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“De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en steeds meer een 

gelijkwaardige speler tussen andere maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en 

kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners. In onze aanpak en uitvoering hebben 

wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar verbinden. We hebben 

vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de eigen 

verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht 

zorgen en daar waar nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te lossen.”     

In Verbinding – Coalitieakkoord 2015-2019 
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1. Inleiding, aanleiding en doel startnotitie 
 

“De herbezinning op de verantwoordelijkheden van de publieke sector, de snel emanciperende samenleving en de effecten van de 
economische crisis hebben de traditionele rolverdeling bij de ordening en de inrichting van de ruimte enorm – en waarschijnlijk 
onomkeerbaar – beïnvloed. De zoektocht naar een goede balans tussen economische groei en de bescherming van een leefbare omgeving 
kruist met een tweede zoektocht, namelijk die naar een goede balans tussen publiek regisseurschap en maatschappelijk 
improvisatietalent.” College van Rijksadviseurs 2015, Voorwoord essay ‘Waard of Niet’. 

 
“We blijven op zoek naar nieuwe aanpakken en instrumenten die het oppakken van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid stimuleren. 
Het bereiken van doelen staat voorop, regels zetten we alleen in ter ondersteuning daarvan. Daarin zijn we ook kritisch op onszelf: Het op 
elkaar afstemmen van projecten, meedenken met partners en doelgerichte inzet van instrumenten.” Coalitieakkoord In Verbinding 

 
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. 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. Uit de evaluatie van het 
RAP 2008- 2011 bleek al dat het  Actieprogramma leidde tot versnelling van de beleidsrealisatie. De 
evaluatie van het RAP 2012-2015 versterkt dit beeld en geeft tevens drie urgenties weer die het 
belang van een integraler aanpak in het fysieke domein onderstrepen: 

a. 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 

b. 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 

c. 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.   

 
Het Coalitieakkoord 2015-2019, In Verbinding, geeft aan het Ruimtelijk Actieprogramma voort te 
willen zetten en te anticiperen op de overgang van PRS naar Omgevingsvisie. Daarom ligt de focus 
van deze startnotitie op een Innovatieprogramma dat gericht is op het vernieuwen van het ruimtelijk 
instrumentarium, rollen en werkwijzen om straks onder de omgevingswet effectief te kunnen 
opereren in de fysieke leefomgeving van de provincie Utrecht. Het ‘Innovatieprogramma Fysieke 
Leefomgeving’ wordt in de periode 2016-2019 ingezet bij maatschappelijke vraagstukken waarvan 
we nu nog niet (precies) weten hòe of vanuit welke rol we kunnen acteren om een goede balans te 
vinden tussen  

a) publiek regisseurschap en maatschappelijk improvisatietalent en  
b) economische groei en bescherming van de fysieke leefomgeving. 
 

In deze startnotitie beschrijven we de hoofdlijnen die de basis van het programmaplan gaan vormen. 
Het programmaplan is uiterlijk maart 2016 afgerond, zodat het Innovatieprogramma qua fasering 
goed aansluit bij de herijking van de PRS. Doel van deze startnotitie is om de hoofdlijnen van het 
programma oriënterend te bespreken in GS en PS, zowel over inhoud als over proces.  
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2. Inhoud 
 

2.1 Context beleid en uitvoering Fysieke Leefomgeving  
Net als in de afgelopen periode liggen het Integraal Gebiedsprogramma 2012-2019 (IGP) en het 
vervolg op het  RAP, het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) in elkaars 
verlengde: het IGP is een investeringsbudget met als hoofddoel het verbinden van doelen bij 
gebiedsontwikkeling, het Innovatieprogramma gaat over het hòe en verbindt daartoe 
maatschappelijke opgaven aan actuele ruimtelijke casussen. Beide programma’s werken vanuit de 
intentie om sneller en beter de ruimtelijke belangen van de provincie te behartigen. Het 
Innovatieprogramma krijgt daarbij voor de komende fase als extra doelstelling het vernieuwen 
(innoveren) van het ruimtelijk instrumentarium en rollen en werkwijzen, om efficiënt voor te kunnen 
sorteren op het werken onder de omgevingswet.  

