
 

 

 

MEMORANDUM 

2018RGW57 

DATUM 12-4-2018 

AAN Leden van de Statencommissie RGW 

VAN Mevr. Maasdam-Hoevers (Gedeputeerde Landelijk Gebied) 

ONDERWERP Voorbeelden en duiding van gestrande initiatieven Groene Contour 

  

 

Aanleiding 
 

Tijdens de bijeenkomst van de Statencommissie RGW dd. 5 maart 2018 zijn vragen gesteld over het stranden 

van initiatieven in de Groene Contour. Naar aanleiding daarvan heb ik aan uw Commissie toegezegd na te gaan 

of er sprake is van dergelijke gestrande initiatieven, waarbij ik tegelijkertijd zal ingaan op de vraag waarom, indien 

dat het geval is, de betreffende initiatieven geen doorgang hebben gevonden. In dit memo informeer ik u hierover. 

Hierbij maak ik onderscheid in twee trajecten van Groene Contour realisatie die tot nu zichtbaar zijn:  

- Realisatie via het ruimtelijke spoor 

- Realisatie met een beroep op de provincie   

Ik zal hierbij tevens ingaan op enkele voorbeelden.  

 

Groene Contour realisatie via het ruimtelijke spoor 
 

Het areaal aan Groene Contour dat tot nu toe gerealiseerd is (in totaal 84 ha, zie Rapportage Natuur 2017), is 

vooral tot stand gekomen via het ruimtelijke spoor. In de meeste gevallen ging het om rood-voor-groen 

constructies: een initiatiefnemer realiseert Groene Contour (het “groen”) als de provincie en de betreffende 

gemeente in ruil daarvoor meewerken aan een ruimtelijke ontwikkeling (het “rood”). 

 

In dit spoor komt het voor dat geplande initiatieven stranden. Dit heeft meestal te maken met uiteenlopende 

inzichten over de verhouding van de hoeveelheid “rode” ontwikkeling tot het areaal aan Groene Contour dat daar 

tegenover staat. Zo is er het voorbeeld van de Kleine Breul (Zeist)  waarbij 20 ha Groene Contour gerealiseerd 

zou kunnen worden in ruil voor een aantal nieuwe bouwkavels. De provincie heeft in de verkennende fase van dit 

initiatief geparticipeerd, zowel vanuit haar rol als toetser van ruimtelijke ontwikkelingen als vanuit het natuurspoor. 

De betreffende partijen zijn echter niet tot een vergelijk gekomen vanwege onenigheid over de rood – groen 

verhouding: de initiatiefnemer wilde 15 kavels ontwikkelen, andere partijen vonden dat te veel. Het was toentertijd 

ook de ambtelijke inschatting vanuit het provinciale natuurspoor dat er met het oorspronkelijke plan per saldo 

geen natuurwinst zou ontstaan. Het College van B & W van de gemeente Zeist schrijft er het volgende over in 

een brief aan de gemeenteraad (dd. 7 maart 2017):  

 

“Het is helaas niet gelukt om tot een inrichtingsvoorstel te komen dat gedragen wordt door het grootste deel van 

de deelnemers in het gebied. De partijen met wensen tot een "rode ontwikkeling" houden vast aan een 

substantieel grotere hoeveelheid toe te voegen woningen in relatie tot de hoeveelheid natuur en andere 

kwaliteitsimpulsen voor het gebied dan de andere deelnemers (waaronder de groene groepen) in het 

gebiedsproces. Het gat hierin lijkt te groot om tot elkaar te komen”.   

 

Hoewel er in dezelfde brief ook gesproken wordt over het voortzetten van de gesprekken is daar vooralsnog geen 

concreet vervolg uit voortgekomen. 

 

Ten tweede heeft er een soortgelijk traject plaatsgevonden rondom de Langesteeg in Leusden. Ook hierbij is een 

voorstel gedaan om via een rood-voor-groen constructie zowel woningbouw als natuurontwikkeling in de Groene 

Contour te realiseren. De gemeente Leusden heeft uiteindelijk geconstateerd dat de verhouding tussen het “rood” 

en het “groen” niet evenredig was waardoor het initiatief niet door is gegaan. Recent is er een nieuw plan 
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gelanceerd dat meer kans van slagen lijkt te hebben. Betrokken partijen zijn bouwbedrijf Heijmans, landgoed De 

Boom, gemeente Leusden en gebiedscoöperatie O-gen. 

 

Daarnaast is er Groene Contour gerealiseerd via compensatie: we staan een ruimtelijke ontwikkeling waarbij  

natuur en / of bos verdwijnt toe als de initiatiefnemer in ruil daarvoor Groene Contour realiseert. Het is afhankelijk 

van het te volgen compensatie-instrumentarium welke criteria daar precies bij gelden: 

- Natuurcompensatie via het RO spoor 

- Boscompensatie via het Wnb spoor (onderdeel houtopstanden) 

- Soortencompensatie via het Wnb spoor (onderdeel soortenbescherming) 

Onder andere bij de compensatie in het kader van het ecoduct Leersumse Veld (over de A12) is er op deze 

manier een beperkt stuk Groene Contour gerealiseerd.  

 

Op dit punt zijn geen voorbeelden bekend van het mislukken van initiatieven.  

 

Groene Contour realisatie met een beroep op de provincie 
 

Een ander spoor waarin pogingen tot Groene Contour realisatie naar voren komen wordt gekenmerkt door 

initiatieven waarbij partijen een beroep doen op de provincie. In de meeste gevallen gaat het om verzoeken om 

een provinciale bijdrage aan aankoop en / of omvorming van agrarische gronden naar natuur. Deze initiatieven 

komen niet van de grond omdat de provincie dergelijke middelen niet beschikbaar stelt, conform de afspraken uit 

het Akkoord van Utrecht.  

 

Een voorbeeld waar dit gespeeld heeft is de verbinding tussen de Vinkeveense Plassen en de Vechtplassen; een 

initiatief van de Gebiedscommissie Utrecht West waarbij de provincie heeft gesteld dat natuurontwikkeling in dit 

gebied geen prioriteit heeft (vanwege het ontbreken van een NNN status). Zonder aanvullende financiering vanuit 

de provincie bleek realisatie van hectares Groene Contour niet mogelijk. 

 

 

 


