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Samenvatting 
 
Halverwege de looptijd van het Ruimtelijk Actieprogrogramma (RAP) is nu het moment 
voor een programmatische tussenevaluatie. Deze heeft als doel de feitelijke bereiking van de 
programmadoelen in 2011 tussentijds te evalueren en zo nodig bij te sturen. Dit loopt gelijk op 
met een eerste oriëntatie op agenda voor de volgende collegeperiode. 
 
De Tussenevaluatie geeft inzicht in de voortgang van het programma en de projecten: De 
projecten en thematische activiteiten van het RAP boeken resultaten en verlopen binnen 
de planning. De feitelijke doelbereiking in 2011 is daarmee realistisch. In de projecten zijn 
de programmadoelen concreet gemaakt in projectdoelen. Naast de invulling in de zes projecten zijn 
bij de start van het RAP een aantal thematische activiteiten gedefinieerd. Deze acties vloeien voort 
uit provinciale taken die genoemd zijn in het Streekplan. 
 
In de Tussenevaluatie worden bijsturingsvoorstellen gedaan: Binnen het programmatisch kader 
worden met de Tussenevaluatie bijsturingsvoorstellen op projectniveau gedaan. Het gaat hierbij 
om: 

- Project 1. Offensief binnenstedelijke woningbouwlocaties; Belangrijk ijkpunt voor de 
binnenstedelijke woningbouwlocaties vormen de tussenverantwoordingsrapportages welke 
de gemeente Amersfoort en Utrecht op grond van de samenwerkingsovereenkomsten in de 
eerste helft van 2010 aanleveren. Wanneer deze rapportages daartoe aanleiding geven 
vindt nader overleg plaats met betrokken gemeenten en leidt dit zo nodig tot bijsturing. Dit 
kan er toe leiden dat de inzet van middelen heroverwogen wordt en tot een meer 
gebundelde inzet wordt gekomen.  

- Project2. Kwaliteitsimpuls werklocaties; In het kader van deeltraject 2A Kwaliteit Private 
Kavels is een inventarisatie uitgevoerd waarmee goed inzicht is verkregen in het 
beschikbaar instrumentarium en de inzetbaarheid daarvan. Voorgesteld wordt het 
deeltraject 2A af te sluiten en de resultaten te gebruiken in deeltraject 2D Uitwerking 
Regionale Samenwerking  Convenant  Bedrijventerreinen en in het traject van de 
Structuurvisie. Voor het deeltraject 2D Uitwerking Regionale Samenwerking Convenant 
Bedrijventerreinen is op 15 september 2009 door uw college besloten dit in het RAP onder 
te brengen. De projectopdracht is op 6 april 2010 door uw college vastgesteld. 

- Project 3. Samenwerkingsagenda projecten voor transformatie en herontwikkeling; geen 
noodzaak tot bijsturing. 

- Project 4. Stad-Land-Fietsverbindingen; Er is een groslijst van 32 Stad-Land-
Fietsverbindingen opgesteld. Van deze lijst worden drie projecten als pilot uitgevoerd. 
Medio 2010 is meer duidelijkheid verkregen over de resultaten daarvan en over de borging 
en verankering van de groslijst. Op basis daarvan worden medio 2010 concrete voorstellen 
gedaan over het verdere vervolg van dit project. 

- Project 5. Kwaliteit van Landschappen; Het ruimtelijk spoor resulteert in de tweede helft 
van 2010 in eindconcepten van de Kwaliteitskaternen per landschap. De borging vindt 
plaats in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), daarmee vormen de 
kwaliteitskaternen bouwmateriaal voor de PRS. De beleidsvorming zal plaats vinden in het 
kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. 

- Project6. Natuurcompensatielocaties; Eind 2010 zijn de resultaten van dit project gereed. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is de borging. Eind 2010 worden concrete voorstellen 
hieromtrent gedaan.  

- Thematische activiteiten; De thematische activiteit Lange Termijn Verstedelijking krijgt nog 
verder invulling in de vervolgstudies op A12 Centraal. Binnen het RAP budget zijn nog 
middelen voor de activiteit ruimtelijke kwaliteit vrijgemaakt ten behoeve van een bijdrage 
aan de EO Wijersstichting. Het thema bedrijventerreinen krijgt verder invulling in het RAP-
project Kwaliteit van Werklocaties. De overige thematische activiteiten zijn allen afgerond. 
Gezien de voortgang van het programma en de projecten is de verwachting dat de 
programmadoelen bereikt worden binnen de looptijd van het programma (2008 t/m 2011). 

 
In de Tussenevaluatie zijn belangrijke leerpunten aangegeven: In de projecten zijn, sinds de start 
van het RAP, nieuwe inzichten ontstaan. Deze inzichten kunnen worden meegenomen in het 
vervolg op het RAP. Belangrijke lessen van het RAP 2008 – 2011 zijn: 

- De ervaring in de projecten leert dat een ruimtelijk uitvoeringsprogramma leidt tot 
versnelling. De meerwaarde van de provincie komt daarbij vooral tot uiting in complexe 
projecten die om een duidelijke regierol vragen. 
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- Sterkere sturing vooraf op aansluiting bij provinciale doelen leidt tot grotere effectiviteit. 
De Provincie Utrecht kan aan slagkracht winnen wanneer meer dwarsverbanden gelegd 
worden tussen de inzet van middelen, mensen en activiteiten. Het RAP kan daarbij een 
programmerende rol vervullen. 

- Om plannen ook daadwerkelijk tot realisatie te brengen is een steviger inzet nodig, ook 
vanuit andere beleidsterreinen. Dit pleit voor een integrale aanpak van 
gebiedsontwikkeling.

De Tussenevaluatie geeft een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw ruimtelijk 
uitvoeringsprogramma: Bij de vaststelling van het RAP 2008 – 2011 (mei 2008) is voor een zekere 
spreiding van projecten gekozen, in het stedelijk gebied en in het landelijk gebied. Het besef dat 
één vraagstuk in deze provincie centraal staat bestond toen al, en is sindsdien alleen maar sterker 
geworden. Het betreft het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de hoge 
kwaliteit van het landelijk gebied. Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. Sinds de 
vaststelling van het RAP hebben maatschappelijke ontwikkelingen (zoals de kredietcrisis en de 
dreigende schaarste aan fossiele grondstoffen) dit RAP ook deels in een nieuwe context geplaatst. 
De Provincie Utrecht zal een doordachte strategie moeten ontwikkelen om slagvaardiger en 
efficiënter haar rolkeuze en instrumenten te koppelen aan maatschappelijke (beleids-)opgaven. De 
meer ontwikkelende rol van RO zal naar verwachting ook gestalte krijgen in de nieuwe Provinciale 
Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen opgaven 
en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden. De Kadernota Ruimte (PS, nov. 2010) zal 
de gewenste focus van de nieuwe PRS aangeven, en kan voeding geven aan Overdrachtsdocument 
en Coalitieakkoord. Het nieuwe RAP (of beter kan gesproken worden van: Ruimtelijk 
Uitvoeringsprogramma) voor de komende coalitieperiode dient hier op in te spelen. Het nieuwe 
‘RUP’ zal al medio 2011 gestalte krijgen, en zal eind 2011 samen met de Eindevaluatie van het 
huidige RAP door de nieuwe staten worden vastgesteld.  
Vooruitlopend op alle nadere besluitvorming in 2010 en 2011, ligt het voor de hand dat het nieuwe 
uitvoeringsprogramma aansluiting zoekt bij de zes beleidsdoelen die de Strategie Utrecht 2040 
heeft geformuleerd. Als nadere focus voor het nieuwe RAP zou voorlopig gekoerst kunnen worden 
op: 

- Binnenstedelijk bouwen. 
- Bedrijventerreinen 
- Sturing op ruimtelijke kwaliteit 
- Duurzame (gebieds)ontwikkeling 

 



5

Inleiding 
 
De provincie Utrecht wil een actievere rol nemen bij de ontwikkeling van ruimtelijke kwaliteit van 
een mooier Utrecht. Vooral ook met het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) geeft de provincie “al 
doende lerend” invulling aan die ambitie. De manier van werken kenmerkt zich door de inzet in zes 
concrete RAP-projecten. In deze projecten wordt enerzijds gewerkt aan de inhoudelijke 
doelstellingen die uiteindelijk leiden tot vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en anderzijds aan de 
actievere rol van de provincie bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het accent van het programma ligt op 
het verkennen van de rol, de meerwaarde van de provincie, met als uiteindelijk doel de ruimtelijke 
kwaliteit te verhogen. 
 
Op 6 mei 2008 hebben GS het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 vastgesteld. In april 2009 is 
de eerste voortgangsrapportage over periode 1 juli 2008 tot 31 maart 2009 (drie kwartalen) 
vastgesteld door GS. Op 15 december 2009 is de tweede voortgangsrapportage over de periode 1 
april tot 30 september 2009 door GS vastgesteld. Nu halverwege de programmaperiode is het 
moment voor een programmatische tussenevaluatie. Deze heeft als doel de feitelijke bereiking van 
de programmadoelen in 2011 tussentijds te evalueren en zo nodig bij te sturen. Dit loopt gelijk op 
met een eerste oriëntatie op agenda voor de volgende collegeperiode. 