 
Het programma richt zich primair op maatschappelijke opgaven met een fysieke component die 
raken aan een provinciaal belang, waarvan we op dit moment nog niet precies weten hóe we het aan 
moeten pakken, omdat de traditionele ruimtelijke ordeningsinstrumenten en de traditionele rol en 
gedragspatronen geen passend antwoord lijken te bieden. De bijbehorende casussen komen uit de 
actualiteit. Dergelijke opgaven zijn onder meer genoemd in de adviezen van de PCL en de ARK, de 
evaluatie van het Eiland van Schalkwijk en komen voort uit diverse netwerken in het fysieke domein 
waarbinnen de provincie actief is. Enkele opvallende voorbeelden zijn: 
Waardevaste landschappen: Op het snijvlak van een economisch gezond (vitaal) platteland en de 
schat aan landschappen die onze provincie kent, bevindt zich een toenemend aantal vraagstukken: 
van vrijkomende agrarische bebouwing, de kans voor natuurontwikkeling in de groene contour en de 
grote wateropgaven tot aan de enorme opgave rond en effecten van de energietransitie. Ook staat 
het landschap onder druk door de recreatieve druk (denk aan Amelisweerd, Vathorst Noord en 
Haarzuilens) en door de afnemende financiële draagkracht van de landbouw om het landschap te 
onderhouden. Hoe behouden en vergroten we, met alle betrokken gebruikers, de kwaliteit van het 
vestigingsklimaat in het landelijk gebied? 
Bodemdaling / Veenweidengebied: Bodemdaling is een vraagstuk apart in de overkoepelende 
opgave van het waardevaste grondgebruik, omdat we daar onvermijdelijk en op niet al te lange 
termijn een voorzienbare transitie in gaan. Hoe komen we aan een gedragen ‘vlek op de horizon’, of 
op weg naar een ‘volhoudbaar’ landschap en gebiedsfuncties? Panorama Veenweide, de verkenning 
die gedaan is vanuit het RAP.2 2012- 2015, geeft aan dat gedifferentieerd beleid nodig is. Hoe doe je 
dat bij zo’n complex vraagstuk dat een lange adem vergt? Wat moeten en kunnen we nu? En hoe stel 
je daarbij het gebied – en participatie van burgers, landbouw en bedrijfsleven - centraal? 
De energietransitie in het fysieke domein: 
De traditionele ruimtelijke ordening beschouwt de energieopgave als een nieuwe opgave, die vooral 
goed ingepast moet worden. Maar wat gebeurt er als we de energietransitie en de opwekking van 
duurzame energie als leidraad voor gebiedsontwikkeling nemen? Welke eisen stellen 
gebiedsgebruikers, beheerders en eigenaren daarbij aan de ontwikkeling? En hoe verhoudt zich dat 
tot de overige provinciale ambities in het fysieke domein?  
Knooppuntontwikkeling: De bereikbaarheid van de Utrechtse regio is goed maar fragiel. Veel 
ruimtelijke ontwikkelingen zijn gepland buiten de invloedssfeer van knooppunten (m.n. stations). Om 
de Utrechtse regio op termijn bereikbaar te houden is het volgens onder meer de vorige adviseur 
ruimtelijke kwaliteit en het college van rijksadviseurs onontbeerlijk om in te zetten op 
knooppuntontwikkeling. Ook in de PRS en de Mobiliteitsvisie wordt het belang van multimodale 
knooppunten genoemd. Hoe zorgen we nu voor een goede afstemming tussen ruimtelijke 
activiteiten en het bestaande, multimodale infrastructurele netwerk? Hoe verbinden we, in een 
samenhangend en logisch netwerk van gebruikers, eigenaren, beheerders en experts, de 
vervoerswaarden, economische waarden en verblijfswaarden in en om deze knooppunten op zo’n 
manier dat er optimaal gebruik van de knooppunten wordt gemaakt? 
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Klimaatadaptatie / leefbaarheid in bebouwd gebied: In de Nationale adaptatiestrategie die in 2016 
het licht ziet, zetten de gezamenlijke overheden duidelijk op een rijtje wat ze tussen 2020 en 2050 
voor elkaar moeten krijgen om calamiteiten te kunnen weerstaan. Het Deltaprogramma zet 
waterveiligheid, zoetwatervoorziening en water robuust inrichten al op de agenda en voorziet in 
maatregelen. De Nationale adaptatiestrategie agendeert hiernaast onder meer effecten van 
klimaatverandering op recreatie, natuur en gezondheid, zodat deze thema’s in de omgevingsvisies en 
beleidsplannen van decentrale overheden kunnen worden uitgewerkt. Hoe we (provincie, 
gemeenten en waterschappen) dat mèt de gebiedsgebruikers tot stand gaan brengen, is nog wel de 
vraag… 
Uitnodigend ruimtelijk beleid: In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat het schrappen van regels 
en het bieden van ruimte alleen niet voldoende is om een gewenste maatschappelijke beweging op 
gang te brengen (groene contouren, kernranden, Eiland van Schalkwijk, zie ook evaluatie RAP2). Hoe 
krijgen we met onze netwerkpartijen de uitnodigingsplanologie en intensieve interactie en 
participatie in het fysieke domein uit de experimentele sfeer? 
 
