SAMENWERKEN MET GEMEENTEN
Inmiddels is het instrument Ruimtelijke Agenda Gemeenten
sinds 2013 in gebruik. Provinciale Staten heeft gevraagd om
eind 2017 de voortgang in beeld te brengen.
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RUIMTELIJKE AGENDA
GEMEENTEN VOORTGANG
2013-2017

DEEL 1

INLEIDING
In 2008 is de huidige Wet ruimtelijke ordening in werking getreden, waarmee de rolverdeling
tussen de verschillende overheden is aangescherpt. De wet gaat uit van ‘decentraal wat kan,
centraal wat moet’ waarmee het zwaartepunt van ruimtelijke ordening bij de gemeente kwam te
liggen.
De goedkeuring aan gemeentelijke ruimtelijke plannen kwam te vervallen en er is een
samenwerkingsvorm met gemeenten ontwikkeld om in gezamenlijkheid provinciale belangen en ambities
door te laten werken.

Proactieve samenwerking met gemeenten met als uitgangspunt FOCUS,
INTEGRALITEIT en MEERWAARDE.
Via enkele pilots met gemeenten is het samenwerkingstraject Ruimtelijke Agenda Gemeenten ontstaan
(RAG). Dit speelde min of meer parallel aan het opstellen van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie
2013. En dus was dit instrument direct bruikbaar om de structuurvisie zo effectief mogelijk samen met
gemeenten in gemeentelijke ruimtelijke plannen uit te voeren.

DE RUIMTELIJKE AGENDA
Het doel van de agenda is om in samenwerking met gemeenten gezamenlijke
ruimtelijke belangen en ambities te realiseren. Dit doen we door vroegtijdig
integraal samen te werken, focus aan te brengen in de ruimtelijke opgaven en
daarmee de belangrijkste strategische opgaven efficiënt uit te voeren.
OPSTELLEN AGENDA

SAMENWERKING

POSITIE RUIMTELIJKE AGENDA

De gemeente en de provincie leveren
beiden een intensieve bijdrage aan de
totstandkoming van de agenda. Het proces
kent de volgende stappen:
• gemeentelijke en provinciale
beleidskaders inventariseren;
• belangrijkste ruimtelijke opgaven
vaststellen;
• gemeentelijke en provinciale opgaven op
elkaar afstemmen;
• agenda bepalen met opgaven, acties en
overige onderwerpen;
• agenda bestuurlijk ondertekenen.

Het opstellen van een agenda met een
gemeente is de eerste stap. De gezamenlijke
uitvoering de tweede.

Naast het samen realiseren van gezamenlijke doelstellingen biedt de manier van werken met de
Ruimtelijke Agenda de gemeente een herkenbaar platform om ervaringen met de uitvoering van
beleid te delen en mogelijk te agenderen.

Het samen doorlopen van dit proces levert
afstemming op in het voortraject van nieuwe
ruimtelijke opgaven.
In een vroegtijdig stadium wordt het doel
duidelijk, welke afwegingsruimte er is en
welke kansen benut kunnen worden
doelstellingen te realiseren binnen een
ruimtelijke opgave.
De opgaven op de agenda:
• hebben een ruimtelijke (strategische)
component;
• dienen gezamenlijke belangen;
• hebben een integraal karakter;
• zijn actueel en uitvoerbaar.

Om tijdig kansen binnen ruimtelijke opgaven
te benutten is transparantie over de
processen die zich binnen de ruimtelijke
opgaven afspelen essentieel.

Provinciaal
beleid en uitvoering

Met de agenda bouwen we aan een goede
gelijkwaardige samenwerking om juist van
elkaars processen op de hoogte te zijn.
Hoe er aan de samenwerking invulling
gegeven wordt hangt voor een groot deel
samen met de manier en vorm van
communicatie tussen de gemeentelijke en
provinciale projectleider van de agenda.
Naast regelmatig en onregelmatig overleg
worden de agenda’s jaarlijks geëvalueerd en
op basis daarvan (indien nodig)
geactualiseerd. Bestuurders van beiden
partijen worden bij een actualisatie
betrokken.

