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DATUM 23-11-2015 

AAN Statencommissie RGW 

VAN Gedeputeerde Van den Berg 

ONDERWERP Wat wordt er gedaan met de adviezen van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 

 

In de Statencommissie RGW van 12 oktober lag bij agendapunt 4.3 Statenbrief Advies “Infrastructuur en 

Omgevingskwaliteit” van de onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit de vraag van de SGP voor hoe serieus 

deze adviezen worden genomen. De SGP heeft het gevoel dat er iedere keer gezegd wordt; “prachtig advies”, 

maar dat er verder niets mee gedaan wordt. In dit memo wordt inzicht gegeven in hoe er is omgegaan met de 

ongevraagde adviezen van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de periode 2013-2015, Ingeborg Thoral. 

 

De Statenbrief Advies “Infrastructuur en Omgevingskwaliteit” van de onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit 

was de eerste echt uitgebreide reactie op een advies die aan Provinciale Staten is toegestuurd. Dit betekent 

echter niet dat er met de andere adviezen niets is gedaan. In algemene zin zijn de adviezen als volgt opgepakt: 

1. De adviezen bevatten aanbevelingen die leiden tot lichte aanpassing van bestaande werkwijzen. Deze zijn al 

opgepakt door de uitstekende samenwerking van de adviseur ruimtelijke kwaliteit met de ambtelijke 

organisatie en worden verwerkt in lopende trajecten. Dit geldt bijvoorbeeld voor het advies kernrandzones. 

2. De aanbevelingen uit de adviezen die echt nieuwe aanpakken vereisen werken door in het project Herijking 

PRS en PRV en in de opbouw van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (het vervolg op het RAP, 

gekoppeld aan het traject van de invoering van de omgevingswet). 

 

Ter verdieping zijn beide werkwijzen hierna per advies uitgewerkt in zowel de inhoud van het advies, als de 

doorwerking hiervan in beleid en/of uitvoering. Daaraan voorafgaand is een korte inleiding over de adviseur 

ruimtelijke kwaliteit in de periode 2013-2015 opgenomen. 

 

De adviseur ruimtelijke kwaliteit in de periode 2013-2015 en haar adviezen 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft per 1 februari 2013 mevrouw Ingeborg Thoral benoemd als de 

onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht. Zij heeft als adviseur gefunctioneerd tot 

halverwege 2015. Mevrouw Thoral had 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 groenblauwe verbindingen 

tussen stad en land; het landelijk gebied van de 21e eeuw en de grotere infrastructurele opgaven. Voor elk van 

deze speerpunten heeft mevrouw Thoral een formeel advies opgeleverd aan het provinciaal bestuur (GS en PS). 

Het werkplan is in juni 2013 ter kennisname aan Provinciale Staten gestuurd. Naast deze adviezen heeft 

mevrouw Thoral diverse trajecten begeleid, bijeenkomsten georganiseerd en kleinere gevraagde adviezen 

opgeleverd, hier wordt nu niet nader op ingegaan. Hieronder treft u eerst een overzicht van alle aanbevelingen 

per advies aan, en vervolgens ziet u wat wij daar mee doen.  
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Speerpunt 1: Energielandschappen 

De adviseur pleit in haar advies voor een sterkere inzet op de uitdagingen die de energietransitie met zich mee 

brengt. Zij geeft aan dat er een actievere opstelling van de provincie nodig is, evenals de koppeling van de 

realisatie van projecten aan een hoge omgevingskwaliteit. Haar advies biedt diverse aanknopingspunten voor een 

verdergaand, samenhangend provinciaal beleid voor duurzame energie, met bijbehorende provinciale rol. Het is 

echter wel nadrukkelijk haar eigen advies aan het provinciaal bestuur, een advies dat verder reikt dan de huidige 

opstelling van de provincie inzake duurzame energie. Zij heeft dit advies begin 2014 geschreven met het oog op 

de toekomst.  

