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Utrecht 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
Op 10 maart 2009 heeft ons college besloten dhr. ir. J.A. Lörzing van 1 april 2009 tot 1 juli 2010 aan 
te stellen als onafhankelijk Adviseur/Kwartiermaker Ruimtelijke Kwaliteit. Afgesproken is dat deze 
adviseur uiterlijk in juni 2010 adviseert over de definitieve vorm van ónafhankelijke advisering over 
ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. 
 
Voorgeschiedenis 
In de Programmabegroting 2007 hebben uw Staten de provinciale behoefte aan een onafhankelijke 
advisering op het vlak van ruimtelijke kwaliteit onderstreept met het beschikbaar stellen van een 
structureel jaarlijks werkbudget van  € 150.000. Na een eerste oriëntatie in 2008 op een dergelijke 
adviesfunctie voor ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht, heeft de provincie in 2009 besloten tot 
een pilot met een externe Adviseur/Kwartiermaker (dhr. Lörzing). Deze heeft als taak meegekregen 
ervaring op te doen met advisering op dit taakveld, en uiterlijk te adviseren over de definitieve vorm 
van onafhankelijke advisering. Daarbij is gesteld dat de beoogde advisering zich in beginsel richt op 
ontwikkelingen die door uw Staten zijn aangemerkt als ‘provinciaal belang’ in de zin van de Wet RO.  
 
Essentie / samenvatting: 
De Adviseur/Kwartiermaker Ruimtelijke Kwaliteit dhr. Lörzing heeft ons college, op basis van eigen 
ervaringen bij de provincie Utrecht en bezoeken aan andere provincies, voorgesteld een kleine 
Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie Utrecht (ARKU) te vormen. Deze eenheid 
opereert onafhankelijk, maar is tegelijk ook nauw met het werk van de provincie verbonden. Kern van 
deze ARKU zou een combinatie moeten zijn van een extern in te huren adviseur (het boegbeeld naar 
buiten, ónafhankelijk) en een intern-ambtelijk coördinator (die binnen de provinciale organisatie een 
coördinerende rol heeft en vanuit die positie de adviseur ondersteunt, inhoudelijk tegenspel geeft en 
voedt). Een belangrijk onderdeel van het Kwartiermakersadvies is nog, dat vrijblijvendheid bij de 
advisering zo veel mogelijk moet worden vermeden. Op een beperkt aantal onderwerpen zal ons 
college verplicht zijn om advies te vragen, op andere onderwerpen kán om advies worden gevraagd.  
 
Ons college heeft kennis genomen van het Kwartiermakersadvies en stemt in met het voorstel tot 
vorming van een Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in de provincie Utrecht. Meer aandacht voor 
het taakveld ‘ruimtelijke kwaliteit’ sluit aan bij de ambities die uw Staten in 2007 uitspraken en die 
ook andere provincies etaleren. Overziende hoe andere provincies dergelijke advisering hebben 
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georganiseerd, lijkt de voorgestelde vorm uitstekend te passen bij (de ervaringen in) de provincie 
Utrecht. Het voorstel is verwoord in hoofdstuk V van het Kwartiermakersadvies, en gaat ook in op de 
onderwerpen waar ons college advies over vraagt aan de ARKU, verplicht of optioneel (tabel p. 16). 
De vorm en de taken van de Advieseenheid zijn in het advies (p. 17-19) nader uitgewerkt. De 
onafhankelijk externe adviseur wordt in het werk gekoppeld aan een ínterne coördinator. Deze laatste 
kan het provinciale taakveld goed overzien, zowel richting andere beleidsterreinen áls richting 
kwaliteitsteams in de regio (zoals voor het Groene Hart).  
Portefeuillehouder RO uit ons college hebben wij verzocht de handelingen te (doen) verrichten die 
leiden tot daadwerkelijke realisatie van een dergelijke eenheid, met het Kwartiermakersadvies als 
uitgangspunt en met de intentie om dhr. ir. J.A. Lörzing van 1 juli 2010 tot 1 november 2011 als 
extern adviseur aan deze eenheid te verbinden. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De onafhankelijke advisering richt zich op bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van besluiten van 
provincie en gemeenten, in beginsel verbonden met hetgeen uw Staten hebben gemarkeerd als 
‘provinciaal belang’.  
 
Financiële consequenties 
Het betreft het budget ‘Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit’ van € 150.000/jr. structureel. Onderstaand de 
kosten die hier op drukken, specifiek voor de periode 1juli -31 december 2010 én op jaarbasis.   
 2e helft 2010                     jaarlijks na 2011  
Inhuur extern adviseur (incl. reiskosten c.a.):    € 40.000                        €   70 à 100.000 
Kosten inhuur externe ontwerpers of andere disciplines € 15.000                        €             30.000 
Drukwerk en andere publicaties, website e.d.   €   5.000                      €             10.000 
Bijzondere projecten (databank, kwaliteitsprijs e.d.) € 10.000 € 10.000

€ 70.000                       € 120 à 150.000 

De marge in de kosten voor inhuur van de extern adviseur heeft niet alleen te maken met de 
tijdsbesteding (2 à 3 dg/wk). Ook de wijze van inhuur beïnvloedt deze kostenpost.  
Er worden geen financiële claims opgevoerd voor de ambtelijke invulling. De ambtelijk coördinator 
zal geplaatst worden bij en passen binnen de huidige formatie van de afdeling Ruimte. De 
werkzaamheden van de contactambtenaren die elk vanuit hun afdeling meedenken, worden gezien als 
onderdeel van hun huidige werkzaamheden. Ook de administratieve en communicatieve ondersteuning 
loopt mee met de huidige wijze waarop werkzaamheden zijn verdeeld. 
Mocht het structurele budget als gevolg van bezuinigingen worden gekort, dan zal gezocht worden 
naar aanvullende dekking vanuit het werkbudget van afdeling Ruimte en zal worden gezocht naar 
mogelijkheden de kosten te beperken. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Portefeuillehouder RO zal uw Staten informeren over de voortgang van de vorming van deze 
advieseenheid.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van ons collegebesluit tot vorming van een Advieseenheid Ruimtelijke Kwaliteit in 
de provincie Utrecht (ARKU), waarbij het Kwartiermakersadvies uitgangspunt vormt, en met de 
intentie om dhr. ir. J.A. Lörzing van 1 juli 2010 tot 1 november 2011 als extern adviseur aan deze 
eenheid te verbinden. 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


