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Onderwerp Statenbrief: Samenwerkingsovereenkomst Eiland van Schalkwijk 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Het Eiland van Schalkwijk is prachtig en dat moet het in de toekomst ook blijven. Met dat doel voor ogen werken 
de gemeente Houten, de provincie en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hecht samen om gebieds-
ontwikkeling mogelijk te maken. Alle drie hebben daarbij scherp op het netvlies dat ze weinig geld kunnen 
investeren in het gebied en er geen grondposities hebben. En juist als het om grondposities gaat is de situatie op 
het Eiland bijzonder: vooral het oostelijk deel van het Eiland is grotendeels in handen van projectontwikkelaars.  
 
In het kader van de samenwerking en in het verlengde van de gemeentelijke structuurvisie heeft de provincie het 
Eiland van Schalkwijk in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 -2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke 
Verordening 2013 (PRV) opgenomen als experimenteer(gebied). Deze ‘experimenteerstatus’ wordt bij de vier-
jaarlijkse herijking van de PRS en PRV (naar verwachting 2017) geëvalueerd. Het Koersdocument is een bijlage 
bij de PRV. Het Eiland van Schalkwijk is eveneens opgenomen in het Ruimtelijk Actie Programma 2012-2015.   
 
In de zoektocht op weg naar een stevige ‘landelijke’ toekomst van het Eiland wordt steeds duidelijker dat de drie 
publieke partijen zich vooral moeten richten op het helder en transparant begeleiden, faciliteren en beoordelen 
van particuliere initiatieven, binnen de door de overheden aangeven richtinggevende globale ruimtelijke kaders. 
Daarmee is vooral het laatste jaar intensief ‘proefgedraaid’. Parallel daaraan is ook steeds duidelijker geworden 
welke afspraken de drie publieke partijen onderling moeten vastleggen. Beide sporen komen nu samen in de 
Samenwerkingsovereenkomst Eiland van Schalkwijk 2013. 
 
Voorgeschiedenis 
De samenwerking van gemeente en provincie op het Eiland van Schalkwijk is, op verzoek van de gemeente 
Houten, gestart in 2008. Die samenwerking heeft onder meer geleid tot een door het college van Houten in 2011 
vastgestelde gemeentelijke structuurvisie voor het gebied, die door uw college is ondersteund. In de opmaat naar 
die structuurvisie hebben gemeente en provincie samen de Intentieverklaring Eiland van Schalkwijk opgesteld en 
ondertekend. Daarin zijn de globale lijnen op weg naar een nieuwe ‘groene’ toekomst van het Eiland verwoord. 
Die globale lijnen zijn concreter gemaakt in het Koersdocument Eiland van Schalkwijk. Dit document beschrijft de 
(overwegend) ruimtelijke pijlers die die nieuwe ‘groene’ toekomst moeten dragen. Het Koersdocument is een 
bijlage bij de PRV. 
 



 

  

 

Essentie / samenvatting: 
Deze (publiekrechtelijke) overeenkomst markeert een nieuwe fase in de samenwerking van Houten en de 
provincie op het Eiland van Schalkwijk, waarmee het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) zich 
nu ook heeft verbonden. De overeenkomst legt procesafspraken vast tussen deze drie publieke partijen én maakt 
richting private partijen duidelijk hoe de drie overheden particuliere initiatieven begeleiden en beoordelen. De 
overeenkomst markeert ook een nieuwe fase in de zoektocht naar een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling op 
het Eiland, met de bijbehorende zoektocht naar de nieuwe rol voor het middenbestuur in het beleidsveld 
Ruimtelijke Ontwikkeling. In verband met dit laatste is het Eiland van Schalkwijk in de Provinciale Structuurvisie 
2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) een experiment(eergebied), en 
onderdeel van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) 2012-2015. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Drie publieke partijen (gemeente Houten, provincie en HDSR) leggen gezamenlijk onderlinge procesafspraken 
vast, en bieden richting private partijen helderheid over de manier waarop zij particuliere initiatieven begeleiden 
en beoordelen. De drie publieke partijen hebben daarbij scherp op het netvlies dat vooral private partijen concreet 
vorm zullen moeten geven aan een stevige en solide ’groene’ toekomst van het Eiland van Schalkwijk. 
 
Financiële consequenties 

Geen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na ondertekening wordt de (zakelijke inhoud van ) de Samenwerkingsovereenkomst Eiland van Schalkwijk ge-

publiceerd op de internetsites van de provincie, gemeente Houten en HDSR.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


