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Advies van de adviseur ruimtelijke kwaliteit in zijn rol van kwartiermaker 
 
HET KWARTIERMAKERSADVIES 
 

I. ADVISERING OVER RUIMTELIJKE KWALITEIT 
 
De afgelopen jaren is de zorg voor ruimtelijke kwaliteit een belangrijk thema geworden op 
de verschillende bestuursniveaus van Nederland. Bij de rijksoverheid is ruimtelijke kwaliteit 
als begrip al uit de vorige eeuw bekend. Het heeft echter een nieuwe en zwaardere lading 
gekregen toen bij het aantreden van het huidige kabinet de term "verrommeling" opgeld 
deed. Ter bestrijding van deze verrommeling werd een programma Mooi Nederland opgezet 
dat ruimtelijke kwaliteit op rijksniveau moet bevorderen. 
 
Verschillende provincies hebben in deze periode hun eigen invulling gegeven aan de zorg 
voor ruimtelijke kwaliteit. Dit gebeurde soms door een afzonderlijke beleidseenheid hiervoor 
op te zetten, soms door externe deskundigen in te huren. In enkele provincies werd een 
atelier ingesteld dat, tezamen met gemeenten en andere instanties, concrete ontwerpen ter 
verhoging van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie moet maken. Bij een aantal (grotere) 
gemeenten is de aanstelling van een stadsbouwmeester een manier geweest om adviezen 
over ruimtelijke kwaliteit te krijgen. In al deze voorbeelden blijkt dat men de advisering 
over ruimtelijke kwaliteit als een nieuwe bezigheid ziet die het beste door een nieuwe, 
doelgerichte eenheid, al dan niet buiten de eigen organisatie, kan worden behartigd. 
 
Op 10 maart 2009 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten tot het tijdelijk 
aanstellen van ir. Han Lörzing als adviseur ruimtelijke kwaliteit (verder ARK te noemen). 
Zijn aanstelling van loopt van 1 april 2009 tot 1 juli 2010. Over de invulling van zijn taak 
wordt in de brief aan Provinciale Staten gesteld: "(De adviseur) zal ónafhankelijk adviseren 
over de ruimtelijke kwaliteit van voorgenomen ontwikkelingen. In het verlengde van 
eerdergenoemde Gespreksnotitie Ruimtelijke Kwaliteit geschiedt dit gevraagd én 
(incidenteel) ongevraagd, en wordt onder meer gedacht aan grotere projecten (bijv. een 
bouwopgave) op gevoelige locaties op de rand van stad en land. Daarbij zal in het algemeen 
een 'provinciaal belang' in het geding zijn. Veelal zal het een gemeente zijn die een dergelijk 
project initieert, maar het kan ook een provinciaal initiatief raken. Gedurende deze pilot-
periode richt de adviseur zich op met name Eemland (Nationaal Landschap)". 
 
De adviseur is tevens aangesteld als kwartiermaker voor het bureau ARK. In voornoemde 
Statenbrief heet het: "Uiterlijk in juni 2010 zal de adviseur/kwartiermaker ons college 
adviseren over rol, taak en werkwijze van het "Bureau van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 
in de provincie Utrecht". Daarbij zal hij de ervaringen in met name Eemland én in zijn 
netwerk van adviseurs in andere provincies betrekken". Dit kwartiermakersadvies is 
opgesteld om aan deze opdracht van het College te voldoen. 
 
II. ERVARINGEN BIJ DE PROVINCIE UTRECHT 
 
Om de zelfstandigheid van de adviseur te benadrukken, is hij vanaf het begin buiten het 
provinciehuis gehuisvest, en wel in het kantoor van Welstand en Monumenten Midden 
Nederland te Bunnik. Vanuit deze plek heeft de adviseur zijn voorlopige bureau opgezet, 
met eigen (dus niet-provinciale) telefoonnummer, logo en website. De gekozen 
kantoorlocatie is duidelijk buiten het provinciehuis maar wel op redelijk korte afstand, zodat 
het contact met ambtenaren en bestuurders er niet noemenswaardig door bemoeilijkt 
wordt. 
 
In de aanloop naar dit advies heeft de adviseur een ruim netwerk aan relevante contacten 
opgebouwd en op uiteenlopende manieren ervaringen opgedaan die voor het advies van 
belang zijn. Meer direct werden alle andere provincies bezocht om hun ervaringen met 
advisering over ruimtelijke kwaliteit uit de eerste hand te horen. Hierna volgt een overzicht 
van de belangrijkste werkzaamheden van de adviseur tot nu toe. 
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• Er is gewerkt aan het vooraf expliciet gevraagde advies ten aanzien van de 
Wespentaille Eemland. Voor dit advies heeft de adviseur zich ad-hoc laten bijstaan 
door een landschapsarchitect, ingehuurd via het beschikbare budget voor advisering 
ruimtelijke kwaliteit. Tijdens het werkproces werd overlegd met de betrokken 
gemeenten en gebiedsontwikkelingsinstanties. Het advies is in de vorm van een 
geïllustreerd rapport op 3 februari 2010 aan het College aangeboden. 

• Op verzoek van het ambtelijk apparaat (ten behoeve van GS) werden adviezen 
uitgebracht over twee ruimtelijke ontwikkelingen die, zoals in de aanvraag werd 
gesteld, "enig maatschappelijk rumoer hadden opgeleverd". Het betrof het 
Hessingterrein in De Bilt en het landgoed Klein Wolfswinkel bij Renswoude. De 
adviezen werden beide op 8 december 2009 aangeboden. 

• Er werden twee ongevraagde adviezen uitgebracht, het eerste over het 
voorkeursalternatief voor de reconstructie van Knooppunt Hoevelaken en toeleidende 
wegen (aangeboden aan GS 8 juli 2009), het ander over het voorkeursalternatief voor 
de reconstructie van de Ring Utrecht (aangeboden aan GS 6 november 2009).  

• De adviseur heeft vanuit zijn functie contacten gelegd met organisaties die zich op het 
grondgebied van de provincie bezig houden met natuur en landschap, infrastructuur, 
gebiedsontwikkeling, kunst, architectuur en erfgoed. Hierdoor is een netwerk 
opgebouwd dat hem, maar ook zijn opvolgers, van pas kan komen bij de uitoefening 
van de adviesfunctie. 

• Ook binnen het provinciehuis heeft de adviseur contacten gelegd, in eerste instantie 
binnen de afdelingen Ruimte en Groen, later ook binnen de afdelingen Economie, 
Cultuur en Vrije Tijd (in het bijzonder met Cultuur) en binnen Mobiliteit. Dit heeft 
onder meer geleid tot betrokkenheid bij de voorbereiding van het beleid ten aanzien 
van cultuur & ruimte. 

• In zijn rol van kwartiermaker heeft de adviseur voor het opstellen van dit voorliggende 
advies gesprekken gevoerd met de adviseurs ruimtelijke kwaliteit (soms ambtenaren, 
soms externe adviseurs) van de andere provincies. Ook waren er contacten met 
enkele welstands- en monumentenzorgorganisaties die binnen provincies werkzaam 
zijn.  

 
Bij dit overzicht wil de adviseur enkele kanttekeningen maken die gebaseerd zijn op zijn 
ervaringen van een klein jaar advisering.  
De eerste ervaring betreft de contacten met het provinciaal bestuur. De eerste en tot 
nu toe enige kennismaking van de adviseur met het College van GS vond plaats op 8 
september 2009. Hoewel het hier om een introductie van de adviseur voor het College ging, 
was de meer directe aanleiding de procedure rond het aanbieden van het eerste 
ongevraagde advies (Ring Utrecht). Het voorstellen van de adviseur aan de Staten vond 
gezamenlijk plaats met de introductie met de Provinciale Commissie voor de Leefomgeving. 
In de praktijk waren de contacten van de adviseur met het bestuur vooral beperkt tot de 
gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling, Stedelijke Vernieuwing en Landelijk Gebied. Hoewel 
deze contacten zeer constructief en ter zake waren, leverde dit wel de riskante situatie op, 
dat de "inbedding" van de adviseur in het provinciale bestuur van één bestuurder 
afhankelijk was. 
 
