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Onderwerp Statenbrief: Evaluatie Eiland van Schalkwijk 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In de PRS/PRV is het Eiland van Schalkwijk aangewezen als experimenteergebied. Regels die elders in de 
provincie van toepassing zijn, gelden hier niet. Dit biedt ruimte om aan te sluiten op de maatschappelijke behoefte 
van de netwerksamenleving en om in te spelen op lokale urgenties. Deze evaluatie beschrijft de bevindingen van 
het RAP-project Eiland van Schalkwijk. Hij fungeert als bouwsteen voor de in de PRS/PRV aangekondigde 
herijking.  
 
 
Voorgeschiedenis 
Op het Eiland van Schalkwijk werken de provincie, gemeente Houten en het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden (HDSR) hecht samen om een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling mogelijk te maken die beter 
aansluit op de maatschappelijke behoefte(n) van de netwerksamenleving en die beter inspeelt op lokale 
urgenties. Afspraken die de overheden hebben gemaakt over de gebiedsontwikkeling op het eiland hebben als 
doel publieke en/of private initiatieven die bij (kunnen) dragen aan de toekomst van het eiland zo goed mogelijk te 
faciliteren. Het Eiland van Schalkwijk is als project ondergebracht in het 2

e
 Ruimtelijk Actieprogramma (RAP 2).  

 
Essentie / samenvatting: 
De evaluatie Eiland van Schalkwijk start met een beschrijving van de stappen die de overheden hebben gezet om 
te komen tot een bouwwerk voor de gebiedsontwikkeling van het Eiland van Schalkwijk, zonder een blauwdruk op 
het gebied te leggen. Doel is (lokale) initiatiefnemers die met hun projecten bij kunnen dragen aan het door de 
overheden globaal vastgelegde toekomstperspectief voor het gebied, ‘aan de voorkant’ van het gebiedsproces zo 
transparant mogelijk te faciliteren.  Vervolgens schetst de evaluatie de eerste ervaringen in de 
gebiedsontwikkeling op het eiland. Aspecten die daarbij aan de orde komen zijn: (de merites van) het werken met 
het afwijkend regiem, de wijze waarop de samenwerking is geregeld, niet alleen tussen de overheden onderling 
maar vooral richting initiatiefnemers en de borging van publieke verantwoordelijkheden. De evaluatie gaat kort en 
het eiland overstijgend  in op het fenomeen uitnodigingsplanologie en op de (mogelijke) rol van de provincie in 
gebiedsprocessen. Hij eindigt met een aantal reflecties die zijn gebaseerd op de eerste lessen die inmiddels zijn 
geleerd op het eiland. 
 
De evaluatie Eiland van Schalkwijk heeft als ondertitel “Reflecties op de werkwijze”. Bewust worden de in een 
evaluatie doorgaans gebruikelijke termen zoals ‘conclusies’ en ‘aanbevelingen’ niet gehanteerd. Reden daarvoor 
is dat de gebiedsontwikkeling op het Eiland van Schalkwijk nog in een te pril stadium verkeert om concrete 



 

  

 

uitspraken te kunnen doen. Het proces op weg naar een stevige toekomst voor het eiland heeft tijd nodig; de 
eerste initiatieven die de motor van de gebiedsontwikkeling echt op gang kunnen brengen krijgen nu geleidelijk 
vorm. De reflecties in hoofdstuk vier vormen, het eiland overstijgende, noties voor een nieuwe provinciale modus 
operandi in het ruimtelijk domein, gebaseerd op de ervaringen tot nu toe op het Eiland van Schalkwijk.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Provincies worden - ook in het ruimtelijk domein - steeds minder de van bovenaf bepalende spelverdelers. Op het 
Eiland van Schalkwijk is ons college op zoek naar een nieuwe modus operandi in gebiedsprocessen, die beter 
aansluit bij het huidig tijdsgewricht. De evaluatie fungeert als bouwsteen voor de in de PRS/PRV aangekondigde 
herijking.   
 
Financiële consequenties 

geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na behandeling door de statencommissie RGW zal de evaluatie Eiland van Schalkwijk worden verspreid. In 
onderlinge afstemming tussen de projecten van het RAP worden in 2015 diverse activiteiten gerealiseerd, waarin 
de evaluatie ook een plaats zal krijgen. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de evaluatie Eiland van Schalkwijk. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


