
 

 

 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 11-06-2013   
ONS NUMMER 80E4D01E REFERENTIE  
NUMMER PS 2013RGW80 DOORKIESNUMMER 3655 
BIJLAGE 1. Programma adviseur 

ruimtelijke kwaliteit 2013 - 
2014 

E-MAILADRES Marielle.hoefsloot@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Programma adviseur ruimtelijke kwaliteit 2013 - 2014 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 29 januari hebben wij mevrouw Ingeborg Thoral benoemd als adviseur ruimtelijke kwaliteit. Mevrouw Thoral is 
per 1 februari 2013 formeel in dienst treden als de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht.  
Nu zij haar eerste projecten en advisering voor de provincie achter de rug heeft, heeft zij bijgevoegd programma 
opgesteld, als leidraad voor haar activiteiten voor de komende twee jaar. Het programma bevat 5 speerpunten, 
die onder meer aanhaken bij diverse aan de ruimtelijke structuurvisie gerelateerde projecten. 
 
Voorgeschiedenis 
Op 8 oktober 2012 hebben uw Staten besloten het budget ruimtelijke kwaliteit in te zetten voor de aanstelling van 
een nieuwe, onafhankelijke (externe) adviseur ruimtelijke kwaliteit.  
 
Essentie / samenvatting: 

Als leidraad voor haar werk heeft mevrouw Thoral haar werkprogramma 2013 – 2014 opgesteld, waarin zij aan de 

hand van 5 speerpunten uitlegt wat haar ambities voor de provincie Utrecht in deze periode zijn. Zij gaat zich 

focussen op nieuwe energielandschappen, kernrandzones, binnenstedelijke ontwikkelingen en groen-blauwe 

verbindingen tussen stad en land, het landelijk gebied van de 21e eeuw en de grotere infrastructurele opgaven.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

De inzet van de adviseur ruimtelijke kwaliteit richt zich op het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit van de 
besluiten van provincie en gemeenten, in beginsel verbonden aan hetgeen Uw Staten hebben aangemerkt als 
‘provinciaal belang’. In het werkprogramma komt dit onder meer tot uiting door de koppeling aan projecten die 
voortkomen uit de provinciale ruimtelijke structuurvisie, de inzet bij grotere infrastructurele ontwikkelingen en de 
nadruk op de externe zichtbaarheid van de provinciale kwaliteitsdoelstellingen. 
 
Inzet van de adviseur draagt, door het integrale karakter van haar advisering op het gebied van ruimtelijke 
kwaliteit, bij aan alle vier de ontwikkelopgaven uit de Strategische Agenda van de provincie Utrecht. Hieronder 
volgt een korte toelichting. 
  



 

  

 

Utrecht topregio  
Inzet van de adviseur ruimtelijke kwaliteit bij besluitvorming draagt per definitie bij aan versterking van kwaliteiten 
die de regio tot een topregio maken, en die maken dat mensen hier graag wonen, werken en recreëren en dat 
bedrijven zich hier graag vestigen. Specifiek kan de adviseur gerichte adviezen uitbrengen over verbetering van 
de leefkwaliteit rond infrastructurele projecten, kansen voor verbetering en versterking van recreatieve 
voorzieningen, versterking en bereikbaarheid van de nu nog geïsoleerd liggende onderdelen van de Limes en de 
NHW. Door haar ervaring bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kan deze adviseur bovendien waardevolle 
adviezen geven rond de inzet van duurzame, creatieve en innovatieve economie bij lopende ontwikkelingen.  
 
Krachtige steden en dorpen 
Anders dan de vorige adviseur ruimtelijke kwaliteit, kan deze adviseur ook om advies gevraagd worden als het 
niet specifiek het landelijk gebied betreft. Typische verstedelijkingsvraagstukken als de ruimtelijke kwaliteit in 
kernrandzone’s, de binnenstedelijke kwaliteit bij verdichting en behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit bij 
herstructurering van bedrijventerreinen en kantoorlocaties, kunnen verrijkt worden met een gericht advies van 
deze adviseur. Steeds meer gemeentes weten de weg naar de adviseur ruimtelijke kwaliteit te vinden, en conform 
de aanbevelingen in de evaluatie van april 2012 zal de aandacht van de adviseur voor de komende periode ook 
liggen bij het verbeteren van de relatie met de diverse gemeenten. 
 
Vitaal landelijk gebied 
Ondanks de brede inzetbaarheid van de adviseur ruimtelijke kwaliteit, zal de nadruk van haar advisering wel in 
het landelijk gebied liggen. Zij zal zich daarbij richten op het behoud en de versterking van de kernkwaliteiten van 
het landschap, op de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het landschap, en op het signaleren van innovatieve 
en duurzame kansen voor de economische ontwikkeling van het landelijk gebied, de recreatieve ontsluiting van 
het landelijk gebied en de natuurontwikkeling.  
 
Bereikbaar Utrecht 
Net als de vorige adviseur ruimtelijke kwaliteit, zal ook deze adviseur een deel van haar tijd besteden aan de 
bereikbaarheidsopgave van de provincie Utrecht. Zowel voor weg als voor waterverkeer, voor snel als voor 
langzaam verkeer, is de provincie de komende tijd nauw betrokken bij een aantal grote infrastructurele projecten. 
Inzet van de adviseur ruimtelijke kwaliteit kan substantieel bijdragen aan de optimale ruimtelijke inpassing van 
onze (hoofd)infrastructuur. Gerichte inzet van de adviseur, zelfstandig of in kwaliteitsteams, zal leiden tot 
vermindering van de negatieve effecten van infrastructuur op de kwaliteit van de leefomgeving en zelfs in 
voorkomende gevallen tot optimalisaties in ontwerp en inpassing. 
 
Financiële consequenties 

Uw Staten hebben in oktober 2012 het structurele budget voor de inzet op het gebied van ruimtelijke kwaliteit 
vastgesteld op €120.000,- op jaarbasis. Hier wordt onder meer de inhuur van mevrouw Thoral en de voor haar 
werk benodigde onderzoek- en bijeenkomstkosten van betaald. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Formele advisering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit zal u ter informatie worden toegezonden. Tevens 
ontvangt u jaarlijks het jaarverslag van de adviseur en eind 2014 een evaluatie van haar werkzaamheden.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


