
Beste meneer Dinklo, cc cie RGW. 
Nav de beantwoording voor het weekend, heb ik in overleg met de voorzitter nagevraagd om nog iets 
nader toe te lichten waar het exact terug te vinden is in de stukken.  
Onderstaande toelichting heb ik daarna maandag ontvangen vanuit de organisatie. Maar ben ik 
gisteren vergeten direct door te zeten, met excuses.  
 
Met vriendelijke groet, 
Marie Louise  
 
Van: Kools, Frank <frank.kools@provincie-utrecht.nl>  
Verzonden: maandag 12 april 2021 17:14 
Aan: Engelsman, Marie Louise <Marie.Louise.Engelsman@provincie-utrecht.nl> 
Onderwerp: Toelichting op vraag uit memo met antwoorden op technische vragen Groene Contour 
 

1. Via de Interim Omgevingsverordening is het onder voorwaarden mogelijk om op nog niet 
gerealiseerde groene contourpercelen energielandschappen op te richten, met als verplichting 
het realiseren van de groene contour (bij zonnevelden na 25 jaar en bij windmolens gelijk met de 
oprichting van de windmolen). De opzet hierbij is dus dat de groene contour zonder 
overheidsfinanciering wordt gerealiseerd door exploitatie van duurzame energie toe te staan. 

2. Via het Instrumentenkader uitvoering Groene Contour is het mogelijk om op nog niet 
gerealiseerde groene contourpercelen met behulp van overheidsfinanciering groene contour te 
realiseren. 

Tegelijkertijd met de goedkeuring van de subsidieaanvraag wordt het bewuste groene contour 
perceel toegevoegd aan het Natuurnetwerk Nederland (NNN). In het NNN is sprake van ruimtelijke 
bescherming van natuur, in die zin dat aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van de 
natuur alleen in uitzonderlijke gevallen van groot openbaar belang, waarbij er geen alternatieven 
voorhanden zijn, kan plaatsvinden (in het geval van aantasting moet er bovendien worden 
gecompenseerd).   

Ook de ruimtelijke bescherming is geregeld in de Omgevingsvisie/Interim Omgevingsverordening.  

De tekst zelf is hier te vinden: 

6.1 Natuurnetwerk Nederland, Groene contour en weidevogelkerngebieden 

6.1.1 Algemene bepalingen en instructieregels 

Artikel 6.9 Realisatie nieuwe natuur binnen Groene contour door verstedelijking (zie onderstaande 
link) 
  
https://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl/NL.IMRO.9926.2020InterimVerord-VA01 
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