
In deze RaadsInformatieBrief:  
 

Concept contour REP ( Ruimtelijk Economisch 

Programma) is besproken tijdens de Bestuurstafels 

U10 
 

De afgelopen periode is in regionaal verband hard gewerkt om te komen tot een Concept Contour REP. U bent 

daarover regelmatig geïnformeerd in informatieve commissies, RIB special U10 en regionale bijeenkomsten U10 

Beraad(t). De bouwstenen Wonen, Economie, Mobiliteit, Energie en Landschap zijn inmiddels verwerkt in 

interessante onderzoeksrichtingen die zijn beschreven in de Concept Contour REP. Belangrijk is om te weten dat 

de contour nog niet het eindbeeld is, maar het bevat zoekrichtingen en onderzoeksvragen voor de regionale 

ruimtelijke ontwikkeling. 

Woensdag 5 februari is het concept besproken tijdens de Bestuurstafels U10. De reacties worden de komende 

week verwerkt in een definitieve versie, die naar verwachting op begin maart wordt aangeboden aan de colleges. 

Daarna wordt het document ook aan de raden aangeboden. Het streven is dat de behandeling van de Contour 

REP door de raden voor het zomerreces plaatsvindt.  

 

Gevolgen Contour REP voor Stichtse Vecht 

In het document staan een aantal interessante zoekrichtingen en onderzoeksvragen voor gemeente Stichtse 

Vecht. Nogmaals, het gaat om kansrijke zoekrichtingen en onderzoeksvragen in het brede ontwikkelperspectief 

voor de hele regio. Deze onderzoeken bieden inzichten om verdere afwegingen te maken, keuzes te maken en 

verder te concretiseren. Voor alle gemeenten, en dus ook voor Stichtse Vecht, zijn onderzoeksrichtingen 

beschreven op het gebied van Landschap, Wonen, Werken, Energie en Mobiliteit. 

 

 

Informatieve commissie op 18 februari in Boom en Bosch 

Het college informeert de raad graag tijdens de informatieve commissie van dinsdag 18 februari over het proces en 

de inhoud van de Concept Contour.  

Regionale U16 Informatiebijeenkomst REP en RES voor gemeenteraden, Staten en AB’s op 11 maart 

Op 11 maart vindt in het Provinciehuis een Informatiebijeenkomst plaats. Hiervoor is deze week een save the date 

verzonden. Voor deze bijeenkomst worden niet alleen raadsleden, maar ook statenleden en AB’s uitgenodigd. U 

wordt dan bijgepraat over de regionale ontwikkelingen m.b.t. de REP en RES. Er volgt nog een uitnodiging met 

programma voor deze avond.  
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