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1 Inleiding 
 

De Provincie Utrecht wil een actievere rol nemen bij het investeren in de ontwikkeling van de ruimtelijke 

kwaliteit van een mooier Utrecht. Met het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) geven wij “al doende lerend” 

invulling aan die ambitie. De manier van werken kenmerkt zich door de inzet in zes concrete RAP-

projecten. In deze projecten werken wij enerzijds 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 meer-

waarde van de provincie, met als uiteindelijk doel de ruimtelijke kwaliteit te verhogen. 

 

Op 6 mei 2008 heeft ons college het Ruimtelijk Actieprogramma 2008-2011 als beleidskader vastgesteld 

waarna de projecten in het RAP in volwaardige projectplannen uitgewerkt zijn. Deze zijn in juli 2008 

vastgesteld waarna de uitvoering is gestart. In april 2009 heeft de stuurgroep de eerste voortgangsrap-

portage vastgesteld over de periode 1 juli 2008 tot 31 maart 2009 (drie kwartalen). De tweede voort-

gangsrapportage over de periode april t/m september 2009 is op 15 december 2009 door ons college 

vastgesteld. Halverwege de programmaperiode heeft een programmatische evaluatie plaatsgevonden. 

Deze Tussenevaluatie is op 13 april door ons college vastgesteld.  

 

Eerst volgt een rapportage op programmaniveau en daarna een toelichting op de voortgang per project. 

Bij de projectrapportage wordt gebruik gemaakt van het dashboard model op de beheersaspecten van 

projecten om snel inzicht te krijgen in de stand van zaken (gelijk aan autorijden). Daarbij geeft de kleur 

van rood, via geel naar groen een indicatie of er sprake is van een punt van aandacht. 
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2 Voortgang programma 
 

2.1 Financiën - bezuinigingen 
 

In 2009 is met het ombuigingsvoorstel op het totaalbudget van het RAP van 8 miljoen euro 1,9 miljoen 

euro bezuinigd. De hoofddoelstellingen en –ambities van het RAP-programma kunnen daarmee overeind 

blijven, maar op het niveau van projectonderdelen en aantal activiteiten heeft bijstelling plaats gevonden 

(minder deelprojecten uitvoeren; versobering inzet; accentverschuivingen). In april 2009 is besloten dat 

het Project 2b Transformatie kantorenlocaties door het Aanjaagteam Wonen ingevuld wordt. De activitei-

ten en het resterende budget zijn overgedragen.  

 

In de periode tot 1 november 2010 is van het beschikbare budget ruim € 4,0 mln. aangewend, waarvan 

€ 2,7 mln. realisatie en € 1,3 mln. verplicht. 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 de gemeente Amersfoort. 

• Rap 2 Kwaliteit Werklocaties (budget € 1,05 mln): overdracht budget naar Aanjaagteam Wonen, 

onderzoek- en advieskosten, organisatie en uitvoering regionale samenwerking. 

• 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 ad-

vieskosten. 

• Rap 5 Kwaliteit van Landschappen (budget € 1,5 mln): inzet projectleider, opstellen landschaps-

katernen, landschapscampagne en communicatie. 

• Rap 6 Natuurcompensatielocaties (budget € 0,05 mln): inzet projectleider en onderzoekskosten. 

• 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 

en programmaondersteuning, kosten communicatiemiddelen, inzet interim-programmamanager. 

 

2.2 RAP werkwijze – bindende elementen  
 

Naast de inhoudelijke oriëntatie op ruimtelijke kwaliteit hebben de projecten als gezamenlijk effect dat 

de Provincie Utrecht in alle projecten een actieve rol kiest in lastige, complexe, vaak vastgelopen dos-

siers. Deze dossiers brengt de provincie weer in beweging of in versnelling. Dit doet de provincie door: 

� Nieuwe samenwerking met externe partners zoals gemeenten 

� Inzet van medewerkers in vernieuwende projecten 

� Financiering  

� Inzet GS 

� Samenwerking en Kennisontwikkeling, en –deling. 
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Samenwerking met externe partners 

In alle projecten is sprake van intensieve samenwerking met andere partners, meestal gemeenten. Dit 

brengt daadwerkelijke versnelling in projecten en wordt door gemeenten bijzonder op prijs gesteld. De 

bestuurlijke samenwerking wordt op verschillende manieren vastgelegd. Voor het project Offensief bin-

nenstedelijke woningbouw zijn samenwerkingsovereenkomsten getekend met de gemeenten Utrecht en 

Amersfoort, waarmee de financiering van planprocessen gerealiseerd kan worden en meer inzicht is ont-

staan in de kritische succesfactoren van binnenstedelijke woningbouw. In de samenwerkingsagendapro-

jecten (projecten 3.1 t/m 3.4) staat de samenwerking vanzelfsprekend centraal. Hieraan geeft de provin-

cie uiting door bestuurlijk en ambtelijk overleg en het uitlenen van projectleiders. Daarnaast is de sa-

menwerking vastgelegd in overeenkomsten of intentieverklaringen. Ook in de drie pilot-projecten voor de 

Stad-Land-Fietsverbindingen en bij het uitwerken van de katernen voor de Utrechtse Landschappen 

wordt intensief samengewerkt met lokale en regionale partners. 

 

Inzet in vernieuwende projecten 

In alle projecten is menskracht beschikbaar gekomen en zijn dossiers in beweging gebracht. Bij het pro-

ject Kwaliteit Landschappen is intensieve verbinding ontstaan met andere initiatieven die in de gebieden 

lopen. Bij het project Stad-Land-Fietsverbindingen is de focus allereerst gelegd op drie pilots. Door een 

actieve deelname hebben we meer zicht op, hoe we de overige Stad-Land-Fietsverbindingen vlot kunnen 

trekken. Bij het project Natuurcompensatie is door actieve inzet in een aantal concrete casussen meer 

inzicht verkregen in de wijze waarop de provincie gemeenten behulpzaam kan zijn bij natuurcompensatie 

die nodig is bij ontwikkeling van stedelijk gebied of infrastructuur. 

 

Financiering 

In de projecten Offensief binnenstedelijke woningbouwlocaties, Kwaliteit Landschappen en de Samen-

werkingsagenda-projecten staan grotere bedragen gereserveerd om dossiers los te trekken. Bij het pro-

ject Offensief binnenstedelijke woningbouwlocaties zijn inmiddels afspraken gemaakt over de inzet van 

de middelen. Bij andere projecten gaat het vaak om de financiering van een onderzoek of het leveren 

van een (externe) projectleider. 

 

Inzet GS 

De portefeuillehouder voor ruimtelijke ontwikkeling is bij het merendeel van de projecten rechtstreeks 

betrokken door het vastleggen van afspraken in bestuurlijk overleg of een bezoek aan de locatie van het 

project. Ook andere portefeuillehouders zijn betrokken wanneer een project het beleidsveld raakt. 

