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ALUMNUS MARIKEN FELLINGER 

1986  LUW Milieuhygiëne 

1992  vakgroep Waterkwaliteitsbeheer &     
   Aquatische Ecologie 

1994  Zuiveringschap Limburg 

1996  IWACO Adviesbureau voor Water en Milieu 

1998  Ministerie van LNV 

2009  Provincie Utrecht 

ONTWIKKELING MARIKEN 



PROJECT MANAGEMENT BUREAU 

Professionals in het leiden van projecten, 
programma’s en processen 

Strategische en complexe opgaven binnen en 
buiten provincie Utrecht 

Gebiedsontwikkeling als instrument voor 
uitvoering van die opgaven 

PROVINCIE UTRECHT 



VERANDERENDE ROL 

PROVINCIE UTRECHT 



ANDERE COMPENTENTIES 
regisseren faciliteren 

 beslissen 
 betalen 
 bepalen  

 verbinden 
 vernieuwen  
 versterken 

Nieuwe competenties 
expert              adviseur 
deskundige           verbinder 

        



VOORBEELDEN 

 
Agenda Vitaal Platteland 
Nieuwe Hollandse Waterlinie 
Utrecht Oost  
Kantorenaanpak 



AGENDA VITAAL PLATTELAND (AVP) 

Een krachtig en vitaal landelijk 
gebied 
Met een goede balans tussen natuur, 
landbouw, water, cultuurhistorie, 
landschap en recreatie 
Waar iedereen van kan genieten  
Waar ondernemers blijvend een 
gezond bedrijf kunnen runnen 

 Binnen 
beleidskaders  

 uitvoering 
integraal en 
van onderaf 

 Met partners 
 In gebieds-

commissies              
‘ 



WILNISSE  BOVENLANDEN 

 Natuurbeheer integreren in 
bedrijfsvoering melkveebedrijf 

 Beheer met Staatsbosbeheer 
 Partners: 2 ondernemers, 

Agrarische Natuur Ver.,  LTO, 
Natuur en Milieufederatie,  
Staatsbosbeheer, Waterschap,    
2 Provincies, 2 gemeenten 

Presenter
Presentation Notes
AVP: beleidskaders natuur-water-bodem, landschap, landbouw, recreatie, cultuurhistorie, leefbaarheid



Welk gebied is Utrecht-oost? 



Ambitie 

 In 2020 biedt Utrecht-oost een internationaal 
toonaangevend vestigingsmilieu voor het cluster 
life-sciences, duurzaamheid en gezondheid. 

 

 



Regionale coalitie 



NIEUWE HOLLANDSE 
WATERLINIE 

Herkenbaar 
Beleefbaar 
Toegankelijk 
 

 
 Van ontwikkeling  
 Naar gebruik 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Pontje is de Liniepont over de Lek die nu vaart tussen Werk aan het Spoel en Werk aan de Groeneweg. De tafel is van een kinderopvang in één van de Utrechtse lunetten. Het sluisje is bij Nigtevecht. 



NIEUWE HOLLANDSE 
WATERLINIE 

Eigenaarschap 
Nieuwe financiële constructies 
Ondernemerschap!! 

Presenter
Presentation Notes
Pontje is de Liniepont over de Lek die nu vaart tussen Werk aan het Spoel en Werk aan de Groeneweg. De tafel is van een kinderopvang in één van de Utrechtse lunetten. Het sluisje is bij Nigtevecht. 



