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Onderwerp Statenbrief: Voortgangsbrief 2017 Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

De Voortgangsbrief van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) over de periode maart 
2017 – december 2017  biedt op beknopte wijze inzicht in de voorgang van het IFL. Bij deze bieden wij u deze 
digitale voortgangsbrief aan. 
 
Aanleiding 
Uw Staten hebben in juni 2016 het Programmaplan IFL 2016 – 2019 vastgesteld. Bij de vaststelling is de afspraak 
gemaakt u regelmatig (doch tenminste jaarlijks) over de voortgang te informeren. 
 
Voorgeschiedenis 
Begin 2016 hebben uw Staten besloten dat er een Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) moet 
komen. Dit programma richt zich op het efficiënter omgaan met urgente en complexe maatschappelijke 
vraagstukken in de netwerksamenleving. Met de vaststelling van het IFL door uw Staten op 6 juni 2016 is het 
programma officieel van start gegaan. Het loopt van medio 2016 tot eind 2019. In mei 2017 heeft u de eerste 
voortgangsbrief over de periode juni 2016 – maart 2017 ter informatie ontvangen. Deze tweede voortgangsbrief 
geeft informatie over de periode maart 2017 – december 2017.  
 
Essentie / samenvatting: 
De voortgangsbrief geeft een overzicht van de tot december 2017 gerealiseerde activiteiten en experimenten.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het centrale doel van het IFL is (kort samengevat): efficiënter en vindingrijker omgaan met urgente en complexe 
maatschappelijke vraagstukken in de netwerksamenleving. Dit bereiken we door in actuele casussen, samen met 
de betrokken belanghebbenden, de opgave op een innovatieve manier op te pakken in zogenaamde 
praktijkexperimenten. De resultaten moeten doorwerken in toekomstige activiteiten binnen de opgave én in 
andere complexe maatschappelijke opgaven. Hiermee sorteren wij voor op de komst van de Omgevingswet. Met 
de voortgangsrapportage informeren wij uw Staten over de voortgang van het IFL en de experimenten waarin het 
IFL actief is. 
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Financiële consequenties 

De voortgangsbrief zelf heeft geen financiële gevolgen. 

In de voortgangsbrief is het volgende opgenomen over het programmabudget: 

Voor de periode 2016-2019 heeft het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving een budget van 1,6 miljoen 
euro. Daar is in 2016 en 2017 in totaal 426.755 euro van uitgegeven. Per opgave ziet dat er als volgt uit (waarbij 
algemene programmakosten evenredig zijn verdeeld over de verschillende opgaven): 

 Uitgaven 2016+2017 

Energietransitie 29.125 

Bodemdaling 66.412 

MMK 60.512 

Klimaatadaptatie 41.394 

Omgevingsbewuster wegen 43.362 

Functies wijzigen landelijk gebied 32.010 

Kleine kernen 26.514 

Natuurontwikkeling 45.850 

Groengebieden beter benutten  81.576 

Totaal 426.755 

In 2016 is daarvan circa 25% uitgegeven, een totaalbedrag van 94.855 euro. In 2017 is de overige 331.900 euro 
uitgegeven. Nu de experimenten lopen en een eigen, aantrekkende werking beginnen te krijgen, verwachten we 
in 2018 en 2019 per jaar circa 500.000 euro uit te geven. 

 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen. Eind 2018 ontvangt u de volgende voortgangsbrief.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief: http://magazine.provincie-utrecht.nl/IFLvoortgangsbrief2017 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
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