Bij al deze vraagstukken valt één ding op: beantwoording van de ‘hoe’ vraag is noodzakelijk om het 
eindbeeld, het ‘wat’ scherp te krijgen. Dit kenmerkt de kentering in het werken aan de fysieke 
leefomgeving: we gaan steeds meer van einddoel gedreven werkwijze naar een proces gestuurde 
aanpak, waarbij de deelnemers gezamenlijk het eindresultaat bepalen.    
 

2.2 Doelstelling en resultaten Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 
Het programma kent een dubbele doelstelling, waarmee zowel de ontwikkeling als de borging van 
nieuwe instrumenten en werkwijzen nagestreefd wordt: 
   
Programmadoel 1 
Het versnellen en verbeteren van beleidsrealisatie door middel van een kwalitatieve impuls aan het 
werken aan de fysieke leefomgeving, waarbij we in actuele casussen anticiperen op de veranderende 
samenleving en het werken met de omgevingswet. Het gaat daarbij vooral om  maatschappelijke 
opgaven met een fysieke component die raken aan een provinciaal belang, waar de traditionele 
ruimtelijke ordeningsinstrumenten en de traditionele rol en gedragspatronen geen passend 
antwoord op bieden.  

 
Programmadoel 2 
Valoriseren van de betreffende werkwijzen, rollen en instrumenten in de provinciale organisatie 
(ambtelijk en bestuurlijk) en in de betrokken netwerken. 
 
Resultaten (SMART) en borging van de output: Over drie jaar heeft het IFL ertoe geleid dat binnen ten 
minste acht grote maatschappelijke vraagstukken ten minste twaalf casussen een stap verder 
richting realisatie zijn gebracht, waarbij bij tenminste zes  van deze casussen borging en inbedding 
van de gebruikte werkwijzen, rollen en instrumenten in de provinciale structuur en netwerken heeft 
plaats gevonden. Bij alle casussen is gewerkt in een netwerk van omgevingspartijen (gebruikers, 
bewoners, beheerders), experts van kennisinstellingen en uit het bedrijfsleven en één of enkele 
innovatoren.  
Overige SMARTdoelen worden per maatschappelijke opgave en per casus concreter gemaakt. 
 

2.3 Criteria 
In het programmaplan wordt, in de lijn van de voorbeelden hierboven, een aantal bekende 
maatschappelijke opgaven beschreven waarvan we nu nog niet van weten hoe we bij de vlek op de 
horizon moeten komen. Binnen deze opgaven worden actuele casussen uitgewerkt, waarin we met 
de betrokken stakeholders samen werken aan een  passend eindresultaat. De casussen zijn nu dus 
nog niet (alle) bekend, de actualiteit levert ze aan. Wel worden de casussen op basis van een vaste 
set criteria geselecteerd: 
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1. De casus raakt aan een provinciaal belang en heeft effect op de fysieke leefomgeving. 
2. Inzet van de provincie doet er toe: zonder inzet laten we provinciale doelen liggen en/of 

krijgt het project geen voortgang. 
3. Binnen het huidige instrumentarium en rollen/verhoudingen weten we nog niet hoe we 

het efficiënt aan kunnen pakken  
4. Er zijn meerdere partijen in beeld met wie de casus gezamenlijk opgepakt wordt en de rol 

en inzet van provincie Utrecht wordt gedragen door de andere deelnemende partijen. 
5. Resultaten en/of werkwijzen van de casus dienen reproduceerbaar te zijn, zowel binnen 

de provinciale organisatie als voor derden (we moeten er iets van leren). 
 

