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De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen in 2012

Start Ervenconsulentschap
Het landelijk gebied staat voor grote veranderingen.
Boeren gaan mee in de schaalvergroting, starten met
nevenactiviteiten of stoppen met hun bedrijfsvoering.
Het huidige beleid van de provincie biedt kansen om
deze veranderingen hand in hand te laten gaan met
een kwaliteitsimpuls in het landelijk gebied.
Het zijn in de eerste plaats echter de gemeenten, die
deze initiatieven begeleiden. Dit vraagt maatwerk en
dus tijd. Diverse gemeenten experimenteren in dit
kader met advisering rondom ruimtelijke kwaliteit.
In de provincies Overijssel en Gelderland helpt een
zogenaamde ervenconsulent de initiatiefnemers om
zich vroeg in het planproces bewust te worden van de
kwaliteiten en mogelijkheden op hun erf. Zij geven
laagdrempelige, praktische en deskundige adviezen
om de ruimtelijke kwaliteit in de plannen te verbeteren.
Deze positieve ervaringen hebben ertoe geleid dat we
in Utrecht ook een ervenconsulentschap willen introduceren. In 2013 starten we met het onderzoeken van
de mogelijkheden om tot een ervenconsulentschap
te komen. Gemeenten worden hier uitdrukkelijk bij
betrokken. Voor de planvorming op boerenerven
betekent dit dat belanghebbende partijen vanaf de
beginfase betrokken worden, waardoor aanwezige
kennis benut wordt en planvorming sneller verloopt.
Dit moet leiden tot betere plannen en uiteindelijk
meer ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
Meer weten? Neem dan contact op met
fenna.van.tol@provincie-utrecht.nl.
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Workshops
Zoals u u weet biedt de provincie gratis workshops
aan, waarin u leert werken met de Kwaliteitsgids.
Inmiddels zijn we drie workshops verder. Na de
Stichtse Vecht zijn ambtenaren van de gemeenten
Soest en Bunnik concreet aan de slag gegaan met de
Kwaliteitsgids, aan de hand van een zelf aangedragen
casus en ondersteund door Jan Maurits van Linge
en Frank Stroeken van Terra Incognita. En weer is
gebleken dat de Kwaliteitsgids geen eensluidend
antwoord geeft of eenduidige oplossing aanreikt.
Dat kan ook niet! Maar weer werd duidelijk dat de
Kwaliteitsgids uitstekende handvatten biedt om
samen de discussie aan te gaan, en om snel tot een
gezamenlijk gedragen oplossing te komen die het
landschap ten goede komt. Heeft u belangstelling
voor een workshop? Neem dan contact op met
annelies.camping@provincie-utrecht.nl

15 november Dag Ruimtelijke Kwaliteit
Tijdens de Dag voor de Ruimtelijke kwaliteit van de
provincie Utrecht op donderdag 15 november
ontmoeten bestuurders, beleidsmakers, adviseurs,
bouwers en financiers elkaar. Samen met key-note
spreker Pieter Winsemius en Ton Venhoeven, Pieter
Tordoir en vele andere vooraanstaande professionals
gaan we in gesprek over ruimtelijke kwaliteit in de
provincie Utrecht.
De interactieve sessies gaan onder meer over de
Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen, kernrandzones, innovatieve stallen en de spanning tussen landschap en verstedelijking. Kortom: het congres is een
must voor iedereen die actief is in het landelijk gebied!

Kwaliteitsgids raadplegen?
U vindt de volledige Kwaliteitsgids - het koepelkatern,
de zes gebiedskaternen en de publieksversie - als
pdf op www.provincie-utrecht.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.

