
Opwaarderingsverzoek en vragen m.b.t. SB Groen Groeit Mee Pact

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

PvdD 1 De provincie loopt al jaren enorm achter in haar 
natuurontwikkelingsopgave en recreatieopgave. In het pact 
worden allerlei soorten groen gedefinieerd, maar een 
concrete definitie van het woord ‘groei’ blijft steeds weer 
achterwege. De PvdD heeft dit meerdere malen 
aangekaart, en het is mijn fractie nog steeds niet duidelijk 
wanneer er nu daadwerkelijk ‘groei’ plaatsvindt van groen. 
Graag nadere duiding. Hoe wordt bijvoorbeeld groei 
gekwantificeerd?

In het rapport ‘Groen groeit mee Opgaven in beeld’ (zie 
www.groengroeitmee.nl, onder documentatie) is een inventarisatie 
opgenomen van het ‘groen’ waaraan gedacht kan worden bij het mee 
laten groeien van groen met verstedelijking tot 2040, waarbij ook een 
kwantificering van de opgave is opgenomen. Het betreft 13-legenda-
eenheden (soorten groen).

(Zie ook het antwoord op vraag 2)

2 Gaat  het  binnen  GGM  om  kwalitatieve  of  kwantitatieve 
groei van groen? Is het zo simpel als het aantal parkjes en 
bosjes  groen  opgeteld  minus  het  aantal  ruimtelijke 
ontwikkelingen  dat  ten  koste  van  natuur  en  recreatief 
groen gaat?

Groen Groeit Mee gaat primair uit van een kwantitatieve groei van 
groen in de provincie Utrecht. Daarom is in het rapport ‘Opgaven in 
beeld’ (2021) ook getracht de groene opgaven zoveel als mogelijk te 
kwantificeren. 

Maar het gaat uiteindelijk om beiden (zowel kwantitatief als 
kwalitatief). Hoe dit concreet vorm krijgt, is gebiedsafhankelijk. Soms 
zal nieuw groen nodig zijn (kwantitatief), in andere gebieden gaat het 
meer om de toegankelijkheid, voorzieningen en kwaliteit. 
Ook van belang is het combineren van verschillende soorten groen en 
van groen met ander opgaven. 

3 Waarom is ervoor gekozen de agrarische sector te laten 
participeren in de verdere uitwerking van GGM?

De agrarische sector kan een grote bijdrage leveren aan het 
meegroeien van groen, bijvoorbeeld als het gaat om recreatief groen, 
groenblauwe diensten, (klompen)paden of landschapsbeheer. 
Daarmee kan Groen Groeit Mee ook een nieuw verdienmodel bieden 
aan de agrarische sector. Zo hopen we vanuit Groen Groeit Mee ook 
nieuw perspectief te bieden aan de agrarische sector, vooral in die 
gebieden waar dat perspectief onder druk staat.

4 Welke organisaties die  het  belang van dieren en natuur 
vertegenwoordigen zijn betrokken bij de verdere uitwerking 
van GGM?

Dat zijn in ieder geval Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten, Utrechts Particulier Grondbezit, Stichting 
Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en Landschap en Erfgoed Utrecht. 
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Zij hebben het Pact mede ondertekend.
5 Het lijkt dat bij GGM andere opgaven, zoals natuur 

(ecoducten) en Groene Contour, mee gaan tellen bij de 
GGM opgave. Bent u het met ons eens dat je deze 
opgaven gescheiden zou moeten houden, omdat de 
uitgangspunten en doelen van deze opgaven verschillen 
(bijvoorbeeld recreatief groen tov natuuropgave)? 
Vermenging kan leiden tot neergang in kwaliteit en geeft 
een vertekend beeld in het halen van de opgave. 1 hectare 
ontwikkeling kan dan bijvoorbeeld 3x meetellen bij 
verschillende opgaven. Dat lijkt ons niet de bedoeling.

Nee, Groen Groeit Mee probeert juist opgaven te verbinden. De 
ruimtevraag voor natuur, recreatie, water, etc. is groot, zodat ook hier 
naar functiecombinaties wordt gezocht. 
De realisatie van het NNN wordt gezien als een zelfstandige opgave, die 
geen onderdeel uitmaakt van de Groen groeit mee (GGM). De Groene 
contour is wel meegenomen in de inventarisatie van Groei Groeit mee, 
omdat de GGM-opgaven kunnen helpen om (delen van) de Groene 
contour te realiseren. Daarbij geldt echter wel dat de kwaliteit van 
GGM-hectares in de Groene contour moet voldoen aan de beoogde 
natuurkwaliteit van de Groene contour. Daarbij zal alleen extensieve 
recreatie mogelijk zijn, omdat de natuurfunctie de prioriteit heeft. 