Een andere ervaring betreft de verhouding met het ambtelijk apparaat. De inhuur van 
de adviseur is geregeld vanuit de beleidsafdeling Ruimte. Met deze afdeling, en met de 
afdeling Groen, heeft de adviseur in het begin zijn meeste contacten opgebouwd. Geleidelijk 
aan is zijn netwerk binnen het provinciehuis verbreed naar andere afdelingen, waarbij zijn 
externe status (los van de hiërarchische verhoudingen) hielp om op eigen initiatief of op 
aanvraag contacten te leggen. Hoewel deze wederzijds vrijblijvende verhouding met het 
ambtelijk apparaat voor de adviseur zeer aangenaam was, bleek er ook een nadeel aan 
verbonden. Het ontbrak de adviseur aan een duidelijk aanspreekpunt binnen het 
provinciehuis, alle goede bedoelingen en gewaardeerde inspanningen van individuele 
ambtenaren ten spijt. In dit verband is het leerzaam, in het volgende hoofdstuk te lezen 
hoe in (sommige) andere provincies hiermee omgegaan wordt. 
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Het geven van ongevraagde adviezen, hetgeen een expliciet genoemd punt in de 
taakomschrijving van de adviseur is, liet bij de adviseur gemengde gevoelens achter. Terwijl 
zijn adviezen bij de betrokken rijksinstantie (Rijkswaterstaat) duidelijk voor "vol" werden 
aangezien (in het bijzonder het advies over Knooppunt Hoevelaken), was de ontvangst 
binnen het provinciehuis het beste als "onwennig" te karakteriseren. Dit was op zich 
begrijpelijk omdat de rol van de adviseur op dat moment nauwelijks uitgekristalliseerd was 
en er enige verwarring was over de taakverdeling tussen het ambtelijk apparaat en de 
adviseur. De adviseur leerde hieruit dat een mandaat in de vorm van een verzoek vanuit 
het College van meer belang kan zijn dan het koste wat kost voorop stellen van de eigen 
onafhankelijkheid. 
 
Hoewel de adviseur primair voor de provincie werkt, werden bij zijn aanstelling contacten 
met gemeenten niet uitgesloten. Daarnaast werd met het uitbrengen van een persbericht 
bij zijn aanstelling de suggestie gewekt dat ook particulieren en organisaties buiten de 
overheid contact met de adviseur konden opnemen. Geen van beide mogelijkheden heeft 
tot substantiële resultaten geleid. Vanuit gemeenten is slechts in één geval contact met de 
adviseur opgenomen; dit heeft inhoudelijk niet tot één of andere vorm van advisering 
geleid.  
Vanuit particuliere hoek waren de aanvragen om contact talrijker: burgerwerkgroepen, 
adviesbureaus, projectontwikkelaars en architecten bleken de adviseur als instantie te zien 
waar men met suggesties en problemen terecht kan. Hoewel deze contacten elk op zich 
plezierig en leerzaam waren, leidden zij in geen van de gevallen tot een serieus advies. De 
reden hiervan ligt niet alleen in de soms erg gedetailleerde aard van de problemen, maar 
ook (en vooral) in de onduidelijke positie van de adviseur in dergelijke contacten. Voor de 
gemiddelde aanvrager was hij een soort "rijdende rechter" die al dan niet vermeend onrecht 
bij de provincie kon rechtzetten, terwijl zijn functie (waarin hij in nauwe samenwerking met 
het ambtelijk apparaat wordt geacht te werken) op gespannen voet staat met een dergelijk 
optreden als "ombudsman".  
 
In paragraaf IV worden lessen getrokken uit deze ervaringen bij de provincie. 
 
III. ERVARINGEN UIT ANDERE PROVINCIES 
 
Zoals bij zijn aanstelling door het College werd opgedragen, heeft de adviseur zich bij 
andere provincies op de hoogte gesteld ten aanzien van de manier waarop zij het 
onderwerp ruimtelijke kwaliteit behartigen. Al snel werd duidelijk dat er op dit punt zeer 
grote verschillen bestaan tussen de provincies. Er blijken sterk uiteenlopende keuzen te zijn 
gemaakt ten aanzien van: vorm en inhoud van de adviezen; de verhoudingen tussen de 
provincie, gemeenten en andere instanties; de positie van de adviseur; de omvang, de 
samenstelling en het budget van de advieseenheid. 
 
Op basis van de gesprekken met de overige provincies onderscheidt de adviseur een aantal 
modellen (soms met varianten daarbinnen). Hoewel de gebruikte benamingen niet altijd 
volledig recht doen aan de precieze gang van zaken bij de provincies, helpen zij wel om de 
keuze waarvoor het Utrechtse provinciebestuur staat, duidelijk te maken. Het gaat om de 
volgende modellen. 
• Het ateliermodel (Overijssel, Fryslân en Drenthe), waarin een permanent en ruim 

bemenst atelier centraal staat. Het atelier wordt door een externe adviseur geleid. Er 
is sprake van nauwe samenwerking tussen provincie en gemeenten 

• Het advieseenheidsmodel: hierbinnen zijn twee varianten. In de eerste variant (met 
een extern ingehuurde adviseur, zoals in Noord-Holland, dan wel met een interne 
ambtelijke adviseur, zoals in Zeeland en Groningen) is de advieseenheid sterk extern 
gericht, en werken provincie en gemeenten op ad-hoc basis samen aan adviezen 
onder leiding van de adviseur. Werkgroepen zijn tijdelijk, en er is enige ruimte voor 
ongevraagde adviezen. In de andere variant (Gelderland) is de advieseenheid vooral 
op interne advisering gericht, die zich grotendeels binnen en ten behoeve van de 
provincie afspeelt. Hier is een sterke band met provinciale plannen en projecten. Er 
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kunnen wel studies in samenwerking met andere instanties (waaronder gemeenten) 
worden verricht, maar het initiatief ligt bij de provincie. 

• het adviseursmodel, waarin een externe adviseur met een sterk profiel op afroep of 
naar eigen inzicht een provinciaal probleem kan aansnijden. Ook hier zijn er twee 
varianten. In de eerste variant (Zuid-Holland) is de adviseur op vaste tijden op het 
provinciehuis aanwezig (houdt daar onder meer een "spreekuur") en beschikt hij over 
enige ambtelijke ondersteuning. In de andere variant (Noord-Brabant) opereert de 
adviseur meer "op afstand". Hij verschijnt ad-hoc in het provinciehuis en beschikt 
nauwelijks over ambtelijke ondersteuning. In zijn taak ligt enige nadruk op de 
"coachingsfunctie" van ontwerpers binnen het provinciale apparaat. 

• het commissiemodel (Limburg), waarin een breed samengestelde commissie (met 
vooral externe leden) de provincie en gemeenten adviseert over een specifiek 
onderwerp (compensatie bij bouwen in het landelijk gebied). De commissie heeft een 
provinciaal ambtenaar als secretaris. 

Overzicht A laat de belangrijkste karakteristieken van deze modellen zien.  
 

Overzicht A: vormen van advisering over ruimtelijke kwaliteit bij andere provincies 

model 
opzet aard van de adviezen onderwerpen van 

advies 
bemensing (en 
kosten) 

atelier 
(Overijssel, 
Fryslân, Drenthe) 

zelfstandig, 
permanent atelier 
(eigen vestiging 
buiten provinciehuis) 

doet vooral studies in 
samenwerking met 
gemeenten en andere 
instanties, geeft ook 
eigen adviezen 
(gevraagd, soms 
ongevraagd) 

uitwerkingen 
streekplan c.q. 
structuurvisie; 
ontwikkelingen in of 
aan de rand van het 
landelijk gebied  

adviseur, ruime 
ambtelijke 
ondersteuning, vaste 
ontwerpers 
(variërend van 
€350.000 tot 
€700.000) 

advieseenheid,
vooral extern 
gericht  
(Noord-Holland, 
Groningen, 
Zeeland) 

advieseenheid (in of 
buiten het 
provinciehuis 
gevestigd) die ad-hoc 
werkgroepen met 
wisselende 
samenstelling 
aanstuurt 

vooral studies in 
samenwerking met 
gemeenten en andere 
instanties, soms ook 
eigen adviezen 
(gevraagd, soms 
ongevraagd) 

uitwerkingen 
streekplan c.q. 
structuurvisie; 
ontwikkelingen in of 
aan de rand van het 
landelijk gebied 

adviseur, ambtelijke 
ondersteuning, per 
project in te huren 
ontwerpers 
(€250.000-€300.000)

advieseenheid,
vooral intern 
gericht  
(Gelderland)  

advieseenheid (in het 
provinciehuis 
gevestigd) die ad-hoc 
werkgroepen met 
wisselende 
samenstelling 
aanstuurt 

vooral grote 
betrokkenheid bij 
provinciale plannen 
en adviezen, soms 
ook studies in 
samenwerking met 
derden 

alle soorten 
ruimtelijke 
ontwikkelingen 

ambtelijke eenheid (5 
pers. waaronder 
programmaleider), 
ruim budget voor 
onderzoek en druk 
(€500.000, bovenop 
personele kosten)  

adviseur met 
ondersteuning 
(Zuid-Holland) 

externe adviseur (op 
vaste dagen in het 
provinciehuis 
aanwezig) met 
ambtelijke 
ondersteuning 

adviezen aan 
provinciaal bestuur, 
betrokkenheid bij 
planvorming binnen 
provincie 

alle soorten 
ruimtelijke 
ontwikkelingen, met 
accent op stads- en 
dorpsranden 

adviseur, ambtelijk 
secretaris en andere 
(lichte) 
ondersteuning 
(geen vast budget 
buiten inhuur 
adviseur en personele 
kosten) 

adviseur zonder 
ondersteuning 
(Noord-Brabant) 

externe adviseur (op 
afroep in het 
provinciehuis 
aanwezig) 

ad-hoc adviezen door 
adviseur (gevraagd 
en ongevraagd) 

ontwikkelingen in of 
aan de rand van het 
landelijk gebied, ook: 
coaching ambtenaren

adviseur, lichte 
ondersteuning 
(€150.000-€200.000)

commissie 
(Limburg) 

externe commissie 
met provinciale 
secretaris 

zeer beperkt  compensatie bij 
bouwaanvragen in 
landelijk gebied 

ambtelijk secretaris 
van KwaliteitsCie 
(beperkte personele 
kosten) 