 

Samenwerking intern en kennisdelen 

In de afgelopen periode is met de uitvoering van de projecten veel kennis ontsloten binnen het provin-

ciehuis, juist in samenwerking tussen alle (beleids)afdelingen. Bij veel projecten zijn medewerkers uit de 

beleidsafdelingen opgenomen in het projectteam. Zo wordt in het project Kwaliteit Werklocaties nauw 

samengewerkt met de afdeling ECV om te komen tot een vernieuwende aanpak van (bestaande) bedrij-

venterreinen. In het project Kwaliteit Landschappen is sprake van intensieve samenwerking met de afde-

ling GRN en heeft geleid tot een innovatieve aanpak van de landschapskwaliteit. Met de afdeling ILG en 

GRN wordt in het project Natuurcompensatielocaties intensief samengewerkt wat leidt tot concrete voor-

stellen voor de aanpak van Natuurcompensatie. In het project Stad-Land-Fietsverbindingen is sprake van 

samenwerking met de afdelingen ILG en MOB, hetgeen heeft geleid tot programmering van fietsverbin-

dingen. Met de afdeling MOB wordt ook goed samengewerkt in het SWA-project Woudenberg ZO. 

 

2.3 Communicatie  
 

Het communicatieplan uit maart 2009 vormt de basis van de communicatieactiviteiten. De communicatie 

is gericht op alle belangrijke partners in het RAP. De activiteiten hebben geresulteerd in factsheets (flyer 
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per project met informatie over het RAP), het opstellen van persberichten, bijeenkomsten met lokale 

partners en de RAP-nieuwsbrief welke vier maal per jaar verschijnt.  

 

Bijzondere communicatie heeft plaats gevonden in de campagne “Het is lekkerder in het landschap”. 

Deze campagne in het kader van het project Kwaliteit Landschappen was gericht op jongeren (14 -24 

jaar) en heeft tot doel jongeren het landschap op een bijzondere manier te laten beleven. 

 

2.4 Conclusie – RAP zet stappen verder 
 

De eerste drie kwartalen van het Ruimtelijk Actieprogramma vormden een periode waarin de projecten 

hun eerste start hadden, waarin de projectorganisatie vorm kreeg en veel voorbereidende werkzaamhe-

den zijn verricht. Het programma kwam daarmee ‘op stoom’, zoals we in de eerste voortgangsrapportage 

concludeerden. In de tweede rapportage is geconstateerd dat in de meeste projecten van het RAP be-

langrijke stappen gezet zijn.  

 

Halverwege de looptijd van het programma bent u via de Tussenevaluatie d.d. 13 april 2010 nader geïn-

formeerd over de voortgang en de doelbereiking eind 2011. Zoals in de Tussenevaluatie reeds is aange-

geven is het realiseren van de programmadoelen in 2011 nog steeds in beeld.  

 

Bij de vaststelling van het RAP 2008 -2011 (mei 2008) is gekozen voor een zekere spreiding van projec-

ten. Ook toen bestond al het besef dat één vraagstuk in de provincie centraal staat, namelijk het span-

ningsveld tussen de hoge verstedelijkingsdruk en de hoge kwaliteit van het landelijk gebied. Dit span-

ningsveld noopt tot duidelijke keuzes. Maatschappelijke ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling van 

het RAP hebben voorgedaan, hebben het RAP ook deels in een andere 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 de 

provincie zal naar verwachting ook gestalte krijgen in de nieuwe Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 

(PRS), met verplichte uitvoeringsparagraaf. Daarin zullen rollen en instrumenten in samenhang gebracht 

worden, waarbij doelen en middelen van verschillende beleidsvelden met elkaar in afstemming worden 

bezien en ingezet. De Kadernota Ruimte (december 2010) geeft de focus van de nieuwe PRS weer. Het 

nieuwe RAP 2011 – 2015 voor de komende coalitieperiode zal hier op inspelen. Dit nieuwe RAP wordt 

medio 2011 vorm gegeven en door de nieuwe staten vastgesteld.  

 

Thematieken waar het nieuwe RAP zich op zal richten sluiten aan bij de beleidsdoelen zoals geformuleerd 

in Utrecht 2040. Concreet gaat het om de volgende thema’s:  

 

1. Benutting bestaand stedelijk gebied; door bestaand stedelijk gebied beter te benutten krijgen 

deze stedelijke gebieden een kwaliteitsimpuls en kunnen bestaande voorzieningen en infrastruc-

tuur efficiënter benut worden. Tegelijkertijd kunnen waardevolle landschappen worden ontzien 

en landschappelijke kwaliteiten behouden blijven. De praktijk wijst echter ook uit dat binnenste-

delijke opgaven complex zijn en de provincie door een gebundelde inzet meerwaarde kan bie-

den. Binnen dit thema wil de provincie zich inzetten op: 

a. Binnenstedelijke woningbouwlocaties 

b. Werklocaties; bedrijventerreinen en kantoorlocaties 

2. Duurzame gebiedsontwikkeling; de provincie acteert momenteel al actief in gebiedsontwikkelin-

gen. Deze actieve inzet werpt zijn vruchten af: projecten komen in beweging en worden tot 

stand gebracht. Met het nieuwe RAP wil de provincie hier op voortborduren door een actieve in-

zet op gebiedsontwikkelingsprojecten van substantiële omvang met regionale betekenis. 

3. Sturen op ruimtelijke kwaliteit; In het project Kwaliteit Landschappen zijn instrumenten ontwik-

keld voor sturing van ruimtelijke kwaliteit. Ook met de inzet van de adviseur Ruimtelijke Kwali-
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teit onderstreept de provincie het belang van ruimtelijke kwaliteit. In het nieuwe RAP willen we 

nadrukkelijk acteren op dit thema door bijvoorbeeld een actieve begeleiding van ruimte-voor-

ruimte en rood-voor-groenprojecten.  

 

Nu met de derde voortgangsrapportage wordt duidelijk dat het RAP belangrijke stappen verder zet in de 

uitvoering van de projecten. Van enkele projecten zijn de doelen gerealiseerd, de andere projecten nade-

ren hun afronding. 
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3 Voortgang projecten 
 

3.1 Project Offensief binnenstedelijke woningbouwlocaties  
 

Projectverantwoordelijken 

Portefeuillehouder: B. Krol 

Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

Programmamanager RAP: M. van Veelen 

Projectleider: I. Schartman/J. Blom 

 

Doelstelling 

Het project heeft als doelstelling dat van de in de toekomst te bouwen woningen er zoveel mogelijk in 

het bestaand stedelijk gebied gerealiseerd worden, zodat er minder – nieuwe – locaties in het buitenge-

bied 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 projec-

ten in Amersfoort (Kop van Isselt en Wagenwerkplaats/NS-emplacement). Met het Project Offensief bin-

nenstedelijke woningbouwlocaties geeft de Provincie Utrecht ook invulling aan de actieve rol bij het reali-

seren 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 samenwerkings-

overeenkomst getekend, als resultaat is vastgelegd dat voor medio 2011 voor Merwedekanaalzone 4 een 

door de gemeenteraad vastgesteld stedenbouwkundig plan en tenminste twee bouw- en inrichtingsplan-

nen 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 samenwerkingsovereen-

komsten zijn vanuit het RAP subsidiemiddelen toegekend ten behoeve van de plankosten van dit project. 

In het kader van de ontwikkeling is de gemeente Utrecht o.a. in gesprek met het RVOB (Domeinen) over 

grondverwerving in het plangebied. Gezien de voortgang die er tot nu toe in het project is geboekt wor-

den deze afgesproken resultaten haalbaar geacht. 

 

Zowel Merwedekanaalzone 4 als 5 worden als casus onderzocht in het kader van de aanpak “Onortho-

doxe Maatregelen” van Rijk en Randstadregio’s, gericht op het haalbaar maken van binnenstedelijk bou-

wen wetende dat er in de komende jaren geen specifieke Rijksmiddelen voorhanden zijn. Hiermee heeft 

de ontwikkeling van Merwedekanaalzone ook op rijksniveau aandacht gekregen. 

