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Groen rond de stad Utrecht 
 
De totale beleidsopgave Groen rond de stad Utrecht betreft 1275  ha recreatief groen en bijbehorende  
recreatieve verbindingen. Deze opgave is overeengekomen tussen rijk en provincie in de 
gebiedsperspectieven Groot Groengebied Utrecht e.o. (1996) en Recreatief Groen Stadsgewest Utrecht  
(2002). De basis voor deze inrichtingsopgave vormen de Strategisch Groenprojecten voor Utrecht e.o. 
uit het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) en uit  de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening 
Actualisering (VINAC). Deze opgave en financiële verplichtingen zijn nog eens bevestigd in het vorig 
jaar gesloten convenant woningbouwafspraken 2005-2010. De uitvoering van de VINAC-opgave 
loopt door tot 2010 en die van het SGR tot uiterlijk 2013. Na die tijd vervallen rijksgelden. 
 
Deze beleidsopgave wordt gerealiseerd in de landinrichtingsgebieden Groenraven-Oost, Noorderpark 
en Utrecht-west. De totale kosten van deze opgave zijn geraamd op ca.  € 68 mln, waarvan het rijk  
een groot aandeel betaalt en de regio verantwoordelijk is voor de cofinanciering van bijna € 10 mln.  
 
In de gebiedsperspectieven, die samen met de regionale instanties (gemeenten en recreatieschap) zijn 
opgesteld, is er van uitgegaan dat de regionale bijdrage via het recreatieschap, waarin de 
belanghebbende gemeenten en de provincie via de gemeenschappelijke regeling deelnemen, zou 
worden geleverd. Van de benodigde € 10 mln is ook reeds € 3 mln geleverd. Voor de nieuwe nog in 
uitvoering te nemen onderdelen van de opgave Groen rond de stad Utrecht heeft het recreatieschap 
echter aangegeven dat de deelnemers in het recreatieschap voor de periode 2006-2009 in de 
budgetbegroting van het recreatieschap geen ruimte beschikbaar stellen om nieuwe verplichtingen aan 
te gaan. De benodigde bijdrage van de regio bedraagt echter nog ca. € 7 mln. 
 
Er moet tot 2013 nog ruim 1000 ha en een groot aantal recreatieve verbindingen uit de totale 
inrichtingsopgave worden gerealiseerd. Zonder de regionale cofinanciering kunnen essentiële 
onderdelen niet worden uitgevoerd. 
De meest dringende onderdelen betreffen de uitvoering van extra recreatieve verbindingen die 
opgenomen zijn in de ontwerp-planwijziging herinrichting Noorderpark en de uitvoering van 
recreatieve voorzieningen, die opgenomen zijn in het ontwerp-landinrichtingsplan Haarzuilens 
(deelgebied landinrichtingsgebied Utrecht-west). Deze plannen kunnen namelijk na vaststelling door 
GS (in de 1e helft van 2006) in principe in uitvoering genomen worden, als de regionale cofinanciering 
geregeld is. Hiermee werd rekening gehouden in het Statenvoorstel voor het Stimuleringsfonds dd. 10 
oktober 2005. Voortgang in de uitvoering is van groot belang i.v.m. de eindtermijn van 2010/2013.   
In de volgende toelichting wordt dit nader gespecificeerd. 
 
