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Prouinciale Staten
Utrecht

Motie VERSNELDE GEBIEDSONTWIKKELING IN DE GROENE CONTOUR

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling
van de Kadernota 2OL9-2022.

Constaterende dat:
o De provincie Utrecht in 2011 in het Akkoord van Utrecht 3000 ha hebben aangewezen als

Groene Contour;
r ln de Groene Contour de mogelijkheid bestaat voor ruimtelijke ontwikkelingen, mits in

combinatie met investeringen in de natuur;
o De daarmee gerealíseerde natuur door de provincie kan worden toegevoegd aan het Natuur

Netwerk Nederland;
r Er van deze 3000 ha in de afgelopen jaren nog maar een zeer beperkt deel (84 ha) is omgezet

naar nieuwe natuur;
¡ Er naast de natuurambitie veel meer ambities zijn voor het landelijk gebied;
o Een en ander moet gebeuren op basis van vrijwilligheid. De provincie nodigt burgers,

maatschappelijke instellingen en ondernemers uit om met initiatieven te komen;
¡ ln de Begrotin g2Ot8 staat dat in 2018 in overleg met de partners van het Akkoord van

Utrecht inzicht zal worden gegeven in nieuwe kansen bij deze opgave;
r Daarbij geen concreet budget wordt genoemd.

Overwegende dat:
o De Groene Contour de mogelijkheid biedt om ons buitengebied te versterken met natuur- en

landscha pswaarden;
o De Groene Contour daarmee een belangrijk instrument is voor de integrale

omgevingskwaliteit en waarden van de provincie Utrecht (groen, gezond en slim);

¡ De Groene Contour ook een belangrijke rol kan spelen in de realisatie van natuurinclusieve
landbouw, energietransitie, woon- en zorginitiatieven en versterking van stad-land relaties;

o De omzetting van de Groene Contour zich daardoor bij uitstek leent voor initiatieven die

bijdragen aan integraal gebiedsgericht beleid;
o Dergelijke initiatieven (bijvoorbeeld vanuit O-Gen) door gebrek aan ondersteuning, geld en

zicht op goede verdienmodellen niet van de grond komen.

Verzoeken het college:
o Voor de uitvoering van genoemde versnelde gebiedsontwikkeling bij de begroting voor 2019

incidenteel € 300.000,- beschikbaar te stellen;
o Een voortgezette versnelling daarna te beoordelen bij de kadernota 2O2O -2023;
o Deze beoordeling te doen op basis van concrete en toetsbare doelstellingen;
o Daarmee initiatiefnemers uit te dagen en te ondersteunen bij het opstellen en starten van de

uitvoering van businesscases gericht op realisatie van de groene contour met
natuurrealísatie in combinatie met gebiedsontwikkeling;

o Dat te doen via capaciteit bij de Gebiedscommissies en provinciaal geld om bestaande

initiatieven voldoende te kunnen faciliteren.




