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Ontwikkelbeeld groen en landschap (5e bouwsteen
voor het REP (Ruimtelijk Economisch Perspectief en
programma van de U10)
Zoals bekend zijn er inmiddels 4 bouwstenen voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief (REP) opgeleverd:
wonen, werken, mobiliteit en energietransitie. Deze analyserapporten zijn bouwstenen voor het nog op te stellen
REP. In het REP wordt een regionale strategie ontwikkeld om een antwoord te geven op de grote
maatschappelijke opgaven als woningbouw, groei van het aantal werkplekken, bereikbaarheid (mobiliteit),
energietransitie en ontwikkeling van groen & landschap.
Op 27 juni jl. hebben wij u het concept-analyserapport Ontwikkelbeeld Groen & Landschap aangeboden. In de
aanbiedingsbrief hebben wij aangekondigd dat dit conceptrapport in de loop van de zomer op een aantal punten
zou worden uitgewerkt en verbeterd.
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.
Op 3 juli is het concept- “Ontwikkelbeeld Groen en Landschap” gepresenteerd aan aanwezige raadsleden en
wethouders op het U10 Beraad(t) in De Bilt. Er is toen met waardering kennis genomen van het rapport. En de
rapporteurs hebben dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende opmerkingen die naar voren kwamen tijdens
de bijeenkomst (link: https://mailchi.mp/bdc17cd55704/u10-nieuwsbrief-juli-2019 ) .
De voorliggende uitwerking van het rapport biedt een goede basis voor het maken van de complexe ruimtelijke
afwegingen in het kader van het REP. Het belang van groen en landschap wordt hiermee geborgd.

Het college van B&W heeft op dinsdag 3 september besloten dat de definitieve versie van het rapport
Ontwikkelbeeld Groen en Landschap gebruikt kan worden als 5e bouwsteen van het REP.

----------------

RaadsInformatieBrief | 4 september 2019

1 juni 2012

2

