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ONDERWE RP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Beantwoording schriftelijke vragen PW inzake
instrumentenkader uitvoering groene contour

Geachte heer Dercksen,

Inleiding:
In de Provinciale Staten vergadering van 14 april 2021 is het statenvoorstel "instrumentenkader uitvoering
groene contour" met een ruime meerderheid door Provinciale Staten vastgesteld.
De Partij voor de Vrijheid heeft naar aanleiding hiervan de navolgende vragen:

1.

Kan het college van Gedeputeerde Staten uitsluiten dat dit statenvoorstel, op welke wijze dan ook,
hinder zou kunnen opleveren voor de realisatie van woningbouw en infrastructuur?
Antwoord:
De vaststelling van het instrumentenkader uitvoering groene contour heeft geen invloed op de
realisatiemogelijkheden van woningbouw en infrastructuur.

2.

Zo ja of nee, waarom wel of niet?
Antwoord:
Het instrumentenkader uitvoering groene contour is een subsidiekader voor de subsidiëring van de in
het Natuurbeheerplan aangeduide groene contourpercelen, en geen kader voor ruimtelijke
afwegingen. De kaders voor ruimtelijke afwegingen zijn opgenomen in de Interim
Omgevingsverordening. Ontwikkeling van de groene contour heeft als doel een verdere realisatie van
het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en is zodoende als provinciale opgave opgenomen in de
Omgevingsvisie.
Voor nog niet gerealiseerde groene contour zijn in de Interim Omgevingsverordening regels
opgenomen om te voorkomen dat ruimtelijke plannen de mogelijkheden om nieuwe natuur te
realiseren beperken (tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, er geen reële alternatieven
zijn en er wordt gecompenseerd). Daarnaast biedt de Interim Omgevingsverordening de mogelijkheid
dat kleinschalige verstedelijking (waaronder duurzame energie) onder voorwaarden kan worden
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ingezet als verdienmodel voor de omvorming naar groene contour natuur.
Voor reeds gerealiseerde groene contourpercelen geldt eenzelfde ruimtelijk regime als de NNN, omdat
groene contourpercelen bij realisatie worden toegevoegd aan het NNN.
Het ruimtelijk beleid voor het NNN is opgenomen in de Omgevingsvisie/lnterim Omgevingsverordening
en komt in hoofdlijnen erop neer dat de wezenlijke kenmerken en waarden, kwaliteit, oppervlakte en
samenhang van het NNN niet mogen worden aangetast, tenzij er sprake is van een groot openbaar
belang waarvoor reële alternatieve locaties ontbreken. Er is in een dergelijk geval altijd sprake van
compensatieverplichtingen.
3.

Waarom was de Gedeputeerde niet in staat dit antwoord te produceren?
Antwoord:
In de Statenvergadering van 14 april jl. heeft u deze vraag gesteld en daarbij aangegeven dat u die
koppelt aan Natura2000. De gedeputeerde heeft in haar antwoord aangegeven dat Groene Contour
percelen na realisatie onder het Natuurnetwerk Nederland vallen en dat daarvoor dan de regels van
het NNN binnen de interim omgevingsverordening gelden. Er liggen geen groene contourpercelen in
Natura2000-gebieden.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Knol-van Leeuwen
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