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Vragen m.b.t. SB Voortgang Groen Groeit Mee RGW 25 november 2020 

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 
GroenLinks 1 GroenLinks vindt Groen groeit mee een belangrijke ontwikkeling en heeft naar 

aanleiding van de Statenbrief de volgende vragen:  
  
- Hoe is de relatie tussen (recreatief) groen en de groene contour?  

Dit zijn twee verschillende instrumenten:  
 
Groen Groeit Mee is een programma waarmee 
we groen evenredig en evenwichtig willen laten 
meegroeien met andere (rode) ontwikkelingen. 
Dan gaat het vooral om recreatief groen, dat 
waar mogelijk wordt gekoppeld aan bestaande 
opgaven. Groen Groeit Mee wijst (nog) geen 
locaties aan op de kaart.  
 
De ontwikkeling van circa 700 ha aan resterende 
hectares natuur in het NNN en de ontwikkeling 
van circa 2950 ha natuur in de groene contour 
zijn beide sectorale natuuropgaven die concreet 
in gebieden wordt uitgewerkt.  
 
De groene contour en NNN lopen dus een eigen 
spoor, maar ze worden wel in de inventarisatie 
voor Groen Groeit Mee meegenomen.  
 
Vanuit Groen Groeit Mee wordt momenteel 
geïnventariseerd welke groene projecten en 
ambities er bestaan, zowel bij de provincie als bij 
medeoverheden. Doel is om de groene opgave 
te kwantificeren en deze (net als bij woningbouw 
en de energieopgave) zo concreet mogelijk te 
maken.  
 
Het is goed denkbaar dat de opgave van het 
meegroeiend groen kan worden aangesloten op 
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de ontwikkeling van de groene contour. Of en 
hoe dat mogelijk is, wordt komende maanden 
onderzocht. 
 

 2 - Voor recreatief groen is nu- in relatie tot rode ontwikkelingen- vaak geen 
(volledige) financiering voor handen. Ook in de groene contour is er te weinig 
financiering voor handen. Gaat het hier om 2 gescheiden 
programma’s/benaderingswijzen of kan er sprake zijn van win-win en hoe? Hoe 
wordt het verschillende karakter van recreatief Groen in Groen groeit mee 
enerzijds en groen in de groene contour anderzijds gewaarborgd?  

Het zijn twee separate programma’s. Zie ook 
antwoord 1) 
 
Voor de opgave realisatie groene contour is 
momenteel 12 miljoen beschikbaar. Voor de 
Groen Groeit Mee is op dit moment alleen 
procesgeld beschikbaar. Afhankelijk van de 
uitkomsten van de inventarisatie wordt bepaald 
of er extra middelen nodig zijn, danwel de 
uitvoering via bestaande programma’s wordt 
opgepakt. 
 

 3 - Zijn de natuurorganisaties in de provincie Utrecht op enig moment op de 
hoogte gesteld van/betrokken bij Groen Groeit mee?  
 

Ja, deze zijn afgelopen zomer meegenomen. Eind 
2020 zal een overleg met diverse organisaties 
plaatsvinden, waarin zij nader geïnformeerd 
worden  over Groen Groeit Mee. Ook zal dan de 
vraag worden voorgelegd hoe zij betrokken 
willen worden bij de verdere ontwikkeling van 
het programma Groen Groeit Mee.  

ChristenUnie 4 De PARK heeft een zienswijze ingediend op de concept Omgevingsvisie van de 
provincie Utrecht. Daarin schrijft hij onder meer over het concept Ringpark en 
over het programma Groen groeit mee. 
Hoe kijken de andere statenfracties en hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het 
advies van de PARK over Groen groeit mee: maak er geen apart programma van, 
maar een begeleidend principe in alle relevante sectorale programma’s...? 
 

Dit is vooral een vraag aan PS zelf.  
 
Vooraf: GS zullen begin 2021, met het 
Statenvoorstel voor vaststelling van de 
Omgevingsvisie en Interimverordening, uw 
Staten het antwoord op het advies van de PARK 
ihkv de Omgevingsvisie aanbieden.  
 
Specifiek hierover: Groen Groeit Mee is een 
principe dat breed moet worden ingezet en 
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verbonden aan o.a. regionale programmering 
van wonen en werken. Daarvoor is het wel nodig 
om de acties te doen die in de statenbrief Groen 
Groeit Mee worden benoemd. De kracht van 
Groen Groeit Mee zit in de verbinding met 
andere programma’s. Goed als de Staten daar 
ook scherp op zijn.  

 5 
en 
6 

Wanneer kunnen we dit vraagstuk het beste bespreken? Kan dat het beste op de 
werkconferentie over Groen groeit mee, of kan het beter eerder? 
 
 

Dat is aan PS. Dat kan b.v. in het kader van de 
zienswijzen/vaststelling Omgevingsvisie en 
Interim Omgevingsverordening, maar natuurlijk 
ook op  de conferentie (hoewel de organisatie 
daarvan in Coronatijd nog complex is), maar dat 
kan eerder: in overleg met griffie kan dit 
ambtelijk gefaciliteerd worden.  

 7 Bijlage bij de vragen:  
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