Vraagstelling voor de Tussenevaluatie 
De missie van het RAP is geformuleerd als: Het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de 
provincie Utrecht door een actieve rol te spelen en daarmee complexe en actuele dossiers in 
beweging te brengen. Deze missie is geconcretiseerd naar programmadoelen.  
 
De Voortgangsrapportage april – september 2009 d.d. 15 december geeft inzicht in de mate waarin 
de projectdoelen gerealiseerd worden. In deze Tussenevaluatie staat de vraag centraal in welke 
mate de programmadoelen gerealiseerd worden. Met andere woorden: Worden door de actieve rol 
van de provincie complexe en actuele dossiers in beweging gebracht en wordt daarmee de 
ruimtelijke kwaliteit verhoogd? 

Leeswijzer 
In deze tussenevaluatie wordt achtereenvolgens in gegaan op:  

- Hoofdstuk 1: de voortgang van het programma en de bereikte projectresultaten. 
- Hoofdstuk 2: bijsturingvoorstellen en leerpunten uit het RAP 2008 - 2011. 
- Hoofdstuk 3: een nieuwe context en vooruitblik op het vervolg op het RAP 2008 - 2011. 
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Hoofdstuk 1 Voortgang Programma 
 
De missie van het RAP is geconcretiseerd naar programmadoelen. Deze programmadoelen zijn: 
 

• Van de in de toekomst te bouwen woningen, worden er zoveel mogelijk in het bestaande 
gebied gerealiseerd, zodat er minder –nieuwe- locaties in het buitengebied nodig zijn. 

• Betere benutting van werklocaties in stedelijk gebied. 
• Meer vraaggerichte samenwerking met gemeenten. 
• Betere fietsverbindingen tussen stad en buitengebied. 
• Betere kwaliteit van groene ruimte. 

 
De realisatie van deze programmadoelen krijgt invulling via een zestal projecten. In de projecten 
zijn de programmadoelen concreet gemaakt in projectdoelen. Naast de invulling in de zes projecten 
zijn bij de start van het RAP een aantal thematische activiteiten gedefinieerd. Deze acties vloeien 
voort uit provinciale taken die genoemd zijn in het Streekplan. 

Financiën 
Bij aanvang van het RAP in 2008 is voor de uitvoering van het programma € 8,0 mln. beschikbaar 
gesteld. Met het ombuigingsvoorstel in 2009 is € 1,9 mln. bezuinigd. Het statenbesluit betekent dat 
de hoofddoelstellingen en – ambities van het RAP-programma overeind kunnen blijven. Op het 
niveau van projectonderdelen en een aantal activiteiten heeft bijstelling plaats gevonden (minder 
deelprojecten uitvoeren, versobering inzet, accentverschuivingen). In april 2009 is besloten dat het 
project 2b Transformatie kantorenlocaties beter door het Aanjaagteam Wonen kan worden 
ingevuld. De activiteiten en het resterende budget zijn in 2009 overgedragen. 
 
In de periode tot 1 januari 2010 is van het beschikbare budget ruim € 2,5 mln. aangewend. Op 
hoofdlijnen zijn de middelen besteed aan: 
 

- RAP 1 Offensief Binnenstedelijke woningbouw (budget € 1,65 mln): 90% bevoorschotting 
van de subsidie aan de gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort. 

- RAP 2 Kwaliteit van Werklocaties (budget € 1,05 mln.): onderzoek- en advieskosten, 
bijeenkomst gemeenten, overdracht budget naar Aanjaagteam Wonen. 

- Rap 3 Samenwerkingsagendaprojecten (budget € 0,7 mln.): inzet projectleider, onderzoek- 
en advieskosten. 

- Rap 4 Stad-Land-Fietsverbindingen (budget € 0,65 mln.): inzet projectleider, onderzoek- 
en advieskosten. 

- Rap 5 Kwaliteit van Landschappen (budget € 1,5 mln.): inzet projectleider, opstellen 
landschapskaternen, en communicatiekosten. 

- RAP 6 Natuurcompensatielocaties (budget € 0,05mln.): Onderzoekskosten en inzet 
projectleider. 

- Thematische activiteiten (budget € 0,1 mln.): bijdrage aan A12 Centraal i.h.k. van lange 
termijn perspectieven verstedelijking. 

- Programmamanagement en communicatie (budget € 0,4 mln.) : inzet 
communicatiemedewerker, kosten communicatiemiddelen, inzet interim-
programmamanager.  

 
Voor het jaar 2010 is aan uitgaven en verplichting € 2,3 mln. in de begroting opgenomen en voor 
het jaar 2011 € 1,3 mln. 

Communicatie 
Het communicatieplan uit maart 2009 vormt de basis voor de communicatieactiviteiten. De 
communicatieactiviteiten komen voort uit het programma als geheel en uit de afzonderlijke 
projecten. De communicatie is gericht op alle belangrijke partners in het RAP. De activiteiten 
hebben geresulteerd in fact-sheets per project, nieuwsbrief, persberichten en bijeenkomsten met 
gemeenten. 
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Project 1. Offensief binnenstedelijke woningbouwlocatie  
 
Doelstelling 
Het project heeft als doel: van de in de toekomst te bouwen woningen, worden er zoveel mogelijk 
in het bestaande gebied gerealiseerd, zodat er minder –nieuwe- locaties in het buitengebied nodig 
zijn. Binnen dit project worden grote binnenstedelijke en complexe (transformatie)locaties van de 
huidige pre-projectfase versneld naar een planologisch verankerd woningbouwproject gebracht, 
waarmee de voorraad binnenstedelijke locaties voor de lange termijn wordt aangevuld. Dit vindt 
plaats via twee Utrechtse projecten (Merwedekanaalzone en Carthesiusdriehoek/2e Daalsedijk) en 
twee projecten in Amersfoort (Kop van Isselt en Wagenwerkplaats/NS-emplacement). Met het 
Project Offensief binnenstedelijke woningbouwlocaties geeft de Provincie Utrecht ook invulling aan 
de actieve rol bij het realiseren van de verstedelijkingsafspraken van de Eindbalans NV Utrecht. 
 
Voortgang en resultaten 
 
Merwedekanaalzone – Utrecht 
De Merwedekanaalzone in Utrecht wordt in de komende decennia herontwikkeld tot een 
hoogwaardige stedelijke locatie met hoofdfunctie wonen, maar ook bedrijvigheid en voorzieningen. 
De plannen hiervoor bevonden zich bij de start van het RAP in 2008 nog in een pril stadium. De 
planvorming is voortvarend opgepakt. In het kader van het RAP hebben Gemeente Utrecht en 
Provincie Utrecht een samenwerkingsovereenkomst getekend, als resultaat is vastgelegd dat voor 
medio 2011 voor Merwedekanaalzone 4 een door de gemeenteraad vastgesteld stedenbouwkundig 
plan en tenminste twee bouw- en inrichtingsplannen gereed zijn. Voor Merwedekanaalzone 5 is 
overeengekomen dat het college B&W voor medio 2011 een ontwikkelingsvisie heeft vastgesteld, 
inclusief financiële onderbouwing, op basis waarvan de verdere ontwikkeling van het gebied kan 
plaats vinden. Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomsten zijn vanuit het RAP 
subsidiemiddelen toegekend ten behoeve van de plankosten van dit project. In het kader van de 
ontwikkeling is de gemeente Utrecht in gesprek met Domeinen opgestart over grondverwerving in 
het plangebied. Gezien de voortgang die er tot nu toe in het project is geboekt worden deze 
afgesproken resultaten haalbaar geacht. 
Zowel Merwedekanaalzone 4 als 5 worden als casus onderzocht in het kader van de aanpak 
“Onorthodoxe Maatregelen” van Rijk en Randstadregio’s, gericht op het haalbaar maken van 
binnenstedelijk bouwen wetende dat er in de komende jaren geen specifieke Rijksmiddelen 
voorhanden zijn. Hiermee heeft de ontwikkeling van Merwedekanaalzone ook op rijksniveau 
aandacht gekregen. 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: Thans is nog geen duidelijk zicht op de daadwerkelijke realisatie die, mede tengevolge van de 
kredietcrisis en de daaruit voortkomende prioritering, onder druk is komen te staan.  
 
Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk – Utrecht 
De gemeente heeft de ambitie om de Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk de komende jaren te 
herontwikkelen. Daartoe is in gezamenlijke opdracht van de gemeente en de grondeigenaar (NS 
Poort) een eerste stedenbouwkundige verkenning uitgevoerd door bureau Soeters & Van Eldonck. 
Deze verkenning laat zien dat het mogelijk is op deze locatie een substantieel aantal woningen toe 
te voegen. De uitkomsten van deze studie zijn in maart 2009 gepresenteerd en op grond hiervan 
vindt verdere uitwerking plaats. Grondeigenaar NS Poort is daarbij als eerste aan zet. Ook voor de 
locatie Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk hebben de gemeente en provincie een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is overeengekomen dat voor medio 2011 een 
Masterplan voor de verdere ontwikkeling van deze locatie wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad. Dit Masterplan moet duidelijkheid geven over de programmatische mogelijkheden, 
de benodigde infrastructurele ingrepen en een globale fasering. Ook voor dit project zijn met de 
ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vanuit het RAP subsidiemiddelen beschikbaar 
gekomen ter dekking van de plankosten. De financiële crisis en de daarmee gewijzigde 
marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op het bereiken van de in de 
Samenwerkingsovereenkomst afgesproken resultaten. Naar aanleiding van het 
tussenverantwoordingsverslag, dat de gemeente conform de samenwerkingovereenkomst in maart 
aan de provincie stuurt, zal hierover overleg plaatsvinden tussen provincie en gemeente. 
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Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: Thans is nog geen duidelijk zicht op de daadwerkelijke realisatie die, mede tengevolge van de 
kredietcrisis en de daaruit voortkomende prioritering, onder druk is komen te staan.  
 
Kop van Isselt – Amersfoort 
De Kop van Isselt heeft de potentie zich te ontwikkelen tot een gemengd stedelijk gebied voor 
wonen en werken. Met de gemeente Amersfoort is een ontwikkelingsvisie voor het gebied 
opgesteld. Deze heeft de vorm van een ontwikkelingskaart en – model. Hierin is duidelijk welke 
fysieke elementen in het gebied tot ontwikkeling kunnen of moeten worden gebracht: welke 
kwaliteiten heeft het gebied en welke betekenis kan het gebied voor de stad hebben. Tevens zijn 
de hoofdlijnen van variaties in het programma beschreven en strategieën om tot ontwikkeling te 
komen beschreven. De Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht zijn voor de ontwikkeling van 
het gebied een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. En op grond daarvan zijn 
subsidiemiddelen beschikbaar gesteld om de plankosten te dekken. De ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst heeft een gunstig effect gehad voor de doorloop van de 
visieontwikkeling. De haalbaarheid van de -voor het project cruciale- verplaatsing van de ROVA 
(afvalverwerking) is onder druk komen te staan. De prioriteit van de ontwikkeling blijft niettemin 
hoog. Ook binnen de provincie wordt nu bezien welke maatregelen kunnen worden genomen om 
verplaatsing mogelijk te maken. In dit project liggen kansen om, juist in een samenhangende 
aanpak, tot resultaten te komen, waarbij de inzet van de provincie tot versnelling leidt. 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: De planning is onder druk komen te staan, de verwachting is wel dat de afgesproken resultaten 
nog binnen de gestelde termijn gerealiseerd kunnen worden. Thans is nog geen duidelijk zicht op de 
daadwerkelijke realisatie die, mede tengevolge van de haalbaarheid uitplaatsing ROVA- onder druk is komen te 
staan.  
 
Wagenwerkplaats/NS-emplacement – Amersfoort 
De voorgenomen ontwikkeling van 1000 woningen op de Wagenwerkplaats/NS-emplacement sluit 
aan op de doelstelling om complexe (transformatie)locaties van de huidige pre-projectfase naar 
een planologisch verankerd woningbouwproject brengen, om daarmee de voorraad 
binnenstedelijke locaties voor de lange termijn aan te vullen. In de huidige situatie staan externe 
veiligheidsvoorschriften de volledige ontwikkeling van Wagenwerkplaats/NS-emplacement nog voor 
een groot deel in de weg. De provincie spant zich in om de landelijke besluitvorming medio 2010 
over het vervoer gevaarlijke stoffen (Basisnet Spoor) en het - hiermee samenhangende - 
Programma Hoogfrequent Spoor zodanig te beïnvloeden dat externe veiligheidsbeperking in de 
Provincie Utrecht verminderen of worden weggenomen. Dankzij de inzet van de Provincie Utrecht 
in het RAP is de locatie opgenomen in het landelijke programma Spoorzoneontwikkeling (VROM, 
V&W, NS en ProRail). Met de gemeente Amersfoort is voor de ontwikkeling van de 
Wagenwerkplaats/NS-emplacement een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarin is bepaald 
dat voor juli 2011 voor de Wagenwerkplaats een stedenbouwkundig plan en tenminste twee bouw- 
en inrichtingsplannen door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Ten aanzien van het NS-
emplacement is bepaald dat voor medio 2011 een ontwikkelingsvisie met financiële onderbouwing 
door het college B&W is vastgesteld. De gemeente Amersfoort heeft er voor gekozen om 
vooruitlopend hierop al culturele functies in de aanwezige monumentale bebouwing tot 
ontwikkeling te brengen. De Provincie Utrecht heeft hier ook actief aan bijgedragen middels een 
subsidie ten behoeve van de renovatie van De Verensmederij. Nu het ‘hart’ van de 
Wagenwerkplaats begint te kloppen is het zaak nu de primaire focus te verleggen naar de 
ontwikkeling van circa 500 woningen die op de Wagenwerkplaats kan plaats vinden. Ten behoeve 
van de planontwikkeling heeft de Provincie Utrecht via het RAP een subsidie beschikbaar gesteld.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: de discussie en de uitblijvende besluitvorming m.b.t. Externe Veiligheid hebben de planning onder 
druk gezet. Het realiseren van de afgesproken resultaten binnen de gestelde termijn vraagt om een stevige 
inspanning van de gemeente Amersfoort. Een eerste stap daarin is het verleggen van de focus op de 
planvorming voor de Wagenwerkplaats. Op dit moment is nog geen volledige zekerheid dat daadwerkelijke 
realisatie zal plaats vinden, ten gevolge van de prioritering die ten gevolge van de kredietcrisis momenteel 
binnen Amersfoort plaats vindt.  
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Project 2. Kwaliteitsimpuls werklocatie 
 
Doelstelling 
Het project Kwaliteitsimpuls werklocaties is gericht op de betere benutting van werklocaties in het 
stedelijke gebied. Dit gebeurt via een aantal deeltrajecten: 

- Deelproject 2A Kwaliteit private kavels; het toepasbaar maken van het instrumentarium 
voor de kwaliteit van private kavels. 

- Deelproject 2B Kansen voor leegstaande kantoren; efficiënt gebruik van de stedelijke 
ruimte (juiste functie op de juiste plaats) en een goed functionerende kantorenmarkt. 

- Deelproject 2C Kennisteam werklocaties; gebruik van de provincie als kennispartner bij te 
herontwikkelen werklocaties. 

- Deelproject 2D Regionale afstemming Herstructurering Bedrijventerreinen; samen met het 
provinciale herstructureringsprogramma voor zorgen dat bestaande en nieuwe 
bedrijventerreinen courant worden gemaakt en gehouden, zodat zij aan het eind van hun 
‘gebruikscyclus’ niet in onbruik raken. Hierdoor wordt de ruimtelijke kwaliteit én 
economische kwaliteit van de Utrechtse bedrijventerreinen gewaarborgd en wordt de 
ruimtelijke druk voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen beperkt. 

 

Voortgang en resultaten 
 
Kwaliteit private kavels 
De inventarisatie van de herstructureringsproblematiek en het ruimtelijk instrumentarium is 
uitgevoerd door een extern adviesbureau. In dat traject is naar voren gekomen dat de aanpak 
private kavels heel nauw samenhangt met de ambitie die de Provincie Utrecht heeft bij het 
herstructureren van bedrijventerreinen. Deze ambitie is nog niet concreet geformuleerd, waardoor 
een op maat gesneden instrumentarium nog niet uit te werken is. Met RAP 2a is in beeld gebracht 
welke instrumenten de Provincie Utrecht in zou kunnen zetten, afgezet tegen zowel een hoog als 
een laag ambitie niveau. Van een aantal instrumenten is aangegeven dat deze veel inzet vragen en 
het niet reëel is deze in te zetten bij een laag ambitie niveau. Samenvattende conclusie is dat de 
op te stellen structuurvisie c.s., verordening, het regionale bedrijventerreinenbeleid en het 
verankeren van de SER ladder de meest effectieve instrumenten zijn die de Provincie Utrecht nu in 
kan zetten. Voor de overige instrumenten (stedelijke herverkaveling, parkmanagement, BIZ, 
erfpacht, verhandelbare bedrijventerreinenquota, moderniseringsbepaling) ligt het meer voor de 
hand dat de gemeenten die toepassen en dat de provincie hierin waar nodig en mogelijk adviseert 
en faciliteert. Dit resultaat vormt de input voor de uitwerking die in het kader van het project 
Uitwerking Regionale Samenwerking Convenant Bedrijventerreinen (RAP 2D) gaat plaats vinden. 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Kansen voor leegstaande kantoren 
De inspanningen van de Provincie Utrecht richten zich op procesbegeleiding bij concrete 
transformatieopgaven, informatieoverdracht naar gemeenten en kennisontwikkeling. Gebleken is 
dat de activiteiten een dusdanige overlap met de activiteiten van het Aanjaagteam Wonen hebben 
dat GS in april 2009 besloten hebben de activiteiten en het budget naar het Aanjaagteam Wonen 
over te dragen. De activiteiten hebben de volgende resultaten opgeleverd: 
 