 

De aanbevelingen en slotconclusie van de ARK 

ten aanzien van wind 

 Draag ambitie uit en voer regie op wind 

 Stimuleer tijdelijke windinitiatieven 

 Creëer nadrukkelijk ook toegevoegde waarde voor de omgeving met de geplande windmolens 

 Zorg voor een goed planprocest 

 

ten aanzien van zon 

 Draag ambitie uit 

 Kader de ruimte voor zonneakkers in 

 Stimuleer tijdelijke zoninitiatieven 

 Creëer nadrukkelijk ook toegevoegde waarde voor de omgeving met de geplande zonneakkers 

 

ten aanzien van biomassa 

 Draag ambitie uit 

 Creëer nadrukkelijk ook toegevoegde waarde voor de omgeving met de biomassacentrales 

 Zorg voor een goed planproces 

 

Slotconclusie  

De provincie heeft een goede start gemaakt met het vormgeven aan haar ambitie voor duurzame energie, maar 

het mag scherper, visionairder en met meer regie. Lukt dat, dan zal zich in de provincie Utrecht een duurzaam 

energielandschap ontwikkelen waar iedereen baat bij heeft. 

 

Doorwerking van het advies 

Het voornaamste effect van dit advies tot op heden is dat het een impuls aan de discussie rondom de ruimtelijke 

effecten van de energietransitie heeft gegeven. Te zien is, dat het nieuwe College nu een sterkere inzet heeft op 

duurzame energie en energietransitie. Het College zet hiervoor een programma Energietransitie op. De 

programmamanager hiervan krijgt de aanbevelingen van de ARK als basis mee. In het ruimtelijk beleid is een 

eerste slag gemaakt in de aanpassingen die doorgevoerd zijn in de tweede partiële herziening van de PRS en 

PRV. Hierin is experimenteerruimte geboden voor duurzame energie. Ook is dit onderwerp geagendeerd voor de 

herijking van het ruimtelijk beleid. De adviseur heeft met haar advies mede bijgedragen aan de discussie die tot 

deze sterke focus op dit onderwerp heeft geleid. 
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Speerpunt 2: Kernrandzones 

De adviseur heeft haar advies over de kernrandzones direct gekoppeld aan de uitvoering van het huidige 

provinciale ruimtelijk beleid. Het advies biedt ondersteuning bij de uitvoering van beleid voor zowel de provincie, 

als voor gemeenten en bevat aanbevelingen voor verbetering van die uitvoering. De adviseur prijst in haar advies 

het 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 vragen om aandacht te blijven houden voor het verbeteren van de kwaliteit van kernrandzones en 

om een gemeente te zoeken die als meerjarig pilot kan dienen voor het verbeteren van de kwaliteit in de 

kernrandzone en die als voorbeeld voor anderen kan fungeren.  

 

De aanbevelingen van de ARK 

 Blijf energie geven aan het verbeteren van de kernranden van de provincie 

 Verlang van gemeenten dat zij hun visie, ambitie, gemeenschappelijkheid en samenhang van planvorming 

en beheer goed organiseren 

 Laat los vanuit een stevige basis 

 Organiseer betrokkenheid, breng partijen samen en deel kennis 

 Organiseer een pilot (aanbeveling uit het concluderend statement) 

 

Doorwerking van het advies 

De aanbevelingen van de adviseur zijn opgepakt. De provincie begeleidt vanuit het Ruimtelijk Actieprogramma nu 

enkele gemeenten die deze voorbeeldfunctie kunnen hebben. Deze activiteiten worden voortgezet in het 

uitvoeringsprogramma bij het herijkte ruimtelijk beleid. Dit onderwerp is ook geagendeerd voor de herijking van 

het ruimtelijk beleid, gericht op de betere toepasbaarheid van het beleid 

.  
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Speerpunt 3: Binnenstedelijke ontwikkeling 

Binnen dit thema heeft de adviseur het advies “Binnenstedelijke kwaliteit - groenblauwe verbindingen en 

organische ontwikkeling” opgeleverd. Zij heeft deze onderwerpen gecombineerd, omdat deze twee onderwerpen 

de transformatie van dorpen en steden in grote mate kunnen gaan bepalen, kansen op verbetering van de 

leefomgeving bieden en op het vergroten van de ruimtelijke kwaliteit en het verbeteren van het vestigingsklimaat. 

