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MEMORANDUM 
 

REACTIE OP INGEZONDEN BRIEF VAN IVN ‘VERBIND 
UTRECHTERS MET DE NATUUR!’  

 

DATUM 07‑11‑2022 

VAN Mirjam Sterk 

AAN Commissie RGW 

 

De ingezonden brief van IVN ‘Verbind Utrechters met de natuur!’ is bedoeld als lobby document in de aanloop naar 

de verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart 2023. IVN verwacht geen reactie van de provincie. Op 

verzoek van de heer Hazeleger geven wij een korte reactie op de inhoudelijk punten. In dit Memo geven we aan in 

hoeverre de suggesties van IVN al worden meegenomen in ons beleid. 

 

Groen in de stad voor en door bewoners 

Oproep: Help natuur in de stad te versterken en ondersteun bewoners die zich daarvoor inzetten. 

 

Reactie: In de concept-Programmabegroting 2023 wordt aangegeven dat het project Groen aan de Buurt wordt 

gecontinueerd. Dit project dat sinds 2017 loopt, ondersteunt gemeenten en inwoners bij groene 

bewonersparticipatie: het zelf inrichten en beheren van natuur in de woonomgeving. Landschap Erfgoed Utrecht 

heeft een subsidie aangevraagd om samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht en IVN natuureducatie dit 

project te continueren van november 2022 t/m oktober 2025. Deze aanvraag is in behandeling en het budget is 

beschikbaar. Groen aan de Buurt bestaat uit drie onderdelen: 1) een buurtaanpak waarbij gemeenten en inwoners 

intensief begeleid worden van planvorming tot uitvoering, 2) een kennisnetwerk bestaande uit de website 

groenaandebuurt.nl en themabijeenkomsten voor ambtenaren van gemeenten en waterschappen, en 3) de 

voucherregeling ‘Beleef en bewonder’, waarbij inwoners op via een laagdrempelige manier bedragen van €500 of 

€1000 kunnen aanvragen voor vergroeningsprojecten. Wij zijn voornemens om in 2023 en 2024 subsidie te 

verlenen voor een nieuwe ronde van de voucherregeling. Met de buurtaanpak en de voucherregeling zal met name 

ingezet worden op het vergroenen van versteende wijken. 

Groen aan de Buurt draagt bij aan provinciale doelen voor biodiversiteit in de gebouwde omgeving, 

klimaatadaptatie en een gezonde leefomgeving. Daarnaast draagt het project bij aan sociale samenhang in de 

wijken. Met Groen aan de Buurt, waar IVN zelf een uitvoeringsorganisatie voor is, komen we dus al toe aan de 

wens van IVN om groen in de stad en de betrokkenheid van bewoners daarbij te versterken.  

Via de in 2021 nieuw-opgezette aanpak Biodiversiteit in Stad en Dorp (BiSD) werken wij in bredere zin ook aan het 

vergroenen en het versterken van de biodiversiteit van de gebouwde omgeving. We zetten hiermee in op 

natuurinclusief bouwen (o.a. via het Convenant Duurzaam Bouwen) en het vergroenen (en ontstenen) van 

bestaande wijken. Met ‘Samen voor natuur’ gaan we door met het creëren van draagvlak en het vergroten van het 

oppervlak binnenstedelijk groen in versteende wijken. De integrale subsidieregeling ‘Klimaatbestendige, groene en 

gezonde steden en dorpen’ ondersteunt initiatieven hierin. Groen aan de buurt wordt komende jaren inhoudelijk 

verder verweven in de integrale aanpak BiSD.   

De continuering van groene bewonersparticipatie door de provincie in het algemeen en Groen aan de Buurt vanaf 

2025 in het bijzonder is afhankelijk van besluiten van PS te zijner tijd. 

Meer groenblauwe schoolpleinen voor gezonde en gelukkige kinderen 

Oproep: Zet in op het voortzetten en uitbreiden van de subsidieregeling voor groenblauwe schoolpleinen zodat álle 

kinderen in de provincie Utrecht opgroeien in een groene en gezonde speel- en leeromgeving. 

 

Reactie: De integrale subsidieregeling ‘Klimaatbestendige, groene en gezonde steden en dorpen’ maakt het 

vergroenen van schoolpleinen mogelijk. Er zijn al veel aanvragen ingediend en het plafond voor 2022 voor het 

onderdeel ‘schoolpleinen’ is snel bereikt. Dat is de reden geweest om het plafond voor 2023 voor het onderdeel 
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schoolpleinen fors te verhogen, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de versteende wijken. Provinciale Staten 

wordt daar binnenkort over geïnformeerd via een Statenbrief. Daarmee kunnen dus (veel) meer groenblauwe 

schoolpleinen worden gerealiseerd. Gezien het succes van de subsidieregeling én het feit dat daarmee ook een 

belangrijke bijdrage wordt geleverd aan provinciale doelen, ligt het voor de hand om de subsidieregeling ook na 

2023 voort te zetten in de huidige, dan wel aangepaste vorm. Daar zal op een later moment een besluit over 

worden genomen. Besluitvorming is mede afhankelijk van de toekomst van het Programma Klimaatadaptatie. De 

huidige looptijd van dit programma is eind 2023.  