- Procesbegeleiding en -management, inzet van mediation en uitvoeren van quickscans voor: 
o Gerbrandystraat, Utrecht; 
o Archimedeslaan, Utrecht (20.000m2); 
o Olmenlaan, Leusden; 
o Bizonspoor, Maarsenbroek (project uit de samenwerkingsagenda) 
o e.a. projecten in Nieuwegein en Amersfoort; 

- Bijeenkomst met gemeenten (februari 2009); 
- Samenstellen en publicatie van een handleiding bestuurlijke regelgeving bij 

transformatieprojecten (samen met de SBR, is ook onderdeel geworden van de landelijke 
Transformatiewijzer van de SBR, een naslagwerk voor transformatieprojecten); 

- Realisatie van de website www.provincie-utrecht.nl/transformatievankantoren;
- Onderzoek naar de mogelijkheden voor leegstandskaarten in de provincie; 
- Ontwikkeling van de DO ladder (in samenwerking met afdeling Milieu), een instrument om 

te meten hoe duurzaam transformatie van bestaand vastgoed is ten opzichte van 
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sloop/nieuwbouw, en aan welke knoppen je kunt draaien om transformatie duurzamer te 
maken; 

- Ambtelijke begeleiding en bestuurlijke voorzitterschap van Taskforce Transformatie; 
- Vervolgbijeenkomst voor gemeenten en markt. 

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Kennisteam Werklocaties 
Het Kennisteam adviseert gemeenten in een vroeg stadium integraal en proactief bij de 
(her)ontwikkeling van werklocaties. Het Kennisteam bundelt interne kennis t.b.v. de gemeenten en 
biedt binnen de provinciale organisatie integrale en deskundige ondersteuning en advisering aan de 
afdelingen en projectleiders bij realisering van ruimtelijk-economische projecten. In die zin heeft 
het kennisteam een bijdrage geleverd aan de doelstelling uit het streekplan om - waar de provincie 
vroeger vooral achteraf gemeentelijke plannen toetste - nu gemeenten meer in het voortraject en 
over de breedte van de diverse beleidsterreinen te ondersteunen bij de ontwikkeling van 
werklocaties. De contacten met gemeenten zijn afgestemd en het Kennisteam is rechtstreeks 
benaderd met vragen. Over meer dan 20 projecten is contact geweest met gemeenten. Inhoudelijk 
ging het daarbij vooral om de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. Hiernaast 
zijn projecten besproken waar de provincie via het RAP (zoals Kop van Isselt, Hof van Breukelen) 
of in het kader van de Samenwerkingsagenda (Nieuwegein, Liesbosch/Laagraven) of in het kader 
van het Fonds Uitplaatsing Milieuhinderlijke bedrijven, al betrokkenheid mee heeft. Het Kennisteam 
functioneert zo ook als afstemmingsplatform binnen de provincie. 
 
Naast het adviseren van gemeenten zijn er ook bijeenkomsten voor de gemeenten georganiseerd, 
zoals rond het Convenant bedrijventerreinen. Tevens zijn bijdragen geleverd aan het seminar “Hoe 
groen is mijn bedrijvenpark” en het seminar “Leegstand Kantoren”.  
 
Ten aanzien van de uitvoering van het Convenant heeft de provincie nadrukkelijk de regierol. Het 
Kennisteam zal daarbij ook ingezet worden om de gemeenten te adviseren en te ondersteunen bij 
de uitvoering van de activiteiten uit het Convenant.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Uitwerking Regionale Samenwerking Convenant Bedrijventerreinen 
De Provincie Utrecht is actief betrokken geweest bij het opstellen van het bestuurlijk 
afsprakenkader over behoefteraming en planning van bedrijventerreinen voor de periode 2008 -
2020 (inclusief afspraak over toepassing SER-ladder bij planning nieuwe bedrijventerreinen. 
Belangrijk aspect bij de uitvoering is het verbeteren van de regionale samenwerking tussen 
gemeenten over planning, programmering, segmentering en uitgifte van bedrijventerreinen. De 
diverse onderwerpen van het afsprakenkader zijn uitgewerkt door Rijk, IPO en VNG. Dit heeft 
geleid tot het Convenant Bedrijventerreinen. Besloten is het aspect regionale samenwerking onder 
te brengen in Project 2 van het RAP. De projectopdracht is op 6 april 2010 door GS vastgesteld. 
 
Vooruitlopend op de Regionale afstemming is bijgedragen aan het opstellen van het Provinciaal 
Herstructureringsplan dat onder verantwoordelijkheid van EZ tot stand is gekomen. Tevens zijn de 
regio’s al actief benaderd over de te volgen werkwijze en planning. 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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Project 3. Samenwerkingsagenda projecten voor transformatie en 
herontwikkeling 

Doelstelling 
Om de samenwerking met gemeenten in voor hen complexe projecten te versterken zijn een 
viertal Samenwerkingsagendaprojecten geselecteerd: 
 

- Hof van Breukelen – gebied tussen A2 en Amsterdam – Rijnkanaal  
- Houten – Integrale gebiedsontwikkeling Schalkwijk 
- Woudenberg – Samenhang woningbouw, bedrijventerrein, N224 
- Wijk bij Duurstede – Integrale visie Waterfront 

 
Dit moet leiden tot meer vraaggerichte samenwerking met gemeenten. 
 

Voortgang en resultaten 
 
Hof van Breukelen 
Voor het project Hof van Breukelen is eind 2009 een ontwikkelingsvisie afgerond. In deze visie zijn 
vier modellen opgesteld, en is vervolgens een voorkeursmodel geselecteerd. Centrale doelstelling 
van het project is de transformatie/herstructurering van het gebied zodanig dat er een entree 
wordt gerealiseerd met een ruimtelijke kwaliteit voor Breukelen, in combinatie met een 
transformatie van een deel van het bedrijventerrein. Dit alles in een gezonde mix van diverse 
functies zoals werken, wonen, nieuw busstation, parkeren/transferium en recreëren. Dit project 
vervult een belangrijke voorbeeldfunctie voor binnenstedelijke ontwikkelingen in het Groene Hart. 
Hier wordt immers via een doordachte transformatie extra woningbouw gerealiseerd met een hoge 
ruimtelijke kwaliteit, zonder dat dit ten koste van gaat het buitengebied.  
 
Op verzoek van de gemeente heeft de provincie een overall – projectleider geleverd, vanwege de 
complexiteit van het project, grote hoeveelheid betrokken partijen en ligging in het Groene Hart. 
En met succes: de projectleider heeft partijen en belanghebbenden bij elkaar gebracht en het 
proces een grote impuls gegeven. Er ligt nu een ontwikkelingsvisie in de vorm van een 
stedenbouwkundig plan. De gemeentelijke besluitvorming over dit voorkeursmodel vindt plaats in 
het najaar van 2010. Bij het bepalen van de uitvoeringsstrategie komt ook de provinciale rol bij het 
vervolgtraject aan de orde.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Integrale gebiedsontwikkeling Eiland van Schalkwijk 
Op 3 december 2009 hebben gemeente en provincie de intentieverklaring Eiland van Schalkwijk 
ondertekend. Hiermee geven het signaal af dat een ‘groene’ toekomst van het gebied voorop staat 
en grootschalige woningbouw hier niet aan de orde is. Dit is des te belangrijker vanwege in het 
verleden ingenomen grondposities van ontwikkelaars. In de intentieverklaring zijn er ook concrete 
afspraken gemaakt over de afstemming van de lopende beleidstrajecten, een gezamenlijke 
visieontwikkeling en de eigen rol van provincie en gemeente hierin. Daarmee is er een solide basis 
gelegd voor een doordachte lange termijn visie en aanpak, waarin de specifieke ruimtelijke 
kwaliteit van het Eiland voorop staan. Belangrijke elementen daarin zijn onder meer het gave 
ensemble van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de landbouw als economische drager van de open 
ruimte en potenties voor rustige vormen van recreatie.  
 