In haar advies geeft de adviseur specifieke en bruikbare aanbevelingen voor provincie en gemeenten en roept zij 

hen op een actievere rol te nemen. Groenblauwe verbindingen tussen stad en land bieden volgens de adviseur 

een aantal bijzondere kansen voor het klimaatbestendig maken van de stad en het koppelen van ontwikkelingen 

aan omgevingskwaliteit, in recreatief, ecologisch en landschappelijk opzicht. Organische ontwikkelingen bieden 

kansen om steden en dorpen sterker te maken door ze op een stapsgewijze manier te transformeren. De 

uitdaging is daarbij wel om de leefbaarheid en omgevingskwaliteit integraal mee te nemen in de organische 

ontwikkelingen en de diverse top-down initiatieven op passende wijze in te bedden in het weefsel van de stad. 

 

De aanbevelingen en conclusies van de ARK 

ten aanzien van groenblauwe structuren 

 Draag het belang van het versterken van groenblauwe structuren uit en organiseer betrokkenheid bij dit 

thema 

 Stimuleer groenblauwe inclusieve investeringen 

 Streef naar een perspectief op klimaatbestendigheid binnen de rode contouren 

 Koppel maatschappelijke belangen aan de groenblauwe verbindingen 

 Benoem groen/blauwe structuren als provinciaal belang (Conclusies) 

 Stimuleer groenblauwe investeringen (conclusies) 

 Stimuleer klimaatbestendige en ruimtelijk passende initiatieven bij gemeenten (conclusies) 

 Ontwikkel een perspectief op klimaatbestendigheid binnen de rode contouren (conclusies) 

 

ten aanzien van organische ontwikkeling 

 Breid uw visie op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling uit middels casussen voor organische 

ontwikkelprojecten 

 Breng ontwikkelingen met kwaliteit via kennisnetwerken scherper onder de aandacht 

 Draag via kennisnetwerken bij aan de aanpak van gemeenten bij organische ontwikkeling, gericht op het 

ontstaan van publiek eigenaarschap en inzet van gemeentelijke expertise 

 Stimuleer en ondersteun gemeenten bij het opstellen van een ambitiedocument voor organische 

ontwikkellocaties, en laat deze inzetten als communicatiemiddel 

 Monitor en evalueer organische ontwikkellocaties in de provincie 

 Breid uw visie op het gebied van binnenstedelijke ontwikkeling uit middels casussen voor organische 

ontwikkelprojecten (conclusies) 

 Integreer kennis op het gebied van organische ontwikkeling steviger in bestaande netwerken en onderhoud 

deze (conclusies) 

 Stimuleer en ondersteun gemeenten bij het opstellen van een ambitiedocument voor organische 

ontwikkellocaties, waarbij het kritisch vermogen van het publiek rondom een gebied wordt benut en 

tijdelijkheid een tool is voor een duurzame gebiedsontwikkeling (conclusies) 

 Monitor en evalueer organische ontwikkellocaties in de provincie (conclusies) 

 

Doorwerking van het advies 

Dit advies heeft bijgedragen aan de gedachtenvorming over deze onderwerpen. Ideeën hieruit worden gebruikt bij 

provinciale trajecten in zowel beleid, bijvoorbeeld rondom gezondheid, als in uitvoering via de Kadernota Wonen 

en Binnenstedelijke Ontwikkeling. Bovendien worden de aanbevelingen voor de provincie op dit moment verwerkt 

in de voorbereidingen van het Innovatieprogramma voor de Fysieke Leefomgeving (het aan het herijkte ruimtelijk 

beleid en de invoering van de omgevingswet gekoppelde vervolg op het Ruimtelijk Actieprogramma). 

