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Geachte statenleden wonende in De Utrechtse Waarden, 

Met deze brief wil de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden haar zorgen met u delen over de 
toekomst van ons mooie gebied. Onze zorgen betreffen provinciale beleidsmatige ontwikkelingen op het 
gebied van landschappelijke kwaliteit. Veelvuldige ambtelijk overleg tussen gebied en provincie over 
kleine landschapselementen, bomenkap en de recent vastgesteld Kwaliteitsgids Utrechtse 
Landschappen leidt vooralsnog niet tot een breed gedragen visie op het landschap 

Wij constateren een fundamenteel verschil van visie tussen gebied en provincie, en vrezen de effecten 
op ons mooie buitengebied op termijn als ingezet beleid en bouwstenen voor de provinciale ruimtelijke 
structuurvisie 1-op-1 worden overgenomen. Wat ons het meest raakt is de stringente invulling van 
'openheid van het gebied' bij de provincie, wij zien dat anders en genuanceerder. Wij vrezen dat door de 
strikte benadering de ontwikkeling van ons LandschapsOntwikkelingsPlan stokt. U treft bij deze brief een 
afschrift van onze brief aan de heer Krol hierover. 

Verder willen wij u attenderen op de kwaliteiten in het gebied en kansen die er voor de toekomst zijn! In 
bijgaande brochure leest u welke kracht we hebben en welke uitdaging voor ons ligt op basis van het 
Triple P (people, profit, planet) onderzoek dat wij samen met de Rabobanken in het gebied hebben laten 
uitvoeren. En ons projectenboekje waarmee u een overzicht krijgt van gerealiseerde projecten tot nu toe. 

Wij vertrouwen erop dat u uw invloed in de staten wilt aanwenden om de kwaliteit van het gebied te 
behouden en te ontwikkelen en hopen op uw betrokkenheid en inzet voor behoud en ontwikkeling van 
De Utrechtse Waarden, 

Namens de gebiedscommissie, 

Hoogachtend, 

penningmeester 

Bijlagen:
- Onze brief aan gedeputeerde Krol over de Kwaliteitsgids 

Brochure Triple P 
- Projectenboekje De Utrechtse Waarden 
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Geachte heer Krol, 

Het bestuur van de gebiedscommissie De Utrechtse Waarden heeft kennisgenomen van de 
Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Naar aanleiding daarvan en praktijkervaringen uiten wij met 
deze brief onze zorg over behoud van het waardevolle agrarische cultuurlandschap in De Utrechtse 
Waarden en ruimte voor passende ontwikkelingen in de toekomst. 

Verschil inzichUvisie 
Wij constateren dat we als gebied ambtelijk niet dezelfde visie en uitwerking delen. Dit blijkt uit meerdere 
projecten in de afgelopen jaren waarover met de provincie ambtelijk overleg is geweest We verwijzen 
daarvoor naar de inrichtingsbeelden voor de ecologische verbindingszone in Benschop, ons initiatief 
voor een Landschapfonds dat is gestrand, de provinciale bomenkap in 2010, het wegvallen van KLE in 
regionaal maatwerk. Ook het Akkoord van Utrecht heeft weinig concreets te bieden voor natuur en 
landschap in De Utrechtse Waarden. 

Wij maken ons daarom grote zorgen over beleidsmatige overeenstemming tussen provincie en gebied 
én over ruimtelijke en financiéle mogelijkheden om te blijven investeren in behoud van kleine 
landschapselementen in ons gebied. Zeker als de Kwaliteitsgids "1-op-1" wordt doorvertaald in de 
Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS). De Kwaliteitsgids is naar onze mening een sectoraal 
basisdocument. Het gebied maakt echter integrale afwegingen (landschap, ecologie, cultuurhistorische 
waarde, draagvlak) binnen wettelijk vastgestelde kaders in bestemmingsplannen. 

Ons grootste zorgpunt voor het gebied betreft het behoud van de waardevolle openheid in ons 
hoofdzakelijk agrarische gebied en de mate waarin. Op basis van de beschrijving in de Kwaliteitsgids 
(Koepelkatern) en in de uitwerking in de Kwaliteitsgids Groene Hart gaat u in de ambitie "openheid en 
intimiteit" verder dan wij graag zouden willen zien. Zoals u het beschrijft, zou het betekenen dat er zeer 
terughoudend (nieuwe) opgaande beplanting in noord-zuid richtingen of geriefhout aangelegd mag 
worden Van oudsher zijn er wel opgaande beplantingen (en gebouwen) die van groot cultuurhistorisch 
belang zijn. 

Samenwerking 
Wij willen u graag herinneren aan de kaders en afspraken waar we wel samen in hebben opgetrokken: 

Betrokkenheid van de provincie bij de ontwikkeling van het Landschapontwikkelingsplan 
"Groene Driehoek" in 2005. 
Gebiedsprogramma 2007-2013 waarin behoud en ontwikkeling van landschap met elementen 
opgenomen zijn (en pilot Groen Blauwe Diensten met geriefhoutbosjes). 
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Ondertekening van het landschapsconvenant in 2008, waarin de gemeenten en provincie 
hebben getekend om planologische schaduwwerking te voorkomen bij ontwikkeling van nieuwe 
kleine landschapselementen. 

Wij benadrukken dat wij zeer veel waarde hechten aan een integrale afweging van ontwikkelingen mét 
behoud van landschappelijke kwaliteiten en openheid. En dat ook graag in gesprek met de provincie 
willen blijven doen. Wij worden graag bestuurlijk en ambtelijk tijdig geTnformeerd over bijeenkomsten en 
willen actief betrokken blijven worden bij de verdere uitwerking van de Kwaliteitsgids en geven graag 
advies over de afweging tussen de belangen in de PRS. 

Hoogachtend, 
namens het bestuur van de Gebiedscommissie De Utrechtse Waarden 

c.c. 
Provincie Utrecht , Marianne Scheepstra 
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