Agenderen

Gemeentelijk
beleid en uitvoering

Ruimtelijke
Agenda
Gemeenten
Doorwerking
ACTUALITEIT DOEL
Het doel van het instrument is zeer actueel. Met de Ruimtelijke Agenda Gemeenten ligt er een
instrument die uitstekend past bij de intenties van de omgevingswet. De werkwijze is een opmaat
richting de omgevingswet, waarbij het zwaartepunt ligt in samenwerking, participatie en een integrale
benadering in het voortraject.
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Aantal vastgestelde agenda’s
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2013/2014

2014/2015

De Ruimtelijke Agenda
met de gemeente Utrecht
is opgesteld en moet
alleen nog bestuurlijk
ondertekend worden.

De Ruimtelijke Agenda’s van
de gemeenten Woerden,
Leusden en Vianen zijn
inmiddels herijkt.

2015/2016

2016/2017

DEEL 2

VOORTGANG
Met alle 26 gemeenten is een Ruimtelijke Agenda opgesteld. Dit hee9 ruim 200
ruimtelijke opgaven opgeleverd waarin we samenwerken. Met daarin een onderscheid
tussen bestaande opgaven, nieuwe opgaven, potenAele opgaven kortstondige acAes.
Het opstellen van alle agenda’s is een belangrijke stap geweest. Ondertussen wordt er ook al
geruime 9jd met het instrument ruimtelijke agenda gewerkt. Een goed moment om te
reﬂecteren.

Bestaand
Nieuw
Potentieel
Actie

RESULTATEN SAMENWERKING
ALGEMEEN OVERZICHT

35%
24%
27%
14,5%

Met de gemeente Utrecht
en Leusden zijn er
samenwerkingsafspraken
gemaakt op thema’s

Alle Ruimtelijke Agenda’s samen geven een overzicht van alle ruimtelijke
opgaven waarin gemeente en provincie samenwerken en gezamenlijke
doelstellingen uitvoeren of de potentie hebben hier uitvoering aan te geven.

TYPE OPGAVEN
BESTAANDE, NIEUWE EN POTENTIËLE
OPGAVEN.

RO; visies / verkenningen

15%

Wonen

14%
12%

Landschap
9%

Gebiedsontwikkeling
Cultuurhistorie

8%

Recreatie

8%

Bedrijven en detailhandel

7%

Natuur

7%

Duurzame energie

7%
6%

Bodem, water en milieu

5%

Verkeer
Omgevingswet 1%

ACCENT OPGAVE

Binnen de bestaande opgaven werd er al
gewerkt aan gezamenlijke doelstellingen en
is dit al belegd binnen programma’s en
projecten. Binnen deze opgaven verkennen
wij andere belangen en nemen deze
zomogelijk mee.
Nieuwe opgaven zijn aan het licht gekomen
tijdens het bepalen van de agenda. Deze
opgaven verlangen een gezamenlijke
uitvoering om doelstellingen te realiseren.
Binnen deze opgaven is en wordt vorm
gegeven aan de samenwerking.

Een groot percentage opgaven (51%) is
nieuw en potentieel. In deze opgaven lag,
respectievelijk ligt er een kans in het
voortraject vorm te geven aan de
samenwerking.
ACCENT OPGAVEN
Hoewel de opgaven op de agenda een
integraal karakter kennen ligt het
zwaartepunt vaak op één accent. Het
diagram ‘ACCENT OPGAVE’ geeft hiervan
een overzicht.
De grootte van het percentage per
onderwerp kan iets zeggen over:

Potentiële opgaven kennen een
gezamenlijk belang, echter urgentie en/of
momentum ontbreekt om deze op dit
moment uit te voeren. Deze opgaven blijven
geagendeerd om het goede moment te
signaleren voor uitvoering van de opgave en
samenwerking vorm te geven.

•

Sommige agenda’s kennen acties. Het
verschil met een een opgave is dat deze niet
integraal zijn en/of geen strategische
component kennen.

