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MEMORANDUM 
 

HET UTRECHTSE ARRANGEMENT 

 

DATUM 19‑05‑2022 

VAN Johan Dorst 

AAN Presidium 

TELEFOONNUMMER +31625778977 

TEAM TSG 

 

Beslispunten: 

 

Het Presidium: 

- besluit ‘Het Utrechtse Arrangement’ toe te voegen aan de Strategische Termijnagenda; 

- verzoekt het College om een planning m.b.t. Het Utrechtse Arrangement, waarbij de Staten zo goed 

mogelijk in positie zijn; 

- stelt een nieuwe, tijdelijke (tot 1 oktober 2023) commissie in, waarin alles m.b.t. Het Utrechtse 

Arrangement wordt behandeld. 

 

Aanleiding: Ruimtelijke ordeningsbrief 

Op 17 mei jl. heeft Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, mede namens de 

andere ministers in het fysieke domein, aan de Tweede Kamer een brief gestuurd met als titel ‘Nationale regie in 

ruimtelijke ordening’. Daarin wordt gesproken over ‘… een grote verbouwing van Nederland…’ en  ‘… de 

nationale ruimtelijke ordening in Nederland is terug.’ 

Die ‘grote verbouwing’ is volgens de minister nodig omdat vier urgente maatschappelijke opgaven, het 

woningtekort, de kwaliteit van de natuur, de transitie van de landbouw en de verduurzaming van de 

energievoorziening stuk voor stuk grote ruimtelijke impact hebben, terwijl die ruimte schaars is. Hoe gaan we die 

schaarse ruimte verdelen? Om te kiezen, te verdelen en om een eerlijke uitkomst mogelijk te maken in dit 

verdeelvraagstuk, moet het Rijk de regie (weer) pakken, aldus De Jonge. De nationale ruimtelijke ordening is 

daarmee terug, 

Daarin zal ook veel van de provincies gevraagd worden. Juist ook in Utrecht, met zijn centrumpositie, waar de druk 

op de ruimte hoger is dan in een aantal andere provincies. De minister zal een deel van de keuzes op nationaal 

niveau maken, maar aan de provincies zal worden gevraagd om die nationale opgaven en doelen ruimtelijk te 

vertalen, in te passen en te combineren met decentrale opgaven. Ook in Utrecht zal het leggen van die ruimtelijke 

puzzel een ingrijpend proces zijn.   

De eerste stap die de minister zet, is het analyseren van de ruimtelijke situatie. Daarbij hanteert hij  drie 

inhoudelijke perspectieven, te weten 1) landbouw en natuur, 2) ordenende netwerken voor energie en (circulaire) 

economie en 3) leefbare steden en regio’s, waarbij wordt opgemerkt dat ‘water en bodem’ voor alle drie de 

perspectieven sturend zijn. Zodra het beeld duidelijk is, moeten de keuzes gemaakt worden, aldus De Jonge. 

 

De urgentie van het geheel blijkt onder andere uit de gestelde termijnen. Voor wat betreft ‘Woningbouw’ geldt: “We 

maken 1 juni 2022 indicatieve bestuurlijke afspraken met elke provincie over het provinciale aandeel van het aantal 

te bouwen woningen, de gewenste hoeveelheid, het tempo, de betaalbaarheid, gewenste kwaliteit en 

klimaatbestendigheid. Op 1 oktober worden deze bestuurlijke afspraken met de provincies definitief, nadat er een 

realitycheck heeft plaatsgevonden. De provincies doen samen met de gemeenten en de waterschappen 

(watertoets) in de regio een 'realiteitcheck' op de opgaven per provincie, om te beoordelen of deze ruimtelijk, 

financieel, praktisch en bestuurlijk haalbaar zijn.” (blz. 28) 

Voor wat betreft de overige opgaven geldt: 
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- “Om zeker te zijn of alle doelen en opgaven daadwerkelijk ruimtelijk passen wordt aan de twaalf provincies 

gevraagd om vanaf 1 oktober 2022 de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen en te 

combineren met decentrale opgaven.” 

- “Met deze ruimtelijke puzzel ontstaat 1 juli 2023 inzicht of de uitvoering van de programma’s ruimtelijk 

mogelijk is in de betreffende provincie of dat aanvullende nationale keuzes noodzakelijk zijn.”  

- “Wederkerige afspraken hierover in oktober 2023 vormen het ruimtelijke arrangement per provincie.” (uit: 

Samenvatting, blz. 3). Er komt dus een Utrechts arrangement. 

Verder zijn er nog een aantal gebieden aangewezen, waarvoor het Rijk vanwege het nationale belang in hoge mate 

zelf de regie neemt. Voor Utrecht zijn dit het Utrechtse deel van het Groene Hart, het verstedelijkingsgebied 

Utrecht-Amersfoort en het Utrechtse deel van de Foodvalley.  