De provincie Flevoland ontbreekt in dit overzicht. Men ziet wel het belang van ruimtelijke 
kwaliteit in, en legt in diverse plannen en beleidsregels vast hoe kwaliteiten geborgd 
moeten worden. Een afzonderlijke, als zodanig herkenbare adviseur of eenheid voor 
ruimtelijke kwaliteit ontbreekt echter. 
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De belangrijkste overeenkomsten en verschillen uit de modellen en varianten worden hierna 
op een rij gezet. De beschrijvingen berusten op de persoonlijke interpretatie van de 
adviseur, en kunnen dus niet als weergave van de opvattingen van ambtenaren en 
adviseurs van de andere provincies worden opgevat. Mede hierom ontbreken rechtstreekse 
verwijzingen naar de andere provincies. 
 
Wat betreft de rol van de advisering over ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie 
bestaan er aanzienlijke verschillen. 
• In een deel van de provincies wordt ruimtelijke kwaliteit als een eigen taakveld 

opgevat. Men brengt een groep van ambtenaren en/of externe deskundigen bijeen die 
het provinciaal bestuur op belangrijke onderwerpen moeten adviseren over de 
kwaliteiten die in het geding zijn. Afwijken van een advies kan, maar negeren ervan 
niet. Er is in de regel een duidelijke band tussen een provinciale beleidsnota (een 
streekplan of structuurvisie) en de advisering over ruimtelijke kwaliteit. 

• In andere provincies is de adviseringsfunctie wel van belang geacht, maar is de 
behoefte tot aanvragen minder zwaar ingevuld. De eenheid die over ruimtelijke 
kwaliteit adviseert, bij voorbeeld een atelier, zoekt en krijgt zijn opdrachten in goed 
overleg tussen provinciale en andere instanties (gemeenten, waterschappen, e.d). De 
vrijblijvendheid vanuit het provinciaal bestuur is hier groter dan in het eerste geval, 
hoewel dit niet ten koste lijkt te gaan van de status die zo'n atelier binnen de 
provincie geniet. 

• In enkele provincies is de advisering over ruimtelijke kwaliteit beperkt en (deels) 
onverplicht.  

Een korte opmerking van de adviseur naar aanleiding van deze drie opties: een onverplichte 
en vrijblijvende advisering geeft een grote mate van onafhankelijkheid voor de betrokken 
adviseur c.q. advieseenheid. Het is echter de vraag of het provinciaal bestuur gebaat is bij 
een dergelijke vrijblijvendheid. 
 
Over de onderwerpen van advisering is minder verschil van opvatting tussen de 
provincies. In vrijwel alle provincies ligt de nadruk (soms exclusief) op de kwaliteit van het 
landelijk gebied (met inbegrip van stads- en dorpsranden, wegen, hoge objecten, e.d.). 
Deze taakinhoud is dezelfde als welke de adviseur in Utrecht hanteert. Wel zijn er 
verschillen tussen de provincies als het gaat om de omvang en status van de 
adviesonderwerpen. Soms is de advisering primair gericht op provinciale projecten of 
projecten die van provinciaal belang worden geacht, soms is er meer ruimte voor adviezen 
over andere typen van projecten. 
 
De betrokkenheid van het ambtelijk apparaat laat zeer grote verschillen zien. Grofweg 
zijn de volgende opties aangetroffen. 
• In het meest verregaande geval zijn verschillende afdelingen (naast ruimte ook 

verkeer, groen, cultuur, e.d.) nauw betrokken bij het taakveld ruimtelijke kwaliteit 
binnen het ambtelijk apparaat. Zij kunnen zelfs een afzonderlijke eenheid voor 
ruimtelijke kwaliteit vormen die is samengesteld uit ambtenaren van verschillende 
afdelingen (als in een matrixorganisatie).  

• In een minder verregaande opzet zijn ambtenaren vanuit verschillende afdelingen 
betrokken bij het werk van een adviseur ruimtelijke kwaliteit, zonder dat dit 
organisatorische consequenties heeft. Zij verlenen inhoudelijke ondersteuning, kunnen 
bij het opstellen van adviezen een bijdrage leveren en zijn "ogen en oren" van de 
adviseur binnen het ambtelijk apparaat. Deze situatie wordt het meest aangetroffen. 

• Ten slotte komt het ook voor, dat de betrokkenheid van het ambtelijk apparaat 
beperkt blijft tot een enkele ambtenaar, en dat verder louter logistieke en 
administratieve ondersteuning wordt verleend. 

De middelste opzet lijkt op de in Utrecht gegroeide praktijk. De adviseur tekent hierbij wel 
aan dat het de betrokken ambtenaren in een positie brengt waarin zij hun aandacht (en tot 
op zekere hoogte hun loyaliteit) moeten verdelen over hun ambtelijke advisering en het 
ondersteunen van de adviseur. 
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De betrokkenheid van gemeenten en andere instanties verschilt per provincie. De 
provincies die een hoog of middelhoog niveau van advisering kennen, hebben zonder 
uitzondering een of andere opzet waarbij gemeenten bij de werkzaamheden van de 
adviseur (of de advieseenheid) betrokken zijn. Bij provincies met ateliers worden 
gemeenten ingeschakeld bij atelierprojecten die betrekking op hun grondgebied hebben. 
Maar ook zonder atelier blijkt het goed mogelijk te zijn gemeenten op ad-hoc basis bij 
adviezen en projecten van de adviseur te betrekken. Voorwaarde is dat er sprake is van een 
gemeenschappelijk belang, en dat dit leidt tot overeenstemming tussen het provinciaal 
bestuur en dat van de gemeente(n). In Utrecht heeft de adviseur een dergelijke situatie 
(nog) niet aangetroffen. De belangrijkste reden lijkt de relatieve onbekendheid van de 
gemeenten met het fenomeen "adviseur ruimtelijke kwaliteit" bij de provincie te zijn. 
 
De keuze voor (of tegen) de ateliervorm (waarmee hier een permanent aanwezig atelier 
met een zelfstandige uitstraling wordt bedoeld) tekent een duidelijke scheidslijn tussen twee 
groepen provincies. Als voordelen van een atelier worden door de betrokken provincies 
genoemd: 
• de permanente aanwezigheid van een vaste kern van deskundigen; 
• de continuïteit van de advisering; 
• de herkenbaarheid van het atelier als advieseenheid. 
Als nadeel wordt genoemd dat een permanent atelier sterk op routine kan gaan draaien, 
waardoor de adviezen voorspelbaar kunnen worden. Ook brengt een atelier hoge kosten 
met zich mee, waarbij €400.000 het minimum lijkt te zijn. 
 
De mogelijkheid tot het geven van ongevraagde adviezen levert nauwelijks discussiestof 
in gesprekken met de provincies op. Bij de meeste provincies is ongevraagd advies 
mogelijk, maar men maakt er geen zwaar punt van. Analoog aan de ervaringen in Utrecht 
(zie paragraaf II) acht men een duidelijke adviesvraag vanuit het bestuur in het algemeen 
van meer belang dan de incidentele kans om zelf onderwerpen aan te dragen. Interessant is 
dat bij de provincies waar de adviseur als ambtenaar is "ingebed" in de provinciale 
organisatie, de optie van ongevraagd adviseren misschien niet formeel, maar wel feitelijk 
afwezig is. Een andere observatie is, dat bij provincies met een atelier het in goed overleg 
tussen provincie en gemeenten identificeren van "eigen" atelierprojecten als een 
vanzelfsprekendheid wordt gezien, en niet als een vorm van ongevraagd advies. Een 
algemene constatering is, dat de meeste adviseurs met wie gesproken is, de (desnoods 
kleine) kans om ongevraagd te adviseren, niet zouden willen missen. 
 