De gemeente Houten is al geruime tijd bezig om – in intensieve samenspraak met bewoners – een 
toekomstvisie voor het gebied op te stellen. Door opname in het RAP is dit nu een gezamenlijk 
traject geworden, met een gezamenlijk visievorming en acties. Dit zal vertaald en uitgewerkt 
worden in een gemeentelijke structuurvisie voor het Eiland, die ook input zal zijn voor de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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Woudenberg Zuidoost 
Voor het gebied Woudenberg Zuidoost is een visie opgesteld en is een haalbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Het haalbaarheidsonderzoek is gefinancierd uit het RAP. Met het 
haalbaarheidsonderzoek is het inzicht ontstaan dat de grootste bottleneck bij de verdere 
ontwikkeling de ontsluiting van het gebied is. In de eerste helft van 2010 laten provincie en 
gemeente in 2010 een meer diepgaand onderzoek uitvoeren naar de verkeersstromen en het 
regionale verkeersnetwerk en de kosten voor eventuele aanpassingen daarvan. Dit is de basis voor 
de verdere besluitvorming. De besluitvorming op gemeentelijk niveau over de ontwikkelingen in 
Woudenberg Zuidoost is voorzien in 2011, ruim na de gemeenteraadverkiezingen in november 
2010. Besluitvorming op provinciaal niveau vindt plaats in het kader van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie en het SMPU+. 
 
Aanleiding voor het project is de uitbreiding van het bedrijventerrein de Parallelweg, zoals 
opgenomen in de huidige structuurvisie. Dit terrein zal goed moeten worden ontsloten. De 
gemeente heeft hier een visie over ontwikkeld, waarbij diverse ontwikkelingen in samenhang zijn 
bezien en waarbij de omlegging van de N224 uitgangspunt is. Mede ter financiering van deze 
omlegging, is ook voorzien in een woningbouwlocatie van 2.000 woningen. De bouw van 2.000 
woningen en de omlegging van de N224 zijn niet in de huidige provinciale structuurvisie 
opgenomen. Een dergelijke ontwikkeling biedt echter wel potenties en zou ook passen in de 
Eindbalans Ontwikkelingsvisie NV-Utrecht 2015 – 2030. De verkeerskundige consequenties en de 
financiering van de aanpassingen in de infrastructuur vormen echter een belangrijk aandachtspunt. 
Een eerste quick-scan heeft een globaal inzicht gegeven in de mogelijke gevolgen op het wegennet 
bij realisering van het bedrijventerrein en de woningbouw in verschillende aantallen. Deze 
resultaten worden meegenomen in het bovengenoemde meer diepgaande onderzoek.  
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: er is nog geen duidelijkheid over de benodigde ontsluitingsmaatregelen en de kostenverdeling 
daarvan. Het nu gestarte onderzoek moet uitwijzen welke maatregelen nodig zijn, waarna ook duidelijkheid 
over de kostenverdeling verkregen kan worden.  
 
Waterfront Wijk bij Duurstede 
Wijk bij Duurstede heeft enorme potenties voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk waterfront in 
combinatie met landschappelijk, recreatief en ecologisch waardevolle uiterwaarden. Hiervoor is een 
‘Visie Waterfront’ opgesteld, waarin voor alle uiterwaarden de ontwikkelingsmogelijkheden worden 
geschetst. Met de –dankzij het RAP tot stand gekomen- rapportage ‘De Visie Waterfront een slag 
verder’ is de uitvoering hiervan verder opgepakt. Belangrijke speerpunten zijn de herontwikkeling 
van Stadshavens en van de Steenfabriek de Bosscherwaarden. Deze speerpunten zijn nu al in 
uitvoering. De grootste uitdaging in de het uiterwaardengebied ligt echter in de Lunenburgerwaard, 
Aalstwaard en Gravenbol. Daar spitst dit RAP-project zich dan ook op toe. Dit gebied is deels in 
agrarisch gebruik, is deels EHS (en Natura 2000) en heeft ook een belangrijke regionale 
(dag)recreatieve functie. Uit het oogpunt van het waterfront is een ligging van het recreatiegebied 
direct aansluitend bij de kern Wijk bij Duurstede een gewenste ontwikkeling. Dit vraagt echter een 
andere zonering van natuur en recreatie en zelfs grootschalige verplaatsing van functies. Ook voor 
natuur kan een dergelijke uitruil mogelijk kansrijk zijn. Een transformatie van deze schaal is echter 
kostbaar en beleidsmatig en juridisch (Natura 2000 regelgeving) complex. Daarom wordt er in de 
eerste helft van 2010 met financiële middelen van het RAP een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Op 
basis daarvan besluiten gemeente en provincie in 2010 over de voortzetting van het project.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: het haalbaarheidsonderzoek moet uitwijzen of het beoogde resultaat haalbaar en realistisch is. 

Project 4. Stad-Land-Fietsverbindingen 
 
Doelstelling 
Centrale doelstelling is de verbetering van verbindingen tussen stad en het buitengebied met de 
fiets, door vanuit een visie op Stad-Land-Fietsverbindingen te identificeren, te definiëren en te 
programmeren en daarvoor financiën te zoeken.  
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Voortgang en resultaten 
De provincie heeft in samenspraak met betrokken gemeenten een inventarisatie opgesteld van 
Stad-Land-Fietsverbindingen waarin knelpunten voorkomen. Deze inventarisatie is in de afgelopen 
periode verder aangevuld en geactualiseerd en bestaat nu uit 32 gewenste SLF-verbindingen in de 
regio’s Amersfoort, Houten/Nieuwegein en Utrecht. Uit deze groslijst is een keuze gemaakt voor 
een drietal pilotprojecten: 

- Noorderpark (Utrecht) 
- Plofsluis (Nieuwegein/Houten) 
- Grebbeliniedijk (Amersfoort) 

 
Vanuit het RAP neemt de provincie een actieve trekkersrol op zich door per pilot een stappenplan 
te maken, een actoren-analyse uit te voeren, partijen bij elkaar te brengen en te zoeken naar 
financieringsmogelijkheden. In de pilots wordt na iedere fase een go-no go-besluit genomen, 
afhankelijk van de inschatting van de kansen op daadwerkelijke realisatie van de SLF-verbinding. 
De inzet in de pilots heeft vooralsnog tot de volgende resultaten geleid: 
 

- Noorderpark (Utrecht); Het realiseren van een goede ecologische en recreatieve 
fietsverbinding tussen Overvecht en Noorderpark is een van de doelstellingen van het 
Groenstructuurplan en Ruimtelijke Visie Overvecht van de gemeente Utrecht. Een van de 
nieuwe verbindingen is een brug in combinatie met een (droge) ecologische verbinding 
vanaf Park de Gagel over de N230 naar de Gageldijk. Deze verbinding vormt ook onderdeel 
van het gemeentelijke Gebiedsplan de Gagel. De verbinding heeft betekenis voor de gehele 
stad doordat hij kan worden doorgetrokken naar de Vecht en daardoor verschillende 
stedelijke groengebieden aan elkaar verbindt. Het plan heeft bij de gemeente Utrecht in de 
periode oktober t/m november 2008 ter inzage gelegen. En er is een Voorlopig Ontwerp 
voor de brug. De bestemmingsplan procedure is opgestart. De kosten worden geraamd op 
€ 2,5 mln. waarvan gereserveerd is € 2,0 mln. Centrale punt van aanpak van de provincie 
is het samen met de gemeente Utrecht zoeken naar de resterende € 0,5 mln. om zo te 
kunnen bewerkstelligen dat uiterlijk begin 2011 met de start van de bouw van deze brug 
begonnen kan worden. 

 
- Plofsluis (Nieuwegein/Houten); De gemeente Nieuwegein wil graag de historische oost-west 

verbinding tussen Nieuwegein en Houten via de Plofsluis herstellen. Er zijn drie barrières: 
o het ontbreken van een onderdoorgang bij de Plettenburgerbaan in het verlengde 

van de fietsroute Fort Jutphaas 
o een veilige verbinding bij de Structuurbaan 
o een fietsbrug over het Amsterdam-Rijn-Kanaal (ARK) bij de Plofsluis.  

 
Een haalbaarheidsstudie heeft het nut en het belang van deze fietsroute aangetoond. 
Momenteel zijn er nog onvoldoende financiële middelen beschikbaar voor realisatie van 
deze fietsverbinding en is de tracékeuze van de oost-west verbinding bepaald. Betrokken 
partijen zijn: gemeente Nieuwegein, gemeente Houten, Bestuur Regio Utrecht, provincie 
Utrecht, Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en Rijkswaterstaat. Centrale punten in 
de aanpak van de provincie is het (mede) zoeken naar financiële middelen en het 
onderzoeken naar de opties voor met name de tracékeuze van de Plettenburgerbaan. Deze 
tracékeuze is voor de zomer van 2010 bekend. Mede door toedoen van het RAP zal in 
eerste instantie de fietsbrug over het ARK bij de Plofsluis gerealiseerd worden. In 2012 
moet deze brug gereed zijn. Ondertussen kan er dan ook gewerkt worden aan het herstel 
van de oost-west verbinding. 
 