AANPAK KANTORENLEEGSTAND 

Presenter
Presentation Notes
Ook veel te huur



Onderzoek 2012: 
 

Voorraad  ca. 6,3 miljoen m2 
 
 
 

Te Huur  ca. 1 miljoen m2    = 16% 
    waarvan deel kwalitatief niet 
    aan vraag voldoet 
 

Plannen  ca. 1,4 miljoen m2 

SITUATIE PROVINCIE UTRECHT 

Presenter
Presentation Notes
Vraag en behoefte lijken op elkaar maar is niet hetzelfde.Dus wat is ‘vraag’. Ook bij nieuwbouwbehoefte: gaat om uitbreidingsvraag of vervangingsvraag? Constatering is: we hebben in de toekomst minder behoefte is aan kantoormeters.
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Kantoorgemeenten  



AMBITIE 

Aantrekkelijke omgeving voor wonen en werken 
Sterk vestigingsklimaat 
Sterk investeringsklimaat 
Efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte 

Presenter
Presentation Notes
Provincie Utrecht uitgeroepen tot meest competatieve regio van EuropaAantrekkelijkheid ook bepaald door schoonheid / ruimtelijke kwaliteit



CONSTATERINGEN 

Afname vraag is structureel 

Markt is regionaal 

Gemeenten opereren als markt en overheid 

Nieuwbouwmogelijkheid verstoort investeringen 
op bestaande locaties 

Provincie kan als bovenlokale overheid zonder 
financieel belang de impasse doorbreken 

17/6/15 

 
 

18 





STATENBESLUIT FEB. 2014 
UNANIEM 

bijsturen mooi houden 
Nieuwbouw beperken 

Provinciaal Inpassingsplan 
Transformatie /herbestemmen 
Aanjagen en faciliteren 

Presenter
Presentation Notes
Het één werkt niet zonder het ander

https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.voorbeginners.net/wp-content/uploads/2011/08/druppende-kraan.jpg&imgrefurl=http://www.voorbeginners.net/een-druppende-kraan-repareren/&docid=5A9nduRFjFnqZM&tbnid=r71WKjSKO5r3hM&w=360&h=266&ei=FsEQVNvCPMiDON2HgKgG&ved=0CAkQxiAwBw&iact=c
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sLIaRYBmttKdQM&tbnid=bucRuQEfgtP9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.viva.nl/forum/Thuis/Wat_is_een_goede_dweil/list_messages/154627&ei=TMQQVJvOOMjJPK6rgcgH&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNFQjY3r0GBD2Jz-IWL-kND1X2v9og&ust=1410471237606345
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“ Oplossing ligt volgens Vastgoed Belang in 
het maken van afspraken over nieuwbouw 
van kantoorruimte. Hier zou paal en perk 
aan moeten worden gesteld. […]  
Provincies spelen in de uitwerking een 
cruciale rol. “ 
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Gebiedsaanpak Rijnhuizen 

Presenter
Presentation Notes
Ruim 30 % leegstand van kantoren. Plus ‘verborgen’ leegstand.Ook nog plancapaciteit (nieuwbouwmogelijkheden)Initatief van onderaf. Actieve ondernemers. Ook kansen in het gebied. Vraagt inspanning van iedereen, incl. gemeenten (openbare ruimte, ontsluiting enz.).

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=sLIaRYBmttKdQM&tbnid=bucRuQEfgtP9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://forum.viva.nl/forum/Thuis/Wat_is_een_goede_dweil/list_messages/154627&ei=TMQQVJvOOMjJPK6rgcgH&bvm=bv.74649129,d.ZWU&psig=AFQjCNFQjY3r0GBD2Jz-IWL-kND1X2v9og&ust=1410471237606345


BENODIGDHEDEN 

Eigenaarschap 
Energie 
Creativiteit 
Ondernemerschap 
 

Inzet Provincie Utrecht: co-design, extra expertise, 
verbinding, kennisuitwisseling, monitoring 
Maar ook: duidelijkheid over nieuwbouwmogelijkheden 

17/6/15 24 
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VERANDERENDE INZET 
Macht <-> Kracht 
Wat <-> Hoe 

Directief Participatief Maatschappelijk 

Blauwdruk Ontwikkelen Open eind 
Kader stellend Ontwerpen Co-creatie 

Reguleren Actoren 
verbinden 

Zelfrealisatie 
centraal 

Regels Procedure Diensten 
Expert Betrokken 

adviseur 
Betrokken 
facilitator 

Flinke publieke 
bijdrage 

Publieke 
bijdrage 

Tekort aan 
publiek geld 
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