
BIJLAGE 4 

Doelen en brede welvaartindicatoren. 

Begroting 2022 

Programma 1 Ruimtelijke Ordening 

Meerjarendoel 1.1.5  In een groeiende regio groeit groen evenwichtiger mee met rode ontwikkelingen. 

Beoogde resultaten: 

• Samen met de overheidspartners en diverse organisaties wordt een Groen Groeit Mee Pact opgesteld, 

waarin afspraken worden vastgelegd over ambitie en inzet 

• Onderzoek naar de mogelijke koppelingen tussen rood en groen, zowel financieel als juridisch. 

• Aanpak voor programmering Groen Groeit Mee, inclusief een aantal oorbeeldgebieden/pilots  

• Lobby bij rijk en EU, gericht op beleidsbeïnvloeding en financiering  

• Inbrengen groene opgaven in regionale gebiedsontwikkelingen, zoals U Ned. 

 
Meerjarendoel 1.1.6 Nieuwe ontwikkelingen voegen meer kwaliteiten toe 

Beoogde resultaten: 

• De PARK breng zijn werkprogramma ten uitvoer. 

• De herijkte kwaliteitsgids is vastgesteld. 

• Ruimtelijke kwaliteit is onderdeel van onze interne beleidsprocessen. 

 

Programma 2 Landelijk Gebied 

Meerjarendoel 2.1.1 Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is verder gerealiseerd (groter van oppervlak). 

Beoogde resultaten: 

• 125 ha is van functie veranderd 

• 300 ha nieuwe natuur is ingericht 

 
Meerjarendoel 2.1.2 De Groene Contour is verder gerealiseerd. 

Beoogde resultaten:  

• Het Instrumentenkader Uitvoering Groene Contour is in uitvoering en 5 varianten zijn opengesteld. 

• Eén pilot voedselbossen gestart in de Groene Contour.  

• Het strategisch bosbeleid is vastgesteld. 

• Gestart met de aanleg van 5 ha bos met inzet van provinciale gronden. 

 

Meerjarendoel 2.1.3: Natuurgebieden zijn beter met elkaar verbonden 

Beoogde resultaten: 

• Een vastgesteld landschapsuitvoeringsplan.  

•  Start uitvoering aanplant 400.000 bomen. 

•  Subsidie verstrekt voor de aanplant van minimaal 8000 fruit- en notenbomen. 

•  Twee publieksacties georganiseerd of gefinancierd met boomaanplant als doel.  

• 4 ha Natura 2000 bos gecompenseerd 

 
Meerjarendoel 2.2.1 Het beheer van bestaande bos-, natuur- en agrarische gebieden is effectiever en efficiënter 

Beoogde resultaten: 

• Het aantal hectare natuurterreinen waarvoor een subsidie natuurbeheer wordt verstrekt, is met 300 ha 

gegroeid. 

• De subsidies natuurbeheer die in 2021 aflopen, zijn in 2022 vernieuwd dan wel via een uitbreiding 

opgenomen in de lopende subsidies van de natuurcollectieven.  

• Op basis van het Utrechts samenwerkingsmodel komt de evaluatie beschikbaar en is een 

toezichtkalender voor 2023 vastgesteld.  

• Het onderzoek naar wenselijkheid van aparte provinciale subsidieregeling voor drukbezochte 

natuurgebieden, wordt afgerond. 

 
Meerjarendoel 2.2.2 De biodiversiteit van stad en platteland is verbeterd. 

Beoogde resultaten: 

• Er is gestart met de revitalisering van 45 ha bos. 

 

 

 



 
Meerjarendoel 2.2.3 De balans tussen ingrepen/faunabeheer en instandhoudingsdoelen bewaken en verbeteren. 

Beoogde resultaten: 

• De provincie sluit overeenkomsten met compensatieverplichtingen over de uitvoering van natuur- en 

boscompensatie op gronden van de provinciale compensatiebank. Het aantal te sluiten 

overeenkomsten, naar schatting 5 tot 10 stuks, is afhankelijk van het aantal belangstellenden dat gebruik 

wil maken van de compensatiebank. 

• Er is een nieuwe Uitvoeringsverordening met subsidies voor klimaatadaptieve, groene en gezonde 

steden en dorpen opgesteld. 

 
Meerjarendoel 2.3.1 De betrokkenheid van inwoners bij natuur is groter en de samenwerking tussen betrokken 

partijen is beter. 

Beoogde resultaten: 

N.v.t. zie toelichting 

 
Meerjarendoel 2.4.1 De landbouw is meer circulair, natuurinclusief, klimaatneutraal en economisch rendabel. 

Beoogde resultaten: 

• Ondersteuning en monitoring van het Actieplan DLMN. Er zijn onder meer 50 duurzame bedrijfsplannen 

opgesteld. 

 

Meerjarendoel 2.4.2 Utrechtse voedselproducenten produceren meer voor de regionale markt en Utrechtse 

inwoners kunnen gemakkelijker kiezen voor gezond en duurzaam voedsel. 

Beoogde resultaten: 

• Opstelling uitvoeringsprogramma 2022 

 

Programma 3 Bodem Water en Milieu 
Meerjarendoel 3.1.4 De fysieke leefomgeving wordt beter voorbereid op klimaatverandering. 

