
 

 

 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
Statencommissie Ruimte, Groen en Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 22 april 2014   
ONS NUMMER 80F94AFE REFERENTIE MH/SRO 
NUMMER PS 2014RGW60 DOORKIESNUMMER 3655 
BIJLAGE  E-MAILADRES marielle.hoefsloot@provincie-utrecht.nl 

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Advies onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit Ingeborg Thoral over 
kernrandzones 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 18 april 2014 hebben wij het advies Kernrandzones van de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit 
ontvangen. Zij heeft dit advies ook aan U gestuurd. Anders dan bij haar advies Energielandschappen, dat zij meer 
met het oog op de toekomst heeft geschreven, betreft het hier een advies dat direct gekoppeld is aan de 
uitvoering van het huidige provinciaal beleid. Het biedt ondersteuning bij de uitvoering van het beleid voor zowel 
de provincie als voor gemeenten en aanbevelingen voor verbetering van die uitvoering. Daarom hebben wij 
ervoor gekozen om een besluit te nemen over de aanbevelingen van de adviseur en om uw Staten hier middels 
deze Statenbrief van op de hoogte te brengen. 
 
Voorgeschiedenis 
Het college van Gedeputeerde Staten heeft per 1 februari 2013 mevrouw Ingeborg Thoral benoemd als de 
onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Mevrouw Thoral heeft als taak om in de 
periode 2013 – 2014 gevraagd en ongevraagd advies te geven over het behoud van en de kansen voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. Als leidraad voor haar werk heeft zij haar 
werkprogramma 2013 – 2014 opgesteld, met daarin 5 speerpunten. Dit zijn: 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.  Voor ieder van deze speerpunten zal mevrouw 
Thoral een formeel advies opleveren aan het provinciaal bestuur (GS en/of PS). Het werkplan is in juni 2013 ter 
kennisname aan uw Staten gestuurd.  
 
Essentie / samenvatting: 
De onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit heeft, conform haar werkplan, een advies uitgebracht over het 
door uw Staten in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie opgenomen nieuwe beleid voor kernrandzones. De 
adviseur prijst in haar advies het door U gekozen beleid voor kernrandzones.  
Het advies bevat tevens een analyse van bouwstenen die nodig zijn voor het verbeteren van de kwaliteit in deze 
zones. Deze analyse is nuttig voor alle partijen die een rol spelen bij de visievorming rond kwaliteit in 
kernrandzones. Ten slotte doet de adviseur een aantal aanbevelingen aan de provincie, die samen te vatten zijn 
als: 
1. Blijf aandacht houden voor het verbeteren van de kwaliteit van kernrandzones 
2. Zoek een gemeente die als meerjarig pilot kan dienen voor het verbeteren van de kwaliteit in de kernrandzone 
en die als voorbeeld voor anderen kan fungeren 



 

  

 

 
Wij nemen het eerste punt graag ter harte, vooralsnog vooral door onze voortdurende inzet vanuit het Ruimtelijk 
Actieprogramma 2013-2015.  Voor de tweede aanbeveling willen  wij onderzoeken of een gemeente bereid is om 
deze voorbeeldfunctie voor de gemeenten binnen de provincie op zich te nemen. Indien dit het geval is, zullen wij 
ons vanuit het bestaande project Kernrandzones binnen het Ruimtelijk Actieprogramma inzetten om deze 
gemeente te ondersteunen.  
 
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’. Dit advies en de daarin opgenomen aanbevelingen zijn erop gericht de effecten van het 
provinciale beleid op kwaliteitsverbetering in de kernrandzones te vergroten.  
Gezamenlijk met één van de Utrechtse gemeenten tijd investeren in een goed en voor andere gemeenten 
herkenbaar voorbeeld, zal de drempel voor collega gemeenten verder verlagen om de kwaliteit in hun 
kernrandzones te verbeteren. Een dergelijk voorbeeld zal tevens de aandacht voor kwaliteitsontwikkeling van 
kernrandzones levend houden en een leerproces bieden waar alle gemeentes in onze provincie profijt van 
kunnen hebben. En waar uiteindelijk de kwaliteit van onze kernranden beter van wordt.    
 
Financiële consequenties 

Het advies van de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit is geproduceerd binnen het haar beschikbare 
budget en haar uren. De inzet van de provincie kan worden gedekt vanuit het project Kernrandzones uit het 
Ruimtelijk Actieprogramma.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Tijdens de dag Ruimtelijke Kwaliteit 2014 zal een oproep worden gedaan aan gemeenten of zij geinteresseerd 

zijn in het in nauwe samenwerking met de provincie opzetten van een voorbeeldige visie op kwaliteiten van haar 

kernrandzone. Indien dit het geval is, zal de inzet van de provincie  vorm gegeven worden vanuit het Ruimtelijk 

Actieprogramma. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