 
 
 

Uit de Evaluatie RAP 2 / Evaluatie Eiland van Schalkwijk over het samenwerken 
aan Uitnodigend Ruimtelijk Beleid: 

 

Het werken aan de voorkant  

[….Noodzakelijk is …] een kleine groep frontrunners die daarvoor alle ruimte krijgt; … die 
elkaars taal spreken en verstaan, elkaar vertrouwen en die niet zijn opgegroeid in een 
risicomijdende vinkjescultuur. Die ook volstrekt open samen kunnen constateren dat ze 
soms even niet weten ‘hoe nu verder’. Hun kracht is dat ze meer doen dan gewoon hun 
werk: ze gaan actief op zoek naar dat wat nodig is en ontlenen daar ook hun motivatie 
aan. De steun van leidinggevenden en bestuurders die als vaandeldrager willen 
optreden is daarbij onontbeerlijk.   
 
Belangrijke les van het eiland is dat overheden bestuurlijk én ambtelijk veel tijd en 
energie in het proces moeten steken dat leidt naar deze nieuwe vorm van 
gebiedsontwikkeling. Uitnodigen betekent dus absoluut niet achterover leunen. Het vergt 
juist veel werk voor én achter de schermen, vooraan in het gebiedsproces. Alleen zo kan 
dat proces adequaat worden gefaciliteerd.   
 
Daarbij moet de verleiding worden weerstaan om te veel te sturen op projectniveau en 
op concrete acties. Het blijft zaak vooral te focussen op het ‘openingsbod’ (de 
gezamenlijke visie en ambities, het waarom) en niet op het ‘eindbod’ (de afzonderlijke 
projecten en producten, het hoe).  Wel is het zaak tijdig mogelijke belemmeringen voor 
projecten en producten in beeld te brengen.   
 
Gelijkgezindheid blijkt de kracht van de samenwerking van de drie overheden; volledige 
gelijkwaardigheid is de bijbehorende valkuil. En inderdaad: het samen optrekken stond 
vanaf het begin zo fier in het vaandel dat overheden dreigden te vergeten dat dit niet 
altijd hoeft te betekenen dat je ook altijd alles samen moet doen. Inmiddels weten 
overheden elkaars krachten, instrumenten en netwerken [op het Eiland van Schalkwijk] 
uitstekend te benutten. 

 



Startnotitie IFL 6 
 

3. Proces, sturing en organisatie  
“De overheid wordt steeds minder een alles van bovenaf bepalende spelverdeler en steeds meer een gelijkwaardige speler 
tussen andere maatschappelijke spelers in netwerken van bedrijven en kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en 
inwoners. In onze aanpak en uitvoering hebben wij een belangrijke coördinerende rol waarin wij partijen aan elkaar 
verbinden. We hebben vertrouwen in de samenleving, in de kracht van mensen, en leggen daarom meer nadruk op de 
eigen verantwoordelijkheid en ruimte voor ondernemerschap. Dit sluit niet uit dat wij voor daadkracht zorgen en daar waar 
nodig een regisserende rol pakken om regionale vraagstukken op te lossen.” In Verbinding - Coalitieakkoord 2015-2019  

 
3.1 Algemeen 

Het Innovatieprogramma kent, door de dubbele doelstelling, een tweeledige focus: we werken op 
een vernieuwende wijze en in samenspraak met onze externe partners aan maatschappelijke 
vraagstukken die daarom vragen, en wij willen deze manier van werken en de bijbehorende 
instrumenten duurzaam borgen in de provinciale organisatie en -netwerken. Dat betekent dat per 
maatschappelijk vraagstuk aan tenminste één actuele casus (liefst meerdere) wordt gewerkt, en dat 
iedere casus tenminste één ambtelijke trekker (liefst meerdere) vanuit de provinciale organisatie 
kent.  
 
