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BIJLAGE geen ONDERWERP Advies Dorps Verdichten

Geachte heer Roncken,

Op 24 augustus 2021 heeft u een ongevraagd advies uitgebracht aan ons college en Provinciale Staten met de
titel 'Dorps Verdichten'. Hierbij bevestigen wij onder dankzegging de ontvangst van uw inspirerende advies en
het ontwerpend onderzoek van Ninedots. In deze brief reageren we op uw advies en geven we aan hoe wij met
uw advies aan de slag willen.

Uw advies past in een serie producten die over dit thema al eerder aan ons en Provinciale Staten zijn
aangeboden, zoals uw nieuwsbrief uit 2019 en het inspiratiedocument van de PCL (19 maart 2021). Het thema
Dorps Verdichten heeft de warme belangstelling vanuit Provinciale Staten.

Wij waarderen het zeer dat u met de gemeenten Vijfheerenlanden, Utrechtse Heuvelrug en Houten het thema
'Dorps Verdichten' concreet heeft gemaakt in het ontwerpend onderzoek. Het ontwerpend onderzoek van
Ninedots inspireert en stimuleert. De voorbeelden laten zien dat dorps verdichten de bestaande kwaliteiten van
dorpen verder kan versterken. De voorbeelden raken aan tal van opgaven waar we als provincie aan werken.
Een integrale aanpak en regionale bril is noodzakelijk om de in de provinciale Omgevingsvisie geschetste
ambities te realiseren en de geschetste kansen verder uit te werken en te realiseren. U constateert -terecht- dat
dit vraagt om een goede afstemming tussen de programma's die uitvoering geven aan de Omgevingsvisie.

Want de woningbouwopgave binnen de provincie Utrecht is groot: 170.000 - 202.000 in de periode 2020 tot
2050 waarvan 133.200 - 165.700 tot 2040. Daarbij ambieert de provincie kleinere kernen vitaal te houden. Onze
inzet is in algemene zin gericht op vitale steden en dorpen. Als provincie onderschrijven we de ambitie om ook
in de kleine kernen (dorpen) verder te verdichten. Waarbij we het belang onderschrijven om ook daar in te
zetten op integrale gebiedsontwikkeling.

Het is goed om in het advies terug te lezen dat erkend wordt dat er ook in kleine kernen (dorpen) kansen zijn
voor een goede integrale verdichting. In het kader van de regionale programmering is bij de kwalitatieve
ambities geen onderscheid gemaakt in grote en kleine steden (of kernen). Wij lezen in uw advies een duidelijke
boodschap die wij ook ondersteunen: als er wordt gebouwd in kleine kernen, stuur dan ook op kwaliteit en
ondersteun gemeenten zo mogelijk daarbij.

Als provincie focussen we op kwalitatieve thema's die als provinciaal belang zijn benoemd in de
Omgevingsvisie en daarbij dan vooral binnen de context van het regionaal programmeren wonen en
werken. Meer synergie tussen de thema's en een goede afstemming met gemeenten over rollen en
taakverdeling, kan helpen. Als middenbestuur kunnen wij over dit knelpunt met onze medeoverheden in
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gesprek gaan. Vanuit de één-overheid gedachte dragen we daarbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het behoud en versterken van de Utrechtse kwaliteiten.

Daarbij vinden we het van belang om onze rol duidelijk te maken. De provincie bouwt niet zelf maar stimuleert
gemeenten deze opgave te realiseren. De uitvoeringskracht ligt primair bij gemeenten zelf. De roep om
ondersteuning van gemeenten die uit het advies spreekt, is wel herkenbaar. We kunnen als provincie een
eventueel capaciteitsprobleem bij gemeenten echter niet structureel oplossen.
Wel kunnen wij binnen onze mogelijkheden helpen om die uitvoeringskracht te versterken, door inzet van
expertise, meedenkkracht, financiële middelen en duidelijk beleid. Dat vraagt onder meer een goede interne
afstemming tussen programma's en een helder, voor gemeentes aantrekkelijk en bruikbaar aanbod bij
binnendorpelijk verdichten. Uw advies bevat een organogram dat beschrijft welke bundeling van provinciale
programma's en thema's nodig is om de ambities in de drie casussen te kunnen realiseren. De geschetste
routes laten zien dat er afstemming nodig is en dat hier verbeterpunten voor de provinciale organisatie zijn. Als
we hier naar buiten ook extra op willen inzetten, vraagt het ook extra financiele middelen.

Het provinciale netwerk Omgevingsgericht Werken, NOW, heeft als opdracht om dergelijke knelpunten bij de
uitvoering van het omgevingsbeleid te signaleren en te adresseren. Voor 2022 zijn extra middelen in de
begroting opgenomen om via een gerichte inzet een aantal complexe integrale gebiedsontwikkelingen te
ondersteunen. Vanuit het NOW willen wij dan ook graag de dialoog met u en de betreffende
organisatieonderdelen aangaan om het betreffende knelpunt beter in kaart te krijgen en mogelijke
oplossingsrichtingen te definiëren met elkaar. Op die manier willen wij graag met u aan de slag om vanuit deze
casussen ons omgevingsgericht werken te verbeteren. We willen leren van de praktische ervaring met
ondersteuning, zoals die bij het Programma Versnelling Woningbouw al zijn opgedaan. Daarbij merken we op
dat dit programma zich richt op de grotere woningbouwlocaties.

Kortom: uw advies inspireert en raakt aan de provinciale doelstellingen zoals we in de Omgevingsvisie hebben
verwoord. Wij hebben veel herkenning in de kwalitatieve aanpak van dorpse verdichting. Graag willen wij een
bijeenkomst van Provinciaal Ontwerp Platform Utrecht (POP-U) organiseren rondom het thema Dorps
Verdichten in het voorjaar van 2022.

Wij danken u voor benoemen van aandachtspunten bij de uitvoering van ons Omgevingsbeleid. Wij
onderzoeken in de komende periode graag in goed overleg met u, hoe we hier intern en extern een
verbeterslag in kunnen maken. Wij zullen daarvoor een bestuurlijk overleg inplannen.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Knol-van Leeuwen
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