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Opmaat 
De Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2012 - 2028 (PRS) geeft gemeenten veel ruimte om eigen afwegingen 

te maken in het ruimtelijk domein, met als doel als overheden samen te streven naar (nog) meer ruimtelijke 

kwaliteit. We verwachten wel dat gemeenten hun eigen keuzes goed onderbouwen. Daarom staan er in de PRS 

veel termen zoals “aandacht vragen voor”, “rekening houden met” of “een visie ontwikkelen op”. Maar wat we 

daarmee precies bedoelen was ook ons zelf vaak nog niet echt helder. Een visie op de kernrandzones 

bijvoorbeeld. Wat zou zo’n visie moeten behelzen? Kunnen en willen gemeenten sowieso wat met het fenomeen 

kernrandzone? Moeten we ze dan handvatten bieden voor het opstellen van zo’n visie? Zo ja, welke? 

Kernrandzones is een van de voorbeelden van ‘open einden’ waarvan we bij het opstellen van de PRS wisten dat 

‘we’ er iets mee moesten. Ook dienden zich nieuwe thema’s aan die een extra verdiepingsslag nodig hadden, 

zoals de kantorenleegstand en de inpassing van duurzame energie. En moeten we de werk- en bestuurscultuur in 

het ruimtelijk domein verder door ontwikkelen naar uitnodigingsplanologie? Zo ja, wat is daar voor nodig? 

 

Het Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 (RAP.2) ademt hecht met de PRS. Het adresseert de belangrijkste 

vragen, kwesties en thema’s uit die PRS in 16 projecten. Een aantal daarvan heeft wortels in het eerste Ruimtelijk 

Actieprogramma 2008-2011, zoals de Stimulering van het gebruik van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

en het Eiland van Schalkwijk. 

Handen en Voeten 
Om droogzwemmen en navelstaren in eigen huis te voorkomen zijn die 16 projecten zoveel mogelijk geënt op, en 

gevoed en verrijkt door de praktijk, aan de hand van actuele kwesties en vraagstukken. Samen leren door samen 

aan de slag te gaan dus, samen tackelen wat je tegenkomt en samen komen tot een vernieuwende aanpak. Zo is 

de handreiking voor de Kernrandzones tot stand gekomen met een aantal gemeenten, op basis van door hen 

aangereikte pilots. Dat geldt voor meer projecten, zoals de Inpassing van Duurzame Energie en Nieuwe Stallen 

met Kwaliteit. 

De waaier van 16 projecten is prachtig breed. Focus aanbrengen en concreet maken betekende per project eigen 

maatwerk. Van het ‘proefdraaien’ met erfconsulenten bij (kleinschalige) ontwikkelingen in het landelijk gebied tot 

en met het hoe om te gaan met leegstaande kantoren en hoe voor te sorteren op een thematische Structuurvisie 

Kantoren. Rode draad in dit uitermate diverse en brede geheel blijkt het feit dat via het RAP.2 procesgeld 

beschikbaar is. Dit heeft in veel projecten en bij veel partijen gezorgd voor extra inzet en energie. Een door de 

provincie vaak bescheiden ingezet financieel RAP-bindmiddel met in de praktijk heel veel effect.  

De Oogst 

Resultaten 
Ook hier is de waaier breed. Een paar voorbeelden. Handreikingen, in tastbare vorm of in de vorm van een site 

die initiatiefnemers en gemeenten verder op weg helpt. Zoals de menukaart Food Valley die particulieren de weg 

wijst bij bedrijfstransformaties. De brochure Innovatieve Stallen geeft veehouders die willen innoveren praktische 

handvaten voor wat te doen en waar aan te kloppen. Het voor iedereen die daar mee te maken krijgt duidelijk 

maken van de (spel)regels rond de EHS. De Buitenplaatsenladder, die eigenaren van buitenplaatsen helpt om tot 

een goed, economisch en planologisch onderbouwd ontwikkelplan te komen. Een inspiratiegids die helpt een 

infrastructuurproject tot meer te maken dan dat: Infrastructuur plus Omgeving. De Projectencompetitie die 

initiatieven ‘van onderop’ beloont met een stevige financiële steun in de rug. Reflecties in de Evaluatie Eiland van 

Schalkwijk die nopen tot fundamenteel nadenken over rollen en verantwoordelijkheden. Over wat zeker te doen, 

maar ook over wat te laten.  

Bijlage 1 geeft een beknopt overzicht van de projectresultaten van het RAP.2. Veel projecten zijn vorig jaar al 

afgerond. Zij komen ruim voor het voetlicht in de Voortgangsrapportage over 2014. Deze is als Bijlage 2 

bijgevoegd. 

