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Geacht bestuur. 
 
Bij brief van 28 december 2010 heeft u gedeputeerde staten van Utrecht en de commissie Ruimte, Groen 
en Water van provinciale staten geïnformeerd over uw gevoelens aangaande de Ruimtelijke Visie 
University Nyenrode, die met ingang van 11 oktober 2010 ter inzage lag. 
Uw gevoelen is neergelegd in een zienswijze over deze visie en biedt u aan gedeputeerde staten 
provinciale staten aan ter bestudering en actie.  
 
Namens gedeputeerde staten merk ik het volgende op. 
De provincie was verrast door uw brief. Bij ons was bekend dat de (toenmalige) gemeente Breukelen, in 
overleg met de University Nyenrode bezig was met het opstellen van een ruim,telijke visie. In het 
voortraject zijn ook meerdere provinciale afdelingen hierbij betrokken. Ons was de ter inzage legging 
evenwel niet bekend. Naar aanleiding van uw brief is contact gezocht met de gemeente hetgeen er in heeft 
geresulteerd dat de provincie eind januari 2011 een exemplaar van de ruimtelijke visie toegezonden kreeg 
voor reactie.  
Inmiddels is de visie bestudeerd en is een voorlopig ambtelijk oordeel gevormd. Uw brief is hierbij 
betrokken. Voorts hebben onlangs enkele medewerkers van mijn afdeling een gesprek gehad met de 
gemeente en is een vervolggesprek voorzien. In het eerstgenoemde gesprek zijn, vanuit de achtergrond 
enerzijds van het belang van Nyenrode als opleidingsinstituut en anderszijds de ligging van een belangrijk 
gedeelte van het instituut in een kwetsbare omgeving, kritische kanttekeningen geplaatst en 
aandachtspunten en aanbevelingen onzerzijds uitgewisseld. Zeer binnenkort gaat er een reactie vanuit de 
provincie naar de gemeente.  
 
Ik vertrouw er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Als er uwerzijds nog vragen zijn kunt u uiteraard 
altijd contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde medewerker. 
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Afschrift van deze brief is gezonden naar de commissie Ruimte, Groen en Water van provinciale staten en  
naar de gemeente Breukelen (t.a.v. de heer Steutel). 
 
Hoogachtend, 
 

H. Jungen 
Hoofd Afdeling Ruimte 
 


