
Van: Roncken, Paul <paul.roncken@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: donderdag 5 april 2018 15:17 
CC: Roncken, Paul <paul.roncken@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: U10-Ringpark ambitie toegelicht 
Urgentie: Hoog 
 
Geachte Griffie 
 
Aangehechte brief is geadresseerd aan alle huidige en toekomstige raadsleden en/of formateurs; 
kan ik erop rekenen dat u de digitale brief aan uw gemeenteraad toezendt? 
 
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, 
 
 
Paul Roncken 
Onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit, provincie Utrecht 
 
 
 
 
>>>>>> 
 
Paul Roncken - landschapsarchitect en onderzoeker,  
klik hier voor de pdf van mijn meerjaars programma 
Onafhankelijk Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) provincie Utrecht 
 
blog over landschapsontwerp: www.paulroncken.com 
onderzoeksblog: www.landscapemachines.com 
 
0031 (0)6227 27 665 
paul.roncken@provincie-utrecht.nl 
 
>>>>>> 
 
“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van 
deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. 
Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden 
is niet toegestaan. 
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 
overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de 
bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is 
bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”. 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/adviseur-ruimtelijke/?PagClsIdt=1328573#PagCls_1328573
http://www.paulroncken.com/
http://www.landscapemachines.com/
mailto:paul.roncken@provincie-utrecht.nl
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d.d. 5 april 2018 
 

Geachte aanstaande gemeenteraadsleden en/of gemeentelijk formateur, 

 

De komende vier jaar staan in het teken van transitie. Dit geldt voor de manier waarop overheden, 

markt en burgers samenwerken maar ook voor het verder uitwerken van ingewikkelde ruimtelijke 

opgaven zoals de energietransitie, landbouwinnovatie en een gezond stedelijk/dorps leven. Tijdens 

deze transitie zullen nog niet alle uitwerkingen trefzeker zijn maar wel kunnen de juiste vragen en 

afwegingskaders worden opgesteld. Mijn advies is om integrale samenwerkingen op te zetten zodat 

er veel ruimte zal zijn voor gezamenlijke leertrajecten. Ontwerpend onderzoek kan daar een 

belangrijke rol bij spelen. 

 

Om een kader te geven voor integrale samenwerking tussen stad en land, heb ik de afgelopen twee 

jaar het U10-Ringpark geïntroduceerd1. In mijn rol als onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit 

van de provincie Utrecht stel ik mij op als een ambassadeur van een grote groep (landschaps-) 

architecten, stedenbouwkundigen, ruimtelijk vormgevers, ecologen en life-science wetenschappers2. 

De historisch sterke verbanden tussen ruimtelijke ordening en maatschappelijke visie is sinds het 

begin van deze eeuw afgezwakt door toenemende decentralisatie en marktwerking3. De 

maatschappelijk/ruimtelijke opgaven zijn echter niet minder complex geworden en zeker niet minder 

urgent. Er is een netwerk aan het ontstaan rond het debat over een U10-Ringpark dat deze historische 

verbanden op een nieuwe manier productief kan maken. Op 16 februari jongstleden is bijvoorbeeld 

                                                
1 bron: https://www.ruimteenwonen.nl/ringpark-utrecht 
2 bron: https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/extern-advies/adviseur-ruimtelijke/ 
3 bron: http://www.landschap.nl/wp-content/uploads/2017-4Roncken160-167.pdf 
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een energiek symposium gehouden om onder andere gemeenteraadsleden en burgers te betrekken bij 

en mee te laten denken over een U10-Ringpark4. Het symposium, georganiseerd in samenwerking 

met het innovatieve UtrechtLab van de provincie Utrecht, kan ook op locatie in uw gemeente 

herhaald worden. Daarmee kan een podium worden geboden voor een lokaal debat over de 

wenselijkheid van een regionale samenwerking en de integraal ruimtelijke uitwerking van 

ingewikkelde maar invloedrijke opgaven zoals bijvoorbeeld verdichtingsopgaven, zonne-velden, 

bodemdaling, de toekomst van recreatief gedrag en mobiliteit met allure. 

 

U kunt bij mij aankloppen als u aanleiding ziet om dit debat te voeren met een groeiend netwerk, 

onder andere in samenwerking met de Vereniging Deltametropool, de waterschappen, het College 

voor Rijksadviseurs en de verschillende landschapsbeheerders die binnen de provincie Utrecht actief 

zijn. Of als u voornemens bent om de Ringpark-gedachte op te nemen in een coalitieakkoord binnen 

uw gemeente en graag bijgepraat wilt worden. 

 

Voorlopig lijkt het U10 verband een goede bestuurlijke en ruimtelijke begrenzing van het Ringpark. 

Landschappelijk gezien zijn er genoeg redenen om ook delen van het Groene Hart en de Utrechtse 

Heuvelrug erbij te betrekken. Een sterk regionaal verband met Amersfoort kan eveneens gunstig zijn; 

en gezien een mogelijk nationale agenda voor energietransitie liggen weer andere ruimtelijke 

verbanden voor de hand. De Ringpark-gedachte beperkt zich daarom niet tot een uitvoeringsagenda 

voor klassieke parken, maar biedt een kwaliteitskeurmerk en daarmee een afwegingskader voor een 

21e-eeuwse leefomgeving waarin integraliteit en participatie centraal staan. Ik hoop dat deze 

onderwerpen onder uw invloed de komende vier jaar concreter zullen worden en de harten van de 

burgers die u vertegenwoordigd kunnen raken. 

 

 

Paul Roncken, onafhankelijk adviseur Ruimtelijke Kwaliteit, provincie Utrecht 

Te bereiken onder 06 227 27 665 of paul.roncken@provincie-utrecht.nl 

 

 

                                                
4 bron: http://mailchi.mp/8468bb219e8c/ringpark 
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