Middelen 
In het vorige Coalitieakkoord 2011-2015 is voor de uitvoering van de Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) structureel 

€ 2,0 mln. per jaar beschikbaar gesteld. Ook is € 2,0 mln. (structureel) per jaar beschikbaar voor integrale 

gebiedsontwikkeling in het kader van het Integraal Gebiedsprogramma (IGP). Met het besluit van PS op 2 juli 
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2012 zijn beide budgetten samengevoegd tot € 4,0 mln. per jaar. In de periode 2012 - 2015 was voor het RAP.2 

in totaal € 2,2 mln beschikbaar. De inzet van deze middelen is als volgt over de 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 volgt: 

 

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, eveneens via een bestemmingsresultaat bij de 

jaarrekening, in 2015 opnieuw beschikbaar gesteld voor de projectencompetitie in het kader van het project 

Stimulering Gebruik Kwaliteitsgidsen Utrechtse Landschappen. 

 

Het Ruimtelijk Actieprogramma is opgenomen in de Algemene Subsidieverordening van de provincie. Om 

daadwerkelijk middelen met behulp van het instrument subsidie in te kunnen zetten is een Uitvoeringsverordening 

nodig. Daarom is eind 2012 de Uitvoeringsverordening Ruimtelijk Actieprogramma 2012-2015 vastgesteld door 

GS. Deze Uitvoeringsverordening is eind 2014 herzien ten behoeve van de hiervoor genoemde 

projectencompetitie.  

Communicatie 
Het RAP.2 heeft in 2012 gefungeerd als pilot voor de nieuwe manier van communiceren van de provincie 

(‘Omgevingsgericht Communiceren’). ‘Weten wat er speelt’ (omgevingsbewust werken) en het ‘daar op inspelen’ 

(signaleren, betekenis geven, beleid verbinden) staan daarbij centraal. Communicatieactiviteiten komen in het 

hart te staan van projecten en zijn integraal onderdeel van de projectaanpak. Deze werkwijze sluit naadloos aan 

bij de manier van werken in het RAP.2 om, samen met alle betrokken, inhoud te geven aan het programma. 

Binnen de projecten is de omgeving heel bewust betrokken bij de tot standkoming van de projectresultaten. 

Inmiddels wordt ‘Omgevingsgericht Communiceren’ steeds meer gemeengoed binnen de provincie Utrecht.  

 

Communicatie maakte dus integraal deel uit van het programma. Communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven, 

een website en Wiki en artikelen in onder andere het PUMagazine vormden daar onderdeel van. Deze hebben 

een goed bereik gehad. Een paar projecten, waaronder Kantorenaanpak en Eiland van Schalkwijk, hebben brede 

belangstelling van de buitenwereld gewekt. Er is veel over gepubliceerd door de landelijke (vak)pers. 

 

Er zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd. Deze hadden bij de start van RAP 2 vooral als doel om, samen en  

in dialoog met de belangrijkste stakeholders aan de vele projecten en producten te werken. In een latere fase 

stond het samen bespreken en aanscherpen van de resultaten voorop. In de slotfase is een ‘serious game’ 

gespeeld. Daarmee zijn gemeenten, een heel belangrijke doelgroep van RAP.2, vertrouwd gemaakt met het 

werken met de diverse handleidingen.  

De landschapscafés van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit zijn gebruikt om de RAP-projecten te positioneren en 

te verdiepen. En last but not least, excursies tijdens de Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit 2014 naar gebieden waar 

wordt gewerkt aan concrete RAP-projecten en casussen, hebben geleid tot (over)volle bussen, levendige 

discussies en veel waardering van externen voor wat de provincie met het RAP 2 op de rails zet. . 

Conclusies 
Uit de evaluatie van het RAP.1 bleek al dat het Ruimtelijk Actieprogramma leidde tot versnelling van de realisatie 

van beleid. De evaluatie van het RAP.2 versterkt dit beeld. Thema’s en vraagstukken uit de PRS die verdieping 

en het beter door iedereen in de vingers krijgen nodig hadden zijn goed opgepakt en stevig op de rails gezet. Ook 

RAP.2 heeft zijn dienst dus meer dan bewezen. Maar toch zijn we er daarmee niet. RAP.2 heeft zich vooral 
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gericht op producten met een kop en een staart. Op vaak letterlijke concrete handreikingen die vooral gericht 

waren op, en geschreven voor onze partners in het ruimtelijk werkveld. Maar de wereld gaat door, het 

(maatschappelijk) veld wordt steeds breder en sommige opgaven zijn zo veelomvattend dat ze een andere 

benadering nodig hebben: 