Moet een adviseur ruimtelijke kwaliteit intern of extern zijn? De vraag is niet onbelangrijk, 
al was het maar om de grote organisatorische consequenties van de keuze. In drie 
provincies is de adviseur een ambtenaar die (vrijwel) zijn gehele tijd besteedt aan het 
onderwerp "ruimtelijke kwaliteit". In de andere provincies is de adviseur van buiten 
ingehuurd, in enkele gevallen als atelierleider. Het bleek niet gemakkelijk, in de gesprekken 
achter de redenen te komen die tot een keuze voor in- dan wel extern hadden geleid. Met 
enige vrije interpretatie kwamen de volgende voordelen van een intern-ambtelijke 
advisering naar voren: 
• de interne adviseur kent de weg binnen het ambtelijk apparaat beter dan welke 

externe adviseur ook; 
• de interne adviseur vertegenwoordigt een grote mate van continuïteit, waardoor 

bestuur en ambtelijk apparaat weten waar ze aan toe zijn. 
Een onuitgesproken voordeel zou nog kunnen zijn, dat het gemakkelijker is de kosten van 
de adviseur als "apparaatskosten" op de begroting te verwerken dan de veel zichtbaarder 
kosten van externe inhuur. Dit is weliswaar een oneigenlijk argument, maar het mag niet 
ongenoemd blijven. 
Als voordelen van externe inhuur werden genoemd: 
• de externe adviseur brengt eigen ideeën en ervaringen mee, waarmee zowel bestuur 

als ambtelijk apparaat hun voordeel kunnen doen; 
• door de inhuur van de adviseur aan een termijn te binden heeft men de mogelijkheid, 

steeds nieuwe gezichtspunten over ruimtelijke kwaliteit binnen te halen; 
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• een externe adviseur kan zijn onafhankelijkheid veel gemakkelijker in stand houden 
dan een ambtenaar, wat van belang kan zijn bij mogelijke meningsverschillen; 

• ongevraagde adviezen zijn in de praktijk alleen mogelijk bij externe advisering. 
De afweging tussen in- of extern gaat dus vooral om de verhouding die men wenst tussen 
onafhankelijkheid en continuïteit. 
 
De huisvestingslocatie van de adviseur c.q. advieseenheid verschilt per provincie. 
Daarbij blijkt er nauwelijks een relatie te zijn tussen de omvang van de eenheid en een al 
dan niet externe huisvesting. Provincies met een permanent atelier hebben dit een eigen 
plek buiten het provinciehuis gegeven. Afgezien van de ateliers, lijken er geen duidelijke 
argumenten te zijn die leiden tot in- dan wel externe huisvesting. De enige wens die 
algemeen uit de gesprekken naar voren kwam, is dat een advieseenheid voor zijn in- en 
externe contacten gemakkelijk herkenbaar en bereikbaar moet zijn, b.v. door een eigen 
adres, website en logo. Als hieraan wordt voldaan, hoeft huisvesting binnen een 
provinciehuis geen bezwaar te zijn.  
 
Een laatste onderwerp dat uit de gesprekken met de provincies naar voren kwam, is dat van 
de omvang van de advieseenheid. Hierbij waren de verschillen zeer groot. De meest 
opvallende keuzen bleken te zijn: 
• een breed samengesteld atelier met ontwerpkundige, technische en administratieve 

ondersteuning, geleid door een externe adviseur, met een totale bezetting van 
maximaal 5 personen (in fte iets minder); 

• een interne advieseenheid binnen het provinciaal apparaat, die uit leden van 
verschillende afdelingen is samengesteld, met een bezetting die ook tot 5 personen 
kan oplopen; 

• een kleinere advieseenheid, geleid door een externe adviseur of door een ambtenaar, 
die de mogelijkheid heeft op ad-hoc basis externe deskundigheid (vooral op 
ontwerpkundig gebied) in te huren; 

• de externe adviseur die beschikt over een plek in het provinciehuis en ambtelijke 
ondersteuning; 

• de "eenzame adviseur", een externe deskundige die als eenling wordt ingehuurd en 
een beperkt deel van zijn tijd voor de provincie werkt; 

• de "eenzame ambtenaar", die als eenling een beperkte functie op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit uitoefent. 

De gemaakte keuzen zijn een rechtstreeks gevolg van de opvatting die de betrokken 
provincie heeft over de rol van de ruimtelijke kwaliteit in het provinciaal beleid.  
 
Ten slotte werd in de gesprekken ook gevraagd naar het budget voor de advisering over 
ruimtelijke kwaliteit. Het zal duidelijk zijn dat de hoogte hiervan verband houdt met de 
hiervoor genoemde omvang van de advieseenheden. Toch is dit niet de enige factor: naast 
hun personele lasten hebben sommige advieseenheden een budget voor het inhuren van 
aanvullende deskundigheid, het organiseren van bijzondere evenementen (zoals 
discussiebijeenkomsten en tentoonstellingen) en het uitgeven van publicaties (soms in de 
vorm van een reeks). Daar kunnen flinke bedragen mee gemoeid zijn. Een verstorende 
factor bij het vergelijken van de budgetten is, dat in sommige gevallen de provincies de 
ambtelijke salariskosten van advieseenheden niet expliciet vermelden. Mede hierdoor is een 
harde vergelijking van kosten moeilijk te maken. Met flinke slagen om de arm geeft de 
rondgang langs de provincies het volgende beeld te zien: 
• een volledig opgetuigd, permanent atelier (3-4 fte) kost op €400.000-€500.000 (en 

incidenteel meer); hierbij is niet altijd duidelijk of de huisvesting (buiten het 
provinciehuis) is meegerekend; ook is het mogelijk dat aanvullende inhuur, 
organisatie van evenementen en drukwerk soms bovenop het basis bedrag komen; 

• een beperkte advieseenheid, bestaande uit maximaal 2 fte (in de praktijk vier 
personen in deeltijd), zal naar voorzichtige raming €200.000-€300.000 kosten, 
afhankelijk van de mogelijkheid tot extra inhuur, kosten van drukwerk, huisvesting, 
e.d.;  

• een externe adviseur met enige (al dan niet ad-hoc) ambtelijke ondersteuning kost, 
afhankelijk van eventuele kosten van projecten en publicaties, €100.000-€150.000. 
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Bij al deze opties, maar in het bijzonder bij de middelste, geldt dat de mate waarin men 
ambtelijk-personele kosten "zichtbaar maakt" voor grote verschillen in het totaalbedrag kan 
zorgen.  
 
IV. BELANGRIJKE LESSEN EN OVERWEGINGEN 
 
Het stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit staat hoog op de agenda bij de rijksoverheid en 
bij een aantal provincies. Bij rondgang langs de provincies blijkt, hoe groot de verschillende 
manieren zijn waarop het onderwerp kan worden aangepakt en hoe uiteenlopend de 
consequenties voor het beleid van de provincie kunnen zijn. Gaandeweg werd het de 
kwartiermaker duidelijk, dat de provincie Utrecht er goed aan heeft gedaan om pas na een 
experimenteerperiode te besluiten over de meest wenselijke vorm van advisering over 
ruimtelijke kwaliteit. 
 
Allereerst: het definiëren van "ruimtelijke kwaliteit" blijft moeilijk. Geen van de provincies 
waarmee de adviseur heeft gesproken, hanteert een waterdichte definitie. Wat wel duidelijk 
naar voren komt, is dat ruimtelijke kwaliteit vooral betekent dat men aandacht besteedt aan 
kwaliteitsaspecten van te nemen of genomen ruimtelijke beslissingen. Eenvoudiger gezegd: 
ruimtelijke kwaliteit bemoeit zich niet zozeer met de vraag òf een bepaalde ingreep moet 
plaatsvinden (daar is de reguliere toetsing van plannen voor) maar vooral met de vraag 
hoe zo'n ingreep zo goed en zorgvuldig mogelijk kan plaatsvinden. In enkele provincies 
bestaat de stellige overtuiging dat deze "hoe-vraag" in de ruimtelijke ordening in de 
toekomst minstens zo belangrijk zal worden als de "of-vraag". Dit versterkt de behoefte aan 
een adviseur of advieseenheid ruimtelijke kwaliteit binnen provincies. 
 
