Utrecht, 20 december 2019

Geacht college,

Positieve reacties op ontwikkelbeeld Groen en Landschap
Op 2 augustus 2019 hebben wij u het ontwikkelbeeld Groen en Landschap aangeboden met de vraag
om uiterlijk 1 oktober te laten weten of dit rapport gebruikt kan worden als bouwsteen voor het
Ruimtelijk Economisch Programma (hierna: REP). We hebben hierop veel positieve en enthousiaste
reacties ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank.
Gemene deler: Groen en Landschap volwaardige pijler voor Ruimtelijk Economisch Programma
De respons maakte duidelijk dat de opvatting dat de pijler Groen en Landschap een volwaardige
pijler is voor het REP breed gedragen wordt. Dit is – naast een aantal concrete punten – meegegeven
aan het opgaveteam REP, zodat zij dit kunnen integreren bij de verdere uitwerking. Verschillende
opmerkingen zijn inmiddels verwerkt in het beoordelingskader Groen en Landschap, dat eveneens is
meegegeven aan het opgaveteam REP.
Verder zijn er opmerkingen gemaakt over het financierings- en beheervraagstuk van de 5e pijler
Groen en Landschap. Dit financierings- en beheervraagstuk van de diverse onderdelen behoeft
nadere uitwerking. De bestuurstafel Groen en Landschap heeft de provincie Utrecht gevraagd om
hierin het voortouw te nemen en dit samen met de BT uit te werken. Daarnaast blijft dit onderwerp
van gesprek aan deze bestuurstafel.
De reacties op het ontwikkelbeeld zijn besproken tijdens de bestuurstafel Groen en Landschap van
20 november. Een volledig overzicht van de reacties treft u aan in de bijlage.
Aanvullende casestudy ter kennisname
In juni heeft de bestuurstafel Groen en Landschap besloten om een aanvullende casestudy uit te
voeren. Het betreft een vingeroefening. Het gaat om beelden van mogelijke uitwerkingen van de
groene scheggen, het landschap van de toekomst en de landbouwkerngebieden, die ons verder
helpen in het REP proces. We constateren dat met deze casestudy diverse opmerkingen,
aanvullingen en reacties vanuit colleges en raden op het ontwikkelbeeld worden ondervangen. De
casestudy bieden wij u hier ter kennisname aan.

Hoe gaat het proces verder?
Binnen de U10 wordt op dit moment verder gewerkt aan een eerste contour en beoordelingskader
voor het Ruimtelijke Economisch Programma. Contour en beoordelingskader worden in januari 2020
besproken in het U10 Beraad(t) en aan de raden voorgelegd ter vaststelling in april/mei 2020. In de
notitie https://www.utrecht10.nl/media/filer_public/30/31/3031f798-f550-4795-a906f02ed4f4e2f1/201909_rep-proces_tempo_en_trechtering.pdf is e.e.a. uitgewerkt.

Vriendelijke groet, namens de bestuurstafel Groen en landschap

George Becht, Hans Marchal en Lot van Hooijdonk
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d.d. 9 oktober 2019