SGP 6 Zijn er nog ontwikkelingen in de pogingen om LTO en de 
agrarische collectieven te betrekken bij Groen Groeit Mee?

Jazeker. In het pact is daarover een aantal afspraken opgenomen, die 
zelfs nog nader zijn geprecisieerd op verzoek van een aantal 
gemeenten. 
Zo gaan we samen met de LTO en Agrarische Collectieven in beeld 
brengen tegen welke belemmeringen zij aanlopen als het gaat om 
bijvoorbeeld recreatief medegebruik. Ook worden zij betrokken bij de 
uitwerking van de 2e fase van het programma Groen Groeit Mee. 

7 In  artikel  8  lid  5  wordt  vastgelegd:  ‘De  waterschappen 
leveren  naar  rato  bestuurlijke  en  ambtelijke  capaciteit 
voor de strategische sturing op de groene opgaven vanuit 
Groen Groeit Mee.’ Wat betekent dit concreet?

Er zijn in de provincie vier waterschappen actief. Niet alle 
waterschappen hebben echter een even groot gebied. Met name de 
waterschappen AGV en Rivierenland hebben maar een klein deel van 
hun grondgebied in de provincie. 
Daarom is gekozen voor deze formulering. Overigens is in de praktijk 
HDSR ons eerste aanspreekpunt, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

8 In  artikel  10  lid  4  wordt  vastgelegd:  ‘4.  De 
natuurorganisaties  ondersteunen  (in  de  betekenis  van 
‘steunbetuigen’)  waar  het  kan  projecten  of 
subsidieaanvragen vanuit Groen Groeit Mee.’ Wat wordt 
hiermee precies bedoeld en beoogd?

Deze tekst is door henzelf gekozen en is constructief bedoeld: Bij 
subsidieaanvragen of wanneer projecten ontstaan, dan willen zij daarin 
meehelpen. Omdat we nog niet weten wanneer en hoe dit precies 
vorm krijgt, is voor deze formulering gekozen. 

9 Waarom is de Vereniging Deltametropool betrokken? De Vereniging Deltametropool helpt ons om kennis te delen met 
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andere regio’s. Vooral voor bovenregionale afstemming is dit netwerk 
waardevol. 
Deze vereniging organiseert ook de Community of Practice Landschap 
als Vestigingsvoorwaarde, met o.a. vijf provincies, het ministerie van 
OCW en het College van Rijksadviseurs. 

10 Klopt het dat er in het Pact geen concreet aantal hectares 
wordt genoemd?

Dat klopt. Er is bewust geen aantal genoemd, omdat dit pas in de 
gebiedsuitwerkingen echt concreet kan worden gemaakt. Ieder getal 
dat nu wordt genoemd gaat een eigen leven leiden en schept 
verkeerde beelden. 
Bovendien is de bedoeling dat het groen meegroeit met andere 
opgaven, we zoeken immers vooral naar functiecombinaties.

11 Waarom is  voor een einddatum van 31 december 2030 
gekozen?

Dit is in overleg met de partners gekozen, waarbij gekozen is voor een 
middellange termijn.

12 Wanneer  worden  de  gebiedsgerichte  programma’s 
verwacht?

Dit werken we nu samen met de regio’s U10, Amersfoort en Foodvalley 
uit. We zijn daarin ook afhankelijk van de regionale processen van 
bijvoorbeeld een IRP (in de U10), de gebiedsuitwerkingen in Foodvalley 
en het Handelingsperspectief voor het buitengebied in de Regio 
Amersfoort.

VVD 13 Opwaarderingsverzoek:

Tijdens  de  groeisprongsessie  van  30  maart  werd 
(nogmaals)   duidelijk  dat  Groen  Groeit  Mee  een  groot 
onderdeel op de begroting van de provincie Utrecht kan 
worden  op  de  lange  termijn.  En  dat  het  daardoor  ook 
invloed  heeft op  een  wel  of  niet  gezonde  financiele  
huishouding van onze provincie. Er wordt gezegd dat er 
geen directe financiële consequenties zijn, maar dat er op 
termijn wel financiering nodig is en het aannemelijk is dat 
de  provincie  hieraan  bijdraagt.  In  hoeverre  legt  de 

In het pact is daarover het volgende opgenomen:
“Het Groen Groeit Mee Pact legt geen financiële verplichtingen op aan 
de partijen die het Pact ondertekenen. Het Pact vraagt wel een 
positieve inzet van de ondertekenaars om mee te werken aan het 
proces om toe te werken naar gebiedsgerichte 
financieringsstrategieën.”

