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Onderwerp Statenbrief: 
Eindrapportage Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) is gestart in juni 2016 en loopt in 2019 ten einde. Dit 
programma richt zich op een effectiever rolkeuze en werkhouding van de provincie in de samenwerking met 
partners rond urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken. Actuele casussen zijn tijdelijk met geld en 
kennis ondersteund, en daarbij zijn nieuwe instrumenten, nieuwe werkwijzen en nieuwe partnerschappen 
uitgeprobeerd. Nadrukkelijk is aangesloten op het programma dat zich richt op de implementatie van de 
Omgevingswet bij de provincie Utrecht.  
 
De eindrapportage geeft inzicht in de activiteiten en casussen die het IFL heeft ondersteund tijdens deze eerste 
programmaperiode. De rapportage beschrijft de impact hiervan, en doet aanbevelingen aan de provinciale 
organisatie over de werkwijzen en competenties die nodig zijn om effectief te kunnen zijn in de samenwerking 
met partners. Daarnaast blikt de eindrapportage kort vooruit op het nieuwe IFL voor de programmaperiode 2020-
2023.  
  
Voorgeschiedenis 
In juni 2016 hebben Provinciale Staten het werkplan voor het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving (IFL) 
2016-2019 vastgesteld. Bij de vaststelling is afgesproken u regelmatig te informeren over de voortgang. Dit is in 
een drietal voortgangsbrieven gedaan, zie http://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-
onderwerpen/innovatieprogramma-fysieke-leefomgeving. Met deze eindrapportage rondt het IFL haar eerste 
programmaperiode af. 
 
Essentie / samenvatting: 
De eindrapportage presenteert een overzicht van de casussen en activiteiten die het IFL in de programmaperiode 
2016-2019 ondersteunde. Met de eindrapportage worden Provinciale Staten geïnformeerd over de activiteiten en 
resultaten van het IFL in de eerste programmaperiode. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De provincie Utrecht gaat op ambtelijk en bestuurlijk niveau effectiever en vindingrijker om met urgente en 
complexe maatschappelijke vraagstukken, in samenwerking met partners. Hiermee sorteert de provincie voor op 
de komst van de Omgevingswet.  
 
Financiële consequenties 
De eindrapportage heeft geen financiële consequenties. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op het nieuwe werkprogramma van het Innovatieprogramma 
Fysieke Leefomgeving voor de periode 2020-2023. De focus van dit programma zal worden bepaald in 
samenhang met in elk geval het programma Implementatie Omgevingswet, waar afgelopen jaren veel mee is 
samengewerkt. Binnen de provincie zoeken ook andere programma’s naar nieuwe manieren van werken, 
hiermee is ook al contact gelegd. Bij de uitwerking van het nieuwe werkprogramma IFL zal de samenhang en 
positionering van het IFL in relatie tot de andere lopende provinciale programma’s nadrukkelijk worden betrokken. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de eindrapportage Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 via: 
http://magazine.provincie-utrecht.nl/eindrapportage-ifl20162019 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris,  
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