UIT HET HART – UIT HET OOG? AAN DE SLAG IN POLDER RIJNENBURG!
De tweede Campina Ronde van het Groene Hart rijdt door Utrecht en De Meern. Daar vindt ook
de vierde in een reeks van zes lokale debatten plaats.
Terwijl het Rijk meer verantwoordelijkheid legt bij andere overheden, de provincies zoeken naar een
rol binnen de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening, en gemeenten hun lokale belangen afschermen, gaat
de transformatie van het Groene Hart door. Wat gebeurt er in Utrecht?
Na jarenlange juridische procedures, gemeentelijke grenswijzigingen en bezwaarprocedures is de
gemeente Utrecht begonnen met concrete planvorming voor Polder Rijnenburg (die formeel geen
onderdeel meer uitmaakt van het Groene Hart). De gemeente vormt samen met de Provincie Utrecht en het
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden een stuurgroep, maar de grond is grotendeels in private handen.
De 900 hectare is in eigendom van 140 verschillende partijen waarvan Bouwfonds, Amvest en AM Wonen
de grootste zijn. In april zal de gemeente de marktpartijen uitnodigen met een voorstel te komen. Welke
uitgangspunten zijn dan van belang?
Op 28 februari 2008 in AC De Meern komen uiteenlopende vragen aan de orde. Welke rol krijgen
klimaatbeheersing en waterberging? Hoe kunnen publieke partijen de centrale regie over hele polder
houden? Wat is de beoogde relatie met het Groene Hart? Wat is de beoogde relatie met de stad? Wie
betaalt het groen? Wat zijn de plannen van de marktpartijen? Welk programma kunnen we
verwachten? Aan wat voor een soort ontwerpen denken de betrokkenen? Welke lessen kunnen
worden getrokken uit de ontwikkeling van Leidsche Rijn? En: maakt het uiteindelijk verschil of de
ontwikkelingslocatie binnen of buiten het Groene Hart ligt?
Met een literaire inleiding door dichter K. Michel.
Met: Patrick Poelmann (dijkgraaf, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), Robert Giesberts
(wethouder o.a. Openbare Ruimte, Groen en Grondzaken in Utrecht), Mariet Schoenmakers
(directeur ontwikkelingsplanologie AM Wonen), Karin van Willigen (directeur Bouweconomie
Bouwend Nederland) en Hans-Lars Boetes (lid programmaraad van architectuurcentrum AORTA).
Met een slotbeschouwing van Duco Stadig (Vereniging Deltametropool).
Het debat staat onder leiding van Indira van ’t Klooster (Architectuur Lokaal).
Voor meer informatie zie: www.rondevanhetgroenehart.nl
Leiden, 20 februari 2008

Informatie niet bestemd voor publicatie:
Voor specifieke informatie over de 2e Campina Ronde van het Groene Hart kunt u zich wenden tot de heer Herman Brinkhoff,
tel. 06.53751372 of hfbrinkh@worldonline.nl
Voor specifieke informatie over de Cultuurevenementen kunt u zich wenden tot de heer Richard Wijnschenk, tel. 06.547880678
of ad121@xs4all.nl
Voor specifieke informatie over het debat kunt u zich wenden tot mevrouw Indira van ’t Klooster, 06.53836437 of
indira.vantklooster@arch-lokaal.nl