Hierin ligt voor de provincie een directe relatie met de Groeisprong 
2040.
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provincie zich daar nu aan vast of wekt zij de intentie om 
financieel bij te dragen. Indien dat het geval is, waarom 
wordt  er  geen  statenvoorstel  aan  provinciale  staten 
voorgelegd? Opwaardering voor deze politieke vraag en 
vanwege de zorg dat het tekenen van het pact wellicht 
toch minder vrijblijvend is dan wordt vermeld.

14 Technische vragen:

Waarom wordt er geen planning gegeven? Is er nog geen 
planning bekend? Wanneer wordt een planning bekend?

In december is de commissie RGW meegenomen met de aanpak voor 
de 2e fase van het programma GGM. Deze aanpak wordt nu samen met 
de regiopartners uitgerold en in de tijd gezet. 

15 Op welke momenten zal PS worden meegenomen? PS wordt meegenomen met de voortgang in de P&C cyclus.
Daarnaast zal PS worden geinformeerd wanneer de 2e fase van het 
programma GGM meer vorm heeft gekregen.

D66 16 Wat  is  de  (indicatieve)  planning  voor  de  4  pilots  die 
genoemd worden onder het kopje 'Vervolgprocedure' op 
blz.3 van de Statenbrief?

Momenteel worden de 4 voorbeeldgebieden nader verkend, waarbij 
samen met de regio’s wordt bekeken of dit de juiste 
voorbeeldgebieden zijn. En zo ja, welke opgaven hier spelen, wat de 
kosten daarvan zijn en welke partners daarbij betrokken moeten 
worden. 

Zodra hierover meer informatie beschikbaar is, kunnen we samen met 
de regiopartners in Groen Groeit Mee-verband bepalen welke 
producten en mijlpalen hiervoor de stellen zijn en zullen wij u daarover 
informeren.

17 Wat is de planning dat de Handreiking gereed moet zijn, 
die in dezelfde paragraaf genoemd wordt?

Wij verwachten dat deze kort na de zomer gereed zal zijn. 

18 Kortom: wanneer is de invulling weer een stap concreter. Naar een concretere invulling in gebieden wordt dit voorjaar via 4 

sporen gewerkt:

 Gebiedsgerichte inzet: Groen groeit mee per regio: Alle drie de 
regio’s in de provincie Utrecht zijn nu bezig hun regionale 
ruimtelijke visies te concretiseren. In de regionale ruimtelijke 
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visies ‘Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) U16’, 
‘Ontwikkelbeeld 2030-2040: Regio Amersfoort Centraal!’ en 
‘Verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen- Foodvalley’ / 
‘Regionaal Ruimtelijke Verkenning Foodvalley’ zijn opgaven en 
ambities vastgelegd, zoals gedefinieerd in het rapport Groen 
Groeit Mee Opgaven in Beeld. 

 Voorbeeldgebieden Groen groeit mee: We willen op korte 
termijn laten zien wat we bedoelen met Groen groeit mee, 
door middel van voorbeeldgebieden. Dit doen we via ‘learning 
by doing’. In deze voorbeeldgebieden gaan we 
instrumentarium uitproberen

 Uitbreidingslocaties voor woningbouw: evenwichtige 
ontwikkeling woningbouw – groen: Gedeputeerde Staten 
hebben in oktober 2021 het Provinciaal programma Wonen en 
werken 2021 vastgesteld. Hierin zijn uitbreidingslocaties voor 
woningbouw opgenomen. Voor diverse uitbreidingslocaties 
speelt het evenwichtig ontwikkelen van groen en woningbouw 
uit de Interim Omgevingsverordening, en vinden gesprekken 
plaats met initiatiefnemers c.q. 
gemeenten.Gebiedsontwikkelingen met kansrijke 
koppelkansen Groen groeit mee:  Voor de stikstofproblematiek, 
het nakomen van de afspraken uit het Klimaatakkoord, de 
transitie naar circulaire en natuurinclusieve landbouw etc. zijn 
er koppelkansen met Groen groeit mee. Deze koppelkansen 
kunnen perspectief bieden om de Groen groeit mee opgaven 
lokaal of regionaal (versneld) te realiseren. We focussen ons op 
de koppelkansen waar we verwachten dat deze een goede 
bijdrage aan Groeit groeit mee kunnen geven. De focus op 
koppelkansen zal daartoe regelmatig geactualiseerd moeten 
worden om aan te sluiten op actuele ontwikkelingen.
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