Als aanloop naar het Kwartiermakersadvies worden eerst enkele lessen getrokken uit de 
opgedane ervaringen binnen Utrecht en de gang van zaken binnen de andere provincies. 
• De belangrijkste vraag die het provinciaal bestuur zich dient te stellen, is of men 

ruimtelijke kwaliteit als een herkenbaar taakveld binnen de provincie wil beschouwen. 
Het antwoord op die vraag heeft grote consequenties voor de verdeling van taken 
binnen het bestuur en het ambtelijk apparaat.  

• Los van de keuze ten aanzien van het eerste punt, is een brede betrokkenheid van het 
provinciaal bestuur bij het onderwerp ruimtelijke kwaliteit zeer gewenst. Dit signaal 
komt in alle provincies naar voren. De directe band met de meest betrokken 
gedeputeerde is hierbij van groot belang. Daarnaast zou ook het College als geheel bij 
de advisering over ruimtelijke kwaliteit betrokken moeten worden. 

• Een brede betrokkenheid van het provinciale apparaat bij de advisering over 
ruimtelijke kwaliteit is gewenst. Ook dit is een signaal uit vrijwel alle geraadpleegde 
provincies. De adviseur ervaart nu een grote mate van vrijblijvendheid in zijn 
contacten met het ambtelijk apparaat, een situatie die in een experimentele fase goed 
en plezierig werkt, maar in een meer permanente situatie minder wenselijk is. Zeker 
indien men kiest voor een duidelijker positie van "ruimtelijke kwaliteit" binnen de 
provincie, is het noodzakelijk om ambtenaren van relevante afdelingen nauw bij de 
advisering over ruimtelijke kwaliteit te betrekken. Ervaringen bij andere provincies 
leren, dat een dergelijke inbedding in het apparaat niet ten koste mag gaan van de 
onafhankelijkheid van de advisering.  

• De huidige vrijblijvendheid van advisering levert vooral nadelen op. Er is een helder 
onderscheid nodig tussen onderwerpen voor gevraagde en ongevraagde adviezen, met 
een grote nadruk op gevraagde adviezen. Ook moet de routing van 
adviseringsaanvragen duidelijker worden: de aanvragen dienen via een vast traject bij 
de advieseenheid binnen te komen. De adviseur pleit voor een lijst waarop 
onderwerpen staan waarover GS verplicht zijn advies te vragen. 

• Bepaalde provinciale projecten en plannen lenen zich goed voor één of andere vorm 
van advisering over ruimtelijke kwaliteit. Dit kunnen plannen op het gebied van 
"ruimte" zijn, waarbij vooral uitwerkingen van de toekomstige Ruimtelijke 
Structuurvisie voor de hand liggen. Maar ook plannen en projecten die betrekking 
hebben op de inrichting van het landelijk gebied, aanleg van infrastructuur en 
"cultuur" op provinciaal niveau kunnen in beginsel gebaat zijn bij advisering over 
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ruimtelijke kwaliteit. De provincie zou zo veel mogelijk gebruik moeten maken van de 
adviesmogelijkheid! 

• Er is nu hoegenaamd geen samenwerking tussen de adviseur en de gemeenten in de 
provincie. In andere provincies is te zien dat hier wel degelijk aanleiding voor bestaat, 
en dat er goede resultaten te boeken zijn. Voorwaarde is daarbij, dat gezamenlijke 
adviezen en projecten de toestemming van GS hebben (of door het College geïnitieerd 
zijn) teneinde de adviseur voldoende mandaat te verschaffen. 

• De advisering dient zich primair te richten op het landelijk gebied en de randen van 
stad en dorp. Mede gezien de taken en bevoegdheden van de provincie is uitbreiding 
tot de interne ontwikkeling van stad en dorp onwenselijk. Binnen deze focus kunnen 
typische problemen zoals die spelen binnen het landelijk gebied, zoals open corridors 
en agrarische bebouwing, speciale aandacht krijgen.  

 
In de vorige paragraaf zijn vier modellen beschreven, die tezamen het gehele terrein van de 
advisering over ruimtelijke kwaliteit bij provincies bestrijken. De adviseur heeft geen 
absolute voorkeur voor één model. Wel acht hij, zowel om inhoudelijke als financiële 
redenen, het ateliermodel dat werkt met een groot, permanent en zelfstandig atelier (zie bij 
voorbeeld Overijssel) binnen Utrecht niet haalbaar en niet wenselijk. Het zelfde geldt wat 
hem betreft voor het adviseursmodel. In de Noord-Brabantse variant van dit model, met de 
op afroep beschikbare externe adviseur, is de betrokkenheid van het ambtelijk apparaat bij 
de advisering te gering. In de Zuid-Hollandse variant van het model is de betrokkenheid van 
het ambtelijk apparaat weliswaar groter, maar de nadruk die hierin op de persoon van de 
adviseur wordt gelegd, maakt ook deze variant minder passend binnen de Utrechtse 
context. Het (Limburgse) commissiemodel met zijn zeer specifieke opvatting over 
ruimtelijke kwaliteit, ligt onder het gewenste ambitieniveau van Utrecht (of zou daar in elk 
geval volgens de adviseur moeten liggen). Wat overblijft, en de voorkeur van de adviseur 
heeft, is het advieseenheidsmodel. Hierin sprake van een eenheid binnen het provinciaal 
apparaat waarin een externe adviseur en/of interne coördinator nauw samenwerkt met een 
kleine groep ambtenaren die binnen het apparaat voldoende mandaat hebben om met de 
adviseur naar buiten te kunnen optreden. Er kan, met medeweten van of op initiatief van 
het College, nauw met gemeenten worden samengewerkt. De eenheid is zowel slagvaardig 
in optreden als flexibel van samenstelling. 
 
In de volgende paragraaf worden deze overwegingen verder uitgewerkt tot een concreet 
voorstel van de adviseur aan het provinciaal bestuur. Van belang zijn daarbij: de algemene 
taken van een eenheid die zich bezig houdt met de advisering over ruimtelijke kwaliteit, de 
verhouding met bestuur en ambtelijk apparaat, de concrete onderwerpen waarmee een 
advieseenheid zich bezig zou moeten houden, en ten slotte de meest wenselijke opzet van 
een dergelijke eenheid. 
 
V. RUIMTELIJKE KWALITEIT BINNEN DE PROVINCIE: EEN VOORSTEL 

In de voorgaande paragrafen van het Kwartiermakersadvies zijn de ervaringen van de 
adviseur bij zijn werk voor de provincie Utrecht beschreven, alsook de lessen die er naar 
zijn mening uit zijn rondgang langs de andere provincies getrokken kunnen worden. Deze 
paragraaf bevat zijn voorstellen voor de invulling van de adviesfunctie ruimtelijke kwaliteit. 
Omdat veel argumenten al in eerdere paragrafen zijn genoemd, worden de voorstellen zo 
kort mogelijk geformuleerd. 
 
Algemeen: wil de advisering ruimtelijke kwaliteit een serieuze plaats binnen de provincie 
krijgen, dan zullen zowel het bestuur als het ambtelijk apparaat zich aan het onderwerp 
moeten committeren. Dit houdt in, dat de adviseur een directe ingang bij zowel het College 
van GS als bij het ambtelijk apparaat moet krijgen. Ruimtelijke kwaliteit dient een 
herkenbaar taakveld binnen de provincie te worden. 
 
Het voorkeursmodel van de adviseur: een kleine maar herkenbare advieseenheid, 
bestaande uit een onafhankelijke, externe adviseur en een interne, ambtelijke coördinator, 
aangevuld met contactambtenaren vanuit verschillende afdelingen van de organisatie. 
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Hierdoor ontstaat een combinatie van onafhankelijkheid en dossierkennis die naar de 
mening van de adviseur het beste van twee werelden bijeen brengt. 
 
Geen behoefte aan een atelier. De adviseur stelt dat een breed opgezet, extern 
opererend atelier zoals dat in enkele provincies functioneert, voor de Utrechtse situatie niet 
aan te raden is. Zowel financiële als organisatorische argumenten spelen hierbij een rol. Wel 
kunnen ad-hoc werkgroepen, waarin de adviseur (c.q. de advieseenheid) met gemeenten en 
andere instanties samen aan een concreet advies of ontwerp werkt, een zinvolle constructie 
zijn. 
 
De adviseur is er voor het College. Ervaringen binnen Utrecht en elders leren dat de 
advieseenheid in de eerste plaats voor de provincie moet werken. Adviezen (gevraagd en 
ongevraagd) behoren in beginsel aan Gedeputeerde Staten te worden aangeboden, en een 
verzoek om gevraagd advies behoort van het College uit te gaan. Dit laat onverlet, dat 
samenwerking met gemeenten en andere instanties bij het werk aan adviezen en 
ontwerpen gewenst is; dergelijke samenwerking behoort dan wel aan het College bekend en 
liefst door het College geïnitieerd te zijn.  
 