Ontwerp-Planwijziging Noorderpark 
In de planwijziging voor het Noorderpark is een uitbreiding van recreatieve verbindingen opgenomen 
voor versterking van het recreatief medegebruik van het landelijk gebied bij de stad. Deze 
verbindingen zijn door de landinrichtingscommissie in de planwijziging meegenomen onder de 
voorwaarde dat de financiering daarvan geregeld moest zijn. Op basis van het positieve besluit van PS 
dd. 10 oktober 2005 over de inzet van het Stimuleringsfonds voor Groen rond de stad, heeft de 
landinrichtingscommissie deze onderdelen in de planwijziging gehandhaafd. De ontwerp-
planwijziging is begin 2006 door de landinrichtingscommissie aan GS voor vaststelling aangeboden. 
Deze verbindingen kunnen in 2007 en 2008 worden gerealiseerd. De uitbreiding van de recreatieve 
verbindingen in het Noorderpark betreft de aanleg van  12,2 km wandel-, 3,4 km fiets- en 7,3 km 
ruiterpaden. Het rijksaandeel in de kosten hiervan komt beschikbaar uit de VINAC afspraken. De 
realiseringskosten van deze recreatieve verbindingen zijn in de ontwerp-planwijziging geraamd op 
€1,8 mln (n.l. € 382.000 + € 1.444.030), zie bijlage 3. Daarvan komt € 913.000 (€ 191.000 +  

€ 722.015) ten laste van het recreatieschap. Dit bedrag is een raming. Omdat het recreatieschap niet 
aan deze verplichting kan voldoen en de regionale bijdrage geregeld moet zijn vóór de planwijziging 
wordt vastgesteld en in uitvoering genomen, is nu een toezegging voor dit bedrag van de provincie 
nodig. In de afspraak met zowel het recreatieschap als de landinrichtingscommissie zal  als 
voorwaarde worden opgenomen dat zij zich maximaal zullen inspannen om zelf gelden te genereren 
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(o.a. subsidies NB Het Recreatieschap heeft reeds bij de Agenda-2010-projecten Wandelen en Fietsen 
subsidieverzoeken ingediend). Dit kan ertoe leiden dat er uiteindelijk minder geld uit het 
Stimuleringsfonds voor deze planwijziging Noorderpark nodig is. Als dat zo is, zal op dat moment een 
voorstel worden gedaan voor de besteding van de dan vrijvallende gelden voor andere onderdelen van 
Groen rond de stad Utrecht.    
 
Ontwerp-landinrichtingsplan Haarzuilens  
In Haarzuilens wordt in totaal ca. 450 ha recreatief groen en 15 km fietspaden aangelegd. Het ontwerp 
landinrichtingsplan (zie bijlage 4) is in mei 2005 in afwachting van het toetsingsadvies over de 
aanvulling op het MER door GS voorlopig vastgesteld en zal binnenkort (1e helft 2006) definitief door 
GS worden vastgesteld. In het ontwerp landinrichtingsplan zijn de totale realiseringskosten geraamd 
op ruim € 19 mln (€ 14.873.706 + € 4.186.826). Daarvan komt volgens de begroting in het ontwerp 
landinrichtingsplan ruim € 3 mln  (€ 2.001.137 + € 1.124.038) ten laste van het recreatieschap. In 
bijlage 5 is dat bedrag nader onderbouwd. Met betrekking tot de grondkosten is overleg gaande tussen 
toekomstige beheerders, hetgeen naar verwachting leidt tot een verschuiving in de grondkosten. 
Hierop vooruitlopend wordt verwacht dat een bedrag van € 2,54 mln nodig is aan regionale 
cofinanciering. Omdat het recreatieschap niet aan deze verplichting kan voldoen en de regionale 
bijdrage geregeld moet zijn vóórdat de uitvoeringsmodules door GS kunnen worden vastgesteld en in 
uitvoering genomen, is nu een toezegging voor dit bedrag van de provincie nodig. In de afspraak met 
zowel het recreatieschap als de landinrichtingscommissie zal  als voorwaarde worden opgenomen dat 
zij zich maximaal zullen inspannen om zelf gelden te genereren (o.a. subsidies). Dit kan ertoe leiden 
dat er uiteindelijk minder provinciaal geld voor deze planwijziging Noorderpark nodig is. Als dat zo 
is, zal op dat moment een voorstel worden gedaan voor de besteding van de dan vrijvallende gelden 
voor Groen rond de stad Utrecht.    
 