IVN is de uitvoerende instantie voor de bijbehorende website www.utrechtseschoolpleinen.nl en geeft invulling aan 

het informatie- en advies punt voor dit onderwerp. Aan deze oproep van IVN wordt dus ook al voldaan, in nauwe 

samenwerking met IVN zelf.  

Groene bedrijventerreinen en kantorenparken 

Oproep: Geef deze ambitie handen en voeten door een provinciale aanpak en leg daarin de verbinding tussen 

mens en natuur. Bijvoorbeeld via een GreenDeal waarin vergroening van bedrijventerreinen samen met de 

gebruikers een vast onderdeel is. 

 

Reactie: Vorig jaar is er vanuit IVN en partners gewerkt aan de Groeifondsaanvraag voor Werklandschappen van 

de toekomst: Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. Met de groeifondsaanvraag wordt 

bijgedragen aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, kwaliteit leefomgeving en economie en werkgelegenheid. Vorig 

jaar is namens de provincie Utrecht een ondersteunende verklaring ondertekend om het belang van deze 

groeifondsaanvraag te benadrukken. Recentelijk (21 oktober 2022) heeft de ministerraad op basis van het advies 

van het Nationaal Groeifonds besloten om € 26 miljoen toe te kennen aan het programma Werklandschappen van 

de Toekomst. Door deze toekenning kunnen de volgende stappen worden gezet in het programma. Vanuit IVN 

wordt nu bekeken in hoeverre en met welke provincies Green Deals kunnen worden gesloten om het programma 

verder in te vullen. Uiteindelijk zullen met die provincies selecties worden gemaakt voor ‘Living Labs’ 

bedrijventerreinen en ‘ambassadeurs’ bedrijventerreinen. Vanuit de provincie Utrecht zal ook met IVN in gesprek 

worden gegaan over de ideeën m.b.t. een eventuele Green Deal. Aan deze oproep wordt dus invulling gegeven op 

basis van de recente toekenning van het Groeifonds.  

Natuur maakt gezond 

Oproep: Neem natuur op als criterium voor een gezonde leefomgeving en realiseer op elke zorglocatie een eigen 

proef- en beleeftuin! 

 

Reactie: Natuur en een groene omgeving is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Een gezonde en veilige 

leefomgeving vormt de rode draad van de Omgevingsvisie van de provincie Utrecht. Bij de ontwikkeling van een 

gezonde en veilige leefomgeving hanteren we 6 hoofdprincipes, waarvan de eerste luidt: Er is, in relatie tot het 

aantal inwoners en bezoekers, voldoende, kwalitatief hoogwaardige groenblauwe ruimte, deels rustig/ stil, die voor 

verschillende doelgroepen uitnodigend is.  

 

In het Omgevingswetprogramma Gezonde en Veilige leefomgeving geven we aan dat de provincie bij keuzes voor 

ruimtelijke ontwikkeling rekening houdt met ruimte voor groen en water. Groen en water bieden mogelijkheden voor 

ontspanning en ontmoeten van anderen en stimuleren bewegen. Ook gaat het hittestress tegen. 

Hierin werken we o.a. samen met het programma Groen Groeit Mee, dat als doel heeft om groen mee te laten 

groeien met ruimtelijke ontwikkelingen zoals woningen.  In het convenant Duurzaam Bouwen zijn ambitie niveaus 

voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving (naast vele andere) opgenomen, Wij zetten hierbij 

zelf in op het behalen van minimaal “zilver”, en stimuleren en ondersteunen gemeenten, corporaties en 

ontwikkelaars om hetzelfde te doen. We kijken in het algemeen niet alleen naar de ontwikkeling van natuur, maar 

ook naar mogelijkheden voor inwoners om de natuur te beleven. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om fiets- en 

wandelpaden en andere recreatiemogelijkheden zodat mensen kunnen bewegen en recreëren in de natuur.   

Voor proef- en beleeftuinen kan momenteel al subsidie aangevraagd worden onder de subsidieregeling 

Klimaatadaptieve, groene en gezonde steden en dorpen.  
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Tot slot  

IVN gelooft dat mens en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In de huidige samenleving zijn mensen 

echter te ver van de natuur komen te staan. IVN wil de natuur weer dichter bij de mensen brengen zodat zij de 

natuur weer in hun harten sluiten en hier ook beter voor gaan zorgen. Met de bovenstaande voorstellen kunnen we 

stappen zetten om deze verbinding te herstellen. IVN Natuureducatie denkt graag mee om deze oplossingen te 

vinden en uit te voeren. 

Reactie: 

Wij steunen IVN in deze missie en werken graag samen met IVN en andere organisaties bij de realisatie van de 

doelen. Op de langere termijn is beleid uiteraard afhankelijk van besluiten van PS. 

 

 