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april 2010 – 30 september 2010) 

� Bestuurlijk Overleg: Op 23 september jl. heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden 

over de Utrechtse RAP-projecten. De gemeente Utrecht heeft toegezegd om z.s.m. een 

tussenverantwoording toe te sturen, incl. voorstel herprogrammering. 
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Mijlpalen voor de volgende periode (1 oktober 2010 - 31 maart 2011) 

� Beoordeling tussenverantwoording en herprogrammeringsvoorstel december 2010 

 

Risico’s en aandachtspunten 

Door de kredietcrisis is de hele marktsituatie veranderd. Dit betekent dat de gemeente zich bezint op 

haar rol en prioriteiten stelt, daartoe maakt zij een Dynamisch Stedelijk Masterplan, waarvan vaststelling 

is voorzien in het voorjaar van 2011. Dit kan gevolgen hebben voor de Merwedekanaalzone.  

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk – Utrecht 

De gemeente heeft de ambitie om de Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk de komende jaren te herontwikke-

len. 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 mogelijkhe-

den, de benodigde infrastructurele ingrepen en een globale fasering. Ook voor dit project zijn met de 

ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vanuit het RAP subsidiemiddelen beschikbaar geko-

men ter dekking van de plankosten.  

 

De financiële crisis en de daarmee gewijzigde marktomstandigheden hebben er toe geleid dat aan de 

ontwikkeling van de Cartesiusdriehoek getemporiseerd wordt. Dit betekent dat de overeengekomen re-

sultaten onder druk komen te staan. Er komt geen Masterplan voor het hele plangebied. Hierover heeft 

overleg plaatsgevonden met de gemeente. Daarbij is door de provincie aangegeven dat wij bereid zijn 

mee te werken aan herprogrammering van de middelen als daarbij de programma- en projectdoelstellin-

gen alsnog gerealiseerd kunnen worden. In het Bestuurlijk Overleg dat op 23 september heeft plaats 

gevonden zijn de mogelijkheden hiertoe nader verkend en besproken. Naar aanleiding van dit overleg zal 

de gemeente Utrecht een verzoek indienen om de beschikbaar gestelde middelen gedeeltelijk te herpro-

grammeren.  

 

Mijlpalen afgelopen periode (1 april 2010- 30 september 2010) 

� Bestuurlijk Overleg: Op 23 september jl. heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden 

over de Utrechtse RAP-projecten. De gemeente Utrecht heeft toegezegd om z.s.m. een 

tussenverantwoording toe te sturen, evt. incl. voorstel herprogrammering. 

 

Mijlpalen voor de volgende periode (1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

� Beoordeling tussenverantwoording en herprogrammeringsvoorstel november/december 

2010 
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Risico’s en aandachtspunten 

Uiteraard is het bij zulke complexe binnenstedelijke projecten zo dat er sprake is van tal van risico’s, die 

invloed kunnen hebben op de verdere planontwikkeling en voor vertraging kunnen zorgen.  

Door de kredietcrisis is de hele marktsituatie veranderd. Dit  betekent dat de gemeente zich bezint op 

haar rol en prioriteiten stelt, daartoe maakt zij een Dynamisch Stedelijk Masterplan, waarvan vaststelling 

is voorzien in het voorjaar van 2011. Dit kan gevolgen hebben voor de Cartesiusdriehoek/2e Daalsedijk.  

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

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 Wagenwerk-

plaats/NS-emplacement nog voor een groot deel in de weg. De provincie heeft zich ingespannen 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 veilig-

heidsbeperking in de Provincie Utrecht verminderen of worden weggenomen. 

Op 8 juli 2010 hebben de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, IPO en VNG op hoofdlijnen inge-

stemd met het Rijksontwerp Basisnet Spoor voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Resultaat is dat 

met invoering van het Basisnet Spoor in 2012, wat betreft het groepsrisico Externe Veiligheid, er voor de 

Wagenwerkplaats geen overschrijding van de oriëntatiewaarde meer is. Hiermee is de weg vrijgekomen 

om een bestemmingsplan op te gaan stellen voor een eerste, beperkt aantal woningen. Ten aanzien van 

de naastgelegen NS-emplacement zijn de ontwikkelingsmogelijkheden nog volledig onduidelijk. 

 

Dankzij de inzet van de Provincie Utrecht in het RAP is de locatie opgenomen in het landelijke program-

ma Spoorzoneontwikkeling (VROM, V&W, NS en ProRail), dat knelpunten in kaart zou brengen en geza-

menlijk naar ontwikkelmogelijkheden zou zoeken. De provincie Utrecht schuift op uitnodiging van de 

gemeente aan bij het afstemoverleg van het programma voor het voorbeeldproject Amersfoort. Hoewel 

er nu een belangrijke mate van duidelijkheid is rondom externe veiligheid zijn er resterende onduidelijk-

heden over de te verwachten geluidsbelasting en het wel of niet vrijkomen van het NS-emplacement, 

hetgeen verband houdt met de landelijke besluitvorming over het Programma Hoogfrequent Spoor 

(PHS). Definitieve besluitvorming door de Tweede Kamer over PHS moet nog plaatsvinden. Partijen wil-

len afzien van het beoogde doel: het tekenen van een uitvoeringsovereenkomst uiterlijk eind 2010, zoals 

tevens opgenomen in het Bestuurlijk Afsprakenkader NV Utrecht en op informele basis het overleg voort 

te zetten. Dit omdat de betrokkenheid van het programma Spoorzoneontwikkeling bij de Wagenwerk-

plaats/ NS-emplacement in december 2010 wordt beëindigd. 

 

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 ontwikkelingsvi-

sie 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 
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kloppen is het volgens de provincie nu zaak 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. Er is voor verdere planontwikke-

ling echter (nog) geen actieve projectorganisatie ingericht. 

 

Het nieuwe college van Amersfoort heeft er mede in het licht van de kredietcrisis en de daaruit voort-

vloeiende marktomstandigheden voor gekozen om alle projecten binnen de gemeente tegen het licht 

houd. Wij constateren dat blijvende onduidelijkheid t.a.v. ‘spoorse’ zaken van blijvende negatieve invloed 

is op de voortgang. Bovendien speelt de beperkte ontsluiting van het gebied een steeds belangrijker rol, 

nu Amersfoort en grond- en opstaleigenaar NS Poort hebben aangegeven dat de capaciteitsverhoging 

van de westelijke ontsluiting van Amersfoort randvoorwaardelijk is voor de volledige ontwikkeling van 

het gehele gebied. De provincie is met de gemeente Amersfoort in gesprek om te bezien of door herpro-

grammering van de middelen de programma- en projectdoelen alsnog kunnen worden gerealiseerd. 

 

Mijlpalen afgelopen periode (1 april – 30 september 2010) 

• instemming op hoofdlijnen door IPO en VNG met het Rijksontwerp Basisnet Spoor voor het ver-

voer van gevaarlijke stoffen. 

 

Mijlpalen voor de periode (1 oktober  2010 – 31 maart 2011) 

• beëindiging betrokkenheid Programma Spoorzoneontwikkeling bij Wagenwerkplaats/ NS-

emplacement. 

