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Onderwerp: Tussentijds evaluatie Meerjarenactieprogramma - streekplan 2005 – 2007 
 
In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
 
Aanleiding 
In het Meerjarenactieprogramma (MAP) streekplan 2005 – 2007 is opgenomen dat het MAP-
streekplan begin 2007 over de periode 2005/2007 zal worden geëvalueerd. Met de 
bijgevoegde rapportage wordt hieraan invulling gegeven.  
De evaluatie biedt inzicht in de actuele stand van zaken bij de uitvoering van het MAP-
streekplan en is de basis voor eventuele bijsturing van de uitvoering van projecten en acties. 
Daarnaast is de evaluatie een bouwsteen voor het MAP-streekplan II 2008-2011, dat naar 
verwachting in de tweede helft van 2007 aan PS kan worden voorgelegd. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
GS hebben het MAP-streekplan 2005 – 2007 op 19 april 2005 vastgesteld, mede op basis van 
behandeling van het concept MAP-streekplan in de statencommissie REG op 28 februari 
2005.  
De 1e en 2e Voortgangsrapportage zijn ter kennisneming geplaatst op de agenda’s van de 
vergaderingen van de statencommissie REG van 23 januari 2006 respectievelijk 26 juni 2006.
De statencie REG heeft de 3e Voortgangsrapportage besproken op 6 november 2006. In 
diezelfde vergadering is ook het Verslag Ruimtelijk Beleid  / Jaarrapportage MAP-streekplan 
2005 besproken.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
- Deze evaluatie beslaat de periode tot en met 2006. Daarom wordt voor de periode 

september 2006 – december 2006 geen aparte Voortgangsrapportage gemaakt. De 
eerstvolgende Voortgangsrapportage heeft betrekking op de periode september 2006 – 
april 2007 en zal in juni in de statencie REG aan de orde kunnen komen. 

- De conclusies en aanbevelingen uit deze evaluatie worden (na de zomer van 2007) 
betrokken bij het opstellen van het MAP-streekplan II 2008 – 2011.  
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