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MEMORANDUM 
 

GEBIEDSGERICHTE AANPAK & 
BESTEMMINGSRESERVE GROEN GROEIT MEE 

 

DATUM 27‑06‑2022 

VAN Gedeputeerde Van Essen 

AAN Provinciale Staten 

TELEFOONNUMMER  

TEAM SRO 

 

 

 

In het programma Groen Groeit Mee werken de provincie Utrecht, drie regio’s (U10/U16, het Utrechtse deel van 

Regio Foodvalley en de Regio Amersfoort) en vier waterschappen samen. Daarnaast zijn tal van andere 

organisaties betrokken. In de 2e fase van Groen Groeit Mee wordt nadrukkelijk de koppeling gelegd met 

gebieden en worden financieringsbronnen gezocht.  

Bij de bespreking van de Kadernota is door de commissie gevraagd om nadere informatie over de 

bestemmingsreserve Groen Groeit Mee. Deze memo geeft een overzicht van de gebiedsgerichte benadering van 

het programma Groen Groeit Mee en daarmee een onderbouwing van de bestemmingsreserve.  

Als afronding van de eerste fase is op 7 februari 2022 een Groen Groeit Mee Pact ondertekend door een aantal 

overheden en betrokken partijen. Het Groen Groeit Mee Pact helpt om de stap naar de volgende fase te zetten. 

Het doel is dat de Groen Groeit Mee opgaven ook daadwerkelijk in gebiedsontwikkelingen worden 

meegenomen. In onderstaand figuur zijn de verschillende actielijnen van het programma aangegeven. 

 

Gebiedsgerichte benadering  

Er wordt op drie abstractieniveaus in gebieden gewerkt aan Groen Groeit Mee (zie acties 1.1, 1.2 en 1.3 in 

figuur).  Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we zoveel als mogelijk aansluiten bij wat er op verschillende 
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schaalniveaus en door partijen al gebeurt (geen dingen dubbel doen) en daarmee een gebiedsgerichte 

benadering hanteren.  

 

1.1          Gebiedsgerichte inzet per regio 

Dit betekent dat waar mogelijk wordt aangesloten op de gebiedsvisies & uitwerkingen van de U10/U16, Regio 

Amersfoort en Foodvalley. Het gaat daarbij om een gebiedsgerichte inzet in uitwerkingen van de regionale 

ruimtelijke visies: 

• U10: Utrecht Nabij, Integraal Ruimtelijk Perspectief 2040, realisatie groen en landschap & uitwerking in 

U Ned 

• Regio Amersfoort: Ontwikkelbeeld Regio Amersfoort, uitwerking in Handelingsperspectief Buitengebied 

Regio Amersfoort  

• Regio Foodvalley (Utrechts deel): Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley, 

gebiedsuitwerking Foodvalley Zuid 

 

1.2          Voorbeeldgebieden 

We willen laten zien wat we bedoelen met Groen Groeit Mee en dit concreet maken door onder andere in te 

zetten op vier voorbeeldgebieden: 

1. Regio U10/U16: Groot Amelisweerd / Kromme Rijn Linielandschap: het gebied rondom Amelisweerd, 

Rhijnauwen, Vechten, Nieuw Wulven, Laagraven, waarbij de groene opgaven verbonden worden aan de 

verstedelijkingsopgaven in de A12-zone (via U Ned).  

2. Hollandse IJssel: waar het waterschap HDSR zoekt naar meekoppelkansen (naast waterberging en 

natuurdoelen). (Idem: U Ned) 

3. Regio Foodvalley: Veenendaal west, Roode Haan en Overberg: Gebied ten westen van Veenendaal 

West; hier gaat het om verbetering van de recreatieve dooradering via o.a. het verbeteren van de 

routestructuren. 

4. Regio Amersfoort: Zuidelijke Eemvallei: Gebied tussen de kernen Amersfoort, Baarn en Soest; door dit 

gebied, waar de Eem door heen loopt, komt stedelijk uitloopgebied samen met de agrarische functie.  