•

•
•
•

Het aantal gemeenten waarin het
onderwerp speelt.
De mate van urgentie en actualiteit van
het onderwerp.
Het bestaan van andere agenda’s op dit
onderwerp waarin afspraken landen.
De samenwerkingsbehoefte op het
onderwerp.
De mogelijkheid tot ruimtelijke
doorvertaling van het onderwerp.

RESULTATEN SAMENWERKING
CONSTATERINGEN
Als product geeft de ruimtelijke agenda overzicht en mogelijkheden samenwerkingsafspraken vast te leggen maar het blijkt ook een uitstekend voertuig om
vroegtijdig belangen in beeld te brengen en de samenwerking vorm te geven. Gesteld kan worden dat de RAG vooral een werkwijze is waarmee op het ruimtelijk
domein een intensieve samenwerking is opgebouwd met gemeenten. Gemeente en provincie weten elkaar vroegtijdig te vinden in nieuwe ruimtelijke opgaven en
daarin samen de lijnen uit te zetten.
PROCES

INHOUD

UITVOERING

De agenda heeft als resultaat een intensieve
ambtelijk samenwerking tussen gemeente en
provincie.

De kwaliteit van de samenwerking en de uitvoering
van een agenda verschilt. Dit kan het gevolg zijn van
de mate van transparantie over interne processen in
een opgave of de mate van concreetheid in een
organisch proces, ambtelijke capaciteit en prioriteit
en/of bestuurlijk draagvlak.

Het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling
houdt de actualiteit van binnenstedelijke
ontwikkelingen bij in actieve samenwerking met de
RAG. Afspraken over samenwerking worden in de
agenda vastgelegd.

De agenda is een uitstekend voertuig om in
nieuwe ruimtelijke opgaven samen vroegtijdig
belangen in beeld te brengen en de
samenwerking vorm te geven.
De agenda levert betrokkenheid op in de breedte
van het ruimtelijk domein. Opgaven worden zo
mogelijk integraal opgepakt en samenwerking
gebundeld.
Investeren in de relatie met de gemeente is het
belangrijkst. Dit vraagt een pro-actieve
relatiegerichte houding waarin je betrouwbaar
bent en resultaten boekt.
De agenda heeft inhoudelijk vooral een
toegevoegde waarde wanneer zich een nieuwe
ruimtelijke opgave aandient.

Verschillende ruimtelijke opgaven zijn nog abstract
omschreven. De meerwaarde zit juist in een
concretere vormgeving aan de samenwerking.
Het valt op dat op belangrijke onderwerpen als
duurzame energie en klimaatadaptatie met een
relatief grote ruimtelijke consequentie weinig opgaven
benoemd zijn. Meer duidelijkheid over de oorzaak van
lagere aantallen in opgaven op belangrijke
onderwerpen kan sturingsinzicht geven.
De agenda maakt inzichtelijk welke gemeenten
dezelfde problematiek kennen. Dit overzicht maakt
helder waar wij als netwerkorganisatie een
meerwaarde kunnen hebben.
De agenda maakt regionale ruimtelijke opgaven
inzichtelijk en daardoor het faciliteren van regionale
afstemming makkelijker.

De agenda’s samen kennen 200 ruimtelijke
opgaven met in meer of mindere mate een
provinciaal belang. Het vraagt een goede
organisatie om in al deze opgaven alle kansen
gezamenlijke doelstellingen te realiseren de volle
aandacht te geven.
Er ligt een kans andere samenwerkingstrajecten
en agenda’s waar mogelijk te integreren, in ieder
geval overlap te vermijden waarmee je overzicht in
de samenwerking organiseert en ambtelijke en
bestuurlijke drukte voorkomt.
De agenda leidt niet altijd tot een snellere start of
realisatie van een opgave. Het kan ook zijn dat er
door de vroegtijdige samenwerking meer aandacht
is voor integraliteit en ambitie in een opgave.

