
 
 
 
 College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 

 
 
Aan Provinciale Staten 
RGW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATUM 6 januari 2015   
ONS NUMMER 8111934D REFERENTIE Marielle Hoefsloot 
NUMMER PS 2015RGW08 DOORKIESNUMMER 3655 
BIJLAGE Evaluatie en Jaarverslag 

2013 

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

 
 
 
Onderwerp Statenbrief: Evaluatie van de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
De activiteiten en het functioneren van de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit worden iedere twee jaar 
geëvalueerd, waarbij specifieke aanbevelingen voor de komende periode worden geformuleerd. Het doel van 
deze evaluatie is om inzicht te krijgen in de mate waarin de gestelde doelen gehaald zijn en om tot de meest 
efficiënte voortzetting voor de komende periode te komen. U treft de evaluatie over de periode 2013-2014 
bijgesloten aan.  
 
Voorgeschiedenis 
Om de organisatie te steunen in haar streven naar een ruimtelijk beleid dat gericht is op een blijvend 
aantrekkelijke leef- en werkomgeving in de provincie, hebben uw Staten op 13 april 2010 besloten het budget 
‘Inzet op ruimtelijke kwaliteit’ in te stellen. Vanuit dit budget, toen ter grootte van €150.000, - per jaar, is de functie 
van ‘onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit’ ingesteld, inclusief werkbudget. De aanstelling vindt plaats voor 
twee jaar. De activiteiten en het functioneren van deze onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit worden iedere 
twee jaar geëvalueerd, waarbij specifieke aanbevelingen voor de komende periode worden geformuleerd. In het 
tussenliggend jaar levert de onafhankelijk adviseur een jaarverslag op. Het jaarverslag van 2013 is opgenomen in 
de bijlagen.  
In 2012 is de evaluatie gepaard gegaan met een heroverweging van de inzet van het budget: wat zijn 
alternatieven voor de inhuur van een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit? Vijf verschillende scenario’s 
zijn onderzocht en gescoord op efficiëntie en kosten. U besloot daarop door te gaan met de inzet van een 
onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, waarbij het jaarbudget voor inhuur en onderzoek is teruggebracht naar 
€120.000,- per jaar.  
De heroverweging is op dit moment nog actueel, wat betekent dat een nieuwe heroverweging nu geen nieuwe 
informatie zou opleveren. 
 
Essentie / samenvatting: 

De inhoudelijke evaluatie geeft een positief beeld over de activiteiten van de huidige adviseur. De adviseur scoort 
hoog op de oorspronkelijke doelstellingen (kritische spiegel en advisering intern, advisering extern, verbinding 
tussen externe en interne initiatieven, samenwerking met onderwijsinstellingen). De afgelopen twee jaar is 
bovendien een goede positionering van de onafhankelijke adviseur in het provinciale netwerk tot stand gekomen. 



 

  

De adviseur heeft op diverse wijzen bijgedragen aan een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het provinciaal 
beleid, een aantal kritische kanttekeningen gezet bij een gekozen koers in haar advies Energielandschappen en 
een aantal trends en opgaven voor de toekomst geagendeerd in haar advies Landelijk Gebied 21e Eeuw. 
 
Een belangrijk verbeterpunt ligt in de communicatie in de richting van de politiek-bestuurlijke organisatie. 
Daarnaast blijkt uit de evaluatie dat er behoefte is ontstaan aan reflecties van de adviseur die meer aansluiten bij 
de politieke actualiteit.  
                                                                                                                                                              
Daarbij staan de komende twee jaar in het teken van een aantal veranderingen in het ruimtelijk domein, die zeker 
vanuit kwalitatief oogpunt nogal wat zullen vragen van het provinciaal bestuur. Het is voor de komende periode 
dan ook van belang om het goede dat de huidige adviseur heeft gebracht, te behouden en te borgen. Daarom 
wordt in de evaluatie aanbevolen ook voor de komende periode een adviseur te zoeken die een autoriteit op zijn 
of haar vakgebied is, die thuis is in het landelijk zowel als het stedelijk gebied en die in staat is de 
onafhankelijkheid van de functie op een goede manier vorm en inhoud te geven. 
 
Daarnaast is het, mede gezien het belang van de ruimtelijke besluitvorming die het bestuur te wachten staat, 
aanbevolen om bij de formulering van de opdracht voor de komende periode de aansluiting bij de bestuurlijke 
opgaven en de bestuurlijke actualiteit centraal te stellen. Dat betekent overigens niet alleen aansluiting bij de 
reeds geplande beleidsplannen, herijkingen en andere actualiteiten, maar ook concrete advisering over de 
veranderende omgeving van deze besluitvorming. Zoals bijvoorbeeld een reflectie op de kwalitatieve 
consequenties van de invoering van de Omgevingswet of een reflectie op het opheffen van de gemeentelijke 
regeling voor welstand en de kansen die de nieuwe initiatieven de provincie bieden.  
 
Wij kunnen ons goed in de aanbevelingen van de evaluatie vinden. Wij hebben besloten om op basis van de 
evaluatie een nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit te zoeken voor de komende periode. Om de periode tot 
aanstelling van deze nieuwe adviseur te overbruggen, hebben wij de huidige adviseur gevraagd haar contract te 
verlengen tot uiterlijk 1 juli 2015. Uiterlijk 1 september hopen wij de nieuwe adviseur ruimtelijke kwaliteit te kunnen 
voorstellen aan de dan nieuw gevormde Staten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Gerichte inzet van een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit verbetert de besluitvorming van provincie, 
gemeenten, RWS en andere partijen ten aanzien van behoud en versterking van aantrekkelijke steden en 
landschappen in de provincie Utrecht. Inzet van de adviseur draagt bij aan de ontwikkelopgaven ‘Utrecht 
topregio’, ‘Krachtige steden en dorpen’, ‘Vitaal landelijk gebied’ en ‘Bereikbaar Utrecht’. 
 
Financiële consequenties 

De inhuur en het werkbudget van de onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit passen binnen het budget ‘Inzet 
op ruimtelijke kwaliteit’, ter grootte van €120.000,- per jaar.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

In de periode februari – juni vindt werving van de nieuwe adviseur plaats. Uiterlijk september 2015 verwachten wij 

de nieuwe adviseur aan u voor te kunnen stellen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


