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Motie Versnelling Groene Contour

Provinciale Staten Utrecht, in vergadering bijeen op 9 juli 2018, ter behandeling van de Kadernota 2OL9-2O22

Constaterende dat:
r De provincie Utrecht in 20L1 in het Akkoord van Utrecht 3000 ha hebben aangewezen als Groene

Contour;
o Het doelvan deze Groene Contour is om met name landbouwgronden om te vormen tot natuur;
¡ Deze natuur na realisatie onderdeel wordt van het Natuurnetwerk Nederland (NNN);
o De Groene Contour hiermee van groot belang is voor het realiseren en goed functioneren van het

NNN en de bijbehorende opgaaf mbt biodiversiteit;
o ln de Groene Contour de mogelijkheid bestaat voor ruimtelijke ontwikkelingen mits in combinatie

met investeringen in de natuur;
o Er van deze 3000 ha in de afgelopen jaren nog maar een zeer beperkt deel (84 ha) is gerealiseerd;
o Realisatie moet gebeuren op basis van vrijwilligheid door inwoners, maatschappelijke instellingen

en/of ondernemers, met een faciliterende (en budgetneutrale) rol voor de provincie;
r De begroting 2018 benoemt dat in 2018 in overleg met de partners van het Akkoord van Utrecht

inzicht zal worden gegeven in nieuwe kansen bij deze opgave;

o Er wordt gedacht over'tussenvormen'van bijvoorbeeld natuurinclusieve landbouw die een

concrete eerste stap zouden betekenen richting volwaardige natuurontwikkeling;

r De realisatie van de Groene Contour kan bijdragen aan ontwikkelingen op het gebied van woon- en

zorginitiatieven;

Overwegende dat:
o Ruimtelijke ('rood voor groen') initiatieven, voor zover ze er zijn, stranden vanwege de spanning die

bestaat tussen ruimtelijke impact versus financiële haalbaarheid/business case voor de
inítiatiefnemers (bv Bunnik en De Kleine Breul in Driebergen);

o Verdienmodellen voor boeren en recreatíeve ondernemers in de groene contour ook lastig vorm te
geven zijn;

¡ Een succesvol initíatief in Leusden ('Achterveldse Eng') aantoont dat er wel degelijk concrete
kansen tot ontwikkeling van de Groene Contour voor het grijpen liggen;

Verzoeken het college:

¡ Voorkeurslocaties aan te wijzen die prioriteit zouden moeten krijgen omdat deze het meest zouden
bijdragen aan de versterking van het NNN en de biodiversíteitsdoelstelling;

o Daarbinnen de locaties aan te wijzen die het meeste potentie hebben om tot ontwikkeling te
komen in co-creatie met maatschappelijke initiatieven, ondernemers en inwoners;

o Ontwikkelscenario's voor deze locaties te ontwikkelen, inclusief financieel raamwerk;
o Vanuit deze concrete scenario's samen met partners en in samenspraak met de

gebiedscommissies, pro-act¡ef te gaan lobbyen bij mogelijke initiatiefnemers en (co-)financiers
o Voor de uitvoering van genoemde maatregelen nu € 100.000,- beschikbaar te stellen en in het

najaar een plan van aanpak voor te leggen.

En gaan over tot de orde van de d
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