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De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen in 2012
Op 3 november 2011 maakten ruim 100 professionals kennis met de Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen. Tijdens het gelijknamige congres gingen
bestuurders, ondernemers, adviseurs, ambtenaren en landschapsarchitecten met de gids aan de slag. Want de gids is bedoeld als instrument om projecten
en ontwikkelingen in het landschap richting te geven. Tijdens het congres bleek grote behoefte aan vervolgacties met de Kwaliteitsgids. De gids heeft immers
alleen waarde als professionals in de regio er daadwerkelijk mee werken en om dat te bereiken is meer nodig dan een congres. Via deze nieuwsbrief houden wij
u op de hoogte van de activiteiten in 2012. We verwachten deze nieuwsbrief dit jaar ongeveer drie keer naar u te mailen. Stelt u hier geen prijs op, mailt u dan
naar bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl.
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Meedenken met gemeenten

Workshops

Gemeenten zijn belangrijke gebruikers van de
Kwaliteitsgids. Op het congres bleek dat er behoefte is aan provinciaal meedenken bij de verdere
doorwerking van de gids in gemeentelijke plannen.
Vooruitlopend wil de provincie in een aantal pilots
meedenken met gemeenten. Veel gemeenten in de
provincie Utrecht zijn bezig met het opstellen van
een structuurvisie of een bestemmingsplan voor
het landelijk gebied.

De workshop Kwaliteitsgids en projecten was een
succes op het congres. In die workshop werd onderzocht hoe een recreatieve voorziening met behulp van
de gids zo kon worden ontwikkeld dat de kwaliteiten
van het landschap versterkt worden. De workshop kan
de komende tijd op meerdere locaties worden georganiseerd, toegespitst op ontwikkelingen die aldaar spelen.
Interesse in een workshop in uw organisatie? Neem
contact op met annelies.camping@provincie-utrecht.nl.

Juist bij het maken van deze ruimtelijke plannen
kan de Kwaliteitsgids goed gebruikt worden. De
kennis, inzichten en principes uit de Kwaliteitsgids
kunnen vaak één-op-één worden overgenomen.
Daarom zal de provincie met gemeenten die aan
een nieuw plan gaan werken contact opnemen om
te bespreken hoe de Kwaliteitsgids kan worden benut.
Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op
met bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl.

Kwaliteitsgids raadplegen?
U vindt de volledige Kwaliteitsgids - het koepelkatern
en de zes gebiedskaternen - als pdf op www.provincieutrecht.nl/kwaliteitsgids. Wilt u een papieren exemplaar
ontvangen, stuurt u dan een e-mail naar
bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl. Geef daarbij aan
welk gebiedskatern u wenst: Eemland, Gelderse Vallei,
Groene Hart, Waterlinies, Rivierengebied of Utrechtse
Heuvelrug.