RESULTATEN SAMENWERKING
UITVOERING OPGAVEN
Het werken met de Ruimtelijke Agenda zorgt voor een vroegtijdige
afstemming bij nieuwe ruimtelijke opgaven. Hierdoor zijn processen aan de
voorkant efficiënt ingericht.
Verschillende vormen van samenwerking leidt tot verschillende opgaven en dus verschillende
resultaten. Het resultaat van het werken met de ruimtelijke agenda is niet altijd even meetbaar. De
winst zit vaak in het proces. In de volgende voorbeelden geven wij een beeld van de resultaten die
in de verschillende samenwerkingen tot stand zijn gekomen.
In de voorbeelden maken wij een onderscheid tussen:
• Gebiedsontwikkelingen waarin continu vroegtijdig integraal kansen worden verkend en afgestemd
om gezamenlijke doelstellingen te halen.
• Ruimtelijke verkenningen waarin samen doel, afwegingsruimte en uitvoering verkend worden.
• Visievorming
• Regionale afstemming

VOORBEELDEN GEBIEDSONTWIKKELINGEN
In overleg over de Ruimtelijke Agenda met de gemeente Woudenberg bleek dat de gemeente
in het project Hoevelaar hoge ambities heeft op het gebied van duurzaamheid en zij toonde
tegelijkertijd de zoektocht daarin. Dit gaf ons de kans de samenwerking te verbreden en
expertise in te zetten om de gemeente te ondersteunen, maar vooral ook om de (gedeelde)
ambities te verzilveren.

Dit heeft geleid tot het aanbod van
expertondersteunig in het project Hoevelaar
door middel van de wasstraat
energietransitie en klimaatadaptatie.
MASTERPLAN HOEVELAAR
WOUDENBERG

PROGRAMMA’S EN PROJECTEN
Ruimtelijke opgaven waarin de samenwerking vormgegeven is zijn voor het grootste gedeelte
belegd in programma’s en projecten. De verantwoordelijkheid en het resultaat van de uitvoering ligt
dan ook met name daar. De toegevoegde waarde van de agenda zit dan alleen nog in monitoring
van het proces op hoofdlijn en het mogelijk mee-schakelen van kansen op andere onderwerpen.
FINANCIEN
In het kader van de RAP 2012-2015 zijn er financieel middelen ter beschikking gesteld aan het
project RAG. Deze zijn ingezet om gezamenlijke verkenningen uit te voeren, integrale planologische
visies te ontwikkelen of projectleiders voor een opgave aan te trekken om met name waar niet
nadrukkelijk een programma in beeld is toch een impuls te geven aan de samenwerking en het
realiseren van gezamenlijke doelstellingen. Een beperkte financiële bijdrage was vaak voldoende
om gemeentelijke (co)financiering los te maken en de uitvoering te versnellen.
Nu wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande provinciale programma’s, zoals
Binnenstedelijke Ontwikkeling en Agenda Vitaal Platteland. Daarnaast kan bij opgaven met een
vernieuwende aanpak gebruik gemaakt worden van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
en bij grote gebiedsprojecten van het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma.

In de Ruimtelijke Agenda met de gemeente Amersfoort zijn verschillende parallelle sporen
waarop we samenwerken gebundeld en worden ze gemonitord. Hierdoor kunnen we spiegelen
aan de grotere context van het gebied, koers bepalen en snel schakelen bij kansen en
problemen om zo efficiënt mogelijk gezamenlijke doelstellingen te realiseren.
Dit heeft geleid tot een verbreding
van de transformatieopgave van het
stationsgebied door ook
samenwerking te organiseren op het
thema SMART mobility en
klimaatadaptatie en tijdige
strategische inbreng vanuit OV.
Dit heeft geleid tot een verbreding
van de transformatieopgave van De
Hoef West door ook samenwerking
te organiseren op duurzaamheid en
energietransitie.

STATIONSGEBIED
AMERSFOORT

INSPIRATIEBEELD DE HOEF W

EST
AMERSFOORT

VOORBEELDEN RUIMTELIJKE VERKENNINGEN
In de ruimtelijke agenda met de gemeente Utrechtse Heuvelrug is er in verband met de geplande
verhuizing van de mariniers naar Vlissingen de potentiële opgave Marinierskazerne Doorn
opgenomen.
Er is vroegtijdig een basis gelegd
voor een intensieve samenwerking
tussen provincie en gemeente en
het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Zij
verkennen middels participatie een
wenselijke en realistische
ontwikkelingsrichting voor verkoop
en herbestemming van de
marinierskazerne.
De samenwerkingsafspraken zijn
vastgelegd in een intentie- en
samenwerkingsovereenkomst.

