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GroenLinks heeft begin januari een brief ontvangen van de initiatiefnemers toekomstvisie De Groote 
Maat. Hierin schrijven zij dat een aantal deskundigen de afgelopen tijd nagedacht heeft over een 
duurzame agrarische en natuurinclusieve invulling van het gebied De Groote Maat, een gebied 
ongeveer 50 ha in de gemeente Wijk bij Duurstede, nu in eigendom van de Provincie Utrecht. De 
deskundigen hebben een visie opgesteld die inmiddels gesteund wordt door een groot aantal 
gelijkgestemden, waaronder de Gemeente Wijk bij Duurstede, Wageningen Universiteit, Food-Print 
Utrecht Region en regionaal gevestigde landbouw ondernemers. De provincie is van plan om het 
gebied te verkopen. Daarover heeft GroenLinks de volgende vragen: 
 

 Wat is de stand van zaken van het verkoopproces van het gebied De Groote Maat? 
 GroenLinks is van mening dat de plannen zoals in de visie omschreven aansluiten bij diverse 

provinciale doelen, waaronder het streven naar natuurinclusieve landbouw, een vitaal 
landelijk gebied, recreatie en natuurontwikkeling. Zijn er mogelijkheden om deze locatie te 
benutten voor provinciale doelen zoals NNN, de groene contour, groen groeit mee of de 
stikstofproblematiek?  

 Is het mogelijk om het gesprek aan te gaan met de initiatiefnemers toekomstvisie De Groote 
Maat om te verkennen of er mogelijkheden zijn voor dit initiatief en of het initiatief bij kan 
dragen aan onze provinciale doelen? Zo ja: kan er een terugkoppeling gegeven worden van 
het verloop van deze gesprekken en het vervolg?  

 Is er van alle provinciale eigendommen bekend of er mogelijkheden zijn om deze gronden te 
benutten voor provinciale doelen?  Zo nee, is de Provincie Utrecht bereid om dit in kaart te 
brengen?  

 Wordt er bij voorgenomen verkoop van gronden in eigendom van de provincie gecontroleerd 
of deze gronden ingezet kunnen worden voor provinciale doelen, alvorens tot verkoop wordt 
overgegaan?  
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