Ook is het relevant dat het bestuur vroegtijdig betrokken is bij de inzet van werkwijzen en 
instrumenten. Voor het College van Gedeputeerde Staten is dit een logische gedachte: het 
programma richt zich op de werkwijzen en in te zetten instrumenten in het fysieke domein. Vanuit de 
maatschappelijke vraagstukken gaan de diverse bijbehorende casussen ook al over uitvoering en dit 
wordt vorm gegeven met de betrokken stakeholders en inzet van enkele innovatoren die buiten de 
gebaande paden van het maatschappelijk vraagstuk kunnen denken. Het programma wordt ambtelijk 
aangestuurd door de programmamanager, bestuurlijk door de gedeputeerde RO. Voor vraagstukken 
die portefeuilleoverstijgend zijn, wordt vanzelfsprekend intensief samengewerkt met de betrokken 
portefeuillehouders. Algemene koersbepaling, informatiedeling en advisering aan de betrokken 
actoren in de netwerken rond de casussen vindt plaats in de zogenaamde  innovatiebijeenkomsten, 
waar de betrokken portefeuillehouders een actieve rol in kunnen spelen. 
 
Voor Statenleden is enige betrokkenheid bij het programma echter ook relevant, gezien de conclusie 
die al eerder getrokken is in deze startnotitie: bij een steeds groter aantal maatschappelijke 
vraagstukken is beantwoording van de ‘hoe’ vraag noodzakelijk om het eindbeeld, het ‘wat’ scherp te 
krijgen. Om met de betrokken actoren het eindbeeld in te vullen, zal beleid en uitvoering steeds 
meer samen opgaan: denk bijvoorbeeld aan een vraagstuk als bodemdaling waarbij je mèt de 
gebiedsbewoners en -gebruikers gezamenlijk een passend toekomstbeeld – en het bijbehorende 
beleid - wilt realiseren. Of aan drie gemeenten die gezamenlijk en mèt ons willen werken aan een 
omgevingsvisie: in het proces zal de inhoud steeds meer vorm gaan krijgen.  
Betrokkenheid van Statenleden kan op verschillende manieren ingevuld worden: op traditionele 
wijze via de reguliere besluitvormingsprocessen, via de BOBbijeenkomsten en via directe deelname 
aan de innovatiebijeenkomsten die vanuit het programma georganiseerd worden.  
    
 

3.2 De spin in het web: het Kompas en haar innovatiebijeenkomsten 
Ten minste vier keer per jaar vindt er een bijeenkomst plaats van het zogenaamde Kompas: een 
richting gevend orgaan met een vaste kern van de gedeputeerde RO en enkele andere leden (bv 
koplopers uit de triple helix, eventueel de adviseur ruimtelijke kwaliteit, leden van de PCL, de EBU, ..), 
die afhankelijk van het onderwerp aangevuld wordt met de andere portefeuillehouders en een 
klankbordgroep van experts, inspiratoren en stakeholders. Ook Statenleden kunnen hiervoor 
gevraagd worden.  
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Het Kompas buigt zich per bijeenkomst over een maatschappelijk vraagstuk en de bijbehorende 
casus(sen), verdiept zich in de aanpak en kan inspiratie leveren voor de inzet van instrumenten en 
werkwijzen. Het Kompas kan ook opgaven en casussen agenderen en maakt daarbij gebruik van 
informatie uit diverse bronnen, zoals: 
 
