
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 6-1-2020 

AAN Leden van de cie. RGW 

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom 

DOORKIESNUMMER 2198 

ONDERWERP Beantwoording tweetal technische vragen Regiodeal Vitale wijken 

Geachte leden van de Commissie Ruimte Groen en water, 
 
De fractie van GroenLinks heeft in de voorbereiding van de commissie RGW van 08-01-2020 een tweetal 
technische vragen gesteld over de Statenbrief ‘Regiodeal Vitale wijken’.  
 
Hieronder vindt u de antwoorden. 
 
GroenLinks  
 
GroenLinks vindt investeringen in vitale wijken van groot belang en wil daarover in gesprek met gedeputeerde en 
commissie. Positief dat in alle drie de gekozen wijken voor de regiodeal vitale wijken gekeken wordt naar 
duurzaamheid.  
 
Vraag: 
Zal er ook in Batau gekeken worden naar de mogelijkheid van het gas af te gaan? 
 
Antwoord: 
Nee. De drie deelnemende gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanpak van de vitale wijken en die kan 
per wijk verschillend zijn. In deze regiodeal zit de ambitie om twee van de drie wijken gasloos te maken. 
 
Vraag: 
GroenLinks heeft een vraag over het buiten de deal vallen van Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is 
de Groene long voor de sterke verstedelijking rond Utrecht; het Nationaal park is van grote waarde als 
recreatiegebied en moet in die zin ook vanuit de provincie worden ondersteund. Wat wordt bedoeld met: de 
betrokken gemeenten en de provincie hebben afgesproken zich in te spannen om het Nationaal park inhoudelijk 
op de agenda van het Rijk, provincie, U16 en regio Amersfoort te krijgen. In wel kader, met welk doel? Wanneer 
kunnen wij daarover voorstellen tegemoet zien?  
 
Antwoord: 
Er is een regionaal proces geweest dat uiteindelijk heeft geleid tot deze uitkomst. Het Nationaal Park was 
teleurgesteld dat ze niet is opgenomen in de ingediende regiodeal. Tegelijkertijd heeft het proces ook kansen 
opgeleverd voor het Nationaal Park. Partijen onderschrijven het belang van Groen en Landschap in de regio, met 
daarin het Nationaal Park. De betrokken gemeenten en de provincie hebben daarom afgesproken zich in te 
spannen om het Nationaal Park inhoudelijk en financieel op de agenda van het rijk, provincie, U16 en de regio 
Amersfoort te krijgen.  
 
De provincie zal de betrokken partijen, met name de gemeenten Utrecht en Amersfoort aanspreken om deze 
afspraken vorm te geven. Hoe die inspanning er uit ziet is aan het Nationaal Park en aan de gemeenten. De 
provincie heeft bij de ministerie van LNV aandacht gevraagd voor de positie en het belang van het Nationaal 
Park. Dit zullen we blijven doen. 