 

 Nieuwe vraagstukken; De samenleving verandert, nieuwe maatschappelijke vraagstukken dienen zich 

aan. In de Voortgangsrapportage van het RAP.2 over 2014 is al een aantal van die nieuwe thema’s 

benoemd: Gezonde stad, Dynamisch Landelijk Gebied, Energietransitie, Zelforganisatie en de 

Netwerksamenleving. De rapportage constateert dat deze vraagstukken complexer worden, meer 

partijen raken en dat ontwikkelingen steeds sneller gaan en ongewisser worden. De huidige werkwijzen 

en instrumenten zijn daarvoor niet altijd meer voldoende toegerust. Vernieuwing van de manier van 

werken is en blijft nodig.  

 

 Nieuwe rollen; Ook de verhoudingen in het ruimtelijk werkveld veranderen. De maatschappij wil meer 

duidelijkheid en regie, maar heeft ook behoefte aan meer ruimte voor eigen initiatief. Een transparante, 

duidelijke en meer uitnodigende manier van samenwerken is nodig. Traditionele rollen en rolverdelingen 

zijn daarbij niet meer overal werkbaar. Dit vraagt om vernieuwing van de samenwerking in het ruimtelijk 

werkveld en om vernieuwing van de manier van werken. 

 

 Omgevingsvisie; De grotere complexiteit en integraliteit van vraagstukken en de nieuwe rolverhouding 

zijn ook door de wetgever onderkend. Zij krijgen een plek in de Omgevingswet, die in 2018 in moet 

gaan. De aan de wet gekoppelde Omgevingsvisie zal ook een verandering van de manier van werken 

met zich meebrengen. Integraal werken aan de fysieke leefomgeving vraagt om nieuwe competenties. 

Het verdient aanbeveling de provincie Utrecht in volledige breedte hierop voor te bereiden en deze 

competenties te ontwikkelen. 

 

Een nieuw programma zou daarom in moeten spelen op deze nieuwe werkelijkheid. Het zou zich daarbij moeten 

richten op ‘Vernieuwen en Verbinden’, om als provincie nu en in de toekomst adequaat met veranderingen om te 

kunnen gaan. Of zoals in het Coalitieakkoord In Verbinding 2015-2019 is omschreven: 

 

“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.”  

  



 
 
 
 

7 
 

Bijlage 1 Projectresultaten 
 

Toekomstverkenning Bodemdalingsgevoelig gebied 

De eindrapportage van de eerste fase van die toekomstverkenning kunt u lezen op: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/277350/eindrapport_toekomstverkenning_bodemdaling_fase_1.pdf. De tweede fase van 

de verkenning focust vooral op adaptaties en kleinschalige transities in gebieden. Zie daarvoor: 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/dossier-algemeen-0/kockengen-waterproof/.  

Duidelijk is dat (het proberen voor te sorteren op) oplossingen om bodemdaling in de veenweidegebieden te 

remmen alle hands on deck betekent. Maar wordt de urgentie die wij inmiddels voelen wel voldoende gedeeld? 

Hoe pakken we gezamenlijk dit complexe vraagstuk op? Hoe vertalen we het (h)erkennen wat ons in de toekomst 

te wachten kan staan naar concrete maatregelen in ons hier en nu? Welke stappen moeten we zetten? Dit 

‘dossier’ kunnen we met RAP 2 absoluut niet sluiten.  

 

Inpassing Duurzame Energie 

Het zelfde geldt voor Duurzame Energie. De resultaten van dit project leest u op: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/273690/handreiking_duurzame_energie_ruimtelijk_ingepast.pdf  

De opgave is inmiddels breder, van inpassing naar transitie.  

 

Duurzame Toekomst Buitenplaatsen 

De Leidraad Behoud door Ontwikkeling op Historische Buitenplaatsen is te lezen op: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/28951 

3/de_leidraad_behoud_door_ontwikkeling_op_historische_buitenplaatsen_juli_2014.pdf  Hij helpt eigenaren van 

buitenplaatsen en gemeenten om samen tot een goed economisch en planologisch onderbouwd ontwikkelplan 

voor buitenplaatsen te komen 

 

Aanpak Kantorenmarkt 

De provincie heeft een kantorenaanpak opgesteld. Die aanpak bestaat uit twee sporen. Een sturend spoor, 

waarin het maken van harde keuzes voor locaties en inzet van RO-instrumentarium centraal staat. En een 

faciliterend spoor dat zich richt op de communicatie, het aanjagen en faciliteren van herbestemming en de 

transformatie van bestaande locaties. Rap 2 heeft het sturend spoor gefaciliteerd.  