Nadruk op gevraagd advies. In de praktijk blijkt de betekenis van ongevraagde adviezen, 
zowel in Utrecht als in andere provincies, beperkt. De adviseur pleit er voor, de nadruk te 
leggen op gevraagde adviezen. Sterker nog, om commitment en draagvlak bij bestuur en 
ambtelijke organisatie zo groot mogelijk te maken, stelt hij voor om bij de instelling van een 
advieseenheid vast te leggen, over welke onderwerpen Gedeputeerde Staten advies moeten 
c.q. kunnen vragen. Hierdoor wordt de vrijblijvendheid die de advisering over ruimtelijke 
kwaliteit in Utrecht en een aantal andere provincies vaak kenmerkt, tegengegaan. In bijlage 
1 wordt nader op dit voorstel ingegaan. 
 
Onderwerpen voor advisering: in de huidige praktijk in Utrecht, die ook in vrijwel alle 
andere provincies regel is, houdt de adviseur zich vrijwel uitsluitend bezig met de kwaliteit 
van het landelijk gebied. De adviseur stelt voor, deze focus ook in de toekomst aan te 
houden. Stads- en dorpsranden, gebiedsontwikkeling, natuurontwikkeling, alsmede 
buitenstedelijke infrastructuur, erfgoed en cultuur behoren binnen de taakomschrijving 
thuis. Bijlage 1 geeft een lijst van mogelijke onderwerpen. 
 
Betrokkenheid bij provinciale plannen: uit de praktijk bij andere provincies valt te leren 
hoe belangrijk de betrokkenheid van de adviseur (c.q. de advieseenheid) bij de "eigen" 
provinciale plannen en projecten is. Een rol bij de uitwerking van de komende Ruimtelijke 
Structuurvisie is naar de mening van de adviseur noodzakelijk, evenals een inbreng vanuit 
ruimtelijke kwaliteit bij concrete provinciale plannen, in het bijzonder op het gebied van 
gebiedsontwikkeling, infrastructuur en cultuur. 
 
Verdere taken: de advieseenheid zou het algemene aanspreekpunt over ruimtelijke 
kwaliteit moeten worden, zowel binnen de provincie als in bepaalde gevallen naar buiten. 
Het onderhouden van contacten met rijks-, gemeentelijke en andere instanties over 
ruimtelijke kwaliteit, de organisatie van een provinciale kwaliteitsprijs, het bevorderen van 
"kwaliteitsbewustzijn" binnen de provincie door middel van lezingen en (eventueel) 
coaching, kunnen allemaal taken voor de advieseenheid zijn. 
 
Aard en omvang van een advieseenheid: op basis van het voorgaande komt de 
adviseur tot een advieseenheid van de volgende omvang (zie ook schema a): 
• een extern ingehuurde adviseur (nr. 1 in schema a), die het boegbeeld van de 

advieseenheid is; 
• een vaste ambtelijke coördinator (nr. 2 in schema a) die inhoudelijke kennis van en 

grote affiniteit met ruimtelijke kwaliteit heeft; hij/zij geeft de externe adviseur 
inhoudelijk tegenspel en tevens is zijn/haar eerste contact met het apparaat; 

• enkele beleidsondersteunende contactambtenaren (nrs. 3 in schema a) die vanuit hun 
beleidsafdelingen met de adviseur en de coördinator meedenken, gegevens en ideeën 
uit hun afdelingen aandragen, en voor draagvlak van adviezen binnen hun afdelingen 
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zorg dragen; ook is een directe relatie met provinciale projectleiders nodig (nr. 4 in 
schema a); 

• ambtelijke administratieve ondersteuning (nr. 5 in schema a) voor de adviseur c.q. de 
advieseenheid; 

• beschikbaarheid van een vaste provinciale voorlichter (nr. 6 in schema a). 
In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de samenstelling van de advieseenheid. Als werknaam 
stelt de adviseur voor de term Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht (afgekort 
ARKU) te hanteren. 
 
Budget: naast de kosten van inhuur van de adviseur en de personele kosten, zou de 
advieseenheid over een budget moeten beschikken voor de inhuur op ad-hoc basis van 
inhoudelijke deskundigen (adviseurs, ontwerpers, (nrs. 7 in schema a) voor 
ontwerpprojecten en adviezen. Personele inbreng van gemeentelijke ambtenaren en 
deskundigen van andere instanties (nr. 8 in schema a) op ad-hoc basis wordt verondersteld 
met gesloten beurzen te worden geleverd. 
Bijlage 2 geeft een indicatie van het benodigde budget van de advieseenheid. 
 
Schema a: plaats van de advieseenheid binnen de provincie 
 

PROVINCIAAL 
BESTUUR

contact-
ambtenaren

contact-
ambtenaren

voorlichter

ambtelijk 
secretariaat

ADVIESEENHEID RUIMTELIJKE 
KWALITEIT IN UTRECHT (ARKU)

Ad-hoc inbreng 
van ontwerpers en 

adviseurs 

AMBTELIJKE 
ORGANISATIE

ambtelijke 
projectleidersverzoeken en 

opdrachten

adviezen

6

4

7

3

5

1

2

7

3

3

3

Ad-hoc inbreng van 
WelMon, 

gemeenten en 
andere instanties 

8

ambtelijk 
coördinator

extern 
adviseur
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Bijlage 1 
 
Onderwerpen en procedures voor advies 
 
In dit kwartiermakersadvies spreekt de adviseur een voorkeur uit voor heldere procedures 
rondom de advisering. Zijn voorstel is, voor de advisering drie typen van onderwerpen te 
onderscheiden: 
1. Onderwerpen waarover Gedeputeerde Staten als regel zich verplichten advies te 

vragen aan de adviseur. 
2. Onderwerpen waarover Gedeputeerde Staten kunnen overwegen advies te vragen 

aan de adviseur, en waarover de adviseur ook ongevraagd advies kan uitbrengen. 
3. Onderwerpen waarover Gedeputeerde Staten als regel geen advies vragen aan de 

adviseur, en waarover de adviseur eventueel ongevraagd advies zou kunnen 
uitbrengen. 

Voor de goede orde: voor de adviseur zijn Gedeputeerde Staten (en eventueel namens hen 
het ambtelijk apparaat) de eerste en redelijkerwijs enige opdrachtvrager. Verzoeken van 
gemeenten zijn mogelijk, maar dienen op zijn minst bij het College bekend (en liefst 
ondersteund) te zijn. Verzoeken door particulieren, actiegroepen en bedrijven dienen 
slechts bij hoge uitzondering tot een advies te leiden.  
 
Verplichte adviesvraag 
 
Om effectief te zijn, zou een aanvraagplicht voor een (zeer) beperkt aantal onderwerpen 
moeten gelden. De volgende lijst bevat mogelijke onderwerpen voor verplichte 
adviesaanvraag, en kan nader worden uitgewerkt om interpretatiediscussies te voorkomen. 
• Nadere uitwerkingen van de provinciale Ruimtelijke Structuurvisie, indien deze 

duidelijke ruimtelijke consequenties en voldoende omvang hebben. Samenwerking 
met betrokken gemeenten is hierbij, zoals de ervaringen in sommige provincies laten 
zien, van groot belang. 

• Plannen/projecten voor aanleg of (substantiële) reconstructie van rijks- en provinciale 
wegen, met inbegrip van bijkomende kunstwerken (fietstunnels, ecoducten), alsmede 
plannen/projecten voor recreatiegebied, natuurontwikkeling of bos van enige omvang. 

• Grootschalige plannen voor windenergie (alleen grootschalige lijnopstellingen en 
"windparken", geen individuele aanvragen). 

In de meeste gevallen kan het advies rechtstreeks door de adviseur aan GS worden 
gegeven. In sommige gevallen (zo mogelijk door GS in de adviesaanvraag te noemen) zou 
de adviseur samen met de betrokken gemeente(n) het advies moeten voorbereiden. 
 
Onverplichte adviesaanvraag 
 
Dit is tot op zekere hoogte een aanvulling op de lijst van verplichte adviesaanvragen. Het 
gaat om situaties waarin wel van provinciaal belang sprake is, maar waarin omvang en/of 
ligging van de voorgestelde ontwikkeling onvoldoende aanleiding geeft tot het automatisch 
inschakelen van de adviseur. Te denken valt aan: 
• Provinciale plannen en projecten met beperkte invloed op het landelijk gebied. 
• Gemeentelijke plannen voor woningbouw en bedrijventerrein die in of in de directe 

nabijheid van een nationaal of provinciaal landschap liggen (alleen uitbreidingen, geen 
inbreidingen). 

