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Van: Arnold Korste (NMU) [mailto:a.korste@nmu.nl]  
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Aan: secretariaatkrol; Swets Extern; Bert Koopmanschap; Heer, de Extern; Lamers-Tiecken Extern; 
Balemans Extern; Bert@vvd-provincie-utrecht.nl; gwnalis@gmail.com; Schoen, Hans; 
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Dekkers-Raadsen Extern; Nooteboom Extern; Snyders Extern; Gemert, van Extern; Seldenrijk Extern; 
Duquesnoy Extern; Ambatzidellis-Heidstra, Rita; ralph.de.vries@D66.nl; Martens Extern; 
carladik@yahoo.com; Ruijs Extern; ronnie@weijers.nl; Blom Extern; Bodewitz Extern 
CC: Joris Hogenboom; Chris Bakker; Claudia van Holsteijn (NMU) 
Onderwerp: Commissie RGW van 24 januari en de Rode contour van Achterveld 

Geachte leden van de commissie Ruimte, Groen en Water, 
 
Op de agenda van de commissie RGW van 24 januari aanstaande is als punt 14 het voornemen van 
GS voor het verleggen van de rode contour van Achterveld (gemeente Leusden) geagendeerd.  
 
Het Utrechts Landschap en de Natuur en Milieufederatie Utrecht zijn tegen het verleggen van deze 
rode contour, waarbij meer dan 100 woningen in het landelijk gebied worden gebouwd.   
 
De plannen voorzien ook in de realisering van ongeveer 25 ha nieuwe natuur in en langs de 
ecologische verbindingszone Modderbeek, waar wij uiteraard van harte mee instemmen. Als deze 
natuurontwikkeling vanuit de woningbouw binnen de rode contour gerealiseerd kan worden, is dat 
natuurlijk een goede ontwikkeling. Zoals ook in de toelichting op het plan wordt geconstateerd, liggen 
de gronden die voor woningbouw zijn bestemd echter grotendeels buiten de rode contour. De rode 
contouren zijn van belang omdat zij aanzetten tot het benutten van de bouwmogelijkheden in 
bestaand stedelijk gebied en het realiseren van compacte bebouwing, zodat de kwaliteiten van het 
landelijk gebied zo goed mogelijk beschermd worden. Wij hechten dan ook grote waarde aan de rode 
contouren uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening en maken daarom bezwaar tegen de plannen om 
woningen buiten de rode contour te bouwen. 
 
Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de bijgevoegde zienswijze van Het Utrechts Landschap 
en de Natuur en Milieufederatie Utrecht tegen het ontwerp-besluit van GS dat op dit moment ter 
inzage ligt.  

Met vriendelijke groet, 
 
Arnold Korste  
Adviseur lokale planologie 
Natuur en Milieufederatie Utrecht 
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Werkdagen: ma di do vrij 
 
Samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 