 

In 2014 is een start gemaakt met implementatie van dat sturende spoor: er is een Thematische Structuurvisie 

Kantoren in ontwerp vastgesteld. Na de terinzage legging van dit ontwerp is besloten eerst een actualiserend 

onderzoek uit te voeren, voor vaststelling van de TSK. Het kantorenonderzoek 2015 wordt gericht op de raming 

van de vraag naar kantoormeters t/m 2027 en zal deze afzetten tegen het beschikbaar aanbod. In de 

vraagraming is onder andere rekening gehouden met ontwikkelingen in werkgelegenheid (bevolkingsgroei, 

verhuisbewegingen binnen en tussen provincies, oprichting/opheffing van bedrijven ) en de kantoorquotiënt 

(aantal m2 per werknemer). In de vraag-aanbod-confrontatie is goede ruimtelijke ordening gehanteerd en is de 

filosofie van de ladder van duurzame verstedelijking toegepast. Dat betekent dat – anders dan tot nu toe 

gebruikelijk in modelmatige benaderingen - niet alle vraag automatisch tot nieuwbouwbehoefte heeft geleid. De 

vraag naar kantoorruimte kan immers ook landen in de bestaande voorraad, waarbij op bestaande leegstaande 

plekken sloop/nieuwbouw of vernieuwing kan plaatsvinden. De uiteindelijke behoefte aan nieuwe kantoormeters 

(plancapaciteit) is berekend na verrekening van het bestaande aanbod. De inzichten die dit heeft opgeleverd zijn 

verwerkt in de TSK, die begin 2016 ter vaststelling aan de Staten wordt aangeboden. 

 

Inpassing Infrastructuur 

De resultaten daarvan leest u op https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/inpassing/ 

Infrastructuur en Omgeving heeft onder meer tot een prachtig resultaat geleid bij de verbreding van het 

Lekkanaal. Het omgevingsbewust handelen staat daardoor, mede dankzij dit project, extra scherp op ons 

netvlies.   

 

Ruimtelijke Agenda Gemeenten 

Provincie en gemeenten hebben daarin de gezamenlijke ambities verankerd op het vlak van ruimtelijke 

ontwikkeling, met de nadruk op acties die extra inzet of aandacht van beide overheden behoeven. Inmiddels zijn 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/277350/eindrapport_toekomstverkenning_bodemdaling_fase_1.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/277350/eindrapport_toekomstverkenning_bodemdaling_fase_1.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/dossier-algemeen-0/kockengen-waterproof/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273690/handreiking_duurzame_energie_ruimtelijk_ingepast.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273690/handreiking_duurzame_energie_ruimtelijk_ingepast.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/289513/de_leidraad_behoud_door_ontwikkeling_op_historische_buitenplaatsen_juli_2014.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/289513/de_leidraad_behoud_door_ontwikkeling_op_historische_buitenplaatsen_juli_2014.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/289513/de_leidraad_behoud_door_ontwikkeling_op_historische_buitenplaatsen_juli_2014.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/inpassing/
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met de meeste gemeenten ruimtelijke agenda’s vastgesteld. Met de resterende gemeenten zijn conceptagenda’s 

opgesteld die begin 2016 worden ondertekend.  

 

Nieuwe Functies op Vrijkomende Agrarische Bedrijfspercelen 

Een best wel ingewikkelde materie, waarvoor verdieping van de PRS en de PRV geboden was. Met als resultaat 

een handreiking  die gemeenten handvatten biedt om eigen afwegingen te maken, binnen de provinciale kaders: 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/277511/bnid-pu-handreiking-17424-181214-low.pdf .  

 

Handreiking Kwaliteit van Kernrandzones 

Dat geldt ook voor kernrandzones. De handreiking daarvoor helpt gemeenten bij het opstellen van een integrale 

visie op zo’n kernrandzone: http://www.kernrandzonesprovincieutrecht.nl/  

 

Stimuleren Gebruik Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen 

De Kwaliteitsgidsen zijn opgesteld in de fase van RAP 1. Ze zijn op diverse manieren onder de aandacht 

gebracht: onder andere door een bestuurlijk ambassadeuren en via workshops met gemeenten en 

adviesbureaus. De Kwaliteitsgids heeft inmiddels een brede bekendheid. Om deze bekendheid zo goed mogelijk 

blijvend in de praktijk te verankeren is een Voorbeeldenboek gemaakt: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/289512/borging_kernkwaliteiten_utrechtse_landschappen_voorbeeldenboek_1.pdf  

 

