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Geachte leden van Provinciale Staten, 

 

Op 18 januari 2016 wordt in uw Commissie Ruimte, Groen en Water de Startnotitie Innovatieprogramma Fysieke 

Leefomgeving 2016 – 2019 behandeld. Met interesse hebben wij kennis genomen van deze startnotitie. Graag 

willen wij, de samenwerkende natuur en milieuorganisaties in de provincie Utrecht, reageren op deze notitie. 

 

Wij onderschrijven de aanleiding van het nieuwe innovatieprogramma en de benoemde maatschappelijke vraag-

stukken. Tevens steunen wij de organische en lerende opzet van het programma. Onze zorg is wel dat het vooral 

een procesmatig programma wordt. Een snelle invulling met concretere thema’s en casussen is in onze optiek 

dan ook zeer gewenst. Wij denken hier graag over mee en pleiten ervoor dat een vertegenwoordiger van onze 

organisaties zitting krijgt in de nieuw te vormen Kompasgroep.  

 

In de startnotitie voor het innovatieprogramma staat aangegeven dat er wordt gestreefd naar de uitvoering van 

twaalf concrete casussen. Graag geven wij een voorzet van prioriteiten en mogelijke casussen voor het pro-

gramma: 

 

 Energietransitie; casus windenergie in combinatie met investeringen in landschap, casus zonneweides 

 Versterken kwaliteit landelijk gebied; casus financiering en versterking landschapselementen 

 Robuuste natuur; casus uitwerking van een nader te bepalen robuust ecosysteem uit het Natuurbeleid 

2.0, casus natuur en waterveiligheid 

 Groene contour; casus waarbij de Groene contouropgave wordt gecombineerd met andere vraagstukken 

uit het uitvoeringsprogramma, zoals veenweideproblematiek, waterkwaliteit of klimaatadaptatie 

 Beleefbare landschappen; casus financiering recreatiegebieden en -routes met publiekstrekkers 

 
  

 

Provinciale Staten van de Provincie Utrecht 

Commissie Ruimte, Groen en Water 

Postbus 80300  

3508 TH   Utrecht 

 

 

Utrecht, 15 januari 2016 

Kenmerk: 02 / 2016 / MZ 

Betreft: Startnotitie Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016 - 2019 



2 
 

samen voor een mooi en duurzaam Utrecht 

Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Max Zevenbergen van de 

Natuur en Milieufederatie Utrecht (m.zevenbergen@nmu.nl; 030 2567366). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de Natuur en Milieufederatie Utrecht, 

Mede namens Utrechts Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Erfgoed Utrecht en IVN 

Utrecht 

 

 

 

 

 

Ir. J.A.C. Hogenboom 

directeur 
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