- Grebbeliniedijk (Amersfoort); De gemeente Amersfoort hecht veel belang aan dit fietspad. 
In 2003 heeft het College van B&W van Amersfoort al een voorlopige tracékeuze 
vastgesteld. In het overleg met de verschillende belanghebbenden is het echter nog niet 
gelukt tot een gedeelde tracékeuze te komen. Het is een ingewikkelde puzzel om 
cultuurhistorische waarden, de status van ecologische hoofdstructuur en de belangen van 
de grondeigenaren zo te combineren dat er een tracé gekozen wordt, waar iedereen zich in 
kan vinden. Aan de andere kant biedt de geplande dijkverzwaring kansen om de 
tracékeuze te versnellen. Belanghebbende partijen zijn: gemeente Amersfoort, provincie 
Utrecht, waterschap Vallei & Eem, particuliere eigenaren, Natuurmonumenten, project 
‘Grebbelinie boven water’, SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei). Centraal punt in 
de aanpak van de provincie is het laten uitvoeren van een quick scan en in vervolg daarop 
de organisatie van een ateliersessie met de betrokken partijen om gezamenlijk de meest 
haalbare tracékeuze uit te werken. Deze tracékeuze dient als basis voor het realiseren van 
deze route. Dankzij de inzet via het RAP is versnelling gekomen in de tracékeuze en naar 
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verwachting is de tracékeuze is voor de zomervakantie van 2010 vastgesteld en start de 
uitvoering in het najaar van 2010. De financiering is reeds rond.   

 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Project 5. Kwaliteit Landschappen 
 
Doelstelling 
Projectdoel is een brede implementatie, met een ruimtelijke en communicatiespoor, van 
kernkwaliteiten van waardevolle nationale en provinciale landschappen, zodat deze behouden en 
versterkt worden en bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt gelden. 
 

- Ruimtelijk spoor; het Ruimtelijk Spoor heeft tot doel om de kernkwaliteiten uit te werken in 
een inspirerend toetsingskader. 

- Communicatie spoor; het communicatiespoor bestaat uit publieks- en 
stimuleringsactiviteiten om het draagvlak van de Utrechtse landschappen te vergroten. 

 
Voortgang en resultaten 
In het Streekplan 2005 – 2015 (d.d. 8 april)1 zijn al uitspraken gedaan over de Nationale 
Landschappen en de kernkwaliteiten, hetgeen is begrensd in het Streekplanuitwerking Nationale 
Landschappen. In de AMvB Ruimte2 is de verplichting opgenomen om binnen 9 maanden na 
vaststelling te komen tot uitwerking en borging van de kernkwaliteiten van de Nationale 
Landschappen. De Provincie Utrecht heeft er voor gekozen dit in één keer goed te verankeren in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (2012). Vooruitlopend hierop is in dit project voorwerk 
gedaan in de vorm van de Kwaliteitskaternen. Deze Kwaliteitskaternen bieden inspiratie, geven 
richting en stellen normen. De uiteindelijke beleidsvorming in deze vindt plaats in het kader van de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). 
 
De kwaliteitsgids is gericht op het ontwikkelen en borgen van landschapskwaliteit in (onder andere 
ruimtelijke) ontwikkelingen, waarbij landschapskwaliteit niet alleen om het beeld gaat, maar ook 
om de functies die daarbij horen en de structuren die in de gebieden aanwezig zijn. Daarmee is de 
kwaliteitsgids geen integraal afwegingskader. Dat is voorbehouden aan de PRS.  
Daarnaast is het schaalniveau waarop de kwaliteitsgids uitspraken doet een flink stuk lager dan het 
schaalniveau waarop (naar verwachting) de structuurvisie uitspraken zal doen. Bovendien wordt in 
de volgorde van documenten eerst de kwaliteitsgids opgesteld, waarna de integrale afwegingen in 
het kader van de structuurvisie plaats zullen vinden. Dat geeft de kwaliteitsgids de ruimte om 
vanuit landschapskwaliteit de nodige informatie naar voren te brengen en argumenten voor keuzes 
voor te bereiden. Hoe zwaar zal de kwaliteitsgids Utrechtse landschappen mee gaan wegen in het 
besluitvormingsproces van de PRS is nog niet bepaald. 
 
De Provincie Utrecht heeft een inhoudelijk goede methodiek ontwikkeld om per landschap een 
uitgebreide en diepgaande analyse van de landschapskwaliteiten te maken en de provinciale 
ambities vast te stellen. De ambities dienen rekening te houden met zowel de kernkwaliteiten als 
de (regionale) ontwikkelingen. Deze methodiek en analyse wordt vastgelegd in de Kwaliteitsgids 
Utrechtse landschappen met per landschap een apart ‘katern’. De Kwaliteitsgids is bedoeld als 
inspirerend document dat gemeenten, waterbeheerders, maatschappelijke organisaties en de 
Provincie Utrecht zelf moet helpen om verstandig om te gaan met de kwaliteit van het landschap. 
Daarnaast is de kwaliteitsgids richtinggevend. Richtinggevend in de zin dat de Provincie Utrecht 
daar subsidiestromen voor natuur en landschap meer op gaan richten en de gemeenten vragen om 
in hun ruimtelijke planvorming rekening te houden met richtinggevende uitspraken uit de 
kwaliteitsgids. Tenslotte vindt in de Kwaliteitsgids het voorwerk plaats voor het stellen van normen 
ten aanzien van de beeldkwaliteit om die in de Provinciale Ruimtelijke Verordening  en/of 
Verordening Natuur en Landschap vast te leggen. 
 
In 2009 zijn twee van de zeven katernen gereed gekomen. De katernen zijn een startdocument, 
waarin geen besluiten in staan. De Gelderse Vallei is aan het project toegevoegd, zodat sprake is 
van een ‘vlakdekkende’ aanpak. Begin 2010 zijn alle katernen (startdocumenten) afgerond en de 

 
1 Het Streekplan is op 1 juli 2008 van rechtswege omgezet in een structuurvisie. Voor de herkenbaarheid wordt 
in deze Tussenevaluatie gerefereerd aan de term streekplan(uitwerking). 
2 Naar verwachting wordt de de AMvB Ruimte najaar 2010 vastgesteld. 
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overleggen per landschap opgestart. Medio 2010 resulteert dit in kwaliteitskaternen (eindconcept) 
per landschap. 
 
Concrete resultaten ruimtespoor: 

- Kwaliteitsgids Utrechtse landschappen met de eerste twee katernen (Eemland, 
Rivierengebied) waarin de kernkwaliteiten tot op detailniveau zijn uitgewerkt in analyses, 
ontwerpprincipes en ambities 

- Twee katernen (Groene Hart, Linies) in een eerste concept 
- Afspraken met gebiedscommissies om de katernen samen door te spreken en aan te 

scherpen 
- Bijeenkomsten met stakeholders (gemeenten, waterbeheerders, terreinbeheerders, 

maatschappelijke organisaties die in de AVP commissies zijn vertegenwoordigd over de 
analyse, dynamiek, ambities 

 
In de zomer van 2009 heeft een ‘Battle of Concepts’ plaatsgevonden, een prijsvraag onder 
jongeren om met goede ideeën te komen om jongeren bij de Utrechtse landschappen te betrekken. 
Op 1 oktober 2009 heeft de prijsuitreiking plaatsgevonden. De veelheid aan goede ideeën worden 
benut voor een provinciale landschapscampagne die gaat lopen van mei tot oktober 2010, vooral 
gericht op jongeren (14-24 jaar). De resultaten zullen ook voor andere doelgroepen worden 
gebruikt.  
 
Concrete resulaten van het communicatiespoor: 

- 50 concept ideeën voor de prijsvraag: ‘hoe enthousiasmeer je jongeren voor de Utrechtse 
landschappen?’ 

- Publiciteit rond de prijsuitreiking van de prijsvraag 
- Strategie voor de provinciale landschapscampagne (mei – oktober 2010) 
- Voorbereidingen (bureauselectie, uitwerking concept, eerste afspraken met stakeholders) 

voor een provinciale landschapscampagne die rond 1 mei 2010 start 
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: de organisatie van de borging via de Structuurvisie vraagt nog aandacht en nadere besluitvorming. 

Project 6. Natuurcompensatielocaties 
 
Doelstelling 
De provincie wil voortgang geven aan de ruimtelijke ontwikkelingen van groot openbaar belang, die 
stagneren omdat de EHS- of boscompensatie niet binnen een redelijke termijn op het betreffende 
gemeentelijke grondgebied kan worden gerealiseerd. Met het project worden strategische 
alternatieve compensatielocaties in de regio gezocht en aangeboden. De provincie wil eraan 
meewerken dat ruimtelijke ingrepen van groot openbaar belang sneller kunnen worden 
gerealiseerd, maar initiatiefnemers van de ingrepen blijven verantwoordelijk voor de kosten van de 
compensatie.  
 