Besluitvorming hierover wordt in Provinciale Staten van februari 2016 verwacht. 
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Speerpunt 4: Landelijk gebied 21
e
 eeuw 

Dit advies beschrijft de kwalitatieve effecten van vier trends in het landelijk gebied: de veranderingen in de 

landbouw, de veranderende verhouding tussen burger en boer, de toenemende leegstand in agrarische 

bebouwing en de ontwikkeling van natuur in en rond de Ecologische hoofdstructuur. Dit leidt tot concrete 

adviezen over alle vier de trends. Wanneer daar in algemene zin naar gekeken wordt, kan aangegeven worden 

dat de adviseur concludeert dat lokale en bottom-up initiatieven bepalend zijn voor de toekomst van het landelijk 

gebied, maar veelal gericht zijn op de korte en middellange termijn. Zij merkt op dat het de taak van de provincie 

is om actief het lange termijn denken rond de door haar benoemde thema’s aan te boren, om zo tot een 

veerkrachtig, duurzaam en leefbaar agrarisch en recreatief landschap te komen. Zij geeft een aantal 

aanbevelingen rond bovengenoemde thema’s en raadt aan om de aandacht vooral te richten op de meest 

urgente: leegstand van agrarische bedrijfsbebouwing en bodemdaling.  

 

De aanbevelingen van de ARK 

 Neem een actieve houding aan ten aanzien van de nieuwe trends in het landelijk gebied 

 Werk met aandacht voor de kwaliteit van het landschap (met tips) 

 Bemiddel tussen opgaven en partijen en vorm allianties (met tips) 

 Verbind ambities in het landelijk gebied en stapel opgaven 

 Verrijk het landschap met innoverende landbouw en collectieve inzet 

 Ontwikkel ruimtelijke scenario’s voor het veenweidelandschap en koppel hier een goede 

kosten/batenanalyse aan, met tips 

 Bundel burgerkracht en boerenslimheid 

 Pak vrijkomende stallen aan en richt een stallenplatform op 

 Wijs een gebiedsambassadeur voor de groene contour aan 

 

Doorwerking van het advies 

Dit advies biedt ondersteuning bij de uitvoering van het beleid voor zowel de provincie als voor gemeenten en 

aanbevelingen voor verbetering en verbreding van de uitvoering van het beleid. Wij hebben besloten om deze 

aanbevelingen van de adviseur mee te nemen bij de evaluatie van het huidige Ruimtelijk Actieprogramma en het 

advies te gebruiken bij de inventarisatie voor de opvolger van het huidige Ruimtelijk Actieprogramma, het 

Innovatieprogramma voor de Fysieke Leefomgeving (aan de invoering van de omgevingswet gekoppeld). De 

Startnotitie hiervoor ligt in januari 2016 in de Statencommissie RGW voor. De aanbevelingen, met een nadruk op 

de door de adviseur als meest urgent benoemde thema’s, worden ook betrokken bij de herijking van het ruimtelijk 

beleid voor met name landbouw, veenweidegebieden en transformatie van bebouwing. 
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Speerpunt 5: Infrastructuur en omgevingskwaliteit 

De adviseur heeft in juni 2015 haar laatste advies opgeleverd. Dit advies biedt een doorkijk op de context van de 

veranderende mobiliteit. Het bevat praktijkervaringen gebaseerd op de projecten Ring Utrecht, A28/A1 Knooppunt 

Hoevelaken en de verbreding van het Lekkanaal; complexe en gebiedsoverstijgende projecten in de provincie 

Utrecht die momenteel actueel zijn. Daarnaast biedt het een perspectief op drie onderwerpen met een rijke 

potentie ten aanzien van de uitwerking van dit thema: knooppunt-ontwikkeling, aanbestedingen en 

kwaliteitsteams. Bij het realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur zijn veel actoren en expertises aan 

zet. De kunst is om een goede balans tussen proces en inhoud te vinden. Ontwerpkracht is hierbij een krachtig 

middel om tot efficiënte en kwalitatief hoogwaardige oplossingen te komen.  

