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Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

In 2013 is het traject Ruimtelijke Agenda Gemeenten (RAG) gestart. Het doel van de RAG is om samen met 
gemeenten ruimtelijke opgaven te benoemen en gezamenlijke ruimtelijke belangen en ambities te realiseren. Dit 
brengt focus in de samenwerking. De kracht van de agenda zit in een vroegtijdige gezamenlijke integrale 
benadering van de opgaven waardoor opgaven efficiënt uitgevoerd kunnen worden en doelstellingen worden 
gerealiseerd. 
 
Aanleiding 
Tussen 2013 en 2017 is met alle gemeenten een RAG opgesteld. Daarmee is een eerste stap afgerond. Met het 
grootste deel van de gemeenten wordt al geruime tijd met de RAG samengewerkt. U wilt geïnformeerd worden 
over de voortgang van de Ruimtelijke Agenda’s. De voortgang is in beeld gebracht in bijgevoegde presentatie 
‘Ruimtelijke Agenda Gemeenten voortgang’. 
 
Voorgeschiedenis 
In 2008 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden met als motto ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. 
Het accent van de werkzaamheden verschoof met de wet naar afstemming in het voortraject van een 
gemeentelijke ruimtelijke opgave. Met gemeenten constateerden we dat het belangrijk is breder naar ruimtelijke 
opgaven te kijken en als partners samen te werken en samenhang aan te brengen in het ruimtelijk domein. Deze 
nieuwe manier van werken kreeg vorm in het traject Ruimtelijke Agenda Gemeenten.  
 
Essentie / samenvatting: 
Naast het inhoudelijk overzicht en de mogelijkheid samenwerkingsafspraken vast te leggen is de RAG vooral een 
werkwijze waarmee op het ruimtelijk domein een intensieve samenwerking is opgebouwd met gemeenten. De 
aandacht voor een ruimtelijke opgave is verschoven naar het voortraject en er vindt vroegtijdige verkenning plaats 
over doel, afwegingsruimte en beoogd resultaat wat zorgt voor een efficiënte uitvoering. 
 
Deze vorm van samenwerken wordt gewaardeerd door de gemeenten. Het is gelukt om met elke gemeente een 
RAG op te stellen en alleen de agenda met de gemeente Utrecht wordt nog bestuurlijk ondertekend. Dat 
resulteert in ongeveer 200 opgaven waarop we in meer of mindere mate samenwerken. Dit is een aantal waarin 
we samen met gemeenten focus aan kunnen brengen. In 2018 hebben wij daarom een aantal acties gepland om 
onze inzet en middelen beter te bundelen met als doel efficiënt en doelgerichte resultaten te behalen. Wij 



 

  

 

verwachten gemeenten te kunnen bedienen door de samenhang in opgaven in beeld te brengen en regionale 
samenwerking en bundeling te faciliteren. Ook willen wij afspraken maken op belangrijke onderwerpen met een 
relatief grote ruimtelijke consequentie zoals duurzame energie en klimaatadaptatie. 
 
De Omgevingswet speelt in op een veranderende maatschappij door zich te richten op vroegtijdige 
samenwerking. Wij constateren dat wij met de RAG al op deze manier werken. Omgevingswetproof avant la 
lettre. In dat licht is het interessant om te verkennen of de agenda breder kan groeien tot omgevingsagenda.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het in beeld brengen van de voortgang leren wij van de resultaten tot nu toe. Wij gebruiken de resultaten om 
de samenwerking met gemeenten verder te ontwikkelen. Gemeenten en provincie realiseren gezamenlijke doelen 
en ambities waarbij de meerwaarde zit in een vroegtijdige samenwerking en een brede integrale uitwerking dat 
zorgt voor efficiënte uitvoering en een betere ruimtelijke kwaliteit. 
 
Financiële consequenties 

geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Wij blijven intensief in contact met gemeenten en werken gericht samen aan het realiseren van gezamenlijke 
doelstellingen en ambities. De aangeven acties voor 2018 voeren wij uit en een maal in de twee jaar brengen wij 
u op de hoogte van de voortgang. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

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


