
Advies voor inbedding van Ringpark in de POVI     14 februari 2020 
 
 

 1 

 

 
 
Geachte leden van Gedeputeerde Staten, beste Statenleden, beste leden van het CMT, 
 
Nog even, en dan zijn alle ambities voor het omgevingsbeleid van de provincie Utrecht in een 
sprankelende Omgevingsvisie vastgelegd. Ook die van het Ringpark, hoewel dat niet vanzelf zal gaan. 
Volgens het coalitieakkoord is het Ringpark een inspirerend concept waar dit college ruimte voor wil 
maken. Maar het is nog niet duidelijk welke plek het krijgt in de Omgevingsvisie en daarmee rommelt 
ook de inbedding ervan, binnen de ambtelijke organisatie. Met dit advies doe ik een constructief 
voorstel om het Ringpark de plek te geven die het verdient. 
 
1 - Het Ringpark bestaat al 
Het Ringpark, als concept en belofte, heeft al zoveel goede invloed gehad op het inhoudelijk 
agenderen van een groene integrale samenhang voor omgevingsbeleid. Een paar voorbeelden: 
 

- De U10 heeft na hoogoplopende discussie over het voorstel voor een ring van parken om de 
grote stad Utrecht, in alle wijsheid besloten om zelf een plan te maken voor groen en 
landschap. Het is inmiddels een belangrijke pijler voor het Ruimtelijk Economisch Perspectief. 
Daardoor hebben juist de gemeenten met bijzondere landschappen hun aandeel in de 
regiovorming kunnen onderbouwen.  

- De term ‘parkinclusief ontwikkelen’ is door Nationaal Park de Utrechtse Heuvelrug ingevoerd 
om het Ringpark concept ook voor hen relevant te maken. Deze term lijkt een goede snaar te 
raken bij gemeenten, grootgrondbezitters en beheerders en bij projectontwikkelaars die 
alvast gesprekken zijn begonnen met bijvoorbeeld Staatsbosbeheer om over woonwijken na 
te denken die ‘parkinclusief’ zijn.  

- Gezond stedelijk leven is een mooi streven en gaat vrijwel altijd uit van parkachtige ruimten. 
Beide onderwerpen: gezondheid en parkontwikkeling hebben elkaar gevonden in een uniek 
regionaal verhaal voor de inhoudelijke ambitie van de provincie Utrecht. Echter, zonder de 
parkgedachte zou gezond stedelijk leven alleen maar over de gezondheid van de mens gaan. 
Het Ringpark breidt de ambitie voor een gezonde omgeving uit naar gezondheid van bodem- 
water- luchtkwaliteit en biodiversiteit. Juist deze combinatie geeft veel kansen voor Europese 
en landelijke steun.  

- In het programma U-Ned wordt niet alleen aandacht besteed aan rode knooppunten, waar 
ruimte is voor verstedelijking. Er worden ook groene poorten (Ringpark-poorten) 
meegenomen. Dit zijn knooppunten die het landschap toegankelijk maken voor 
stadsbewoners.  

- Met de regio Amersfoort verkennen we hoe het concept van het Ringpark kan helpen om 
daar groen te laten meegroeien en kernrandzones vorm te geven. Het enthousiasme is groot 
en het kan helpen om de behoefte aan (recreatief) groen verder vorm te geven. 
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2 - Het Ringpark bestaat nog niet, maar groen groeit wel mee 
De kerngedachte van het Ringpark is sinds het Ringpark Magazine (2019) samengevat met het motto: 
Groen Groeit Mee. Groen is onze kwaliteit, groei is de opgave, hoe combineren we dat? De 
doelstelling om groen mee te laten groeien met de ontwikkeling van o.a. woningbouw, 
energietransitie, mobiliteit en bedrijvigheid is een heel slimme en logische strategie voor een regio 
die bekend staat om haar groene waarden. De ambitie om groen mee te laten groeien krijgt vorm via 
de uitvoer van kerntaken van de provincie - en via ruimtelijke ontwikkelingen waar provincie samen 
optrekt met gemeenten, waterschappen en andere regionale partners. Het concept van het Ringpark 
is niet een op zichzelf staande ambitie, het is een integraal concept in de geest van de nieuwe 
Omgevingswet. Het borgt de node gemiste integrale ambitie om de leefomgeving in samenhang te 
ontwikkelen zodat er een groeimogelijkheid is voor biodiversiteit en landschappelijke waarden. Voor 
de provinciale Omgevingsvisie (POVI) is het motto Groen Groeit Mee fundamenteel.  
 
Mijn advies is om de naam Ringpark binnen de provinciale Omgevingsvisie aan te vullen met het 
krachtige motto Groen Groeit Mee. Voor ieder thema uit de POVI geldt dat groen moet kunnen 
meegroeien. Het Ringpark krijgt vorm door meerdere park-inclusieve ontwikkelingen, zowel 
economisch als ruimtelijk. Markeer daarom binnen de POVI de algemeen integrale ambitie met het 
motto Groen Groeit Mee. Het uitwerken van deze ambitie verloopt via twee verschillende 
ontwikkeltermijnen: een korte termijn (nu-10 jaar) met park-inclusieve ontwikkelingen en een 
middellange termijn (10-20 jaar) met een agenda voor ontwerpend onderzoek. Op de korte termijn 
zijn twee aspecten van belang: het ontwikkelen van een brede economie waarbij naast financiën ook 
groene waarden een plek krijgen; en het ontwikkelen van concrete voorbeelden binnen de 
verschillende ontwikkelingen (woningbouw, mobiliteit, landbouw, energielandschappen, 
bedrijventerreinen, dijkversterking, etc) (zie Figuur). Het is vijf voor twaalf voor het Ringpark concept. 
Bespreek dit advies met alle regio partners die integraliteit een belangrijk onderdeel vinden van 
toekomstige leefomgevingen. Verwerk Groen Groeit Mee expliciet in de Omgevingsvisie. 

 
 
 

Integrale ambitie binnen de 
Omgevingsvisie:
'Groen groeit Mee'

Methode nu-10 jaar: 
Park Inclusief Ontwikkelen 
binnen kerntaken van de 
provincie, samen met 
regionale partners.

Ambitie: verbreding van 
financiën met groene 
waarden

Ambitie: invloed op 
aanbesteding vanuit 
meervoudige doelen en op
integrale uitvoer van 
projecten 

Methode 10-20 jaar: 
Agenda Ontwerpend 
Onderzoek samen met 
regionale kennisinstituten, 
onderwijs en maak-industrie.

- Aanbestedingsregels voor meervoudige - parkinclusieve- doelen. 
- Parkwegen Utrechtse Heuvelrug. 
- Ringpark-poorten bij U-Ned knooppunt ontwikkelingen. 
- Parkinclusieve woonwijken, klimaatbestendige en gezond. 
- Parkinclusieve rivierdijken, sterk, prachtig en natuur-inclusief. 
- Parkinclusieve en circulaire bedrijventerreinen. 
- Een regionaal parksysteem en recreatief netwerk van voordeur tot landschap. 
- Parkinclusieve energielandschappen. 
- Landbouwparken op basis van korte voedselketens. 
- … 
 

- Een eerlijke basis voor meervoudige 
waarden binnen de provincie Utrecht. 

- Nieuwe verdienmodellen op basis van 
groen-blauwe diensten. 

- Meer draagkracht voor onderhoud van 
kwetsbare leefomgeving. 

- Landschap als vestigingsvoorwaarde. 
- … 