- De PCL en haar adviezen (Leefbaarheid/gezondheid, gezonde mobiliteit, leegkomend 

agrarisch vastgoed, …) 
- De adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en diens adviezen (knooppuntontwikkeling, groen/blauwe 

verbindingen in de stad, landelijk gebied, kernrandzones, energietransitie, …) 
-  Informatie en netwerken van de Economic Board Utrecht (EBU), zoals bv de Groene Etalage 
- Evaluatie RAP2 en diens producten, zoals de evaluatie van het Eiland van Schalkwijk 
-  Externe bronnen, zoals relevante PBL rapportages, publicaties van derden, … 
-  Landschapscafé’s – netwerkbijeenkomsten met gemiddeld 60 externe deelnemers, 
professionals uit de triple helix op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling 
- De jaarlijkse dag van de ruimtelijke kwaliteit, bezocht door ca. 160 van deze professionals 
- Gebiedsgerichte participatie sessies en/of thema gerichte participatiesessies 
 
Tijdens deze innovatiebijeenkomsten wordt, aan de hand van actuele casussen binnen één 
maatschappelijke opgave, met interne en externe experts en betrokkenen gezocht naar de meest 
optimale inzet van rollen en instrumenten. Hiertoe kan geput worden uit een instrumentenbox of 
gereedschapskist en er kunnen nieuwe instrumenten ontwikkeld worden. Het kan daarbij gaan om  
combinaties van faciliterende instrumenten (netwerkactiviteiten, verbindend onderhandelen 
(Mutual Gains Approach), procesleiding, levering procesondersteuning, inzet van projectleiders en 
deskundigen) en ruimtelijke, wettelijke instrumenten. Een sterke  focus ligt echter bij instrumenten 
die bijdragen aan integraal werken vanuit de maatschappelijke opgave en die we nog niet regulier 
inzetten (en deels wellicht zelfs nog niet kennen of gaandeweg ontwikkelen), zoals: 

 Innovatienetwerken, denktanks en expertsessies,  

 Ontwerpateliers, met experts, stakeholders, gebiedsgebruikers  

 Prijsvragen, bv ter bevordering van het gebruik van de kwaliteitsgidsen bij 
ontwikkelingen in het landelijk gebied,  

 Innovatieteams of innovatie aanjagers,  

 Inzet van het Innovatieberaad van de Rijks Innovatie Estafette of een vergelijkbaar 
comité, bestaande uit de top van het bedrijfsleven, de overheid en wetenschap,  

 leergebieden en – gebiedsontwikkeling,  

 samenwerken in zg ‘leaderless networks’ en allianties (zoals Utrecht Science Park),  

 participatietrajecten: passende en duurzame burger-, bedrijfs- en overheidsparticipatie 
rondom de diverse provinciale belangen, gebiedsontwikkelingen en thema’s  

 … 
 

3.3 Valorisatie 
Het programma levert via de casussen een palet aan attituden, rolinvullingen, werkwijzen en 
instrumenten die passen bij de actuele vraagstukken in het fysieke domein. Welke dat zijn, is nu nog 
lastig te benoemen. Gaandeweg het programma zal een overzicht ontstaan van best practices, die 
intern en extern tot gemeengoed kunnen worden in programma’s en netwerken. Deze valorisatie 
(borging en integratie) van de succesvolle werkwijzen en instrumenten vindt plaats in een aantal 
trajecten, zoals: 
Extern via de bestaande netwerken, de Landschapscafé’s en de Dag van de ruimtelijke kwaliteit 
Intern binnen bestaande en in ontwikkeling zijnde programma’s en via het Traject Invoering 
Omgevingswet.  
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Het Innovatieprogramma is nadrukkelijk een programma om van te leren en dat betekent dat er ook 
minder succesvolle aanpakken toegepast kunnen worden. Dit wordt goed gemonitord zodat tijdig 
bijgestuurd kan worden. Tevens vindt er jaarlijks een evaluatie plaats van de activiteiten van het 
programma. Deze evaluatie biedt input aan ondermeer het Traject Invoering Omgevingswet. Het 
programma staat los van het formele Traject Invoering Omgevingswet. Wel zullen de resultaten van 
het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving nauwgezet gevolgd worden vanuit dit programma en 
zullen aandachtspunten verwerkt worden in dit Traject.   
 

3.4 Overige informatie 
Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving loopt van 2016 tot 2019. Het budget is voorzien op 
circa €400.000,- per jaar. Het IFL beslaat de hele provincie Utrecht, met oog voor een grens-
ontkennende aanpak. 




