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Geachte heer Roncken,

Op 1 1 juni 2018 heeft u een advies uitgebracht aan ons college en Provinciale Staten met de titel 'De Utrechtse

Ringparken'. Hierbij bevestigen wij onder dankzegging de ontvangst van uw inspirerende advies. U bent erin

geslaagd in het afgelopen jaar het concept van het Ringpark Utrecht te lanceren en veel partijen daarover

enthousiast te maken. Wij hebben daar heel veel waardering voor en zijn met u trots op het resultaat. ln deze

brief reageren we op uw advies en geven we aan hoe wij met het concept van het Ringpak Utrecht verder

willen gaan.

De afgelopen twee jaar heeft u op verschillende momenten met ons gesproken over het Ringpark, zoals in een

eerder advies in augustus 2017 (waarop wij u hebben gevraagd om een nadere uitwerking en

draagvlakondezoek) en via uw nieuwsbrief in april 201 8. Op 5 februari en 10 september 201 8 heeft u in een

inhoudelijke sessie met Provinciale Staten gesproken over het Ringpark.

Het advies'de Utrechtse Ringparken' is de afronding van een interactief traject. Zo is op 16 februari 2018 op het

symposium Ringpark Utrecht met tal van maatschappelijke en politieke partners gesproken. ln uw advies raakt

u aan veel provinciale opgaven, programma's en projecten. De adviezen gaan zowel over inhoud als over het

systeem van hoe wij met elkaar werken aan de opgaven. Ook bevat het advies een kritisch toon over onze

ambtelijke en bestuurlijke manier van werken. Wij dagen u uit om ons scherp te houden en (opbouwende)

kritiek te blijven uiten. Overigens willen wij spreken over het Ringpark Utrecht (enkelvoud), hoewel we beseffen

dat vanuit historisch perspectief meerdere ringparken kunnen worden onderscheiden.

Onze reactie bestaat uit vier punten, die wij hieronder kort toelichten:
. W¡j omarmen het Ringpark Utrecht als een inspirerend ruimtelijk concept. Wij koppelen het concept

Ringpark aan de opgave van een sterk groeiende stedelijke regio en geven het een eigen vertaling in onder

meer de Provinciale Omgevingsvisie en het programma U-Ned. Het Ringpark wordt bovenregionaal en

nationaal gepositioneerd als concept om de groei van de stedelijke regio te verbinden met de groene

omgeving.
Wij willen het concept Ringpark echter niet fixeren in beleid en in een eigen Ringparkprogramma, want

daarmee verliest het zijn inspirerende en overkoepelende kracht. Het is geen blauwdruk voor de toekomst,

maar voor ons handelen zeker ook niet vrijblijvend. Het is de taak van een provincie om dit soort concepten
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te lanceren en te positioneren. Wij willen daarom de hoeder van het concept Ringpark zijn. We zoeken nog

naar de wijze waarop we die rol het beste kunnen invullen.

. Wlj zetten in op een breed eigenaarschap. Het Ringpark is niet van het provinciale bestuur alleen, het is

een concept dat alle regionale partners (overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners)

raakt. De uitdaging is om daar een gemeenschappelijke deler van te maken. Het is daarom belangrijk om

naar buiten te gaan en op te halen wat onze partners willen. Een door alle partijen in de regio gedragen

verhaal over wat het Ringpark is, helpt om het concept voor iedereen bruikbaar te laten zijn. Wij blijven

daarom in gesprek met partners die werken aan relevante projecten, programma's en grote opgaven en

zoeken daarin ruimte om te experimenteren met het concept van het Ringpark. We willen een aanzet

geven tot een Ringpark-pact. ln dit Ringpark-pact worden de gedeelde ambitie en inzet van partners

vastgelegd, waaronder inzet vanuit de bestaande provinciale programma's zoals gezonde leefomgeving en

energietransitie

¡ We verbinden het aan dat wat we al doen. Het Ringpark krijgt betekenis als het een context biedt.

Aandacht voor wonen, bereikbaarheid en energie is er volop, maar wat gebeurt er als we die opgaven

combineren met transities in het landschap, voedselproductie en ecologische kwaliteit? Het Ringpark kan

samenhang brengen.
Het Ringpark kan en moet de wind in de zeilen geven aan bestaande projecten en programma's. Het

Ringpark wordt geen eigenaar van die projecten en programma's, maar wordt er door gevoed. Het

Ringpark kan ook helpen om bestaande projecten en programma's nieuwe energie/financiering te geven,

zoals Utrecht Buiten. Het Ringpark helpt dan bestaande opgaven in een nieuw perspectief te plaatsen en

om in gesprek te komen op basis van een integrale visie.

o Matchmaking (het stimuleren van initiatiefnemers) zien wij als een nieuwe en uitdagende rol van de

provincie. Matchmaking vraagt om een actieve houding. Wij gaan hiermee aan de slag met de omgeving.

Daarvoor werken we aan een gezamenlijke taal, om matchmaking te duiden. De zes concrete suggesties

voor matchmaking uit uw advies kunnen worden uitgewerkt, bijvoorbeeld vanuit het lnnovatieprogramma

Fysieke Leefomgeving en gevoed vanuit ontwerpend ondezoek. Het Utrecht-Lab willen wij daarbij als

experimenteerplek inzetten.

Wij vragen de ambtelijke organisatie om een verkenners-/kwartiermakersteam samen te stellen, dat zich nader

oriënteert op uitvoering van uw advies. Mogelijk willen we hiervoor een ambassadeur aanstellen.

Graag willen wij tot aan de Statenverkiezingen van maart 2019 waar mogelijk al concreet uitwerking geven, op

de wijze als in de vier punten hiervoor is beschreven. Maar wij willen ook onderzoeken hoe we het Ringpark

breder en langjarig kunnen positioneren. Daarom wordt dit team gevraagd om een vervolgaanpak vorm te

geven. Het concept nodigt uit om ook in andere delen van de provincie op een vergelijkbare wijze aan de slag te

gaan.

Graag willen wij u als adviseur blijven inzetten om samen het concept van het Ringpark te bewaken, ons scherp

te houden op de uitwerking en ons te blijven inspireren.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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