In de ruimtelijke agenda met de gemeente Nieuwegein is op grond van de gedeelde
duurzaamheidsdoelen het idee ontstaan om gezamenlijk gemeentebreed de mogelijkheden voor
duurzame initiatieven nader te verkennen met als resultaat een ambitiedocument.
De samenwerking heeft ertoe geleid dat er een routekaart is opgesteld door de Natuur- en
milieufederatie Utrecht en deze is vastgesteld door de gemeenteraad. In het gebied
Galecopperzoom is op dit moment 10 ha pauzelandschap in ontwikkeling. Deels tijdelijke
zonnepanelen en deels wilgenbeplanting voor biomassavergisting.
ROUTEDOCUMENT DUURZAAMHEID
NIEUWEGEIN

MARINIERSKAZ
ARNE DOORN
UTRECHTSE HE
UVELRUG

VOORBEELD VISIEVORMING
In de ruimtelijke agenda met de gemeente Woerden is er afgesproken samen te werken aan
duurzame ontwikkeling Groene Polders waarbij gezocht is naar kansrijke ruimtelijke
ontwikkelingen en bouwstenen die daarbij passen.
De samenwerking heeft ertoe
geleid dat er een groene
gebiedsverkenning is uitgevoerd
voor het tussengebied WoerdenHarmelen-Utrecht met als resultaat
een aantal kansrijke scenario’s.

DUURZAME ONTWIKKELING GROENE POLDERS
WOERDEN

In de Ruimtelijke Agenda met de gemeente De Bilt is er afgesproken samen te werken aan een visie
voor de randen van het stedelijk gebied. Er is vervolgens intensief samengewerkt aan de
kernrandzonevisie De Bilt Zuid.
De samenwerking heeft ertoe
geleid dat er nu een visiedocument
ligt waarin de waarden en de
mogelijkheden tot verbetering van
het gebied in beeld gebracht zijn.
Op basis hiervan is het mogelijk
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
toe te staan in het landelijk gebied
die bijdragen aan het verbeteren
van de ruimtelijke kwaliteit.

KERNRANDZONEVISIE
DE BILT

VOORBEELDEN REGIONALE AFSTEMMING
Met de gemeente IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater is In de ruimtelijke agenda
Zuidwest-Utrecht de nieuwe opgave onderzoeken demografische ontwikkeling en
maatschappelijke trends opgenomen.
Het regionaal onderzoek naar
demografische ontwikkeling en
maatschappelijke trends in
zuidwest Utrecht heeft geleid tot
nieuwe woonvisies bij de betrokken
gemeenten en het resultaat
daarvan is gebruikt bij de herijking
van de PRS.

ONDERZOEK DEMOGRAFISCH
E
ONTWIKKELING EN TRENDS
REGIO ZUIDWEST

Met de gemeente IJsselstein, Lopik, Montfoort en Oudewater is In de ruimtelijke agenda
Zuidwest-Utrecht de potentiële opgave organiseren samenwerking bij beoordelen en
bevorderen van ruimtelijke kwaliteit opgenomen.
In samenwerking is er een workshop
georganiseerd in het provinciaal
Landschapscafé van 12 oktober
2017 waarmee de gemeenten een
podium kregen het vraagstuk breder
te delen en nieuwe inzichten te
krijgen om tot een resultaat te
komen.

VOLLEDIG OVERZICHT
Op de provinciale website staat een volledig overzicht van alle Ruimtelijke Agenda’s Gemeenten en
is elke agenda apart in te kijken. Zie https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/
ruimtelijke-agenda/

ACTIES
DEEL 3

Wij verwachten met 200 opgaven focus aan te kunnen brengen in de agenda’s. Wij
onderzoeken samen met gemeenten hoe wij de agenda’s scherper krijgen en onze inzet en
middelen zo effectief mogelijk in kunnen zetten met het beste resultaat.

