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Geachte heer Houtzagers, 

In uw brief van 2 december 2019, die u mede namens de Natuur- en vogelwacht De Vijfheerenlanden en de 
agrarische natuur- en landschapsvereniging Den Haneker aan Provinciale Staten heeft gestuurd, geeft u aan het 
te betreuren dat de organisaties die u vertegenwoordigt niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van het 
rapport "Ontwikkelbeeld groen en landschap van de U10/U16 gemeenten. Daardoor zou er te weinig oog zijn in 
het Ontwikkelbeeld voor de kwaliteiten van het gehele grondgebied van Vijfheerenlanden. 

Uw brief is in de Statencommissie Ruimte Groen en Water van 8 januari jl. aan de orde gesteld. Naar aanleiding 
van die bespreking stuur ik u hierbij mijn reactie. 

In de zomer van 2019 is het Ontwikkelbeeld afgerond en aan de diverse colleges van de gemeenten en aan 
Gedeputeerde Staten aangeboden. 

In het voortraject was de provincie Utrecht betrokken bij de totstandkoming van het rapport, zowel ambtelijk als 
bestuurlijk, maar zij was geen opdrachtgever. Dat waren de U10/U16 gemeenten, waaronder Vijfheerenlanden 
zelf. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft het 'Ontwikkelbeeld Groen en Landschap' voor kennisneming 
aangenomen en dat de U 10/U 16 op 15 oktober jl. per brief laten weten. 

Het Ontwikkelbeeld wordt meegenomen in de gebiedsgerichte uitwerking voor de U10/U16 in de Provinciale 
Omgevingsvisie (POVI). 
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Wij hechten aan de betrokkenheid van alle relevante stakeholders en maken graag gebruik van hun kennis en 
inbreng, bijvoorbeeld over de bijzondere kwaliteiten van landschappen in onze provincie. Daarom was u recent 
uitgenodigd en aanwezig op een provinciale bijeenkomst over het thema natuur en landschap in het kader van 
de POVI. Daarnaast zal ik binnenkort apart met u kennismaken. 

Ik adviseer u om ook rechtstreeks bij de U10/U16 gemeenten aan te geven dat u betrokken wilt worden bij het 
vervolgtraject van het ontwikkelbeeld. 

Hoogachtend, 

Mr. drs. H.G.J. (Hanke) Bruins Slot 

Gedeputeerde Natuur, Landbouw, Bodem & Water, Sport en Bestuur. 
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