Voortgang en resultaten 
In een eerdere fase is vooronderzoek uitgevoerd naar de mogelijke rollen van de provincie, is 
gezocht naar mogelijke compensatielocaties en is afstemming gezocht met de pilot 
Natuurcompenstatiebank van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei. Dit heeft geleid tot een 
beknopte tussenrapportage over de mogelijke rollen van de provincie: 

- Provincie zorgt voor een task-force van deskundigen, die op verzoek van een gemeente 
advies kan geven over een geschikte compensatielocatie. 

- Provincie heeft grond in portefeuille, die ingezet kan worden voor compensatiedoeleinden. 
 
Wegens een vacature heeft de voortgang van het project enige tijd stil gelegen. Sinds 10 januari 
2010 is de vacature vervuld. Eind 2010 zullen de resultaten van dit project gereed zijn. Dan is 
antwoord gegeven op: 

- Hoe omvangrijk is het probleem van het gebrek aan compensatielocaties? Ook landelijk is 
er geen goed zicht op de problematiek, constateerde de Rekenkamer in 2007. 

- Hoe zit het probleem juridisch-administratief in elkaar; wanneer kan wel of niet worden 
afgeweken van het ‘nabijheidsbeginsel’. 

- Welke rol zouden de afdeling ILG en het ‘Revolverend fonds’ kunnen hebben bij het 
‘aanbieden’ van natuurcompensatielocaties? 
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- Is een ‘database’ van vraag en aanbod locaties een bruikbaar instrument. En zo ja, te 
komen tot opzet van een dergelijke ‘database’. 

 
De eerste inventarisatie geeft aan dat het probleem serieus aanwezig is en dat een 
compensatiebank zeer gewenst is door partijen ‘in het veld’. De ervaringen die SVGV zijn positief. 
Inmiddels zij ook landelijk initiatieven op dit vlak opgekomen vanuit Staatsbosbeheer en DLG. Ook 
Arcadis heeft initiatieven ontplooit om te komen tot een landelijke database.  
 
Inmiddels is ook meer zicht verkregen op de juridisch-administratieve aspecten. Deze inzichten 
zullen in een brainstorm met de meest betrokken afdeling breed gedeeld worden, dit moet tevens 
resulteren in een breed gedragen aanpak.  
 
Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Thematische activiteiten 
De thematische activiteiten die in het RAP zijn opgenomen zijn: 

- Bodemkaart Veenweidegebieden 
- Windenergie 
- Lange termijn perspectieven verstedelijking 
- Grondbeleid 
- Ruimtelijke kwaliteit 
- Regionale Woningbouw 
- nWRO 
- Bedrijventerreinen 

 
De activiteit Lange Termijn Verstedelijking krijgt nog verder invulling in de vervolgstudies op A12 
Centraal. De uitvoering van dit vervolg is opgenomen in RAP-project  Samenwerkingsagenda-
projecten. Verder zijn binnen het RAP budget nog middelen vrijgemaakt voor de activiteit 
ruimtelijke kwaliteit ten behoeve van de EO Wijersstichting. Het thema bedrijventerreinen krijgt nu 
–zoals eerder aangegeven- verder invulling in het RAP-project Kwaliteit Werklocaties. De overige 
thematische activiteiten zijn afgerond. 
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Hoofdstuk 2 Bijsturingsvoorstellen en leerpunten 

Bijsturing 
Bijsturing vindt binnen de kaders van het project en programma plaats. Hier worden enkele 
concrete bijsturingsvoorstellen gedaan. 
 
Project 1. Offensief binnenstedelijke woningbouwlocatie  
Belangrijk ijkpunt voor de ontwikkeling van de binnenstedelijke woningbouwlocaties vormen de 
tussenverantwoordingsverslag welke de gemeente Utrecht (Merwedekanaalzone en 
Carthesiusdriehoek) en Amersfoort (Kop van Isselt en Wagenwerkplaats/NS emplacement) in de 
eerste helft van 2010 indienen. Wanneer deze tussenverantwoordingsverslagen daartoe aanleiding 
geven vindt nader overleg plaats met betrokken gemeenten en leidt dit zo nodig tot bijsturing.  
 
Voor de resterende periode zal de provincie bezien hoe bestaande fondsen meer met elkaar in 
verbinding gebracht kunnen worden om met een meer gebundelde inzet van de middelen de 
effectiviteit van de provinciale inzet te versterken. In dit kader kunnen de door de gemeente aan te 
leveren tussenverantwoordingsverslagen aanleiding zijn ook de inzet van RAP-middelen te 
heroverwegen en te komen tot een meer gebundelde inzet. Hierover worden nog dit jaar concrete 
voorstellen gedaan. 
 
Project 2. Kwaliteitsimpuls werklocatie 
In het kader van het deeltraject 2A Kwaliteit Private Kavels is een inventarisatie uitgevoerd. Deze 
inventarisatie heeft geresulteerd in een rapportage met het karakter van een ‘instrumentenkoffer’. 
Hiermee is goed inzicht verkregen in het beschikbare instrumentarium en de inzetbaarheid 
daarvan. De toepassing van het instrumentarium zal invulling krijgen in de Structuurvisie en 
vooruitlopend hierop het traject 2D Regionale Afstemming Herstructurering Bedrijventerreinen.
Voorgesteld wordt het deeltraject 2A Kwaliteit Private Kavels af te ronden en de resultaten als 
input te gebruiken voor beide bovengenoemde trajecten. 
 
Het deeltraject 2C Kennisteam zal zich meer dan nu pro-actief opstellen richting gemeenten. Het 
convenant Herstructurering Bedrijventerreinen biedt daar ook alle aanleiding toe. Het Kennisteam 
is de vraagbaak voor gemeenten, biedt kennis en ondersteuning en is het interne 
uitwisselingsplatform voor vraagstukken aangaande bedrijventerreinen.  
 
Project 2D Regionale Afstemming Herstructurering Bedrijventerreinen is nu gestart en vloeit voort 
uit de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het tussen Rijk, IPO en VNG gesloten convenant 
over bedrijventerreinen. Op 15 september 2009 heeft het college van GS besloten om de regionale 
afstemming herstructurering bedrijventerreinen onder te brengen bij het RAP. De projectopdracht 
van dit project is op 30 maart 2010 door het college van GS vastgesteld. 
 
Project 3. Samenwerkingsagenda projecten voor transformatie en herontwikkeling  
De besluitvorming bij gemeenten en onderzoeken die in het kader van de 
Samenwerkingsagendaprojecten plaats vindt geven mogelijk aanleiding voor bijsturing op 
projectniveau.  
 
Project 4. Stad-Land-Fietsverbindingen 
De inventarisatie van de knelpunten in de Stad-Land-Fietsverbindingen in de Provincie Utrecht is 
afgerond. Dit heeft geresulteerd in een groslijst van 32 Stad-Land-Fietsverbindingen. Van deze lijst 
zijn er drie uitgekozen om als pilotproject te worden opgepakt. De uitvoering van de drie pilots is in 
volle gang. Naar verwachting is medio 2010 meer duidelijkheid verkregen over de resultaten en 
voortgang van de drie pilotprojecten. Medio 2010 is er ook meer duidelijkheid verkregen over de 
borging en de verankering van de groslijst van Stad-Land-Fietsverbindingen. Op basis hiervan de 
worden medio 2010 concrete voorstellen gedaan over het verdere vervolg van dit project.  
 

Project 5. Kwaliteit van landschappen 
Het project Kwaliteit van landschappen krijgt invulling via het ruimtelijk spoor en via het 
communicatiespoor. Het ruimtelijk spoor resulteert in de tweede helft van 2010 in eindconcepten 
van de Kwaliteitskaternen per landschap. De verankering vindt plaats in de PRS, daarmee vormen 
de kwaliteitskaternen bouwmateriaal voor de PRS. Hiervoor worden nog dit jaar concrete 
voorstellen gedaan. 
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Het communicatiespoor krijgt in de zomer van 2010 verdere invulling met de landschapscampagne. 
Deze campagne gaat lopen van ca. 1 mei tot begin oktober. Na afloop zal evaluatie van de 
campagne plaats vinden. 
 
Project 6. Natuurcompensatielocaties 
Eind 2010 zijn de resultaten van het project Natuurcompensatielocaties gereed. Belangrijk 
aandachtspunt is de borging van Natuurcompensatie. Eind 2010 worden concrete voorstellen 
hieromtrent gedaan.  

Leerpunten 

Eén van de doelstellingen van het RAP is het ‘al doende leren’ in de projecten. In de projecten zijn, 
sinds de start van het RAP, nieuwe inzichten ontstaan. Deze inzichten kunnen worden 
meegenomen in het vervolg op het RAP. Belangrijke lessen van het RAP 2008 – 2011 zijn: 
 

- De ervaring in de projecten leert dat een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsprogramma er 
toe bijdraagt dat projecten aandacht, inzet en prioriteit krijgen waarmee versnelling kan 
worden gerealiseerd. De meerwaarde die de provincie kan bieden is vooral gelegen in 
complexe projecten. Daar waar de omvang of de complexiteit de gemeentegrenzen 
overstijgt leidt provinciale betrokkenheid tot versnelling. Dergelijke opgaven vragen om 
een duidelijke regierol en de provincie is bij uitstek de partij om die rol te pakken. 

