
 

 

Opwaarderingsverzoek &Technische vragen m.b.t. SB Regio Deal Gezonde mensen in een Groene en Gezonde Leefomgeving 
 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

SP 1 Opwaarderingsverzoek: Verder staat er in de Statenbrief: 
"In deze Regio Deal komen we samen met inwoners en 
andere partijen op interactieve en innovatieve manier tot 
slimme oplossingen voor meervoudig ruimtegebruik."  
 

Mijn fractie vraagt zich hierbij af of dit wel en zo ja hoe dit 
gaat landen juist op de plekken waar de gezondheidssitua-
tie gemiddeld te wensen overlaat. Wat gaan die inwoners 
ervan merken en hoe denkt GS hen te betrekken? Dit is 
wellicht een meer politieke vraag, dus beschouw hem 
maar als opwaarderingsverzoek voor een korte bespreking 

in RGW. 

Volgt mondeling 

 2  Ter voorbereiding van de RGW-vergadering van volgende 
week alvast het volgende. Een technische vraag over 
de Regio Deal Regio Utrecht: Gezonde mensen in een 
Groene en Gezonde Leefomgeving, namelijk wat is 'digital 
twinning'? 
 

Digital Twinning = vertalen van de fysieke leefomgeving naar een digi-
taal model, een zogeheten digital twin. In deze digital twin worden data 
over de boven- en ondergrond verwerkt om een realistische 3D-weer-
gave van de fysieke leefomgeving te kunnen creëren. De kracht van 
deze 3D-omgeving is dat projecten en thema’s integraal en in samen-
hang met elkaar in beeld gebracht worden. 

SGP 3 Hoe is de onderwerpbepaling van deze propositie tot stand 

gekomen? Hoe zijn ideeën opgehaald in regio’s en bij ge-

meenten? En hoe is uiteindelijk tot dit onderwerp geko-

men? 

 

De Monitor Brede Welvaart laat zien dat de Regio Utrecht het op veel 

gebieden heel goed doet. Anderzijds zijn er een aantal aandachtspun-
ten. Want hoewel de brede welvaart gemiddeld gezien op veel indicato-
ren hoog is, is de hoeveelheid groen per inwoner een zwak punt. Dit 
vraagt gebiedsgerichte oplossingen, zowel in stedelijke omgeving als in 
aangrenzende gebieden. 
Het Rijk heeft een brief gestuurd met betrekking tot de 4e tranche voor 

het indienen van een Regio Deal, en vervolgens hebben wij met het Rijk 
gesproken over een in te dienen regio deal aanvraag die hier (op boven-
genoemde problematiek) op in wil zetten. 
De provincie heeft vervolgens in nauwe samenwerking met de regiopart-
ners inhoud opgehaald en gezamenlijk komen we op twee belangrijke 
opgaven: 

- Gezondheidsverschillen terugdringen en gezond leven bevorderen. 
- Ruimtelijke kwaliteit op peil houden en waar mogelijk verbeteren.  
 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Ruimte-Groen-Water-en-Wonen/2022/23-november/13:30/SB-Regio-Deal-Gezonde-mensen-in-een-Groene-en-Gezonde-Leefomgeving


 

 

Op basis daarvan zijn er drie rondes gedaan (middels sprintsessie on-
der leiding van een externe proces coördinator) naar concrete plannen 
en aanscherping van het narratief van deze aanvraag.  
Deze hebben we vervolgens gebundeld tot de aanvraag die voor ligt.  

Dit is dus een eerste inventarisatie, en die vraagt in het vervolg in sa-
menwerking en betrokkenheid met inwoners om uitwerking en concreti-
sering. 
 

 4 Wie heeft deze propositie opgesteld in opdracht van wie? 

 

De propositie is opgesteld door directeurenoverleg regiodeals be-
staande uit de regio’s Gooi en Vechtstreek, FoodValley, Regio Amers-
foort, U10, HDSR en de provincie, met daarin een adviesrol voor de Di-

recteuren Regio Utrecht (DRU) met daarbij een gelegenheidsdeelname 
van NMU en VNO-NCW. 
 
Voor de fase van voorbereiding van deze propositie is een stuurgroep 
ingesteld onder voorzitterschap van de provincie Utrecht en met deel-
name vanuit de betrokken regio’s. Verder is een adviesgroep met verte-

genwoordigers vanuit maatschappelijke partners, onderwijs en kennisin-
stellingen, zorg, ondernemers, ROM Utrecht en natuur- en milieuorgani-
saties betrokken geweest bij de voorbereiding op de Regio Deal. 
 

 5 Doet FoodValley als samenwerkingsverband mee of doen 

alleen de Utrechtse gemeenten binnen FoodValley mee? 

Als dat laatste het geval is: hoe wordt dan geborgd dat 

deze Regiodeal voortborduurt op wat er in de Regiodeal 

FoodValley al gebeurd? 

 

De FoodValley als geheel heeft meegekeken, ook om de samenhang 
met lopende en eventuele toekomstige deals FoodValley te borgen. 
Veenendaal levert concreet een bijdrage met een project. FoodValley 

blijft betrokken bij de uitwerking van de Regio Deal.  
 

 6 Zijn de agrarische collectieven bij deze Regiodeal betrok-

ken geweest? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet? 

 

Nee, er is niet apart contact gezocht met de agrarische collectieven voor 
de totstandkoming van deze Regio Deal aanvraag. Er is namelijk voor 
gekozen om ze te betrekken bij een aantal concrete projecten. 
 

 


