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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

ex. Art 47 RvO aan het college van GS, gesteld door de
heer O.G. Boswijk van het CDA betreffende
Gebiedskaternen Vijfheerenlanden (d.d.10-12-2018)

Geachte heer Boswijk,
Toelichting:
Op 10 december heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over gebiedskaternen Vijfheerenlanden. Hierbij treft u
de antwoorden.
1.

Zijn Gedeputeerde Staten net als het CDA van mening dat de landschappelijke- en cultuurhistorische
kwaliteiten van de gemeente Vijfheerenlanden net zo zwaar wegen als de al bestaande kwaliteiten van
de Provincie Utrecht?
Antwoord:
Ja, Gedeputeerde Staten zijn net als het CDA van mening dat de landschappelijke- en
cultuurhistorische kwaliteiten van de gemeente Vijfheerenlanden net zo zwaar wegen als de al
bestaande kwaliteiten van de provincie Utrecht.

2.

Zijn Gedeputeerde Staten voornemens om ook de landschappelijke- en cultuurhistorische kwaliteiten
te beschrijven en een visie te ontwikkelen voor de gemeente Vijfheerenlanden in de lijn van de al
bestaande 'gebiedskaternen'?
Antwoord:
De gemeente Vijfheerenlanden is onderdeel van het landschap Groene Hart. De provincies hebben
gezamenlijk de kernkwaliteiten voor het Groene Hart benoemd en onderschreven in de 'Voorloper
Groene Hart 2009-2020'. Elke provincie heeft dit verwerkt in eigen beleid. De provincie Utrecht heeft
de kernkwaliteiten voor het Groene Hart in de PRS/PRV vastgelegd en uitgewerkt in het katern Groene
Hart. De katernen van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen zijn inspirerend vastgesteld. Voor de
uitwerking van de kernkwaliteiten in Zederik en Leerdam zal de informatie van de provincie Zuid
Holland worden gebruikt.
Bij het opstellen van de omgevingsvisie wordt de onderliggende informatie in orde gebracht. Voor het
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aanpassen van de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen wordt eerst een evaluatie gedaan onder
alle betrokken partijen, die de gids gebruiken. Deze start begin 2019. Hierbij worden gemeenten,
initiatiefnemers, ontwerpbureaus, projectleiders en vergunningverleners bevraagd. Na deze evaluatie
worden de benodigde aanpassingen geïnventariseerd en wordt bepaald welke vorm de kwaliteitsgids
krijgt. De kwaliteiten van Vijfheerenlanden zullen dan als uitbreiding worden verwerkt in het katern
Groene Hart.
De cultuurhistorische kwaliteiten van Vijfheerenlanden worden ook toegevoegd aan het Geografisch
Informatie Systeem (GIS) en meer specifiek aan de digitale Cultuurhistorisch atlas (CHAT). De
provincie Zuid Holland draagt hiervoor de betreffende informatie over. Deze zal in 2019 indien nodig
verrijkt worden met informatie in relatie tot de erfgoedthema's van de provincie Utrecht. Het
beschrijven van de cultuurhistorische kwaliteiten van Vijfheerenlanden heeft dus zeker onze aandacht
in kader van omgevingsgericht erfgoedbeleid.

Hoogachtend,
Gedeputeerde staten van Utrecht,
Voorzitter,

S:erarts, ~~--. ,.
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