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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage RAP en IGP  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Voortgangsrapportage RAP 2012 – 2015  (november 2013 – november 2014) en de Voortgangsrapportage 
IGP 2012 – 2019 (november 2013 – november 2014) bieden op beknopte en overzichtelijke wijze inzicht in de 
voorgang van het  Ruimtelijk Actieprogramma  (RAP.2) en het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 - 
2019 (IGP). Bij deze bieden wij u beide rapporten aan.  
 
Voorgeschiedenis 
De ambitie in het Coalitieakkoord 2011 – 2015 t.a.v. de provinciale rol in gebiedsontwikkeling is vertaald  in het 
IGP. De uitvoering van de PRS 2013 -2028 vindt mede plaats via het RAP.2. Op 2 juli 2012 hebben uw staten 
beide programma’s vastgesteld. De eerste voortgangsrapportages van RAP en IGP over de periode juli 2012 – 
oktober 2013  zijn op 20 januari 2014 in de statencommissie RGW besproken.  
 
Essentie / samenvatting: 
Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012- 2019 is een langlopend programma en bevat op dit moment 
12 projecten. IGP – procesgeld is in 2014  ingezet in Utrecht-Oost / Science Park, Hart van de Heuvelrug en de 
A12-zone. Uw staten hebben in 2014 besloten investeringsbudget in te zetten in Hart van de Heuvelrug. 
Besluitvorming door uw staten over inzet van investeringsbudget (op basis van een realisatieplan)  wordt 
voorbereid voor  de projecten  ‘Verbreed Lekkanaal – bedrijvenpark Het Klooster’ en de ‘N411 Utrecht – Bunnik’. 
Het IGP is zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen provinciale beleidsdoelen in 
gebiedsontwikkeling en zorgt voor realisatie.  
Inmiddels is ook een IGP-realisatieplan opgesteld voor een nieuw IGP-project: Lunet aan de Snel (Eiland van 
Schalkwijk). Dit realisatieplan wordt op 9 februari 2015 ter besluitvorming aan uw staten voorgelegd.  
 
Het ruimtelijk beleid, zoals in de PRS is vastgesteld, wordt onder andere via het RAP.2 uitgevoerd. Hiermee werkt 
de provincie aan een meer heldere doorwerking in provinciaal, regionaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid, én aan 
actuele aandachtspunten bij herijking van de PRS. Het RAP.2 heeft tot doel: beleidsonderdelen nader te 
concretiseren om daarmee de toepassing van het beleid inzichtelijk te maken, invulling te geven aan nieuwe 
samenwerkingsvormen, en om ruimtelijk instrumentarium te vernieuwen en de kennis hierover te delen. Het 
RAP.2 blijkt zeer effectief in het realiseren van deze doelen. Veel projecten hebben geresulteerd in 
handreikingen. Deze handreikingen verduidelijken het provinciaal beleid en voorzien in een duidelijke behoefte bij 
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gemeenten en initiatiefnemers. De projectresultaten zijn gebaseerd op ervaringen uit concrete casussen en 
praktijkvoorbeelden. Hiermee hebben we ook invulling gegeven aan nieuwe vormen van samenwerking en het 
ruimtelijk instrumentarium vernieuwd. 
 

IGP en RAP.2 dragen fundamenteel bij aan de uitvoering van het provinciaal ruimtelijk beleid. Beide programma’s 
brengen de realisatie van onze inhoudelijke ontwikkelopgaven uit de Strategische Agenda (Utrecht TOP-regio, 
Krachtige steden en dorpen, Bereikbaar Utrecht en Vitaal landelijk gebied) duidelijk dichterbij. Het IGP doet dit 
gebiedsgericht, en het RAP.2 thematisch. Juist door dit onderscheid vullen beide programma’s elkaar goed aan.   
 
Financiële consequenties 

Conform het Coalitieakkoord 2011 – 2015 is bij de vaststelling van het RAP.2 en het IGP (juli 2012) voor beide 
programma’s gezamenlijk structureel budget (€ 4,0 mln per jaar) beschikbaar gesteld. Door een bezuiniging in 
combinatie met een efficiëncyslag is vanaf 2016 jaarlijks € 3,0 mln. beschikbaar.   
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van Voortgangsrapportage RAP 2012 – 2015  (november 2013 – november 2014)  en de  
Voortgangsrapportage IGP 2012 – 2019 (november 2013 – november 2014).  
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