• Beeldbepalende gebouwen en bouwwerken in het landelijk gebied, zoals individuele 
aanvragen voor windturbines. 

• Bijzondere projecten in het landelijk gebied, zoals landgoederen. 
• Grote, vrijstaande agrarische bedrijfsgebouwen (stallen, schuren, silo's, koelhuizen). 
Bij de laatste twee categorieën is een in de tijd parallel lopend advies gewenst van een 
organisatie die van huis uit is toegerust om over architectuur op dit schaalniveau te 
adviseren; binnen de provincie Utrecht is dit Welstand en Monumenten Midden-Nederland.  
 
In sommige (extreme) gevallen kunnen hoge gebouwen binnen de bebouwde kom een 
grote visuele invloed op het landelijk gebied hebben. Toch ligt hierbij een verplichte 
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adviesaanvraag door GS niet voor de hand, omdat de provincie (nog) geen duidelijk beeld 
van haar taak op dit punt heeft. In specifieke gevallen zou een onverplichte aanvraag, dan 
wel een ongevraagd advies door de adviseur een mogelijkheid zijn. 
 
Geen adviesbehoefte 
 
Dit betreft onderwerpen die niet tot de voorgaande twee overzichten behoren. Hierbij horen 
binnenstedelijke plannen en projecten. In dergelijke gevallen kan de adviseur zo nodig 
(ongevraagd) advies geven. 
Bij kleine bouwaanvragen in het landelijk gebied (agrarisch, recreatief, wonen) is het 
incidenteel denkbaar dat de adviseur "meedenkt" met een welstandsorganisatie of 
ervenconsulentschap om daarmee greep te houden op kleine maar (in hun context) 
beeldbepalende ontwikkelingen. 
 
Bijzondere situaties 
 
Overlapping van de advisering door de provinciale adviseur en adviezen van anderen moet 
zo veel mogelijk voorkomen worden. De adviseur heeft een eigen verantwoordelijkheid en, 
als het goed is, een eigen plaats in de advieslijn. Toch zijn er bijzondere situaties denkbaar, 
waarin nadere afstemming nodig is: 
• Projecten van gebiedsontwikkeling die betrekking hebben op delen van het provinciaal 

grondgebied, zoals de Hart van de Heuvelrug, Ruimte voor de Lek, en dergelijke. Voor 
deze projecten is al een structuur voor planvorming en advies aanwezig. Om 
doublures te voorkomen, zou de rol van de adviseur in deze projecten vooral een 
aanvullende moeten zijn, uiteraard in goed overleg met de betrokkenen. 

• Een ingewikkelder situatie doet zich voor met betrekking tot ontwikkelingen binnen 
het Groene Hart. Voor dit gebied (dat grofweg 2/5 van het landelijk gebied van de 
provincie Utrecht omvat) wordt door het Kwaliteitsteam Groene Hart een algemeen 
kwaliteitskader opgesteld. Het Kwaliteitsteam heeft het voornemen, ook over concrete 
voorstellen binnen het Groene Hart te gaan adviseren, en heeft al een eerste advies 
(buiten het Utrechtse grondgebied) gegeven. De adviezen van dit Kwaliteitsteam 
richten zich op de initiatiefnemer (gemeente, marktpartij) en niet op de Stuurgroep 
waarin de provincie Utrecht participeert. De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de 
provincie Utrecht richt zich juist wel op het provinciaal bestuur. In beginsel kunnen 
over één plan/project dus twee (onafhankelijke) adviezen ontstaan. Nadere afspraken 
over deze taakafbakening (in verschillende planfasen) en over de wenselijke werkwijze 
is noodzakelijk.  

 
Om de hiervoor beschreven opsomming van onderwerpen en procedures overzichtelijk te 
presenteren, geeft overzicht B een samenvatting. 
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Overzicht B: mogelijke onderwerpen voor advisering en bijbehorende procedures  

procedures

onderwerpen 

GS verplichten zich tot 
het vragen van advies  

GS kunnen overwegen 
advies te vragen  

adviseur kan 
ongevraagd adviseren 

nadere uitwerkingen van 
de Ruimtelijke 
Structuurvisie 

JA, mits van voldoende 
omvang en met voldoende 
ruimtelijke consequenties; 
liefst in overleg met 
betrokken gemeenten 

JA, in overige gevallen JA 

specifieke plannen en 
projecten in de fysieke 
sfeer (wegen, cultuur, 
natuur, golfbanen, enz.) 

JA, mits van voldoende  
omvang en met duidelijke 
ruimtelijke consequenties; 
in ieder geval bij omvang-
rijke plannen en projecten 
van rijk en provincie 

JA, in overige gevallen JA 

plannen voor windenergie JA, in geval van windpark 
of grootschalige 
lijnopstelling 

JA, in overige gevallen JA 

projecten van 
gebiedsontwikkeling (Hart 
van de Heuvelrug, Ruimte 
voor de Lek e.d.) 

JA, mits van voldoende 
omvang; liefst in overleg 
met betrokken gemeenten 
en andere instanties 

JA, in overige gevallen JA 

ontwikkelingen in het 
landelijk deel van het 
Groene Hart 

NEE wat betreft het 
algemeen toetsingskader 
(dit wordt ontwikkeld door 
het Kwaliteitsteam Groene 
Hart) 

JA, voor concrete 
ontwikkelingen van 
voldoende omvang op het 
grondgebied van de 
provincie Utrecht 

JA (afstemming tussen 
provinciaal adviseur en 
Kwaliteitsteam Groeen 
Hart wenselijk) 

uitbreiding (woningbouw, 
bedrijventerrein) aan rand 
van stad of dorp 

NEE JA, mits van voldoende 
omvang en in het 
bijzonder als uitbreiding 
grenst aan nationaal of 
provinciaal landschap 

JA 

bouwen in het landelijk 
gebied: nieuwe 
landgoederen en grote 
agrarische 
bedrijfsgebouwen 

NEE JA (mede-advies Welstand 
en Monumenten Midden-
Nederland wenselijk) 

JA (mede-advies Welstand 
en Monumenten Midden-
Nederland wenselijk) 

hoge gebouwen en 
bouwwerken met visuele 
invloed op landelijk gebied

NEE JA (in samenspraak met 
Welstand en Monumenten 
Midden-Nederland) 

JA (in samenspraak met 
Welstand en Monumenten 
Midden-Nederland) 
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Bijlage 2 
 
Samenstelling van de advieseenheid  
 
In paragraaf V is uiteengezet hoe een advieseenheid ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van 
de provincie Utrecht eruit zou kunnen zien. In deze bijlage wordt uitvoeriger op 
samenstelling, taken en kosten van zo'n eenheid ingegaan. 
 
Het belangrijkste kenmerk van de voorgestelde opzet is de combinatie van externe en 
interne deskundigheid.  
• De extern aan te trekken adviseur brengt niet alleen de frisse kijk van een 

buitenstaander met zich mee, maar ook een achtergrond van brede vakinhoudelijke 
ervaring en een geheel eigen netwerk. De adviseur is afkomstig uit de vakwereld van 
de stedenbouw, de landschapsarchitectuur e.d. en geniet binnen die vakwereld op zijn 
minst enige bekendheid. Het is geen probleem wanneer de adviseur naast zijn werk 
voor de provincie andere werkzaamheden heeft, in tegendeel. Hij/zij wordt dan ook in 
beginsel voor 0,4 en maximaal 0,6 fte aangetrokken. Het contract met de adviseur 
hoort in de tijd begrensd te zijn, bij voorbeeld voor twee jaar met een mogelijke 
verlenging voor nog eens twee jaar. 

• De interne coördinator brengt kennis van de ambtelijke en bestuurlijke verhoudingen 
in, signaleert behoeften en blokkades binnen de provincie en is daarmee het 
vanzelfsprekende klankbord voor de adviseur. De coördinator moet voldoende 
inhoudelijke kennis van en affiniteit met ruimtelijke kwaliteit hebben, en vooral 
voldoende mandaat binnen de organisatie. Hij/zij kan de externe adviseur inhoudelijk 
tegenspel leveren en tevens zijn/haar "ogen en oren" van de adviseur binnen het 
apparaat zijn. Om dit goed te kunnen doen, is het noodzakelijk dat de coördinator een 
hoofdtaak heeft aan het taakveld ruimtelijke kwaliteit en als een ambtelijke ‘spin in 
het web’ contacten onderhoudt met andere ‘kwaliteitsteams’ en afstemming zoekt 
tussen de diverse ‘kwaliteitsatlassen’. Dit alles kan alleen bij een inzet van ten minste 
0,8 fte. 

