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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

In 2019 is Paul Roncken (opnieuw) voor een periode van vier jaar door Gedeputeerde Staten benoemd als 

Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de provincie Utrecht. Met de PARK is afgesproken om de 

samenwerking tussen de provincie en de PARK tussentijds te evalueren. Doel van de tussentijdse evaluatie is 

aanknopingspunten te benoemen voor de invulling van de samenwerking tussen provincie en PARK voor de 

komende tijd.  

 

Door CommonEye is afgelopen maanden gesproken met Gedeputeerde Staten, een vertegenwoordiging van 

Provinciale Staten en contactpersonen uit de ambtelijke organisatie ten behoeve van de tussentijdse evaluatie. 

Vanuit Provinciale Staten heeft een drietal statenleden zich aangemeld. Bijgevoegd is het rapport van CommonEye 

waarin de bevindingen uit de gespreksronde zijn opgenomen. 

 

Inleiding: 

Uit de tussentijdse evaluatie komt een brede waardering voor het instituut PARK en de invulling ervan naar voren. 

De aandachtspunten die naar voren komen richten zich op de positie, scope en oriëntatie van de PARK alsmede 

op de samenwerking met de provincie.  

 

Samengevat is de voornaamste zorg hoe een effectieve doorwerking of realisatie van de adviezen van de PARK 

kan worden bewerkstelligd. In de bijlage van het rapport is een groot aantal aanbevelingen opgenomen. 

CommonEye adviseert in de vorm van een aantal gesprekken over de bevindingen en aanbevelingen door te 

praten en waar mogelijk invulling te geven aan de aanbevelingen. Daartoe worden gesprekken georganiseerd met 

zowel Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten als de ambtelijke organisatie.  

 

Tijdens de gesprekken is een groot aantal aanbevelingen gedaan. In tegenstelling tot de algemene 

waardering van de samenwerking en de aangedragen aandachtspunten bij de samenwerking, zijn de 

aanbevelingen minder eensgezind. Ze geven aanleiding tot verdere verkenning om de samenwerking te versterken, 
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en reiken de volgende onderwerpen aan voor nader gesprek:  

1. Gedeeld beeld bij de scope van de PARK 

2. Optimale impact van de adviezen van de PARK 

3. Effectieve samenwerking provincie en PARK 

 

Vervolgprocedure / voortgang: 

De aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie zullen via een aantal lijnen worden opgepakt, waarbij zowel 

Gedeputeerde Staten, de ambtelijke organisatie en Provinciale Staten eigen aandachtspunten hebben. 

Gedeputeerde Staten zullen in hun gesprek met de PARK over het werkprogramma voor de komende tijd, ook de 

aanbevelingen uit het rapport van CommonEye betrekken. Concreet wil Gedeputeerde Staten in een bredere 

samenstelling het gesprek met de PARK voeren en waar mogelijk de frequentie aan te passen. Dat sluit aan bij de 

wens van sommige andere gedeputeerden die opmerken dat de PARK voor hen minder zichtbaar is, terwijl die wel 

nuttig wordt geacht. 

 

Vanuit het Netwerk Omgevingsgericht Werken (NOW) zal samen met CommonEye een sessie worden 

georganiseerd met ambtelijk betrokkenen om de aanbevelingen te bespreken. Vraag daarbij is hoe de doorwerking 

van adviezen van de PARK organisatiebreed kan worden geoptimaliseerd.  

 

Voorstel is om het jaarlijks gesprek van de PARK, waarin de PARK de stand van zaken van zijn werkprogramma 

bespreekt met de Provinciale Staten, te benutten om ook te spreken over de aanbevelingen uit dit rapport.  

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 




