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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 december 2016 hebben wij Paul Roncken benoemd als onafhankelijk  adviseur ruimtelijke kwaliteit. De 
onafhankelijk adviseur kan gevraagd en ongevraagd advies geven over het behoud van en de kansen voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. De adviseur ruimtelijke kwaliteit werkt 
vanzelfsprekend voor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, maar hij kan ook adviseren aan andere 
partijen, zoals gemeenten, Rijkswaterstaat, belangenorganisaties en initiatiefnemers in de provincie Utrecht. 
 
Het CV van Paul Roncken kunt u vinden in de bijlage. Paul Roncken is een landschapsarchitect die op dit 
moment werkt als wetenschapper en universitair docent aan de Wageningen Universiteit en een eigen 
ontwerpstudio heeft onder eigen naam. Hij heeft ervaring in zowel de overheids- als de advieswereld en kenmerkt 
zich als een luisterende verbinder die op prikkelende en pragmatische wijze zijn inhoud presenteert, altijd gericht 
op innovatie en tevens uitvoerbaarheid. 
 
Aanleiding en voorgeschiedenis 

Uw Staten hebben begin dit jaar besloten om voor de periode vanaf september 2015 een nieuwe onafhankelijke 
provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit door ons aan te laten stellen, met in acht name van de aanbevelingen uit 
de evaluatie (Statencommissie RGW 26 januari 2015 en PS februari 2015). Doordat we de werving van de ARK 
volgtijdelijk hebben laten plaatsvinden op de werving van de PCL, is dit in de tijd iets naar achteren geschoven. 
De werving is gestart in september.  
 
Essentie / samenvatting: 
Wij hebben Paul Roncken benoemd als onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de periode van 1 
december 2015 tot 1 december 2017.  
 
In principe wordt een adviseur door ons benoemd voor een periode van 2 jaar. Jaarlijks vinden evaluaties van de 
effectiviteit van de werkzaamheden van de adviseur plaats, op basis waarvan de adviseur in samenspraak met 
bestuur en ambtelijke begeleiding de werkzaamheden eventueel kan bijstellen. Er wordt de mogelijkheid geboden 
van een nader te bepalen verlenging als er een positieve evaluatie ligt. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Gericht inzet van de onafhankelijke Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit kan de besluitvorming verbeteren op het gebied 
van behoud en versterking van aantrekkelijke steden en landschappen in de provincie Utrecht. 



 

  

 

 
Financiële consequenties 

Uw Staten hebben op 8 oktober 2012 het budget van de adviseur vastgesteld op €120.000,- structureel per jaar. 
De aanstelling van Paul Roncken past binnen dit budget. Er blijft tevens een beperkt budget over voor onderzoek 
en communicatie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Paul Roncken zal zich aan u komen voorstellen in de Statencommissie RGW. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

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