• omvorming naar projectorganisatie voor Wagenwerkwerkplaats/ NS- emplacement door ge-

meente Amersfoort 

 

Risico’s en aandachtspunten 

• voortdurende vertraging door blijvende onzekerheid omtrent ‘spoorse zaken’ 

• programma Spoorzoneontwikkeling leidt niet tot uitvoeringsovereenkomst tussen uitvoerende 

partijen eind 2010-11-03 

• beëindiging betrokkenheid programma Spoorzoneontwikkeling per eind 2010 en ontbreken ac-

tieve projectorganisatie Wagenwerkplaats/ NS-emplacement 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: wegens blijvende onzekerheid aangaande ‘spoorse’ zaken en dien ten gevolge de prioritering van 

het project binnen de gemeente Amersfoort staat de voortgang onder druk en is op dit moment onzeker of 

resultaten tijdig tot stand komen. 

 

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 bete-

kenis 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 uitkomst van de ontwikkelings-

visie is dat een zogenaamde ‘organisische gebiedsontwikkeling’ Kop van Isselt zonder vaststaand eind-

beeld c.q. masterplan de meeste kansen biedt, aangezien er geen financiële dekking is voor de totale 

ontwikkeling van het gehele gebied. 

 

De gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht zijn voor de ontwikkeling van het gebied een samen-

werkingsovereenkomst aangegaan. Het beoogde resultaat is een door de gemeenteraad is vastgestelde 
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ontwikkelingsvisie voor het gebied en een door het college vastgesteld (voor)ontwerp bestemmingsplan 

voor dit gebied of een gedeelte ervan. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst zijn subsidiemid-

delen beschikbaar gesteld om de plankosten te dekken. De ondertekening van de samenwerkingsover-

eenkomst heeft een gunstig effect gehad voor de doorloop van de visieontwikkeling. De haalbaarheid van 

de -voor het project cruciale en zeer kostbare- verplaatsing van de ROVA (afvalverwerking) is nu echter 

onder druk komen te staan. De prioriteit van de ontwikkeling blijft niettemin hoog. 

 

Binnen de Kop van Isselt is één project opgenomen in het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (pro-

ject Serva, sanering LPG-installatie met een voorlopige beschikking voor maximaal €700.000,-) en is één 

project opgenomen in reserverlijst (uitplaatsing ROVA). De middelen uit het Fonds Uitplaatsing Hinderlij-

ke Bedrijven komen uiterlijk eind 2011 te vervallen. De provincie heeft in een brief van 9 september 

2010 de gemeente verzocht uiterlijk één november 2010 aan te geven wat de kansen van realisatie van 

het project Serva binnen de gestelde periode zijn. De provincie kan op basis van deze informatie beslui-

ten de subsidie in te trekken. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de ROVA in aanmerking komt voor 

subsidie vanuit het FUHB. Een eventuele bijdrage vanuit dat fonds zal een positieve stimulans geven aan 

de haalbaarheid en daarmee aan de ontwikkeling van de Kop van Isselt. 

 

Met de  gemeente Amersfoort zijn gesprekken gaande om de mogelijkheden te inventariseren of boven-

op de beschikbare RAP-subsidie (€400.000) aanvullende provinciale middelen voor de verplaatsing van 

de ROVA kan worden ingezet, waarmee versneld tot een samenhangende ontwikkeling van de gehele 

Kop van Isselt kan worden gekomen. Begin 2011 zal naar verwachting een werkbezoek c.q. bestuurlijk 

overleg plaatsvinden om te bezien of en hoe hier concreet invulling aan kan worden gegeven. 

 

Mijlpalen afgelopen periode (1 april 2010 – 30 september 2010) 

• traject ontwikkelingsvisie afgerond 

 

Mijlpalen voor de volgende periode (1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

• werkbezoek/ bestuurlijk overleg (vierde kwartaal 2010) 

• opleveren subsidieprestaties Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (eerste helft 2010) 

 

Risico’s en aandachtspunten 

• het doel komt onder druk te staan door de financiële crisis en de kosten voor de verplaatsing van de 

ROVA 

• het resultaat komt onder druk te staan door het mogelijk intrekken van de subsidie uit het Fonds 

Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven voor het project Serva 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: de planning loopt iets achter door de besluitvorming m.b.t. de te volgen strategie. 
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3.2 Project 2 – Kwaliteitsimpuls Werklocaties 
 

Projectverantwoordelijken 
Portefeuillehouder: B. Krol 

Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

Programmamanager RAP: M. van Veelen 

Projectleider: J. Blom 

 
Doelstelling 
Het project Kwaliteitsimpuls werklocaties is gericht op de betere benutting van werklocaties in het stede-

lijke 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 her-

ontwikkelen werklocaties. 
- Deelproject 2D Regionale afstemming Herstructurering Bedrijventerreinen; samen met het pro-

vinciale 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 bedrij-
venterreinen beperkt. 

 

Voortgang en Resultaten 
 

Kwaliteit Private kavels 

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 con-

clusie 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 ge-

meenten die toepassen en dat de provincie hierin waar nodig en mogelijk adviseert en faciliteert. Dit 

resultaat wordt meegenomen in de uitwerking die in het kader van het project Uitwerking Regionale 

Samenwerking Convenant Bedrijventerreinen (RAP 2D) plaats vindt. Hiermee zijn de werkzaamheden in 

het kader van deelproject RAP 2A Kwaliteit Private Kavels afgerond. 

 

Mijlpalen voor de afgelopen periode (1 april – 30 september 2010) 

� Afronding project RAP 2A Kwaliteit Private Kavels 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Kansen voor leegstaande kantoren 

De inspanningen van de Provincie Utrecht richten zich op procesbegeleiding bij concrete transformatie-

opgaven, 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 activitei-

ten hebben in de afgelopen periode de volgende resultaten opgeleverd: 
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• Landelijk: 

o Gedeputeerde De Jong heeft opgetreden als voorzitter van de Taskforce transformatie 

Kantorenlocaties. De inzet van de Taskforce heeft geresulteerd in een set aanbevelingen 

en handreikingen. 

o Daarnaast zijn een aantal projecten voorgedragen om als pilotproject te fungeren. 

• Regionaal: 

o Onderzoek naar kantorenlocaties in regio Utrecht i.s.m. BRU 

• Lokaal: 

o Ontwikkeling van de ‘wasstraat’ voor transformatie van kantorenlocaties 

o Via het aanjaagteam Wonen met diverse gemeente in overleg over transformatieopga-

ven. Hiervan zijn een aantal concreet en in afrondende fase. 

o Oplevering kantorenlocatie aan de Archimedeslaan ten behoeve van studentenhuisves-

ting/atelierruimten.  

 

In februari zal nog een kennisbijeenkomst aangaande leegstaande kantoren plaats vinden. Met deze 

resultaten zijn de doelstellingen van het project ‘Kansen voor leegstaande Kantoren gerealiseerd. Via de 

aanpak met de ‘wasstraat’ door het Aanjaagteam Wonen zijn de resultaten ook voor de langere termijn 

geborgd. Hiermee kan dit project worden afgerond. 

 

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 ach-

teraf gemeentelijke plannen toetste - nu gemeenten meer in het voortraject en over de breedte van de 

diverse beleidsterreinen te ondersteunen bij de ontwikkeling van werklocaties. Naast het adviseren van 

gemeenten zijn er ook bijeenkomsten voor de gemeenten georganiseerd, zoals rond het Convenant be-

drijventerreinen. Ten aanzien van de uitvoering van het Convenant heeft de provincie nadrukkelijk de 

regierol. De activiteiten van het Kennisteam worden daarom voortgezet in het kader van project 2D Uit-

werking Regionale Samenwerking Bedrijventerreinen.  

