model).  

 

Kritische succesfactoren 

 

Voor een olievlekwerking is sterke afhankelijkheid van goede communicatie van het CMT en 

teamleiders, zowel onderling als richting de organisatie. 

Voor het organiseren van inspiratiesessies en reflectie met het werkveld moeten middelen beschikbaar 

zijn.  
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Beheersing  

 

Tijd  

De opdracht heeft een looptijd van november 2015 tot april 2019. 

 

Geld 

Voor de uitvoering van de monitor strategische doelen en maken van communicatieplan en dergelijke  

is hetzij menskracht, hetzij middelen nodig. Ook zijn middelen nodig voor de organisatie van 

inspiratiesessies en reflectiebijeenkomsten. 

 

Informatie  

In het communicatieplan worden activiteiten opgenomen voor goede communicatie en inzet van 

diverse instrumenten. 

 

Organisatie  

Het proces wordt aangestuurd door een regiegroep bestaande uit 3 CMT leden en de procesleider. 

 

Risico’s 

Gebrek aan tijd voor goede afstemming, andere prioriteiten in de organisatie (zowel GS, CMT als 

in de organisatie). 

 

 




