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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma 2012 – 2019 
over 2017 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Voortgangsrapportage Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) 2012 – 2019 over 2017  biedt op 
beknopte en overzichtelijke wijze inzicht in de voorgang van het IGP. Bij deze bieden wij u dit rapport aan.  
 
Aanleiding 

Uw Staten hebben in juli 2012 het IGP 2012 – 2019 vastgesteld. Hierin zijn de provinciale ambities en rol bij 
gebiedsontwikkeling uitgewerkt. Bij de vaststelling is de afspraak gemaakt jaarlijks een voortgangsrapportage op 
te stellen en jaarlijks de projectenlijst te actualiseren.  
 
Voorgeschiedenis 
Na vaststelling van het IGP 2012 – 2019 is vanaf 2013 via voortgangsrapportages jaarlijks gerapporteerd over de 
bereikte resultaten van het IGP. De Voortgangsrapportage over 2016 is op 27 maart 2017 besproken in de 
statencommissie RGW. Daarnaast heeft u sinds 2013 voor zes gebiedsontwikkelingen (Hart van de Heuvelrug, 
Lunet aan de Snel (Eiland van Schalkwijk), N411 Utrecht – Bunnik, Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark ’t 
Klooster, Mooi Rijnhuizen, Park Vliegbasis Soesterberg) realisatieplannen vastgesteld en IGP – 
investeringsbudget beschikbaar gesteld.  
 
Essentie / samenvatting: 

Een integrale en samenhangende aanpak van gebieden staat centraal in het IGP. Met steun van het IGP worden 
belangrijke provinciale opgaven (wonen, werken, mobiliteit, natuur, cultuurhistorie etc.) in een gebied niet los van 
elkaar benaderd, maar in samenhang. Zo bereiken we in deze gebieden een duurzame toekomst met een hoge 
ruimtelijke kwaliteit. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met onze partners. Een doordachte aanpak en goed 
georganiseerde samenwerking is een voorwaarde om deze duurzame toekomst te bereiken. Juist hier zet het IGP 
op in. Met mooie resultaten bij de 12 IGP-gebiedsontwikkelingen.  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
Het Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor 
gebiedsontwikkeling. Voor de periode 2012 – 2019 hebben PS een programmaplan vastgesteld.  
Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (financiën, bestuurskracht, kennis) 
om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar 
komen. Hiervoor is een investeringsbudget (voor concrete investeringen in gebiedsontwikkelingen bovenop 
investeringen uit andere programma’s) en procesgeld (voor gebiedsverkenningen, financiële 
haalbaarheidsstudies, werkconferenties e.d.) beschikbaar. 
 
In lijn met het nieuwe coalitieakkoord is in de periode 2016-2019 ‘Utrecht TOP-regio’ – in het bijzonder het 
economisch vestigingsmilieu - meer centraal gesteld.  
 
De lijst met IGP-projecten is dynamisch en bevat op dit moment 12 projecten. In 2017 zijn twee nieuwe 
gebiedsontwikkelingen aan het IGP toegevoegd: Salmsteke en Lage Weide. Bij Salmsteke gaat het om een 
gecombineerde ontwikkeling van de uiterwaarden bij Salmsteke (Lopik) en dijkversterking. Hier komen 
waterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en cultureel erfgoed bij elkaar. Bij Lage Weide gaat het om 
kwaliteitsverbetering van het grootste industrieterrein binnen de provincie, met provinciale belangen op het gebied 
van economische ontwikkeling / werkgelegenheid voor middelbaar en lager opgeleiden, bereikbaarheid, 
duurzame ontwikkeling (energie) en slimme (stads)distributiesystemen.  Voor twee gebieden is de IGP-
betrokkenheid in 2017 beëindigd: Lunet aan de Snel (uitvoering afgerond) en Hart van de Heuvelrug (financiële 
koppeling m.b.t. de gederfde rente-inkomsten is afgelopen). 
 
Inzet op het verbindend proces – ondersteund met procesgeld - wordt steeds belangrijker. In 2017 zijn met steun 
van het IGP belangrijke mijlpalen bereikt bij o.a. de Marinierskazerne in Doorn, Salmsteke en Amelisweerd – 
Rhijnauwen – Vechten. Gebiedsontwikkelingen vragen om een doordachte aanpak en goed georganiseerde 
samenwerking met de partners. Zonder dit komt de gebiedsontwikkeling niet op gang en wordt de uitvoeringsfase 
(met al dan niet een beroep op IGP – investeringsbudget) niet bereikt. Dit is de reden dat binnen het IGP steeds 
meer focus komt te liggen op het verbindend proces.  
 
In 2017 hebben uw Staten geen (nieuwe) besluiten genomen over de inzet van investeringsbudget. Een aantal 
gebiedsontwikkelingen bevindt zich in 2017 mede dankzij eerder vastgestelde realisatieplannen volop in 
(voorbereiding op) uitvoering. Het gaat om de afrondende inrichting van het Park Vliegbasis Soesterberg, Mooi 
Rijnhuizen en Verbreed Lekkanaal / Bedrijvenpark Het Klooster, Lunet aan de Snel en de N411.  
 
Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op 
gebiedsniveau. Het flexibele karakter is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de financiële middelen 
worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is.   
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de voortgangsrapportage wordt invulling gegeven aan de afspraken in het Programmaplan IGP 2012 – 2019 
om jaarlijks te rapporteren aan uw Staten over de bereikte resultaten en om jaarlijks de projectenlijst te 
actualiseren.   
 
Financiële consequenties 

Het IGP is gebaseerd op structurele middelen voor gebiedsontwikkeling. In hoofdstuk 4 van de rapportage is een 
actueel overzicht van de financiën opgenomen. De voortgangsrapportage heeft geen financiële gevolgen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief en de Voortgangsrapportage IGP 2012 – 2019 over 2017. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


