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Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
ChristenUnie 1 De eindrapportage over het Integraal 

Gebiedsontwikkelingsprogramma eindigt met een serie 
lessen, aandachtspunten en vragen, waarbij de 
allerbelangrijkste vraag onbeantwoord is: “Door het 
opheffen van de IGP-reserve is het gebundeld inzetten van 
de verschillende budgetten binnen de provincie bij 
gebiedsontwikkelingen extra belangrijk geworden. Voor 
de komende periode is het de uitdaging sectorale 
budgetten in één gebied in samenhang in te zetten.” 

Hoe gaan we dat doen, zonder IGP-reserve? Want diverse 
IGP-projecten zijn nog lang niet afgerond en in de 
komende periode zijn daar ongetwijfeld forse budgetten 
nodig (A12-zone, Noordelijke Rondweg Utrecht, 
Marinierskazerne, Lage Weide, Kop van Isselt, 
Veenweiden in beweging). Bovendien levert de 
provinciale Omgevingsvisie waarschijnlijk allerlei nieuwe 
projecten op die een integrale aanpak vereisen. 

In het kader van het huidige coalitieakkoord is gekozen voor het 
opheffen van het investeringsbudget van IGP; om het hoge aantal 
verschillende potjes verder af te bouwen. Een deel (4 miljoen) van het 
IGP-investeringsbudget is nog beschikbaar; voor gebiedsontwikkeling 
Kop van Isselt/ Zone Spoor en Eem in gemeente Amersfoort en voor de 
gebiedsontwikkeling bij deeltraject Culemborgse Veer- Beatrixsluis van 
de Sterke Lekdijk. Het gebundeld inzetten van investeringsbudgetten 
wordt inderdaad de komende periode alleen maar belangrijker. In de 
vraag is ook een aantal gebieden genoemd waar dit mogelijk aan de 
orde is. De gebundelde inzet is in het verleden al regelmatig gedaan en 
zal ook de komende periode blijven plaatsvinden, onder andere door 
interne overboeking, zolang de bijdrage past binnen de 
investeringscriteria/ verordening van de sectorale budgetten. Bij de IGP 
– gebiedsontwikkelingen wordt hier actief op gestuurd.  
 

 2 Hoe gaan we de sectorale budgetten gebundeld inzetten? Zie antwoord vraag 1 
 3 Krijgt de provinciale Omgevingsvisie in de uitwerking een 

reserve die vergelijkbaar is met de oude IGP-reserve? 
Nee dat is nu niet de insteek. We verkennen wel de mogelijkheden hoe 
budgetten vanuit verschillende programma’s nog efficiënter, 
doelmatiger en slimmer in samenhang gebiedsgericht kunnen worden 
ingezet en agenderen dit ook vanuit de lessen en aandachtpunten van 
de eindrapportage IGP planperiode 2012-2019 in het begrotingstraject. 
De inzichten die hier t.z.t. over zullen ontstaan delen we 
vanzelfsprekend met u.  
 

 

 