 

De aanbevelingen van de ARK 

ten aanzien van transitie van mobiliteit en ruimte 

 Stimuleer de ontwikkeling van slimme mobiliteit en stem infrastructuur en ruimte beter op elkaar af 

 Breng de wereld van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling nog meer samen 

 Zet in op zowel inhoud als proces, niet alleen op proces 

 Zorg voor een continue, effectieve kwaliteitsborging 

 Werk vanuit een open houding en evalueer regelmatig 

 Zet een goed verhaal neer 

 

ten aanzien van knooppuntontwikkeling 

 Kies daadkrachtig voor knooppuntenbeleid en –ontwikkeling en begin z.s.m. met de uitvoering daarvan 

 Prioriteer bij de aanpak van knooppunten 

 Voer het debat en experimenteer 

 

ten aanzien van aanbestedingen 

 Lever hoogwaardige expertise bij aanbesteding van infrastructurele producten 

 Zorg dat deze expertise bijtijds en gedurende het hele proces wordt ingezet 

 

ten aanzien van kwaliteitsteams 

 Grote opgaven verdienen de inzet van een kwaliteitsteam 

 Ondersteun kwaliteitsteams bij effectieve kwaliteitsborging (opdrachtgever, neem ze serieus) 

 Werk aan verdere professionalisering van kwaliteitsteams in de provincie (met tips) 

 

Doorwerking van het advies 

Bij de herijking van het ruimtelijk beleid staan zowel de verdere integratie van ruimte en mobiliteit, als ook de 

knooppuntenaanpak op de agenda. Hierbij wordt vanzelfsprekend gebruik gemaakt van dit advies. In het kader 

van het vervolg op het Ruimtelijk Actieprogramma wordt voorgesteld een onderzoek te starten waarin de kansen 

en mogelijkheden van knooppuntontwikkeling, aanvullend op eerder uitgevoerd onderzoek in kaart worden 

gebracht. Dit onderzoek zou o.a. meer inzicht moeten geven in mogelijke kansen en bedreigingen en een aantal 

aanbevelingen moeten geven over de mogelijke rol van de provincie. Daarbij zou ook meer inzicht moeten komen 

in de differentiatie van knooppunten (functie, kwaliteitsniveau) en wat er bijvoorbeeld nodig is om de ‘entree’ 

functie meer in te vullen (uitstraling, beleving, branding). De resultaten van dit onderzoek zouden een goede 

aanleiding voor een publiek debat en experimenten kunnen zijn. 

De adviezen over aanbestedingen en kwaliteitsteams zijn wat lastiger te implementeren, omdat we hierbij met 

diverse andere partijen te maken hebben en niet altijd de leiding hierin hebben. In de zoektocht naar een nieuwe 

adviseur ruimtelijke kwaliteit hebben we echter wel specifieke aandacht aan dit element besteed en we 

ondersteunen de ideeën van de adviseur en brengen ze in de trajecten waar we bij betrokken zijn in. 

Bij de aanbestedingen van de verbreding van het Lekkanaal en knooppunt Hoevelaken hebben wij bij 

Rijkswaterstaat ambtelijk en bestuurlijk aangedrongen op de inzet van hoogwaardige expertise op het gebied van 

ruimtelijke kwaliteit. Bij beiden is mede daardoor een kwaliteitsteam ingezet tijdens en voor de aanbesteding 

waarin de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit deelnam. De provincie kent tot nu toe geen ‘eigen’, door de 

provincie ingestelde kwaliteitsteams. In kwaliteitsteams van anderen leveren we de volgende ondersteuning: Inzet 

van de ark in de kwaliteitsteams voor knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht en Verbreding van het Lekkanaal 

(RWS) en het kwaliteitsteam NHW (gezamenlijke NHW-provincies). Voor knooppunt Hoevelaken leveren we 

bovendien een procesmatig voorzitter die een stuk bestuurlijke afstemming verzorgd.  