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Uitwerking Regionale Samenwerking Convenant Bedrijventerreinen 

Eind november 2009 hebben het ministeries van VROM en EZ en de koepelorganisaties IPO en VNG het 

Convenant Bedrijventerreinen 2010 – 2020 ondertekend. In het Convenant Bedrijventerreinen (verder: 

Convenant) zijn afspraken gemaakt over herstructurering behoefteramingen en regionale samenwerking. 

De kern van de afspraken is dat: 

a. provincies voor hun deel van de landelijk overeengekomen herstructureringsopgave voor 

1 april 2010 een door GS goedgekeurd provinciaal herstructureringsprogramma voor de pe-

riode 2009 – 2013 maken 

b. gemeenten binnen twee jaar na ondertekening van het Convenant in economisch of bestuur-

lijk logische regio’s tot samenwerking komen op het gebied van bedrijventerreinen en 
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c. de provincie een behoefteraming maakt met een indicatieve vertaling naar regio’s. Door re-

gionaal samenwerkende gemeenten wordt deze vertaald naar een regionale planning, inclu-

sief fasering, segmentering en locatiekeuze voor nieuwe en te herstructureren bedrijventer-

reinen. 

 

Besloten is om het provinciaal herstructureringsprogramma en een voorlopige behoefteraming onder 

verantwoordelijkheid van de portefeuillehouder Economische Zaken op te stellen en de ondersteuning 

van gemeenten bij de totstandkoming regionale samenwerking onder te brengen in Project 2 van het 

RAP. De projectopdracht hiervoor is op 6 april 2010 door GS vastgesteld. 

 

Vooruitlopend op de totstandkoming van de regionale samenwerking is vanuit het RAP bijgedragen aan 

het opstellen van het Provinciaal Herstructureringsplan. Vanuit het RAP zijn min of meer parallel hieraan 

zijn voor de (regionaal samenwerkende) gemeenten op 24 september 2009 en 29 april 2010 een tweetal 

conferenties georganiseerd. Hierin zijn de gemeenten geïnformeerd over de inhoud en attent gemaakt op 

hun verantwoordelijkheid om tot regionale samenwerking te komen. De afgelopen periode hebben wij 

geconstateerd dat gemeenten bij de totstandkoming van regionale samenwerking behoefte hebben aan 

aanvullende provinciale kaders. Deze aanvullende kaders zullen in regionale bestuurlijke bijeenkomsten 

op 13 oktober 2010 aan de (regionaal samenwerkende) gemeenten worden meegegeven. Meer informa-

tie hierover zal in de volgende voortgangsrapportage opgenomen. 

 

Om gemeenten aanvullend te faciliteren in de totstandkoming van regionale samenwerking, stelt de 

provincie via het Ruimtelijk Actie Programma per regio een werkbudget beschikbaar. Het zwaartepunt 

van deze inzet zal in de eerste helft van 2011 liggen. 

 

Voor het Zuidelijk deel van Utrecht West heeft de provincie bij wijze van pilot het voortouw genomen in 

een gedetailleerd onderzoek naar de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen voor de 

periode 2010 – 2020 (Convenant), die een belangrijke basis moet leggen voor de regionale samenwer-

king. Onderdeel van het onderzoek is een enquête onder ongeveer 2500 bedrijven. Naar aanleiding een 

bestuurlijk overleg in maart 2010, waarbij lokale wethouders en vertegenwoordigers van het bedrijfsle-

ven aan GS hebben aangegeven dat er geen ruimte meer is voor de uitbreidingsvraag naar bedrijventer-

reinen op korte termijn. Dit ruimtegebrek wordt versterkt doordat de gemeente Woerden geen uitwer-

king meer wil geven aan het in de structuurvisie ‘Streekplan 2005-2015’ opgenomen regionaal bedrijven-

terrein, die voor een belangrijk deel in deze uitbreidingsvraag zou moeten voorzien. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd in opdracht van de provincie, aangestuurd door een begeleidingsgroep met een vertegen-

woordiging van de gemeenten Lopik, Montfoort, Oudewater en Woerden en de Kamer van Koophandel. 

Het onderzoek blijkt een belangrijke impuls te geven aan de regionale samenwerking en wordt naar ver-

wachting eind november opgeleverd. Het onderzoek wordt voor 50% gefinancierd uit RAP-middelen en 

voor 50% uit middelen van de afdeling ECV. Het is zeer wel denkbaar dat het noodzakelijk blijkt deze of 

een vergelijkbare aanpak in andere regio’s te herhalen. Wij houden dan ook rekening met extra uitgaven 

binnen, door het herverdelen van middelen tussen de deelprojecten binnen het reeds beschikbare bud-

get. 

 

In de nog resterende looptijd van dit project zal actieve ondersteuning aan de regio’s worden aangebo-

den. De nog beschikbare middelen worden ingezet als werkbudget voor de regio’s, bijdrage aan onder-

zoek kwantitatieve- en kwalitatieve vraag en aanbodanalyse, organisatie van periodieke themabijeen-

komsten met de regio’s en overdracht van kennis. Voor deze activiteiten is binnen het budget van dit 

project € 420.000 vrij gemaakt. 

 

Mijlpalen afgelopen periode (1 april – 30 september 2010) 

• tweede ambtelijke conferentie Convenant Bedrijventerreinen: werk in uitvoering 29 april 2010 
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Mijlpalen komende periode(1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

• regionale bestuurlijke bijeenkomsten met gedeputeerde Krol en gedeputeerde Van Lunteren op 

13 oktober 2010 over aanvullende provinciale kaders 

• opleveren onderzoek naar de vraag naar bedrijventerreinen ‘pilot Zuidwest Utrecht’ 

• inzet werkbudget voor totstandkoming regionale samenwerking 

 
Risico’s en aandachtspunten 

• gevoel van urgentie ten aanzien van de totstandkoming van regionale samenwerking bij ge-

meenten op het gebied van bedrijventerreinen 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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3.3 Samenwerkingsagenda projecten voor transformatie en her-
ontwikkeling 

 

Projectverantwoordelijken 
� Portefeuillehouder: B. Krol 

� Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

� Programmamanager RAP: M. van Veelen 

� Deelprojectleiders  

- Breukelen: G. Jaspers / B.Cornelissen 

- Houten: A. Camping 

- Woudenberg: M. van Veelen 

- Wijk Bij Duurstede: G. Zijm 

 

Doelstelling 
Het doel van het project is dat de provincie actief participeert in gemeentelijke projecten die een ‘provin-

ciaal ruimtelijk belang’ raken en over het algemeen voor de betreffende gemeente qua procesvoering te 

complex zijn. Het gaat om projecten voor transformatie en/of herontwikkeling, veelal naar woon- en/of 

werk- en/of recreatiegebieden. Gemeenten hebben in de opstartfase behoefte aan extra procesvaardig-

heid én/of financiële steun bij de eerste verkennende onderzoeken. Een verrekening van deze kosten is 

binnen een toekomstige exploitatie in deze fase veelal onzeker. De provincie wil de gemeenten helpen 

deze projecten te brengen van eerste oriëntatiefase naar planfase, en waar mogelijk naar realisatiefase. 