 
- Bij de keuze voor projecten is het goed vooraf nog meer te sturen op de aansluiting bij de 

provinciale doelstellingen. Daarmee is de provinciale inzet meer te richten en wordt 
voorkomen dat inspanningen en middelen versnipperd worden ingezet. Het RAP maakt 
deze samenhang zichtbaar. De Provincie Utrecht kan aan slagkracht winnen wanneer meer 
dwarsverbanden worden gelegd tussen de inzet van middelen, mensen en activiteiten. Dit 
vraagt om prioritering van provinciale inzet van geld, gecombineerd met een meer 
samenhangende aanpak van gebiedsontwikkeling. Hierin kan het RAP een programmerende 
rol vervullen. 

 
- Het RAP brengt vooral versnelling in planprocessen. De realisatie van projecten behoort nu 

niet tot de doelstellingen van het RAP. Om plannen ook daadwerkelijk tot realisatie te 
brengen is een steviger inzet nodig, ook vanuit andere beleidsterreinen. Dit pleit voor een 
integrale aanpak van gebiedsontwikkeling. Daarmee zijn de resultaten die tot nu toe met 
het RAP zijn gerealiseerd ook beter te borgen. 
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 Hoofdstuk 3  Een nieuwe context en een vooruitblik 
 

Binnenstedelijke ambitie 
Het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 is in het voorjaar 2008 vastgesteld. Bij de vaststelling 
is voor een zekere spreiding van projecten gekozen, in het stedelijk gebied en in het landelijk 
gebied.  
 
Het besef dat één vraagstuk in deze provincie centraal staat bestond toen al, en is sindsdien alleen 
maar sterker geworden. Het betreft het spanningsveld tussen een grote verstedelijkingsdruk en de 
hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Door de centrale ligging van de provincie, de economische 
spilfunctie én de plezierige leefomgeving bestaat een enorme behoefte aan ruimte voor wonen, 
werken, recreatie en mobiliteit. Dit veroorzaakt een grote druk op het landelijk gebied. Ook van 
binnen uit doen zich functiewijzigingen voor in het landelijk gebied, zoals bij het vrijkomen van 
agrarische opstallen. De Nationale Landschappen en andere waardevolle gebieden behoeven 
bescherming vanwege hun intrinsieke waarden én vanwege het feit dat deze gebieden mede 
bepalend zijn voor het aantrekkelijke (economisch) vestigingsklimaat. 
 
Dit spanningsveld noopt tot duidelijke keuzes. In het Streekplan 2005-2015 (nu: Structuurvisie) is 
vastgelegd dat ruimte voor nieuwe verstedelijking in eerste instantie gezocht wordt binnen 
bestaand stedelijk gebied, vooral in de stadsgewesten Utrecht en Amersfoort. Via de 
Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht 2015-2030 en het traject ‘Utrecht 2040’ is een perspectief 
ontwikkeld voor de periode ná 2015, en daarbij ligt de nadruk nóg meer op de binnenstedelijke 
bouwopgave. Deze hoge binnenstedelijke ambitie is echter niet eenvoudig te realiseren. Via het 
Aanjaagteam, het RAP 2008-2011 en diverse provinciale fondsen is in de afgelopen jaren versterkt 
ingezet op het ondersteunen van gemeenten, zowel bij realisatie van locaties die op korte termijn 
woningen kunnen opleveren áls locaties die nog in een concrete projectfase moeten worden 
gebracht. Deze inzet is en blijft nodig gezien het belang van de, ondanks alles onweersproken, 
ambitie. De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie die in 2011 in ontwerp zal worden vastgesteld, 
voorafgegaan door de Kadernota Ruimte in november 2010, zal naar verwachting deze inzet 
bekrachtigen en aandringen op inzet van middelen. 
 

Nieuwe context 
Sinds de vaststelling van dit RAP hebben maatschappelijke ontwikkelingen dit RAP ook deels in een 
nieuwe context geplaatst. Onderstaand enkele nieuwe accenten, zonder daarbij volledigheid na te 
streven. 
 
Zo is de vraag naar vastgoed onder druk komen te staan als gevolg van de economische crisis. Dit 
heeft gevolgen voor de ontwikkelsnelheid van nieuwe projecten. Gestarte bouwprojecten en zeker 
ook stedelijke ontwikkelingen die zich bevinden in de ‘pré-projectfase’, ondervinden vertraging. De 
effecten van zowel het (tijdelijk) wegvallen van een deel van de vraag als de verminderde 
beschikbaarheid van investeringsmiddelen zijn merkbaar in de RAP-projecten 1 en 2. Van een 
overaanbod aan plannen, zoals in grote delen van het land, is in de provincie Utrecht gemiddeld 
genomen echter geen sprake. Zeker de woningmarkt kent een grote spanning, en ook rond 
bedrijventerreinen bestaan nog grote opgaven. Maar bij gemeenten vindt wel herprioritering van 
projecten plaats. Dit betekent dat scherpe keuzes gemaakt moeten worden en dat bij 
gebiedsopgaven een stevige regierol noodzakelijk is.  
 
De komende schaarste aan fossiele grondstoffen vraagt om een andere manier van 
energieopwekking. Dit kan leiden tot nieuwe ruimteclaims, soms op regionale schaal maar vooral 
ook gekoppeld aan individuele bouwwerken. Lokaal opgewekte energie biedt ook kansen voor 
nieuwe investeringsstromen, als integraal onderdeel van gebiedsontwikkeling. Ook met andere 
grondstoffen (zoals in de bouw) moet duurzaam worden omgegaan. En een dreigende 
klimaatverschuiving leidt tot nieuwe inzichten in vooral watervraagstukken; dit vraagt om een 
uitgekiende ruimtelijke inrichting met een duurzaam karakter.  
 
De provincie Utrecht zal een doordachte strategie moeten ontwikkelen om slagvaardiger en 
efficiënter haar rolkeuze en instrumenten te koppelen aan maatschappelijke (beleids-)opgaven. Dit 
noopt temeer vanwege de landelijke discussies rond het functioneren van het middenbestuur, de 
takendiscussie die in samenhang daarmee wordt gevoerd én de noodzakelijke bezuinigingen.  
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Het zwaartepunt van de provinciale verantwoordelijkheden ligt in het ruimtelijk-economisch 
domein. Vanuit een versterkte focus zal de provincie dan ook scherper haar middeleninzet 
(budgetten, menskracht, bestuurskracht) moeten programmeren. Het brede beleidsveld 
Ruimtelijke Ontwikkeling moet die focus en programmering koppelen aan de ruimtelijk-
maatschappelijke vraagstukken, en zich meer dan voorheen gaan richten op het operationeel 
krijgen van de gewenste gebiedsontwikkeling waarbij een ruimtelijk uitvoeringsprogramma een 
samenbindende functie kan vervullen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
ambtelijke organisatie zich de komende tijd zal ontwikkelen. 
 
De meer ontwikkelende rol van RO zal naar verwachting ook gestalte krijgen in de nieuwe 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS), met een verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen 
opgaven en rollen/instrumenten in samenhang gebracht worden. De Kadernota Ruimte (PS, nov. 
2010) zal de gewenste focus van de nieuwe PRS aangeven, en kan voeding geven aan 
Overdrachtsdocument en Coalitieakkoord. Het nieuwe RAP (of beter kan gesproken worden van: 
Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma) voor de komende coalitieperiode dient hier op in te spelen. Het 
nieuwe ‘RUP’ zal al medio 2011 gestalte krijgen, en zal eind 2011 samen met de Eindevaluatie van 
het huidige RAP door de nieuwe staten worden vastgesteld.  
Ook de provinciale organisatie zal moeten meebewegen met de ontwikkelende rol.   
 
Vooruitlopend op alle nadere besluitvorming in 2010 en begin 2011, ligt het voor de hand dat het 
nieuwe RAP aansluiting zoekt bij de zes beleidsdoelen die de Strategie Utrecht 2040 heeft 
geformuleerd, namelijk een provincie Utrecht: 
 

- waarin ruimte is voor goed wonen, werken en natuur; 
- met een innovatieve kenniseconomie; 
- die bereikbaar is, met auto, fiets of openbaar vervoer in een beter milieu; 
- die klimaatneutraal en klimaatbestendig is; 
- waarin alle mensen meetellen en kunnen meedoen op school, in hun wijk en in hun vak; 
- met een mooie natuur en een gevarieerder landschap. 

 
Als nadere focus voor het nieuwe RAP zou voorlopig gekoerst kunnen worden op: 

- Binnenstedelijk bouwen. 
- Bedrijventerreinen.  
- Sturing op ruimtelijke kwaliteit.  
- Duurzame (gebieds)ontwikkeling.  

 


