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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte statenleden, 
 
 
Inleiding 

 

Aanleiding/Voorgeschiedenis 

Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de provinciale goedkeuringsbevoegdheid van gemeentelijke 
ruimtelijke plannen vanaf 2008 vervallen. Realisatie van provinciale belangen vindt plaats door vroegtijdig overleg te 
plegen en onze ambities in te brengen. Onze rol is daarmee verschoven van reactief naar proactief. In het verlengde 
hiervan is in de provinciale Strategische Agenda - alsmede het Collegeprogramma - een nieuwe provinciale koers 
uitgezet: proactieve samenwerking met gemeenten waarbij wordt uitgegaan van focus, integraliteit en provinciale 
meerwaarde.  
Deze benadering heeft in het ruimtelijke spoor geleid tot de ontwikkeling van het traject Ruimtelijke Agenda 
Gemeenten.  
 

Essentie / samenvatting: 

Het doel van de Ruimtelijke Agenda Gemeenten is om samen met gemeenten ruimtelijke ontwikkelopgaven te 
benoemen en vervolgens te realiseren. Dit geeft focus op de opgaven en daagt uit tot integrale samenwerking. De 
agenda heeft een dynamisch karakter en kan dienen als leidraad voor ambtelijk en bestuurlijk overleg met de 
gemeenten.  
In 2011 en 2012 zijn pilots uitgevoerd met 4 gemeenten. Doel, werkwijze en bestuurlijke verankering zijn vervolgens 
aangescherpt. Op basis daarvan is de opzet van de huidige agenda’s ontwikkeld, waarvan de onlangs bestuurlijk 
ondertekende Ruimtelijke Agenda Stichtse Vecht de eerste is; zie bijlage. 
In de commissie RGW d.d. 3 juni 2013 is toegezegd deze eerste ondertekende agenda aan Provinciale Staten te 
doen toekomen om een beeld te geven van de gemaakte afspraken. In het document zijn ruimtelijke opgaven 
benoemd, waarvan beide partijen de meerwaarde van samenwerking zien. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Eind 2015 beschikt provincie Utrecht met 26 gemeenten over een ondertekende agenda. Met deze agenda’s is focus 
aangebracht in de ontwikkelopgaven binnen het ruimtelijk domein. Hiermee worden gezamenlijke doelen en ambities 
van provincie en gemeenten gerealiseerd. Meerwaarde ligt in (vroegtijdige) samenwerking en een brede integrale 
uitwerking van de belangrijkste opgaven, wat zorgt voor efficiënte realisatie.  
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Financiële consequenties 

In het Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 (RAP2) zijn financiële middelen gereserveerd om ontwikkelopgaven van 

de agenda’s te ondersteunen. 

 

Vervolgprocedure/voortgang 

Op dit moment zijn 11 gemeenten betrokken bij agendavorming of uitvoering van ontwikkelopgaven. Het streven is 

erop gericht dat eind 2015 alle 26 gemeenten in de realisatiefase zitten. 

Naast de Ruimtelijke Agenda Gemeenten wordt door de afdelingen MEC en Wegen een vergelijkbaar traject 

doorlopen: de Realisatie-impuls. Doelstelling van dit traject is om de uitvoering van projecten op het gebied van 

verkeer en vervoer te versnellen. Beide trajecten worden goed op elkaar afgestemd.  

 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het traject Ruimtelijke Agenda Gemeenten. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
 
 