In het RAP 2008-2011 zijn vier projecten concreet benoemd:  

• Breukelen; Hof van Breukelen 

• Houten; Eiland van Schalkwijk 

• Woudenberg; Woudenberg Zuidoost 

• Wijk bij Duurstede; Waterfront 

 

Naast dezeprojecten zijn andere gemeenten gestart met projecten die vallen onder de doelstelling van 

dit RAP-project waar wordt samengewerkt. Dit is aan de orde in de A12 zone, waar een op basis van de 

verkenning A12 Centraal is gestart met een nader onderzoek naar (nut en noodzaak en de haalbaarheid 

van) de verstedelijkingsmogelijkheden.  

 

Voortgang en Resultaten 
 

Breukelen - Hof van Breukelen 

Centrale doelstelling is transformatie/herstructurering van de openbare ruimte 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. De gemeente heeft de provincie gevraagd 

om een bijdrage in het ontwikkelingsproces, mede omdat het project uitstijgt boven het lokale belang 

vanwege de omvang en complexiteit, de vele betrokken (rijks)partijen en de ligging in het Groene Hart. 

Door een gezamenlijk proces in te gaan vertrouwen de provincie en de gemeente er op dat de kansen 

voor het gebied kunnen worden verzilverd onder de juiste voorwaarden van kwaliteit en duurzaamheid. 

Op verzoek van de gemeente heeft de provincie een externe ‘overall’ projectleider beschikbaar gesteld. 

Deze richt zich vooral op het bijeen brengen en binden van de belanghebbende partijen om draagvlak te 

ontwikkelen voor de ambities. De ‘overall’ projectleider wordt bijgestaan door een gemeentelijk project-

leider en een projectleider binnen de provincie. Tevens is een stuurgroep samengesteld met daarin de 

voornaamste actoren, waaronder de gemeente (als eigenaar van het project Hof van Breukelen) en de 

provincie (gedeputeerde Krol).  
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In de afgelopen periode is de visie in een proces van tekenen en rekenen verder aangescherpt. Dit heeft 

er toe geleid tot een concept stedenbouwkundige visie. College van B&W heeft medio september beslo-

ten deze visie voor te leggen aan de raad van de gemeente Breukelen. Besluitvorming vindt in het najaar 

van 2010 plaats. Vooruitlopend hierop heeft de gemeente, op grond van de Wet Voorkeursrecht Ge-

meente (WVG), het voorkeursrecht gevestigd voor het eerste deel van het plangebied. Dit maakt ver-

werving van benodigde gronden eenvoudiger. 

 

Na instemming met de visie door de gemeenteraad is het wenselijk de ambitie die gemeente en provincie 

met het project Hof van Breukelen hebben vast te leggen. Daarmee wil de provincie de betrokkenheid 

onderstrepen en zich committeren aan de ontwikkeling van het gebied. Hof van Breukelen is een interes-

sant project om te bekijken hoe de kwaliteit van een gebied met voornamelijk bedrijvigheid in diverse 

stadia van veroudering, met 3 vervoersmodaliteiten van regionaal/nationaal niveau sterk verbeterd kan 

worden. Daarbij rekening houdend met geluids- en externe veiligheidsaspecten, in combinatie met het 

realiseren van een OV knooppunt, nieuwe woningen en migratiesaldo nul. 

 

Voor de komende periode zal nog intensieve betrokkenheid van de provinciale projectleider nodig zijn, 

inclusief bijbehorende ondersteuning. Daarnaast brengt de provincie ook planeconomische expertise in. 

Daarnaast zal ten behoeve van de planoptimalisatie en uitwerking externe ondersteuning worden inge-

zet. Ten behoeve van voornoemde inzet zijn binnen het budget van dit project voor de komende periode 

middelen (€ 110.000) gereserveerd. 

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april – 30 september 2010) 

• Vestiging WVG door de gemeente Breukelen 

• Vaststelling van de visie door college B&W en besluit de visie voor te leggen aan gemeenteraad 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

• Besluitvorming gemeenteraad: Instemming met de stedenbouwkundige visie door de gemeente-

raad en het vrijgeven voor inspraak 

• Inspraak en marktconsultatie  

• Atelier met stakeholders en definiëren van vervolgstappen 

• Gezamenlijke ambitie vastleggen. 

 

Risico’s en aandachtspunten 

• Financiële haalbaarheid 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Houten – Eiland van Schalkwijk 

Doelstelling van het project is te komen tot een integrale duurzame gebiedsontwikkeling van het Eiland 

van Schalkwijk. Dit door met partners opstellen van een visie om te komen tot een duurzame toekomst 

van het Eiland van Schalkwijk. De gemeente heeft een beroep gedaan op de provincie om deskundigheid 

en zo mogelijk extra menskracht te leveren. Dit zou zich moeten richten op in elk geval de visievorming, 

en zo mogelijk ook op concrete acties in het kader van gebiedsontwikkeling. Bovendien is gevraagd om 

meer regie op lopende processen in dit gebied. 

 

Gemeente en provincie werken samen aan een toekomstvisie voor het Eiland van Schalkwijk. Dit is vast-

gelegd in een gezamenlijke intentieverklaring van 3 december 2009, waarin ook duidelijk is verwoord dat 

een ‘groene’ toekomst van het gebied voorop staat. De intentieverklaring vormt de basis voor een –door 



19

de gemeente- op te stellen toekomstvisie. Eerste stap hierin is een gezamenlijk op te stellen koersdocu-

ment, welke eind 2010 gereed zal zijn. De toekomstvisie zal uitmonden in een gemeentelijke structuurvi-

sie voor het gebied, die naar verwachting in 3e kwartaal 2011 door de Houtense raad wordt vastgesteld. 

De inhoudelijke uitwerking van de structuurvisie vindt plaats in nauwe samenwerking met alle betrokke-

nen: publieke partijen, bewoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Daarnaast oriënteren 

gemeente en provincie zich op integrale gebiedsontwikkeling op het Eiland. Integrale gebiedsontwikke-

ling is een proces dat per definitie lange adem vergt (circa 10 tot 15 jaar). Onderdelen van de ontwikke-

ling van het Eiland komen inmiddels al tot stand via de projectenveloppe Linieland, de Stichting Kromme 

Rijn en door initiatieven van particulieren en ondernemers.  

 

Met de gemeente Houten zijn afspraken gemaakt over de inzet van de nog beschikbare middelen 

(€ 45.000). Deze middelen zullen de komende periode worden aangewend voor de verder uiwerking van 

het koersdocument. Hiertoe zullen verkennende onderzoeken worden uitgevoerd naar de mogelijkheden 

voor integrale gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk. 

 

Mijlpalen afgelopen periode (1 april tot 30 september 2010) 

• Bestuurlijk overleg betreffende het koersdocument 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 tot 31 maart 20119) 

• Afronden koersdocument 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Woudenberg Zuidoost 
Met het project Woudenberg Zuidoost willen gemeente en provincie de in het Streekplan 2005-2015 
(m.i.v. juli 2008 Structuurvisie) opgenomen uitbreiding van het al bestaande bedrijventerrein Parallelweg 
(met 20 ha bruto) en een adequate ontsluiting daarvan mogelijk maken.  
 
Op verzoek van de gemeente Woudenberg en in samenwerking met de provincie is de haalbaarheid van 

de realisatie van 20 tot 30 ha. bedrijventerrein en de bouw van maximaal 2.000 woningen onderzocht. 

