U10 Proces naar een integraal Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP)
De afgelopen maanden is er in samenwerking REP en MIRT onderzoek gewerkt aan drie producten.
Uitgangspuntennotitie
Beoordelingskader
Ruimtelijke modellen
Het beoordelingskader is een gezamenlijk kader voor REP, POVI en MIRT en bevat hoofddoelen,
subdoelen voor de regionale ontwikkeling naar de regio voor gezond stedelijk leven en indicatoren
waarop om de ruimtelijke modellen te kunnen toetsen (kwantitatief en kwalitatief).
De uitgangspunten en het beoordelingskader leiden tot de contouren van een integraal ruimtelijk
perspectief. Om daartoe te komen zijn ruimtelijke modellen opgesteld die inzicht moeten geven in
de effecten van bepaalde oplossingsrichtingen. Ze hebben uitsluitend een technische functie:
Welke elementen uit een model leiden tot scenario’s die bijdragen aan de beoogde uitgangspunten
en doelen uit het beoordelingskader.
De modellen worden hiervoor gedurende de zomermaanden beoordeeld en doorgerekend op
effectiviteit voor uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ontwikkeling. Vervolgens kunnen we de
eerste contouren van het integraal ruimtelijk perspectief opstellen in najaar 2019. Dit is nog geen
uitgewerkt voorkeursperspectief maar geeft aan waar kansen liggen als tussenstap in het proces
REP om de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling in beeld te brengen.
De contour wordt ontwikkeld door toetsing van de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden aan
het beoordelingskader dat u thans wordt aangeboden. Dit is een uitwerking van de vastgestelde
Regionale Economische Koers (“Ontmoetingsplaats voor gezond stedelijk leven”). Het betreft een
eerste beeld van de ruimtelijke ontwikkelingsrichting(en) voor de regio. Deze contouren worden
aan u voorgelegd ter besluitvorming en bieden nog veel bewegingsruimte voor verdere keuzes.
Deze sturen wij u het eerste kwartaal 2020 toe.
Vervolgens wordt in 2020 het aangescherpte beoordelingskader gebruikt om te komen tot een
voorkeursperspectief voor de regio. Het proces van REP moet uiteindelijk leiden tot besluitvorming
in alle raden over een integraal ruimtelijk perspectief en programma voor de U16 regio.
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