Extra energie is aangeboord met de Projectencompetitie. Hoofddoel daarvan was het stimuleren van concrete, op 

korte termijn door particulieren te realiseren projecten. Er zijn 19 projecten ingediend. Een onafhankelijke jury 

heeft daaruit drie prijswinnaars geselecteerd: https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-

onderwerpen/stimulering/gezamenlijke/ 

 

Ervenconsulentschap 

Dankzij het RAP.2 kunnen LEU/Welmon (full) proefdraaien met ervenconsulenten. Sinds 2013 zijn er twee aan de 

slag. Zie : https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/ervenconsulentschap/ . Zij helpen 

ondernemers in het landelijk gebied om tot meerwaarde te komen. Zij slaan ‘in het veld’ de brug tussen beleid en 

de praktijk.   

 

Handreiking EHS-Instrumenten 

De EHS: belangrijke maar ook best wel ingewikkelde materie. Met deels eigen provinciale bewegingsruimte, maar 

ook Europese regels en wetten waar niet aan getornd kan worden. Het project Handreiking EHS-Instrumenten 

maakt het beleid en de regels rond (ontwikkelingen in) de EHS duidelijk. Gemeenten weten daardoor beter hoe  

te handelen. Het project heeft als resultaat een nieuwe webtool: (http://ehs-wijzer.provincie-utrecht.nl/ ).  

 

Nieuwe Stallen met Kwaliteit  

Dit project heeft in 2014 via pilots in het licht gestaan van het zoeken naar oplossingen van concrete knelpunten 

op het gebied van bestemmingsplan en vergunningen. De resultaten kunt u lezen in een digitale brochure: 

https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/duurzame-

landbouw/?PagClsIdt=1279260#PagCls_1279260 

 

Visie op de Recreatiezone 

In dit project zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld.  

1. De webkaart recreatiezone: https://webkaart.provincie-

utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=8ad0a09c4a1ab785014a2f0fd93a0011  

2. De ambitiekaarten: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezones_amersfoort_28270114_29_282_29.pdf en 

https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezone_utrecht_28050314_29.pdf 

Ze verduidelijken initiatiefnemers en gemeenten welke (planologische) ruimte deze zones bieden. 

 

 

 

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/277511/bnid-pu-handreiking-17424-181214-low.pdf
http://www.kernrandzonesprovincieutrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/289512/borging_kernkwaliteiten_utrechtse_landschappen_voorbeeldenboek_1.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/289512/borging_kernkwaliteiten_utrechtse_landschappen_voorbeeldenboek_1.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/stimulering/gezamenlijke/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/stimulering/gezamenlijke/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/ervenconsulentschap/
http://ehs-wijzer.provincie-utrecht.nl/
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/duurzame-landbouw/?PagClsIdt=1279260#PagCls_1279260
https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/duurzame-landbouw/?PagClsIdt=1279260#PagCls_1279260
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=8ad0a09c4a1ab785014a2f0fd93a0011
https://webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app/Webkaart?bookmark=8ad0a09c4a1ab785014a2f0fd93a0011
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezones_amersfoort_28270114_29_282_29.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezones_amersfoort_28270114_29_282_29.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezone_utrecht_28050314_29.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/287810/ambitiekaart_recreatiezone_utrecht_28050314_29.pdf
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Visie op Food Valley 

Daarin lag de focus op het concreter maken van de PRS voor deze regio. Hoe verder na of met het 

reconstructieplan, schaalvergroting in de landbouw, vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, ruimte voor ruimte 

en wat al niet meer? Deze zoektocht met heel veel partners heeft geleid tot een Menukaart. De kaart biedt 

werkmethodes om agrarische bedrijfsvergroting te verbinden met het verbeteren van de leefomgeving. De 

Menukaart wordt in 2016 geïmplementeerd.  

 

Eiland van Schalkwijk 

Met dit project is via ‘uitnodigingsplanologie’ nader invulling gegeven aan gebiedsontwikkeling in een nieuwe 

realiteit. In 2014 is deze werkwijze geëvalueerd. De evaluatie beschrijft de bevindingen van het project Eiland van 

Schalkwijk: https://www.provincie-

utrecht.nl/publish/pages/273739/evaluatie_eiland_van_schalkwijk_januari_2015.pdf 

De evaluatie geeft, aan de hand van de samenwerking op het eiland, een aantal reflecties. Reflecties die het 

waard zijn om provinciebreed te verdiepen. Hoe doen we dat?  

 

  

https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273739/evaluatie_eiland_van_schalkwijk_januari_2015.pdf
https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/273739/evaluatie_eiland_van_schalkwijk_januari_2015.pdf
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