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Onderwerp Statenbrief: evaluatie en voornemen tot verlenging benoeming Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 1 december 2015 is Paul Roncken gestart als onafhankelijk adviseur ruimtelijk kwaliteit (ARK) van de 
provincie Utrecht. Hij is door GS voor een periode van twee jaar aangesteld, met de mogelijkheid van verlenging 
als er na twee jaar een positieve evaluatie ligt. 
 
Als college zijn wij positief over de huidige ARK. De productiviteit van deze ARK is groot, hij heeft diverse 
publicaties en nieuwsbrieven uitgebracht en neemt deel aan een aantal Kwaliteitsteams. Daarnaast betrekt hij 
actief zijn netwerk en zoekt verbinding met onderwijsinstellingen als de Hogeschool Utrecht en universiteiten. 
 
In het gesprek met de voorzitters van de commissie RGW is naar voren gekomen dat er geen behoefte is aan 
een uitgebreide evaluatie, maar dat de commissie vooral wil inhoudelijk wil worden geïnformeerd over de 
werkzaamheden tot nu toe en de voortgang van het programma van de ARK.  
 
Aanleiding en voorgeschiedenis 

Provinciale Staten (PS) hebben in 2008 structureel budget beschikbaar gesteld voor inzet op het vlak van 
ruimtelijke kwaliteit. Hier wordt sindsdien inhuur van een onafhankelijk, externe ARK en onderzoekskosten uit 
betaald. Paul Roncken de derde ARK van de provincie Utrecht.  
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. 
 
Essentie / samenvatting: 

Wij hebben Paul Roncken benoemd als onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit voor de periode van 1 
december 2015 tot 1 december 2017.  
Gezien de goede ervaringen met de huidige ARK hebben wij het voornemen uitgesproken om zijn benoeming 
met twee jaar te verlengen, tot 1 december 2019. Deze verlenging wordt door ons college geeffectueerd nadat de 
commissie RGW op 23 oktober 2017 een inhoudelijke evaluatie heeft gevoerd met de ARK.  
 
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 verlaagd van €150.000,- naar €120.000,- 
structureel per jaar. De verlenging van de benoeming van de ARK past binnen dit budget. Er blijft tevens een 
beperkt budget over voor onderzoek en communicatie. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Op 23 oktober 2017 zal Paul Roncken in een infosessie, voorafgaand aan de commissie RGW, u bijpraten over 
de voortgang van zijn programma. Deze infosessie is bedoeld als een inhoudelijke evaluatie op zijn 
werkzaamheden. 
De voorgenomen verlenging van zijn benoeming zullen wij effectueren door een besluit van ons college, nadat de 
inhoudelijke evaluatie van de Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit in de commissie RGW van 23 oktober 2017 heeft 
plaatsgevonden. 
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  

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