Deze twee functionarissen vormen de kern van de advieseenheid ARKU. Zij vullen elkaar 
aan en treden zo veel mogelijk als een twee-eenheid op, al is de adviseur naar buiten toe 
de eerste vertegenwoordiger van de advieseenheid en speelt de coördinator binnen de 
provincie de zwaarste rol.  
 
Adviseur en coördinator worden ambtelijk ondersteund. In de eerste plaats moeten zij 
kunnen beschikken over een aantal contactambtenaren, die elk vanuit hun eigen 
beleidsafdeling (zoals groen, cultuur, wegen, enz.) met de adviseur en de coördinator 
meedenken, gegevens en ideeën uit hun afdelingen aandragen en voor draagvlak van 
adviezen binnen hun afdelingen zorg dragen. 
Verder heeft de advieseenheid een beperkte ambtelijk-administratieve ondersteuning nodig; 
deze ondersteuning is voor de adviseur als externe van bijzonder belang. Ook moet de 
advieseenheid kunnen beschikken over een provinciaal voorlichter die de algemene 
publiciteit verzorgt en in het bijzonder de begeleiding van adviezen voor zijn/haar rekening 
neemt. 
 
Taken van de advieseenheid 
 
In de paragrafen IV en V is al op het takenpakket van een adviseur (en daarmee van de 
voorgestelde advieseenheid ARKU) ingegaan. Voor een goed begrip worden de belangrijkste 
taken hier nog eens op een rij gezet. 
• Het leveren van gevraagde en ongevraagde adviezen over specifieke ruimtelijke 

ontwikkelingen in de provincie, waarbij de nadruk ligt op het buitengebied. Deze taak 
is uitvoerig beschreven in bijlage 1, waarnaar kan worden verwezen. 

• Het stimuleren van het denken in termen van ruimtelijke kwaliteit binnen de provincie. 
Voor deze taak is een goed samenspel tussen adviseur en coördinator van belang, 
maar ook een goede samenwerking met de contactambtenaren. Het houden van 
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lezingen, het organiseren van discussiebijeenkomsten en zo nodig het coachen van 
groepen medewerkers kunnen middelen zijn die bij deze taak horen. 

• Het verzamelen en interpreteren van kennis op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. 
Het gaat hierbij zowel om algemene kennis als om specifieke kennis over de 
ruimtelijke situatie in de provincie Utrecht. Tot deze taak kan het opzetten van een 
databank met kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over het landelijk gebied van de 
provincie behoren.  

• Het naar buiten uitdragen van de ruimtelijke kwaliteiten van de provincie Utrecht. 
Hiertoe kan het zinvol zijn om publicaties uit te brengen (of daaraan mee te werken) 
waarin bij voorbeeld landschapskenmerken, monumenten, boerenerven of 
wegbeplanting (om enkele willekeurige onderwerpen te noemen) belicht worden. Ook 
kan het (mede-)organiseren van een Utrechtse kwaliteitsprijs een taak voor de 
advieseenheid zijn, indien men tot een dergelijke prijs zou besluiten. 

• Het opzetten en onderhouden van een netwerk van betrokken instanties en 
vakinhoudelijke deskundigen. De advieseenheid zal, vooral door middel van de 
adviseur en de coördinator, via zijn contacten buiten het provinciehuis een reputatie 
van deskundigheid en relevantie moeten opbouwen. 

 
Voor een goede vervulling van deze taken is een zorgvuldige balans tussen in- en extern 
nodig, en niet alleen in de samenstelling van de eenheid. In aspecten zoals naamgeving, 
publiciteit en huisvesting, dienen zowel de onafhankelijkheid als de band met de provincie 
tot uitdrukking te komen. De advieseenheid moet een zekere zelfstandigheid kennen (en 
dus niet hiërarchisch in het ambtelijk apparaat verankerd worden) maar tegelijkertijd nauw 
met de provincie verbonden moeten zijn. Herkenbaarheid is hierbij het sleutelwoord: 
vestiging op een externe locatie kan hierbij een voordeel zijn, maar een duidelijke "eigen" 
plek in het provinciehuis hoeft geen bezwaar te zijn.  
 
Kosten van de advieseenheid 
 
De kosten van de voorgestelde advieseenheid ARKU kunnen verdeeld worden over de 
volgende categorieën: 
• Ambtelijke salariskosten, waaruit de coördinator, de contactambtenaren, de 

administratieve ondersteuning en de voorlichter worden betaald. De kosten zijn 
uiteraard afhankelijk van de (deel)tijd waarover men per ambtenaar wil beschikken, 
en hun salarisschalen. 

• Kosten van externe inhuur van de adviseur. Deze inhuur kan geschieden op basis van 
commerciële adviestarieven, maar ook kan gebruik worden gemaakt van (ambtelijke) 
detachering. Ook hier worden de kosten beïnvloed door de tijd waarover men de 
adviseur wil inhuren. 

• Bureaukosten, te maken voor de huisvesting (in- of extern) van de advieseenheid. 
• Kosten voor het ad-hoc inhuren van externe deskundigheid. De advieseenheid kan 

behoefte hebben aan bijstand van ontwerpers en adviseurs (landschapsarchitecten, 
stedenbouwers, ecologen, e.d.) voor specifieke projecten.  

• Kosten van drukwerk, te maken voor het uitgeven ven verzorgde adviezen en andere 
studies; een vast "format" voor publicaties valt te overwegen. 

Daarnaast zou de advieseenheid moeten kunnen rekenen op de personele inbreng van 
gemeentelijke ambtenaren en deskundigen van instanties als waterschappen e.d. bij het 
werk aan specifieke, gezamenlijke projecten. In redelijkheid mag verwacht worden dat deze 
inbreng met gesloten beurzen wordt geleverd. 
De totale kosten van de advieseenheid liggen, afgezien van ambtelijke salarissen en 
huisvesting, in de orde grootte van €100.000 - €150.000. Dergelijke bedragen zijn aan de 
lage kant in vergelijking met wat andere provincies op dit punt uitgeven (zie blz. 9 onder 
"budget voor de advisering".  
 
In overzicht C zijn bemensing, taken en kosten van de voorgestelde advieseenheid ARKU op 
een rij gezet. 
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Overzicht C: bemensing, taken en kosten van de advieseenheid  

functie status taken personen en fte's kosten op jaarbasis 

adviseur 
ruimtelijke 
kwaliteit 

extern 
ingehuurd 

boegbeeld van de advieseenheid, 
treedt op als supervisor van de 
eenheid en is het eerste 
aanspreekpunt naar buiten 

wordt bij voorkeur via 
detachering ingehuurd 
voor 2 à 3 dagen per 
week  

€ 70.000 à
€ 100.000

coördinator 
ruimtelijke 
kwaliteit 

provinciaal 
ambtenaar 

centrale rol binnen het ambtelijk 
apparaat op gebied ruimtelijke 
kwaliteit, eerste aanspreekpunt 
binnen provincie voor adviseur  

0,8 fte, 
functieschaal 11

kan gedekt uit 
formatie afd. Ruimte 
1) 

contact-
ambtenaren 
ruimtelijke 
kwaliteit 

provinciale 
ambtenaren

eerste aanspreekpunten binnen 
hun afdelingen voor zowel de 
adviseur als de coördinator 

3 tot 5 pers.,  
ca. 0.1 fte p.p.

te zien als onderdeel 
van hun huidige  
werkzaamheden 1) 

administratieve 
ondersteuning 

provinciaal 
ambtenaar 

ondersteuning voor de 
advieseenheid als geheel, in- en 
extern contactpunt voor de 
advieseenheid 

0,2 fte kan gedekt uit 
formatie afd. Ruimte 
1) 

voorlichter provinciaal 
ambtenaar 

communicatieve ondersteuning 
voor de advieseenheid als geheel 
en de adviseur in het bijzonder 

0,1 fte kan gedekt uit inzet-
afspraak van afd. 
COM met afd. 
Ruimte 1) 

overige uitgaven kosten op jaarbasis 

bureaukosten (huisvesting, inrichting, apparatuur, e.d.) interne kosten 2) 

inhuur van externe deskundigheid op basis van max. 2 ontwerpers/adviseurs gedurende 
3 maanden elk 

€ 30.000

drukwerk en andere publicaties, website e.d. € 10.000
bijzondere projecten, zoals opzetten databank, organiseren kwaliteitsprijs, uitbesteden 
van onderzoek, e.d. 

€ 10.000

1) op basis van ambtelijke informatie 
2) bij huisvesting in provinciehuis of een ander provinciaal pand 