Het moge duidelijk zijn: deze brief heeft vergaande gevolgen voor de provincies, zeker ook voor Utrecht waar de 

druk op de ruimte hoog is. In dit Memo wordt een voorstel gedaan met betrekking tot de wijze waarop Provinciale 

Staten een en ander kunnen agenderen. 

 

#PSinPoSitie 

Het is van belang dat Provinciale Staten juist bij die ‘grote verbouwing’ vanwege de vier urgente maatschappelijke 

opgaven en Het (bijbehorende) Utrechtse arrangement ‘in positie’ zijn, d.w.z. voldoende in staat worden gesteld om 

de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende taken uit te voeren. Hoewel er verschillende 

meningen bestaan over de vraag wat goede kaderstelling en controle inhoudt, spelen tenminste de volgende 

elementen een rol: 

- PS hebben voldoende tijd voor het statenwerk; 

- PS hebben voldoende kennis over het betreffende onderwerp; 

- PS kennen het beschikbare instrumentarium en de te volgen procedures; 

- er is een heldere rolverdeling qua bevoegdheden tussen PS en GS; 

- PS hebben duidelijk zicht op de rolverdeling tussen Rijk en Provincies 

- de informatievoorziening vanuit onder andere GS is op orde; 

- de beleids- en besluitvormingsprocessen zijn transparant. 

Mede met het oog op het voldoen aan deze voorwaarden heeft het Presidium besloten tot het instellen van een 

Strategische Termijnagenda. Gezien het belang van de opgave die geschetst wordt in de brief van de minister 

adviseert de Griffie dit dossier onder de titel ‘Het Utrechtse Arrangement’ (of welke titel dan ook, suggesties?) aan 

de Strategische Termijnagenda toe te voegen. 

 

Beslispunt: Het Presidium besluit ‘Het Utrechtse Arrangement’ toe te voegen aan de Strategische 

Termijnagenda 

 

Het College heeft bij monde van Gedeputeerde Van Essen toegezegd op korte termijn door middel van een 

Statenbrief of een Memo de Staten te informeren en een eerste Utrechtse duiding te geven aan de brief van de 

minister. Daarnaast is het van belang dat de Staten een duidelijk beeld hebben van het proces richting 1 oktober 

2023, de datum waarop er definitieve afspraken worden gemaakt over Het Utrechtse Arrangement. Zoals vaker bij 

dossiers van de Strategische Termijn adviseert de Griffie het Presidium het College om een planning tot tenminste 

1 oktober 2023 te verzoeken, met daarbij de opmerking dat de Staten zo goed mogelijk in positie willen zijn tijdens 

dit proces.  

 

Beslispunt: Het Presidium verzoekt het College om een planning m.b.t het Utrechtse Arrangement, 

waarbij de Staten zo goed mogelijk in positie zijn. 

 

Integraal werken 

In een vorige Presidium is reeds gesproken over het belang ‘de samenhang der dingen’ in oog te houden. De 

verschillende opgaven zijn dusdanig verweven, dat een integrale blik nodig is. De griffie heeft de opdracht 

gekregen om, wanneer een Statenvoorstel daar aanleiding toe geeft, bij wijze van pilot een Integrale Commissie te 

organiseren.  

Nu we van de minister de opdracht krijgen om op 1 oktober 2023 afspraken te maken over Het Utrechtse 

Arrangement en gezien de veelheid van onderwerpen (natuur, landbouw, stikstof, woningbouw, economie, bodem, 
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water, energie, mobiliteit, et cetera) die daarbij een rol speelt, stelt de Griffie voor om een nieuwe, tijdelijke (tot 1 

oktober 2023) commissie in te stellen, waarin alles wat betrekking heeft op Het Utrechtse Arrangement wordt 

behandeld.  

 

Beslispunt: Het Presidium stelt een nieuwe, tijdelijke (tot 1 oktober 2023) commissie in, waarin 

alles m.b.t. het Utrechtse Arrangement wordt behandeld.  

 

Aangezien de agenda van de commissie Omgevingsvisie niet altijd gevuld is met onderwerpen stel ik voor zoveel 

mogelijk de voor de commissie Omgevingsvisie gereserveerde vergadertijd te gebruiken, om extra vergadertijd te 

voorkomen. De planning is mede afhankelijk van het proces, waar het College om wordt verzocht. Voorgesteld 

wordt om te kiezen voor een onder de commissievoorzitters roulerend voorzitterschap met ondergetekende als 

commissiegriffier.  

 

Onder voorbehoud 

Dit Memo is geschreven kort na het verschijnen van de brief van de minister en is te lezen als een eerste indruk. 

Het kan zijn dat de Statenbrief / het Memo van het College een andere duiding geeft, waardoor bovenstaande toch 

niet geheel adequaat blijkt te zijn. Wanneer dit het geval is, stel ik voor op korte termijn een extra Presidium te 

organiseren, om opnieuw te overleggen.  


