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Onderwerp: Tussenevaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008 - 2011 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
In het kader van de informatievoorziening treft u bijgaand de Tussenevaluatie van het Ruimtelijk 
Actieprogramma (RAP) aan. Deze Tussenevaluatie 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 eerse oriëntatie op de agenda voor de volgende collegeperiode. De rapportage beschrijft de 
resultaten tot nu toe van het gehele programma en van de afzonderlijke projecten en thematische 
acties. 
 
Voorgeschiedenis 
Het Ruimtelijk Actieprogramma is op 6 mei 2008 vastgesteld waarna wij op basis van een uitwerking 
van het programma in concrete projectplannen, de middelen voor het RAP ter beschikking hebben 
gesteld. Tussentijds bent u geïnformeerd middels de Voortgangsrapportage I en Voortgangsrapportage 
II.  
 
Essentie / samenvatting: 
U ontvangt hierbij de Tussenevaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008 - 2011. Deze Tussenevaluatie 
heeft betrekking op de periode vanaf de start van het RAP (6 mei 2008) tot en met het eerste kwartaal 
2010. Hiermee is het de midterm review van het Ruimtelijk Actieprogramma. De projecten van het 
programma liggen goed op schema en boeken resultaten. Het RAP draagt in belangrijke mate bij aan 
het realiseren van de ruimtelijke beleidsdoelen van de provincie. Verwacht mag worden dat de 
doelbereiking binnen de gestelde periode reëel is. Bij een aantal projecten is het nodig om binnen het 
programmatische kader accenten te verleggen en maatregelen te nemen om de resultaten te borgen. Op 
projectniveau zijn hiertoe bijsturingsvoorstellen gedaan. Voorts is in de Tussenevaluatie de 
veranderende context geschetst en is een eerste oriëntatie op het vervolg in een nieuw Ruimtelijk 
Uitvoeringsprogramma opgenomen. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Voortgangsinformatie RAP met maatregelen tot bijsturing en een eerste oriëntatie op het vervolg in 
een nieuw Ruimtelijk Uitvoeringsprogramma.  
 
Financiële consequenties 
Het vaststellen van de Tussenevaluatie heeft geen financiële consequenties. Doelbereiking past binnen 
het budget van € 6,1 mln. en de daarbinnen gemaakte onderverdeling per project. 
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Vervolgprocedure/voortgang 
In het najaar 2010 wordt over de voortgang van de projecten gerapporteerd via de 
Voortgangsrapportage. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de Tussenevaluatie Ruimtelijk Actieprogramma 2008 - 2011 en deze oriënterend 
te bespreken. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