Beoogde resultaten: 

• Ondersteuning van concrete projecten en maatregelen via de subsidieregeling “Subsidie 

Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-2023”. 

• Stimulering van de realisatie van een eerste serie lokale hitteplannen door gemeenten. 

 

Meerjarendoel 3.3.3 Zorg dragen voor voldoende grondwater voor de functies openbare drinkwatervoorziening, 

menselijke consumptie, natuur en landbouw. 

Beoogde resultaten: 

• We werken samen met Vitens aan de uitvoering van de lange termijnstrategie, waaronder het vaststellen 

of uitbreiding van bestaande winvergunningen mogelijk is.  

• Vaststellen vervolgaanpak Blauwe Agenda Utrechtse Heuvelrug. 

 

Meerjarendoel 3.4.1 Er zijn meer impulsen voor een gezonde leefomgeving ontwikkeld. 

Beoogde resultaten: 

• We hebben vanuit de subsidieregeling Klimaatbestendige, Groene en Gezonde Steden en Dorpen 2021-

2023 aan rechtspersonen en collectieven van bewoners financiële bijdragen verleend voor activiteiten 

die bijdragen aan het in stand houden of versterken van de integratie van klimaatadaptie, biodiversiteit 

en gezonde leefomgeving in en rondom steden en dorpen. 

 

Programma 8 Economie 
Meerjarendoel 8.5.1 Recreatief groen beter toegankelijk en bereikbaar. 

Beoogde resultaten: n.v.t. zie toelichting. 

 

Meerjarendoel 8.5.2 Recreatievoorzieningen zijn kwalitatief sterker en worden beter gebruikt. 

Beoogde resultaten: n.v.t. zie toelichting. 

 

Toelichting 

 

Programma 1. Ruimtelijke Ordening 

Nieuwe bossen kunnen bijdragen aan de versterking van de regionale landschappelijke kernkwaliteiten. Met het 

programma Groen groeit mee kan uitbreiding van het bosareaal, onder andere rondom steden en dorpen 

plaatsvinden. 

 



Programma 2. Landelijk Gebied 

De aanleg van nieuwe bossen draagt bij aan de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene 

Contour. De aanleg van kleine landschapselementen telt mee voor de ambitie vergroting bosareaal en zorgt voor 

een groene dooradering van het landelijk gebied met kleinschalige verbindingen. De voorgenomen revitalisering 

van de bossen draagt bij aan kwaliteitsverbetering van de bossen en behoud en herstel van de biodiversiteit. Ook 

een goed beheer is hierbij vereist. Vitale bossen zijn beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. 

De aanleg van kleinschalig groen, bijvoorbeeld bosjes,  in de directe woonomgeving vergroot de betrokkenheid bij 

natuur- en bosbeleid.  

 
Programma 3. Bodem, water, milieu. 

Bossen vervullen een belangrijke rol bij de aanpak en effecten van klimaatverandering. Ze dragen bij aan de 

vastlegging van CO2 en hebben een positief effect op hittebestrijding in het stedelijk gebied. Sommige bossen, 

vooral op de hogere zandgronden, hebben last van verdroging. Met de vervolgaanpak verdrogingsbestrijding en 

de Blauwe Agenda wordt gezocht naar maatregelen om de problemen op te lossen.  

 

Programma 8. Economie 

Bossen zijn belangrijk voor recreatie en toerisme. Het recreatief hoofd(route)netwerk is belangrijk voor de 

toegankelijkheid en bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen, maar hebben als routes zelf ook een 

recreatieve functie. Raakvlakken met het bosbeleid zijn onder andere de toegankelijkheid en de gewenste 

zonering om de druk op de natuur- en bosgebieden te verminderen. Bij maatregelen zoals het aanleggen van 

routestructuren moet worden getoetst aan het beleid ten aanzien van de bosbescherming. Binnen het programma 

Groen Groeit Mee wordt in gezamenlijkheid met gemeenten gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor recreatieve 

ontwikkeling, in combinatie met andere functies, mede in het licht van de groei van het inwoneraantal in de 

provincie. Nieuwe bossen spelen hierbij een belangrijke rol. 

 
Brede welvaartindicatoren 

In het coalitieakkoord 2019-2023 is vastgelegd dat de provincie streeft naar brede welvaart voor iedereen. Het 

strategisch bosbeleid draagt bij aan twee brede welvaartindicatoren: 

 

programma Indicator 
brede 
welvaart 

beschrijving Type indicator Laatste 
peildatum 

bron Stand 
Utrecht 

Benchmark: 
Nederland 

Trend: 
2012-
2019 

hier+nu later 

Landelijk 
gebied 

Natuur- 
en 
bosgebied 

Bos en open 
natuurlijk 
terrein als 
percentage van 
het totale 
landoppervlakte 

 X 2015 CBS 15,2 14,8 stijgend 

Bereikbaarheid Afstand 
tot het 
openbaar 
groen 

Gemiddelde 
afstand over de 
weg van alle 
inwoners tot het 
dichtstbijzijnde 
openbaar groen 
(min. 1 ha park, 
plantsoen of 
bos) 

X  2015 CBS 0,4 km 0,5 km dalend 

 

 


