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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Op 1 december 2015 is Paul Roncken gestart als onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijk Kwaliteit (PARK) 
van de provincie Utrecht. Hij is door Gedeputeerde Staten benoemd voor aanvankelijk een periode van 2 jaar. 
Gezien de brede steun voor het functioneren van de PARK heeft college deze benoeming in 2017 verlengd met 
wederom een periode van 2 jaar, tot 1 december 2019.  
 
In het Coalitieakkoord 2019-2023 is de volgende ambitie opgenomen ten aanzien van de PARK: “Wij benoemen 
onze onafhankelijke Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit en de Provinciale Commissie Leefomgeving in 2019 voor een 
nieuwe zittingsperiode, en maken afspraken over hun focus en werkwijze.”  
 
Op basis van de blijvend goede ervaringen bij zowel GS als PS met zijn functioneren, wordt de benoeming van 
Paul Roncken als PARK van de provincie Utrecht verlengd met in beginsel 4 jaar, tot 1 december 2023. Voor 1 
december 2021 vindt een tussentijdse evaluatie plaats. Daarmee geven wij uitvoering aan de ambitie uit het 
coalitieakkoord, binnen de kaders die recent in de begroting door u zijn meegeven. De benoeming van de PARK 
is een mandaat van ons college, u kunt ons inhoudelijke kaders meegeven en invloed uitoefenen op zijn 
werkprogramma in de gesprekken die PS met de PARK heeft.  
 
De benoemingsbrief bevat aandachtspunten voor focus en werkwijze. De PARK krijgt daarnaast de opdracht om 
in overleg met PS en GS de focus en werkwijze verder in te vullen en te vertalen in een werkprogramma voor de 
komende tijd. 
 
Belangrijk is dat de PARK verfrissend blijft en inspiratie blijft bieden aan de provincie. Gezien de ervaring in de 
afgelopen jaren (zowel ambtelijk, bestuurlijk en politiek), is de verwachting dat de PARK daarin kan blijven 
voorzien. Met de PARK is besproken dat wanneer deze verwachtingen onvoldoende worden waargemaakt, er 
dan de duidelijke intentie is om te stoppen. Door het opnemen van de constructie dat de benoeming voor een 
bepaald aantal jaar zal zijn (met tussentijdse evaluatie), wordt daarin voorzien. Wij zien er naar uit om de 
komende tijd met Paul Roncken verder te werken. 
 
Aanleiding en voorgeschiedenis 
Provinciale Staten (PS) hebben in 2008 structureel budget beschikbaar gesteld voor een onafhankelijk adviseur 
op het vlak van ruimtelijke kwaliteit. Hieruit wordt sindsdien via detachering, inhuur of tijdelijke benoeming een 



 
  

onafhankelijke PARK en diens onderzoekskosten uit gedekt. Paul Roncken is de derde PARK van de provincie 
Utrecht.  
 
De PARK geeft gevraagd en ongevraagd advies aan GS en PS over het behoud van en de kansen voor 
verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Utrecht. Op 17 november 2017 hebben GS op basis van 
een lichte evaluatie de benoeming van Paul Roncken als PARK verlengd tot 1 december 2019. Daarbij is onder 
meer expliciet het belang benadrukt van het actief benutten van diens netwerk en zijn verbinding met 
onderwijsinstellingen als de Hogeschool Utrecht en universiteiten. 
 
 
Essentie / samenvatting: 
De benoeming van Paul Roncken als onafhankelijk Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) te 
verlengen voor een periode van in beginsel vier jaar tot 1 december 2023, met een tussentijdse evaluatie na 2 
jaar. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Gericht inzet van de PARK kan de besluitvorming verbeteren op het gebied van behoud en versterking van 
aantrekkelijke steden en landschappen in de provincie Utrecht. 
 
Financiële consequenties 
In de recent door Provinciale Staten vastgestelde begroting voor 2020 is het werkbudget voor de PARK met € 
50.000,- structureel vergroot tot € 170.000,- jaarlijks. Van het budget Inzet op Ruimtelijke Kwaliteit (in 2019 nog € 
120.000,-) is in 2019 ongeveer € 75.000 per jaar uitgeven voor arbeidskosten van de PARK. De overige € 45.000 
is beschikbaar als werkbudget van de PARK voor bijeenkomsten, publicaties e.d.. Met de verhoging van het 
werkbudget kan de PARK meer productie leveren en meer gericht aan de slag.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Paul Roncken zal regelmatig met de Statencommissie RGW spreken over de voortgang van zijn programma, 
zoals u dat gewoon bent.  
 
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van deze brief. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


