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DATUM 15-11-2021 

AAN Provinciale Staten  

VAN Gedeputeerde van Essen  

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP Aanpak evaluatie 1e cyclus regionale programmering wonen en werken  

 
Aanleiding 
In het Provinciaal Programma Wonen en werken 2021 (PPWW 2021) en bijbehorende Statenbrief is opgenomen 
dat de 1e cyclus van regionale programmering geevalueerd gaat worden. In de Statenbrief is aangekondigd dat 
uw Staten nog voor de agendering van het PPWW 2021 in de Statencommissie RGW (24 november 2021) een 
memo ontvangen met aanpak en planning van de evaluatie. In dit memo wordt de hoofdlijn van de aanpak 
geschetst.  
 
Doel 
Doel van de evaluatie is het inventariseren en analyseren van de ervaringen met de eerste cyclus van regionale 
programmering. Op basis hiervan komen we tot inzichten en leerervaringen die worden besproken met onze 
partners. Daaruit voortkomende ideeën tot aanpassing van het proces kunnen worden toegepast bij de 2e cyclus 
van regionale programmering.  
 
Wat wordt geëvalueerd? 
In de statenbrief en het PPWW 2021 is opgenomen dat de volgende aspecten worden geëvalueerd:  
1. Organisatie van het proces 
2. Wijze van overleg en besluitvorming (en betrokkenheid stakeholders)  
3. Inhoud van het programma  
Ook is aangegeven dat het advies van de commissie m.e.r wordt betrokken bij de evaluatie.  
 
De eerste twee punten hebben betrekking op het proces van de gehele cyclus, met onder andere het door PS 
vastgestelde Kader voor regionale programma’s, de regionale programma’s zelf en het provinciale programma. 
Daarbij wordt onder andere gekeken naar de verschillende processtappen in de gehele cyclus, de samenwerking 
en onderlinge contacten, betrokkenheid van andere belanghebbenden (waterschappen, bedrijvenkringen, 
ontwikkelaars etc.), de wijze van besluitvorming en de organisatie van het werkproces.  
Bij de inhoud van het programma (punt 3) gaat het om de vraag of de juiste inhoudelijke punten in het programma 
terugkomen. Het gaat niet om de voortgang van de afspraken, dat komt aan de orde bij de monitoring.  
 
Ik hoor graag van u of u nog aandachtspunten wilt meegeven voor deze evaluatie, in relatie tot het proces en de 
werkwijze, zodat wij die in overleg met onze partners kunnen betrekken bij de evaluatie.  
 
Wie worden betrokken?  
Het proces van regionale programmering is een gezamenlijk traject van provincie, regio’s en gemeenten. De 
evaluatie richt zich dan ook primair op deze partijen. Daarbij worden in ieder geval de volgende actoren 
betrokken: 
- Gemeenten bestuurlijk (betrokkenen bij de regionale programma’s) 
- Gemeenten ambtelijk (betrokkenen bij de regionale programma’s)  
- Regio’s (U16; Amersfoort, FoodValley): bestuurlijk en ambtelijk.   
- Provincie bestuurlijk (3 verantwoordelijke gedeputeerden) 
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- Provincie ambtelijk (opdrachtgever, leden kernteam). 
 
Daarnaast zal de provincie nog zelf spreken met enkele leden van de commissie m.e.r. over hoe het instrument 
m.e.r. nog effectiever kan worden ingezet. 
 
Overige stakeholders zoals het Ministerie van BZK, bedrijvenkringen, en woningbouwpartners zullen niet apart 
worden bevraagd in deze evaluatie. De reden daarvoor is dat zij gedurende het proces wel zijn betrokken, maar 
geen partner zijn geweest waarmee nu afspraken zijn gemaakt, en dat hun inbreng zich meer richt op de inhoud 
(welke afspraken) dan het proces an sich. Voor de vertegenwoordigers van marktpartijen geldt tevens dat zij 
primair de gemeenten als aanspreekpunt hebben, gemeenten nemen immers het initiatief om plannen op te 
nemen in de regionale programmering.  

 
Uitvoering 
De evaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau. De provincie is opdrachtgever voor de evaluatie. De wijze 
waarop de evaluatie wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld via enquêtes en/of gesprekken, wordt in overleg met het 
uitvoerende bureau nog nader bepaald.  
 
Uitkomsten en vervolg 
De uitkomsten van deze externe evaluatie zijn openbaar. Hieruit zullen we samen met onze partners leerpunten 
halen en voorstellen doen voor het aanpassen van de werkwijze t.a.v. de totstandkoming van de volgende 
programma’s wonen en werken.  
 
Wij zullen uw Staten middels een Statenbrief informeren over de uitkomsten van de evaluatie en de wijze waarop 
met de conclusies en aanbevelingen wordt omgegaan. Het is denkbaar dat de conclusies en aanbevelingen ook 
aanleiding geven tot aanpassing van het door uw Staten vast te stellen geactualiseerde Kader voor regionale 
programmering wonen en werken. Indien dit het geval is, wordt dit in de Statenbrief aangekondigd.  
 
Planning  
De evaluatie zal in de komende maanden worden uitgevoerd en besproken met onze partners. Onze planning is 
er op gericht om de hiervoor genoemde Statenbrief in maart 2022 vast te stellen, zodat deze in april 2022 in uw 
commissie RGW kan worden geagendeerd. Vervolgens zal in de loop het 2e kwartaal van 2022 een 
Statenvoorstel voor een geactualiseerd Kader voor de regionale programmering wonen en werken aan u worden 
aangeboden. Afronding van de regionale programma’s is voorzien in najaar van 2022, gevolgd door het 
vaststellen van het volgende Ontwerp provinciaal Programma Wonen en werken, eind 2022.  
 
 


