
Provincie als integrale 
gebiedsregisseur

Van ‘strategische propositie’ naar een (h)erkende 

 ‘Rol in de Ruimte’

24-5-2022



“We staan aan de 
vooravond van een 
grote verbouwing. 

Om die 
in goede banen te 

leiden, moeten we de 
regie 

op de ruimtelijke 
ordening hernemen.” 

Inhoud van deze presentatie:

• Strategische propositie ‘Rol in de Ruimte’ (van de 12 
provincies)

• RO-brief minister De Jonge (namens kabinet Rutte IV)

Conclusie:

Provincie Utrecht moet komende tijd stevig als 
gebiedsregisseur aan de bak om ‘provinciale regie’ op de 
ruimtelijke ordening vorm te geven. 
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Strategische propositie

“Het begint met een opstelling dat provincies aanspreekbaar zijn op het behalen van 
resultaten op de grote opgaven in fysieke leefomgeving voor de komende 10 – 15 jaar” 

- In gebieden komt alles samen

- De complexiteit vraagt een nauwe samenwerking van 4 overheden en gebiedspartners…. 

- En een aanpak van ‘leren door te doen’

- Huis van Thorbecke benutten (= stevige rol provincie, regie van het Rijk waar nodig, maar 
ook goede samenwerking in het trappenhuis) 

Zie informatie-/communicatiepakket 23 februari Statencommissie RGWW

24-5-2022



24-5-2022



Gaat dit landen in Den Haag?

• RO-brief minister (V)RO, namens kabinet (zie deel 2 van de presentatie)

• Sectorale brieven (landelijk gebied, klimaat en energie, wonen etc)

• Rol minister BZK (hygiëne terugbrengen en bewaken in de interbestuurlijke en financiële 
verhoudingen)

• Leveren versus leveringsvoorwaarden (inzet op condities)
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Insteek vanuit IPO (voor komende tijd)

• Met RO-brief is rol provincie stevig verankerd. Gesprek over invulling ruimtelijke regie, de 
ruimtelijke puzzel per provincie en wederkerige afspraken daarover met het Rijk is aan 
iedere provincie.

• Inzet IPO (vanuit ‘Rol in de Ruimte’)

• op goede generieke leveringscondities (t.b.v. wederkerige afspraken)

• op (meer) samenhang in nationale programma’s en sectorale condities

• positiebepaling bij nationale keuzes (waar zinvol en mogelijk)

• nadenken over condities in eigen huis om onze rol te versterken 
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Technische briefings (reminder)
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• Behoefte aan technische briefings door IPO voor Statenleden over de grote transities in 
Nederland (‘Rol in de Ruimte’) 

  

 
- Dinsdag 31 mei, 18:00 uur tot 19:30 uur: wonen en bereikbaarheid 
- Dinsdag 7 juni, 18:00 uur tot 19:30 uur: stikstof en landelijk gebied  
- Donderdag 9 juni, 18:00 uur tot 19:30 uur: klimaat en energie



RO-brief 
(minister 
van VRO)
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Ruimtelijke regie per provincie

• De provincies als regisseur en verbinder richting gemeenten en 
waterschappen

• Heldere opdracht vanuit het Rijk aan de provincies, die in dialoog tot 
stand komt

• Leggen van de ruimtelijke puzzel op het schaalniveau van de provincie 
of regio’s, ook met private en maatschappelijke partijen: past het?

• Indien de opgaven niet zouden passen is een herverdeling aan de orde, 
waarbij het Rijk de knoop moet doorhakken

• Uitkomst vastleggen in een taakstellende ruimtelijke toedeling

• 1 oktober 2022 [rijk formuleert opdracht per beleidsdomein] - 
juli/oktober 2023 [vastleggen taakstellende opdracht per provincie]
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Gebiedsgerichte samenwerking in 
NOVEX-gebieden

• Urgente opgaven in het fysieke domein

• Gezamenlijke aanpak noodzakelijk voor grote transitie in het gebied

• Rijk als gelijkwaardig en meerjarig partner

• Aanpak met gezamenlijk ontwikkelperspectief, uitwerking in 
programmering en fasering en uitvoeringsafspraken
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Gebiedsgerichte samenwerking in 
NOVEX-gebieden
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1. Noordzeekanaalgebied
2. Regio Schiphol
3. Metropoolregio Amsterdam
4. Zuidelijke Randstad
5. Rotterdamse Haven
6. Groene Hart
7. Regio Utrecht en 

Amersfoort
8. Regio Arnhem-Nijmegen-

Food Valley

9. North Sea Port District
10. Stedelijk Brabant
11. De Peel
12. Zuid Limburg
13. Regio Zwolle
14. Regio Groningen-

Assen
15. Noordoost Groningen
16. Lelylijn



In Utrecht is al een ruimtelijke puzzel gelegd!
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Ontwikkelperspectief Utrecht Nabij Ontwikkelbeeld regio Amersfoort 
Centraal

Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-
Foodvalley

Omgevingsvisie provincie Utrecht



Provincie Utrecht in de NOVI
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