Als onderdeel van dit haalbaarheidsonderzoek is een quick scan uitgevoerd naar de verkeerskundige 

consequenties van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen. Hieruit blijkt dat de gevolgen voor het 

(provinciale) wegennet in het gebied naar verwachting aanzienlijk zullen zijn (niet alleen wat verlegging 

van de N224 betreft). Naar aanleiding hiervan is afgesproken dat er nader onderzoek nodig is om meer 

duidelijkheid te krijgen over de omvang van de te verwachten effecten, waar zich als gevolg daarvan 

knelpunten voordoen en welke maatregelen nodig zijn om deze knelpunten aan te pakken. Deze maatre-

gelen moeten bovendien passen binnen de visie van de provincie op het wegennet in gebied welke is 

verwoord in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht+ 2004-2020 (SMPU+). 

 

Bovenstaande is aanleiding geweest een aanvullend verkeerskundig onderzoek uit te voeren. De resulta-

ten van de eerste fase daarvan vormen de input voor de verkenning naar de verbetering van de door-

stroming en verkeersveiligheid op de zogenaamde ‘bajonet’, de route vanaf de aansluiting A28/N227 bij 

Amersfoort naar de aansluiting A12/N226 bij Maarsbergen via de N227, N224 en N226.  

 

In het voorjaar van 2010 is het Plan van Aanpak voor het verkeersonderzoek Woudenberg Zuidoost door 

de stuurgroep vastgesteld. Na selectie van het verkeerskundig bureau is de uitvoering van dit onderzoek 

opgestart. In september 2010 zijn de tussentijdse resultaten van het onderzoek aan de Stuurgroep ge-

presenteerd. De planning is er op gericht om nog voor het einde van 2010 de eindresultaten van dit ver-
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keersonderzoek beschikbaar te hebben. Naar aanleiding van deze resultaten zal besluitvorming plaats 

vinden over het vervolg en de daarin te nemen stappen. 
 
Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april tot 30 september 2010) 

• Plan van Aanpak verkeerskundig onderzoek 

• Opleveren 1e resultaten van verkeerskundig onderzoek 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 tot 31 maart 2011) 

• Afronden verkeerskundig onderzoek en inzicht in maatregelen en vervolgstappen 

• Bestuurlijk overleg provincie – gemeente  

 

Risico’s 
Goede en financieel haalbare ontsluiting van het beoogde bedrijventerrein 
 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Wijk Bij Duurstede - Waterfront 

Doelstelling van het project is te komen tot een ontwikkeling van het waterfront en de uiterwaarden 

waarin gebruik wordt gemaakt van de lokale en regionale potenties. En waar landschappelijke, recreatie-

ve en natuurdoelstellingen worden gehaald waarbij de ruimtelijke kwaliteit van het waterfront én de 

uiterwaarden significant toeneemt.  

 

In 2009 is dankzij de inzet van het RAP op basis van de visie van de gemeente en door gesprekken met 

betrokkenen een analyse gemaakt en een voorstel voor het vervolg van het project opgesteld in een 

rapportage: ‘De Visie Rivierfront een slag verder’. De belangrijkste opgave in de visie heeft vooral be-

trekking op het deelgebied Lunenburgerwaard/Gravenbol, wat een verplaatsing inhoudt van de jachtha-

ven en recreatiegebied enerzijds en het natuurgebied anderzijds. In dit deelgebied worden de grootste 

ingrepen voorgesteld, zoals onder meer een nadere zonering van natuur en recreatie en uitwisse-

ling/verplaatsing van functies. Geconcludeerd is dat onderzoek naar de haalbaarheid én meerwaarde van 

deze voorgestelde ingrepen in het gebied (verdiepingsslag) nodig is. Dit onderzoek is in de afgelopen 

periode uitgevoerd en de eerste resultaten zijn begin september beschikbaar gekomen. Naar aanleiding 

van deze uitkomsten is aanvullend onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden uitgezet. Dit aanvullend 

onderzoek wordt nog in 2010 afgerond. Op basis hiervan zal de gemeente in overleg met de provincie 

nadere vervolgstappen bepalen.  

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april tot 30 september 2010) 

• Uitvoering haalbaarheidsonderzoek 

• Overleg over te nemen vervolgstappen n.a.v. haalbaarheidsonderzoek 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

• Afronding haalbaarheidsonderzoek 

• Besluitvorming gemeente over vervolgstappen 

 

Risico’s 

• Haalbaarheid (m.n. financieel) project Lunenburgerwaard/Gravenbol. 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: De financiële haalbaarheid van het project is complex. Daarmee staat de uitvoering en het eindre-

sultaat onder druk. 
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3.4 Stad-Land-Fietsverbindingen 
 

Projectverantwoordelijken 
� Portefeuillehouder: B. Krol 

� Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

� Programmamanager RAP: M. van Veelen 

� Projectleider: P. Dopheide/G. Zijm 

 

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.  

 

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 33 gewenste SLF-verbindingen in de regio’s Amers-

foort, Houten/Nieuwegein en Utrecht. Uit deze groslijst is een keuze gemaakt voor een drietal pilotpro-

jecten: 

- Noorderpark (Utrecht) 

- Plofsluis (Nieuwegein/Houten) 

- Grebbeliniedijk (Amersfoort) 

 

Vanuit het RAP neemt de provincie een actieve rol op zich in de pilots. De inzet in de pilots heeft voor-

alsnog 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. De kos-

ten worden geraamd op € 2,5 mln. waarvan gereserveerd is € 2,0 mln. De resterende € 0,5 mln. 

is door de Provincie Utrecht beschikbaar gesteld in het kader van de Samenwerkingsagenda 

“Groene stad in een groene Regio”. Daarmee is de pilot Noorderpark succesvol afgerond. 

 

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

binding 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. Betrokken 

partijen zijn: gemeente Nieuwegein, gemeente Houten, Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht, 

Projectbureau Nieuwe Hollandse Waterlinie en Rijkswaterstaat. De financiering van de fietsbrug 

over het Amsterdam-Rijn-Kanaal bij de Plofsluis is inmiddels rond. 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. Nu is de aanpak van de provincie gericht op het (mede) on-

derzoeken van het tracé van het deel rondom de Plettenburgerbaan. 
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- 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 geplan-

de dijkverzwaring kansen om de tracékeuze te versnellen. Belanghebbende partijen zijn: ge-

meente Amersfoort, provincie Utrecht, waterschap Vallei & Eem, particuliere eigenaren, Natuur-

monumenten, project ‘Grebbelinie boven water’, SVGV (Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei).  

 

De provincie heeft een quick scan laten uitvoeren. Uitkomst hiervan is dat het laten uitvoeren 

van een ‘Nee-tenzij’ onderzoek nodig is. Dit onderzoek is inmiddels door de gemeente Amers-

foort opgestart. Tegelijkertijd vindt een ‘Nee-tenzij’ onderzoek plaats in het kader van de beno-

digde dijkverzwaring. Naar verwachting komen de resultaten van beide onderzoeken in het na-

jaar van 2010 beschikbaar. De gemeente Amersfoort kan daarmee de uitkomsten tijdig meene-

men in het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied/Hoogland-West. Ten behoeve 

van de financiering van het fietspad heeft de gemeente reeds een reservering gemaakt.    

 

De resterende gewenste Stad-Land-Fietsverbindingen worden zoveel als mogelijk meegenomen in regu-

liere programma’s (zoals VERDER, NHW, recreatieve Routestructuren Groene Hart). Met de afdelingen 

Mobiliteit en ILG zijn hieromtrent afspraken gemaakt. Om de gewenste Stad-Land-Fietsverbindingen 

blijvend onder de aandacht te houden is een samenvattend boekje samengesteld. Dit zal in het najaar 

van 2010 beschikbaar komen.  

