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  Motie  
 

  
Raadsvergadering 14 juli 2020 

 

 

Onderwerp: Ruimtelijke contour voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief en Programma 

(REP) U10/16. 

 

 

De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen op 14 juli 2020; 

 

 

Overwegende: 

 

– dat in U10/U16-verband gewerkt wordt aan een Ruimtelijk Economisch Perspectief en 

Programma (REP) voor de U10/U16-regio; 

– dat in dit REP keuzes worden gemaakt over de ruimtelijke ontwikkelingsrichting voor de 

regio; 

– dat de Ruimtelijke contour een tussenstap is in het proces om te komen tot het REP; 

– dat de contour onderzoeksvragen en zoekrichtingen bevat; 

– dat hierbij echter wel een zo compleet mogelijke onderlegger noodzakelijk is; 

– dat een zeer belangrijk onderdeel van deze onderlegger het bestaande landschap is; 

– dat het Nationaal Landschap “het Groene Hart” niet als dragend element in de onderlegger is 

opgenomen; 

– dat het Groene Hart grote ruimtelijke kwaliteit heeft die gekoesterd en benut moeten worden; 

– dat binnen dit Groene Hart de agrarische sector een belangrijke en onmisbare drager van het 

landschap is; 
 

 

 

spreekt uit als zijn mening  
 

– dat het Nationaal Landschap “het Groene Hart” een erkenning verdient als dragend element in 

de ruimtelijke contour; 

– dat het Groene Hart ook op de kaartbeelden opgenomen moet worden en als onderdeel van het 

“natte Westen” wordt ingebouwd; 

– dat de reeds aanwezige grote kwaliteiten van het Groene Hart als zodanig benut moeten 

worden en niet slechts ingepast moeten worden in de ontwikkelingen vanuit het stedelijk gebied 

(landschappen voor de toekomst in plaats van landschappen van de toekomst); 

– dat samen met de landbouw, als belangrijke beheerder van het cultuurlandschap, 

ontwikkelingen en kansen voor die sector worden gezocht, in het belang van duurzame 

(regionale) voedselproductie, mede ter behoud van het karakteristieke landschap.  

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 



 

Ondertekening en naam: 

CDA,                    De Onafhankelijken,           VVD en D66,           De Wakkere     CU/SGP, 

                                                                                                           Geelbuik, 

 

 

 

Dick Stapel           René van den Hoogen        Gijs Hoogenboom     Wim Knol        Jan Broere 

       

 

Deze motie is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 14 juli 2020. 

 

Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 

       ………………………….. …………………………. 

                                       …………………………..           ………………………… 

   ………………………….. …………………………. 

   ………………………….. …………………………. 

 

 

De griffier,     De voorzitter, 

 

 

A. van der Lugt                                        W. Groeneweg 

 

 

 
 


