
Er zijn door mw. Chidi van D66 een aantal ‘technische vragen’ over BSO gesteld. 

>  

> Gezien de drukte van de agenda RGW maandag a.s. heb ik namens D66 een 3-tal (technische) vragen t.a.v. het 

agendapunt 2.4 Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling: 

>  

> * Wij zijn verheugd over de Learning Review die u hebt laten uitvoeren. Wat gaat u doen met de 

aanbevelingen uit de review? Met name de aanbevelingen op blz 29 e.v. waar het gaat om het voortbouwen op 

de opgedane kennis, het uitbreiden van de kennisgeving, op meerdere gebieden waaronder FINC, de 1-loket 

gedachte en de totstandkoming van focusgebieden? 

>  

> * Wanneer kunnen wij de uitvoeringsagenda, van dit kader/programma tegemoet zien? De uitwerking van 

hoofdstuk 5? 

>  

> * Is het gestelde budget van 7,5 miljoen afdoende om de ambities te bereiken die in het kader staan? 

>  

> Eigenlijk betreft het technische vragen die niet over het beleidskader maar meer over het 

uitvoeringsprogramma BO gaat, dat in principe niet door PS wordt vastgesteld, maar door GS. Heel kort 

antwoord kan dus zijn dat we de aanbevelingen uit de learning review serieus meenemen in de uitwerking van 

het nieuwe programma dat een maand na vaststelling van het beleidskader door PS aan GS zal worden 

voorgelegd. 

> Ik heb gezien de discussie toch gemeend een iets uitgebreider antwoord te moeten geven. Voor de volledigheid 

stuur ik je de ‘learning review’ waar de vragen naar verwijzen met deze mail mee. 

> Mijn voorstel voorbeantwoording is als volgt: 

>  

>  

> 1.     Wij zijn verheugd over de Learning Review die u hebt laten uitvoeren. Wat gaat u doen met de 

aanbevelingen uit de review? Met name de aanbevelingen op blz 29 e.v. waar het gaat om het voortbouwen op 

de opgedane kennis, het uitbreiden van de kennisgeving, op meerdere gebieden waaronder FINC, de 1-loket 

gedachte en de totstandkoming van focusgebieden? 

>  

> De aanbevelingen uit de Learning Review nemen wij ter harte en nemen wij over in de uitwerking van het 

nieuwe uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma zal - na vaststelling van het beleidskader BO door PS 

- aan GS ter besluitvorming worden voorgelegd. Onderstaande antwoorden lopen dus vooruit op vaststelling van 

het beleidskader en het nader uitwerken van het uitvoeringsprogramma. 

>  

> a.     Voorbouwen opgedane ervaring: Wij blijven uitvoering geven met een kernachtig BO-programmateam. 

Binnen dit team zijn er eerste-aanspreekpunten voor de integrale gebiedsprojecten. Dit aanspreekpunt organiseert 

de verbinding, input, afstemming en expertise uit andere beleidsvelden. Voor de gemeenten waar nog geen BO-

projecten actief zijn, is de accounthouder van de Ruimtelijke Agenda degene die de ontwikkelingen in de gaten 

houdt. 

>  

> b.    Focusgebieden: we sluiten geen gemeenten en gebieden bij voorbaat uit. We gaan ook geen aparte 

samenwerkingsovereenkomsten aan naast de bestaande samenwerkingsafspraken die we al via de Ruimtelijke 

Agenda’s met gemeenten maken. Deze ruimtelijke agenda’s geven al aan waar de opgaven liggen en de behoefte 

aan samenwerking tussen gemeente en provincie. Grofweg ligt de focus in de gebieden waar de belangrijkste 

opgaven rond toevoegen van woningen en het oplossen van leegstand samen komen. Dit is een dynamische lijst 

met gebieden. 

>  

> c.     Sturen op resultaten: de flexibele inzet van instrumenten en leveren van maatwerk blijft ook in het nieuwe 

programma de manier van werken. Daarin gaan we onze ‘op een flexibele manier en slimme inzet van 

instrumenten en middelen, doorontwikkelen,  onder andere door naar slimme manieren van ‘revolving’ verder 

uit te werken. Zo kunnen we met beperkte middelen een zo groot mogelijk resultaat bereiken. De expertise van 

FINC wordt hierbij ingezet. 

>  

> d.    Leren en kennis delen: kennis inzetten als instrument is een belangrijk onderdeel in het programma. Dat 

doen we door kennis en expertise in te zetten in projecten, maar ook door deze actief te verspreiden en te delen: 

In Platform Woningmarkt, Platform Aanpak Kantorentransformatie, maar ook in onze reguliere overleggen met 

bijvoorbeeld kantorenloodsen, regio-overleggen U10, Amersfoort, Food-Valley. Actief themabijeenkomsten 

organiseren als we aanvoelen dat dit ook aansluit bij de behoefte bij onze partners. Ook leren van de monitors 

die we bijhouden en deze kennis verspreiden en inzetten in onze projecten hoort daar bij. 



>  

>  

> 2.     Wanneer kunnen wij de uitvoeringsagenda, van dit kader/programma tegemoet zien? De uitwerking van 

hoofdstuk 5? 

>  

> Op basis van het beleidskader BO wordt voor de komende 4 jaar een uitvoeringsprogramma opgesteld dat door 

GS wordt vastgesteld. Dit zal een maand na vaststelling van het Beleidskader door PS aan GS worden 

voorgelegd. 

>  

>  

>  

> 3.      Is het gestelde budget van 7,5 miljoen afdoende om de ambities te bereiken die in het kader staan? 

>  

> Er is in het huidige coalitieakkoord 1,5 miljoen per jaar structureel beschikbaar gesteld voor het 

uitvoeringsprogramma BO. Aanvullend hierop worden de projecten die bijdragen aan de realisatie 

energietransitie in binnenstedelijk gebied bekostigd uit de Energie-agenda. In integrale gebiedsontwikkeling, een 

belangrijke werkvorm om onze doelen binnenstedelijk te realiseren, bekijken we waar vanuit andere 

beleidsvelden doelen meegekoppeld en gerealiseerd kunnen worden met waar mogelijk inzet van bijbehorende 

middelen uit andere beleidsvelden. Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat dit budget ontoereikend is. 

>  

>  

> Vriendelijke groeten, 

> Mariken 

>  

>  

 


