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De Kwaliteitsgids Utrechtse Landschappen in 2012

Bestemmingsplan Landelijk Gebied Soest

Om te leren werken met de Kwaliteitsgids biedt de
provincie workshops aan. De gemeente Stichtse
Vecht heeft de primeur! Op 10 mei was het zover. In
de prachtige buitenplaats Boom en Bosch zijn zo’n
15 beleidsmedewerkers van Stichtse Vecht actief aan
de slag gegaan met wat de Kwaliteitsgids allemaal te
bieden heeft. De vraag die de gemeente zich daarbij
had gesteld was of de Kwaliteitsgids kan helpen om
een goede plek te vinden voor een recreatief transferium. En of de gids aanknopingspunten biedt voor
de inrichting er van. En, het kan haast niet anders,
op beide vragen is het antwoord JA. De deelnemers
vonden de workshop heel inspirerend. Maar niet
alleen de gids inspireert; ook de manier waarop Terra
Incognita de workshop leidt en begeleidt draagt bij
aan het succes er van. Wie volgt?
In ieder geval de gemeente Ronde Venen.
Ook interesse? Neem dan contact op met Annelies
Camping. Haar mailadres: annelies.camping@
provincie-utrecht.nl.

Belangrijk doel is de kernkwaliteiten uit de
Kwaliteitsgids te verankeren in bestemmingsplannen.
Daarom gaat de provincie aan tafel met gemeenten
die een nieuw bestemmingsplan gaan opstellen.
De gemeente Soest heeft de gebiedsvisie Landelijk
gebied ontwikkeld, waarbij de Kwaliteitsgids Utrechtse
Landschappen als uitgangspunt is genomen. In deze
gebiedsvisie heeft Soest aandacht geschonken aan
haar kernrandzones. Voor één van de zones, de
Wieksloot, heeft op 19 juni een atelier plaatsgevonden
waar medewerkers van gemeente Soest, stedenbouwkundig bureau en provincie Utrecht hebben gesproken over de invulling van de rode en groene
componenten in deze zone. Nuttig en zinvol aldus de
deelnemers! Werkt uw gemeente/bureau ook aan een
nieuw bestemmingsplan waarin de kwaliteit van landschap een belangrijke rol speelt? Neem dan contact op
en we bespreken hoe we als provincie kunnen bijdragen.

“De workshops hebben een goede opkomst en mensen
doen heel actief mee”. Frank Stroeken, workshopleider

“Het atelier is een uitstekend voorbeeld van hoe provincie
en gemeente met elkaar samenwerken, om tot een
betere kwaliteit van het landelijk gebied te komen”,
Hans Bouwman, gemeente Soest

Publieksversie Utrechtse Landschappen
Provinciale Staten was vorig jaar positief over de
Kwaliteitsgids. Zij heeft ook gevraagd om de informatie uit de Kwaliteitsgids voor een breder publiek
toegankelijk te maken. Inmiddels is het zover: de
publieksversie “Utrechtse Landschappen” is beschikbaar. Met deze publieksversie hopen wij een breed
publiek enthousiast te maken over de kwaliteiten van
onze landschappen, zodat zij mede-ambassadeur
van onze landschappen zijn. De komende maanden
wordt de publieksversie verspreid.
Wilt u een aantal exemplaren bestellen, mail dan naar
bertus.cornelissen@provincie-utrecht.nl.

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.
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