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Onderwerp Statenbrief:  
Evaluatie RAP2 2012-2015 en startnotitie Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Er verandert veel in het fysieke domein. De opkomst van de netwerksamenleving, de digitalisering (en daarmee 
de beschikbaarheid van kennis voor iedereen), de herverdeling van middelen en veranderingen in de 
overheidsfinanciën en de invoering van de omgevingswet zijn slechts enkele systeemveranderingen die de 
komende jaren het domein zullen bepalen. Daar komen nog grote maatschappelijke opgaven als klimaatadaptie, 
de energietransitie, bodemdaling, leegstandsvraagstukken en mobiliteitstransities bij. Al deze opgaven vragen om 
een voortdurende herijking van de provinciale inzet (instrumenten, rollen, attitude) in het fysieke domein. 
 
Voorgeschiedenis 
In de afgelopen jaren is er daarom vanuit de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie in toenemende mate aandacht 
gevraagd voor een integraler en efficiënter optreden van de provincie in het ruimtelijk domein. Het Integraal 
Gebiedsprogramma en het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP) hebben hier invulling aan gegeven. Het Ruimtelijk 
Actieprogramma 2 is van 2012 tot 2015 actief geweest. In deze periode is voor veertien grotere ruimtelijke 
thema’s in zestien projecten gewerkt aan snelle en adequate doorwerking van het provinciaal beleid in met name 
gemeentelijk beleid en de uitvoering van enkele actuele casussen. Jaarlijks zijn uw Staten geïnformeerd over de 
voortgang en zijn producten (zoals handreikingen) toegezonden. In het coalitieakkoord In Verbinding (2015-2019) 
heeft de coalitie aangegeven dat zij het Ruimtelijk Actieprogramma voort wil zetten. 
 
Essentie / samenvatting: 
De evaluatie van het Ruimtelijk Actieprogramma (RAP2) voor de periode 2012-2015 toont aan dat het programma 
bijgedragen heeft aan verbetering en versnelling van de doorwerking en uitvoering van het provinciaal beleid in 
met name gemeentelijk beleid en de uitvoering van enkele actuele casussen. Veertien verschillende thema’s en 
ambities uit de PRS waarbij de buitenwereld om verdieping vroeg, zijn succesvol aangepakt en stevig op de rails 
gezet. De evaluatie schetst echter ook drie urgente redenen voor verdere vernieuwing van de provinciale 
instrumenten en inzet in het fysieke domein: 
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• De vraagstukken die maatschappelijk relevanter worden in het fysieke domein, zoals de energietransitie, 
bodemdaling en toenemende leegstand van gebouwen, zijn anders van aard, complexiteit en oplossingsrichting 
dan waar het traditionele overheidsinstrumentarium en de werktraditie op is toegerust; 
• De maatschappij vraagt zowel om meer legitimatie van overheidsoptreden als om meer ruimte voor 
initiatief. Dit vraagt om een transparanter, duidelijker en uitnodigender manier van samenwerken aan ruimtelijke 
opgaven; 
• De invoering van de omgevingswet, en met name de komst van de omgevingsvisie met één 
omgevingsverordening en een nieuwe generatie uitvoeringsprogramma’s, vraagt om een integralere inzet bij het 
werken aan de fysieke leefomgeving.   
 
Op basis van deze evaluatie is een startnotitie opgesteld voor het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 
2016-2019, de opvolger van het RAP2. Dit programma beoogt in te spelen op de veranderende behoeftes van de 
samenleving en te anticiperen op de invoering van de Omgevingswet. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het beoogde Innovatieprogramma draagt bij aan een efficiëntere beleidsrealisatie in het fysieke domein, nu en 
onder de Omgevingswet. 
 
Financiële consequenties 

In de periode 2012-2015 was voor het RAP.2 € 2,2 mln. beschikbaar. De inzet van deze middelen is als volgt 
over de projecten en jaarschijven verdeeld: 
 

2012 2013 2014 2015 

€ 350.000 € 650.000 € 750.000 € 450.000 

 
De daadwerkelijke besteding van de middelen in de loop der jaren is als volgt verlopen: 
 

2012 2013 2014 2015 

€ 307.000 € 650.000 € 750.000 € 450.000 (incl. 
verwachte besteding 
en  reserveringen Q4) 

 
In 2013 is € 53.000 ten behoeve van de kantorenaanpak via een bestemmingsresultaat bij de jaarrekening in 
2014 opnieuw beschikbaar gesteld. In 2014 is € 74.000 ten behoeve van de projectencompetitie in het kader van 
het project Stimulering Gebruik Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen via een bestemmingsresultaat bij de 
jaarrekening in 2015 opnieuw beschikbaar gesteld. 
 
Voor de komende periode is er voor het IGP en het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving structureel 
budget beschikbaar in een gezamenlijke reservering van €2,9 miljoen euro per jaar tot en met 2019. Voor het 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving wordt vooralsnog uitgegaan van een reservering van €400.000,- per 
jaar voor de periode 2016-2019. Deze reservering wordt nader onderbouwd in het programmaplan en wordt uw 
Staten voorgelegd bij de voorjaarsnota. De rest van het structurele budget a €2,5 miljoen euro per jaar tot en met 
2019 staat ter beschikking van het IGP. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Na een eventuele bespreking van de Startnotitie in uw Statencommissie RGW wordt het Programmaplan voor het 

Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving opgesteld. Vaststelling volgt medio maart 2015. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Welke aandachtspunten ziet u ten aanzien van de inhoud of het proces in de startnotitie van het 
Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving? 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


