Utrecht16, 2-8-2019

Geachte colleges van de U16 gemeenten, de provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de
Stichtse Rijnlanden,

Op 21 juni hebben wij u namens de Bestuurstafel Groen en landschap het concept-rapport
“Ontwikkelbeeld Groen en Landschap” aangeboden. In de aanbiedingsbrief hebben wij aangekondigd
dat dit concept-rapport in de loop van de zomer op een aantal punten zou worden uitgewerkt en
verbeterd, en dat wij hoopten u deze toevoeging begin augustus toe te kunnen sturen.
Hierbij bieden wij u het uitgewerkte en verbeterde rapport aan. De uitwerkingen hebben betrekking
op :
-

De groene scheggen en recreatieve routes
Het landschap van de toekomst
De landbouwkerngebieden
Het belang van het watersysteem
De positie van landbouw, zeker ook in relatie tot bodemdaling

De verbeteringen hebben betrekking op diverse cijfers in het rapport.
Wij raden u aan om indien mogelijk deze nieuwe versie te bespreken in uw college en desgewenst
met uw raad. De eerder gestelde vraag aan uw college of u ermee kunt instemmen dat dit rapport
wordt gebruikt als bouwsteen voor de REP en deze vraag – liefst zo kort mogelijk – te beantwoorden
voor 1 oktober 2019 geldt nog steeds.
Op 3 juli is het concept- “Ontwikkelbeeld Groen en Landschap” gepresenteerd aan aanwezige
raadsleden en wethouders op het U10 Beraad(t) in De Bilt. Over het algemeen is er met veel
waardering kennis genomen van het concept-rapport. Bij de uitwerking waarvan wij u thans het
resultaat aanbieden is dankbaar gebruik gemaakt van verschillende opmerkingen vanuit het U10
beraad(t). Er lijkt met dit rapport een goede basis te liggen om bij de complexe ruimtelijke
afwegingen die we met elkaar in het kader van het REP moeten maken ook het belang van Groen en
Landschap zichtbaar en expliciet in beeld te hebben.
Aan de Bestuurstafel Groen en landschap is daarnaast afgesproken dat een aanvullende casestudy
zal worden uitgevoerd, om het ontwikkel beeld verder te verdiepen. Deze casestudy moet leiden tot
concrete beelden bij de groene scheggen, het landschap van de toekomst en de
landbouwkerngebieden. Het is de bedoeling deze case study op 16 oktober tijdens de extra
Bestuurstafel Groen en landschap te bespreken.

Zoals in de aanbiedingsbrief van 21 juni is aangegeven wordt de inhoud van dit verbeterde rapport
betrokken in het REP proces, op dezelfde manier als de andere 4 pijlers die al eerder gereed
kwamen. Na de zomer zal dit specifiek gebeuren bij de volgende rekenslagen van de
verstedelijkingsmodellen en in de volgende versie van het beoordelingskader. Dit beoordelingskader
zal ter vaststelling aan de raden worden voorgelegd, een en ander conform hetgeen daarover is
opgeschreven in het voorstel dat op 20 juni aan de gemeentesecretarissen is gemaild (uniform
collegevoorstel).

Met vriendelijke groet, namens de Bestuurstafel Groen en landschap,
Lot van Hooijdonk, George Becht en Hans Marchal