Deze gebieden zijn door de regiopartners voorgedragen en zijn allen te koppelen aan de grote 

verstedelijkingsopgaven en dienen dus (mede) als recreatief groen uitloopgebied.  

Per voorbeeldgebied wordt door gebiedspartners gewerkt aan een plan van aanpak voor de ontwikkeling van het 

gebied en de invulling van de ambitie Groen Groeit Mee. We verwachten hierover in het najaar meer te kunnen 

presenteren. Voornemen is ook om deze voorbeeldgebieden in te brengen in o.a. U Ned en voor te dragen voor 

de komende tranche van de Regiodeals. 

Rond de zomer worden per gebied ambtelijke sessies georganiseerd, waarbij de gebiedspartners aanwezig zijn 

en waarin we meer info ophalen over de verdere aanpak. 

  

1.3  Uitleglocaties wonen 

Tenslotte wordt Groen Groeit Mee verbonden aan de uitleglocaties (als bedoeld in artikel 9.13 Interim 

Omgevingsverordening), om zo het groen evenwichtig te laten meegroeien.  
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Hier ligt een relatie met het Provinciaal programma wonen en werken, waarin de uitbreidingslocaties voor 

woningbouw zijn aangegeven. Concreet gaat het in ieder geval over Bunnik: Odijk west, Utrechtse Heuvelrug: 

Overberg, Wijk bij Duurstede: De Geer, Montfoort: Linschoten Zuidoost en Lindeboomseweg, Oudewater: 

Kerckwetering. Er komen t.z.t. meer locaties bij. 

  

Bestemmingsreserve 

Een bestemmingsreserve voor Groen Groeit Mee heeft meerdere doelen: Het is bedoeld om ook onze GGM-

partners te activeren om te investeren en het dient voor mogelijke cofinanciering als er een subsidie o.i.d. (lees: 

Regio Deal of Europese subsidies) kan worden aangevraagd. Het geeft aan dat de provincie Utrecht met Groen 

Groeit Mee concreet aan de slag wil.  

Groen Groeit Mee krijgt uitwerking in de gehele provincie, maar het momentum is nu om de ambitie ook te 

vertalen naar een financiële reservering. Het is een bestemmingsreserve waarvoor de exacte besteding nog 

duidelijk zal worden aan de hand van op te stellen (deel)gebiedsplannen.  

Vooralsnog is het bedrag opgebouwd vanuit de volgende verdeling:  

• € 4 miljoen voor de voorbeeldprojecten:  

- Groot Amelisweerd / Kromme Rijn Linie Landschap (Regio U10/U16)   

- Veenendaal west, Roode Haan en Overberg (Regio Foodvalley)  

- Zuidelijke Eemvallei (Regio Amersfoort)  

- Hollandse IJssel (i.s.m. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden)   

• € 1 miljoen voor gebiedsontwikkelingen met kansrijke koppelkansen Groen Groeit Mee (met name in 

landelijk gebied)  

• € 1 miljoen voor uitbreidingslocaties voor woningbouw: evenwichtige ontwikkeling woningbouw – 

groen  

In de gebieden vinden de eerste gesprekken plaats over de wijze waarop we gezamenlijk uitvoering kunnen 

geven aan de opgaven. Hierin wordt onderscheid gemaakt in een lange termijnvisie, middellange strategie en 

korte termijn projecten. Met deze bestemmingsreserve hopen we een aantal projecten voor de korte termijn te 

kunnen realiseren. Vanuit de regio’s worden daarvoor zeker kansen gezien.  

Daarnaast vormen de vier voorbeeldgebieden ook de basis van de groene en landschappelijke input bij de 

diverse verstedelijkingstrajecten én fungeren ze als input voor de verkennende gesprekken over het indienen van 

een mogelijke Regiodeal. 

We werken toe naar bestuurlijk commitment op de voorgestelde aanpak voor deze gebieden in het najaar van 

2022. 
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