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april – 30 september 2010) 

• Afspraken met ILG en MOB over opname SLF verbindingen in reguliere programma’s. 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 – 31 maart 2011) 

• Afronding projectenboek 

 

Risico’s en aandachtspunten 

Belangrijkste risico is dat één of meer pilots uiteindelijk niet gerealiseerd worden. Succes is deels afhan-

kelijk van andere partijen, met name gemeenten. Per pilot verschilt het risico: 

• Plofsluis – breed draagvlak en financiën 

• Grebbeliniedijk – overeenstemming tracé. 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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3.5 Kwaliteit Landschappen 
 

Projectverantwoordelijken 
� Portefeuillehouder: B. Krol 

� Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

� Programmamanager RAP: M. van Veelen 

� Projectleider: B. McCarthy 

 

Doelstelling 
Het project bestaat uit een ruimtelijk spoor en een communicatiespoor. Het Ruimtelijk Spoor heeft tot 

doel om de kernkwaliteiten uit te werken in een inspirerend toetsingskader. Hiervoor zijn vier fasen voor 

elk van de landschappen gepland. 

1. Interne verdieping per landschap, leidend tot een deskundigen-analyse van de landschappen (uit-

werking kernkwaliteiten) en een concept-sturingsfilosofie 

2. Dialoog met de gebieden, waarin in gesprek met o.a. gemeenten en beheerders a) de deskundigen-

analyse wordt uitgewerkt tot een visie per landschap en b) een concept-afwegingskader en instru-

mentarium worden opgesteld. 

3. Strategie bepalen, waarin de provincie de visies vaststelt, alsmede het afwegingskader, het uitvoe-

ringsinstrumentarium en de benodigde plannen van aanpak per landschap. 

4. Uitvoering.  

 

Het communicatiespoor bestaat uit publieks- en stimuleringsactiviteiten om het draagvlak van de 

Utrechtse landschappen te vergroten.  

 

Voortgang en Resultaten 
 

Ruimtelijk spoor 

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 uitwer-

king 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 Kwali-

teitskaternen bieden inspiratie, geven richting en stellen normen. De uiteindelijke beleidsvorming in deze 

vindt plaats in het kader van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). 

 

De Provincie Utrecht heeft een goede methodiek ontwikkeld om per landschap een uitgebreide en diep-

gaande 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 land-

schap een apart ‘katern’.  

 

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 ‘vlak-

 

1 Het Streekplan is op 1 juli 2008 van rechtswege omgezet in een structuurvisie. Voor de herkenbaarheid wordt 

in deze Voortgangsrapportage gerefereerd aan de term streekplan(uitwerking). 
2 Naar verwachting wordt de AMvB Ruimte eind 2010 vastgesteld. 
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dekkende’ aanpak. Begin 2010 zijn alle katernen (startdocumenten) afgerond en de overleggen per land-

schap opgestart. De kwaliteitskaternen (eindconcept) per landschap worden in het najaar 2010 afgerond. 

Overkoepelend aan de katernen per landschap wordt een ‘koepelkatern’ opgesteld. Hierin zijn algemene 

principes en werking van de kwaliteitskaternen beschreven.  

 

In de komende periode worden de landschapskaternen vervolmaakt en aan Provinciale Staten aangebo-

den. Gevraagd zal worden de katernen als bouwsteen voor de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie te 

laten fungeren en het gesprek met de regio aan te gaan over inzet en gebruik van de kwaliteitsgids 

als informatie- en inspiratiebron. Na instemming door Provinciale Staten zullen de landschapskaternen 

hun doorwerking in de structuurvisie krijgen. Tevens zal gewerkt worden aan de ‘landing’ van de Kwali-

teitsgidsen bij de lokale en regionale partners. Hiertoe vindt inzet plaats op: het werken met de kwali-

teitsgids, het bouwen (en onderhouden) van allianties, ambassadeurs per landschap, ontwerpateliers, 

monitoring en communicatie. Het ligt in de lijn der verwachting dat de ‘landing’ een langere periode om 

inzet vraagt dan de looptijd van het huidige RAP. Te zijner tijd zullen daarom voorstellen worden gedaan 

om de inzet in een nieuw RAP te continueren.  

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april tot 30 september 2010) 

• Concept Landschapskaternen gereed 

• Overleggen per landschap 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 tot 31 maart 2011) 

• Afronding katernen 

• Besluitvorming Provinciale Staten 

 

Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: de finale borging van de landschapskaternen in de provinciale ruimtelijke verordening vraagt om 

nadere besluitvorming in het kader van de provinciale ruimtelijke structuurvisie.   

 

Communicatiespoor 

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 resultaten van de battle zijn benut om de Landschaps-

campagne uit te werken. Vanuit Communicatie is hiervoor een deelprojectleider benoemd. 

 

De Landschapscampagne is vooral gericht op jongeren (14-24 jaar). Begin 2010 is een extern bureau, 

gespecialiseerd in jongerencommunicatie, ingeschakeld om de campagne nader invulling te geven. In 

samenspraak met het bureau zijn een aantal evenementen georganiseerd om jongeren het landschap te 

laten beleven. De campagne is in mei 2010 gestart en is nog niet afgerond. Afronding van de campagne 

is voorzien in het najaar 2010 met een uitloop naar begin 2011. 

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april tot 30 september 2010) 

• Start landschapscampagne 

• Meerdere evenementen i.h.k. van de campagne 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 tot 31 maart 2011) 

• Afronding van landschapscampagne 
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Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 

Toelichting: het laten beklijven van de landschapsbeleving bij jongeren vraagt aandacht. 
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3.6 Natuurcompensatielocaties 
 

Projectverantwoordelijken 
� Portefeuillehouder: B. Krol 

� Ambtelijk opdrachtgever: H. Jungen 

� Programmamanager RAP: M. van Veelen 

� Projectleider: M. Pebesma 

 

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 ge-

meentelijke grondgebied kan worden gerealiseerd. Met het project worden strategische alternatieve 

compensatielocaties in de regio gezocht en aangeboden. De provincie wil eraan meewerken dat ruimtelij-

ke 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. 

 

Sinds januari 2010 is verder vervolg gegeven aan het project Natuurcompensatielocaties. 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 afgewe-

ken van het ‘nabijheidsbeginsel’. 

• Welke rol zouden de afdeling ILG en het ‘Revolverend fonds’ kunnen hebben bij het ‘aanbieden’ 

van natuurcompensatielocaties? 

• Is een ‘database’ van vraag en aanbod locaties een bruikbaar instrument. En zo ja, te komen tot 

opzet van een dergelijke ‘database’. 

 

In de afgelopen periode is concreet gewerkt aan: 

• De inventarisatie van wet- en regelgeving; 

• De inventarisatie van de aard en omvang van het probleem in de praktijk; 

• Uitwerking van een vijftal pilots; 

• Via een tweetal workshops is een aanpak en oplossing van het probleem verkend. 

 

Mijlpalen in de afgelopen periode (1 april tot september 2010) 

• Start onderzoek naar de rol van de provincie bij natuurcompensatie 

• Deelname in concrete casussen. 

 

Mijlpalen voor de komende periode (1 oktober 2010 tot 31 maart 2011) 

• Doen van concrete voorstellen aanpak Natuurcompensatielocaties 

• Afronden van het project. 
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Doel Tijd Middelen Resultaat Kwaliteit Borging 
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3.7 Thematische acties 
 
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 Cen-

traal. 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 afge-

rond. 

 