ONTWIKKELING

Wij gaan de samenwerking op de meer abstract geformuleerde opgaven concreter en
specifieker vorm geven en omschrijven. Wij denken daarbij aan de agenda een
uitvoeringsbijlage toe te voegen. Hiermee is de voortgang in opgaven beter te monitoren.

Met de constatering dat de Ruimtelijke Agenda niet een product maar een
werkwijze is blijft het instrument zich ontwikkelen. De maatschappij verandert
en de behoefte en vorm van samenwerking daarmee ook.

Wij vergroten de inzet van de agenda’s om binnen gebiedsontwikkelingen vroegtijdig onze
inzet te bundelen en bepalen.

Het werken met de Ruimtelijke Agenda past zich aan aan de vraag en de
behoefte van samenwerking. In 2018 hebben wij de volgende acties gepland.

Wij verkennen het draagvlak voor het bijdragen van gemeenten aan de invulling en
organisatie van interne en externe themabijeenkomsten. We willen hiermee gemeenten een
podium bieden om een bredere reflectie te krijgen op gemeentelijke vraagstukken en de
kans vergroten krachten in gebieden te bundelen.
Wij communiceren meer over de positieve effecten van de agenda’s waarmee het
instrument beter zichtbaar wordt en het draagvlak vergroot. Daarmee agenderen wij de
potentie van het instrument als opstap naar een omgevingsagenda.
Wij benutten de agenda in het bestuurlijk overleg om afspraken te maken over het realiseren
van gezamenlijke doelstellingen op belangrijke onderwerpen waarvan uit de agenda blijkt
dat deze weinig in samenwerking worden opgepakt echter wel een ruimtelijke consequentie
hebben zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.
Wij wegen af of voor de ruimtelijke agenda’s een programmatische aanpak wenselijk is om
in het voortraject van ruimtelijke opgaven onafhankelijk van een programma te kunnen
verkennen op welke manier wij vorm kunnen en willen geven aan de samenwerking.
Wij onderzoeken of een projectenkaart een effectief middel is om overzicht te creëren in de
samenhang, omvang en inhoud van projecten waarin wij samenwerken.
Wij maken in de agenda afspraken met gemeenten over de provinciale inbreng wanneer zij
gaan werken aan een Omgevingsvisie anticiperend op de Omgevingswet.

DEEL 4

PERSPECTIEF
Binnen het proces van de omgevingswet verkennen we of de Ruimtelijke
Agenda verder kan doorontwikkelen tot een omgevingsagenda. De
Ruimtelijke Agenda vormt een goede basis die uitstekend past bij de intenties
van de Omgevingswet.
Het motto van de wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Het
motto is vertaald in twee maatschappelijke doelen:

•
•

een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit
bereiken en in stand houden
de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen om er
maatschappelijke behoeften mee te vervullen

Om deze maatschappelijke doelen te halen zijn er vier verbeterdoelen
geformuleerd. De verbeterdoelen zijn:

•
•
•
•

de fysieke leefomgeving samenhangend benaderen
de bestuurlijke afwegingsruimte voor de fysieke leefomgeving vergroten
de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht vergroten
de besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving versnellen en
verbeteren

OMGEVINGSAGENDA?
De Ruimtelijke Agenda kenmerkt zich als een instrument voor een pro-actieve,
vroegtijdige samenwerking met gemeenten zodat in het voortraject doel,
afwegingsruimte en beoogd resultaat duidelijk worden. Deze manier van werken
past bij de intenties van de Omgevingswet. De RAG biedt kansen om deze
werkwijze te verbreden en andere partners te betrekken.
Binnen de processen van de domeinsturing en de Omgevingswet brengen wij dit
onder de aandacht. Als we besluiten om met een omgevingsagenda te gaan werken
vraagt dit om goede borging in de organisatie en aanpassing van de interne
werkprocessen (zowel ambtelijk als bestuurlijk).

