Utrecht, 21 juni 2019

Geachte colleges van de U16 gemeenten,

Hierbij bieden wij u namens de bestuurstafel Groen en Landschap het concept “Ontwikkelbeeld
groen en landschap” aan. De vraag aan uw college is of u ermee kunt instemmen dat dit conceptrapport wordt gebruikt als bouwsteen voor de REP. Wilt u deze vraag – liefst zo kort mogelijk –
beantwoorden voor 1 oktober 2019? Op 5 december 2019 is u dezelfde vraag gesteld t.a.v. de
andere 4 pijlers van REP: energie, mobiliteit, wonen en economie. Algemeen was toen de reactie dat
de 5de pijler, groen en landschap, zo snel mogelijk diende te worden toegevoegd. Het bijgaande
rapport voorziet in de geconstateerde leemte.
Het gaat dus om een “inhaalslag” met als doel dat de afwegingen rond landschap, natuur, recreatie
en landbouw op gelijkwaardige manier aan de andere 4 pijlers worden meegenomen in het REP
proces.
Dit rapport is met ambtelijke inzet en betrokkenheid vanuit alle 16 gemeenten, de provincie en de
waterschappen tot stand gekomen, en op 21 juni 2019 tijdens de eerste bijeenkomst van de nieuwe
bestuurstafel Groen en Landschap besproken. Aan de BT is afgesproken het rapport enerzijds wel te
presenteren op het U10 beraad(t) van 3 juli en voor te leggen aan de colleges met de hierboven
gestelde vraag, maar anderzijds nog nadrukkelijk als een concept te beschouwen. In de loop van de
zomer zal het onderhavige rapport op enkele punten worden uitgewerkt en verbeterd. Zo zal er nog
een nadere beschouwing komen op sommige cijfers, zal de keuze voor de kernlandbouwgebieden en
het landschap van de toekomst nader worden gemotiveerd, zullen er nog uitwerkingen plaatsvinden
op het gebied van randvoorwaarden voor de groene scheggen, het landschap van de toekomst en de
landbouwgebieden, zal worden aangegeven wat bodem en water zeggen over mogelijk gebruik van
het landschap en zullen kleine omissies in het kaartbeeld worden hersteld. Zodra de eerste
uitwerkingen en aanpassingen gereed zijn, sturen wij deze aan u toe als toevoeging aan het conceptrapport. Wij verwachten dit begin augustus te kunnen doen. In verband met de vakantietijd kunnen
de uitwerkingen pas daarna getoetst worden met de ambtelijk vertegenwoordigers uit de
gemeenten en het werkveld.
Er is voor gekozen om het rapport toch nu aan u voor te leggen en te presenteren tijdens het U10
beraad(t) van 3 juli om na de zomer als 5de pijler volledig te kunnen aanhaken bij de overige 4 pijlers.
In de zomer zal de inhoud van dit rapport zo goed mogelijk betrokken worden bij de doorrekening
van de verschillende “verstedelijkingsmodellen” en op abstract niveau mee worden genomen in het
beoordelingskader. De verstedelijkingsmodellen, het beoordelingskader en hun rol in het REP-proces
zijn besproken tijdens de bestuurlijke REP- sessies van 22 mei en 19 juni. Na de zomer kunnen de
hierboven genoemde uitwerkingen samen met uw reacties op dit concept worden opgenomen in een
definitiever rapport, dat gebruikt kan worden bij de volgende rekenslagen in het kader van het REP
en volgende versies van het beoordelingskader.

Of , wanneer en met welk voorstel u dit rapport aanbiedt aan uw eigen raad is zoals gebruikelijk aan
u zelf. Het bijgaande concept rapport zal, zoals gezegd, worden gepresenteerd tijdens het U10
beraad(t) van 3 juli en daaraan voorafgaand worden gepubliceerd op de website van U10.

