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Vragen m.b.t. SB Stand van zaken Groen Groeit Mee  

Partij Nr. Vraag / Input Antwoord / Reactie 

PVV 1 Dit utopische voornemen zouden wij graag bespreken, omdat ons 
totaal niet duidelijk is hoe wij als provincie 1,5 miljard willen en 
kunnen financieren. De notitie; financieringsinstrumenten en 
kansrijkheid, biedt daarvoor onvoldoende inzichten in. Graag 
zouden wij het politieke debat voeren over dit wensdenken van 
het college 

Afgelopen jaar hebben we samen met onze partners (gemeenten, waterschappen, 
groene organisaties, LTO en UPG, het Utrechts Particulier Grondbezit ) in beeld 
gebracht wat de ‘groene opgaven’ zijn. Dat zijn dus niet alleen de opgaven en ambities 
van de provincie, maar ook van andere overheden en groene organisaties.  
 
Het is een inventarisatie van opgaven en ambities die er op het grondgebied van onze 
provincie bestaan. Het is een onderzoek dat we hebben laten uitvoeren om grip te 
krijgen op de opgaven en ambities. Om van daaruit samen met u en met onze partners 
een gesprek te kunnen voeren over wat wenselijk en haalbaar is.  
 
Daarnaast hebben we een grondige inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke 
financieringsstromen.  Een dergelijk breed onderzoek hadden we nog niet eerder 
uitgevoerd. Wij hopen daarmee de gesprekken over hoe we groene opgaven kunnen 
financieren te voeden. 
 Het is ook duidelijk dat er onvoldoende geld is om de groene opgaven en ambities te 
financieren. In het verleden waren er rijksbijdragen (denk aan het programma RodS, 
Recreatie om de Stad). We gebruiken deze onderzoeken dus ook in onze lobby naar het 
Rijk. 
 

SGP 2 Er wordt gesproken over 10.000 benodigde hectare voor de 
opgaven en ambities.  
a. Is de ambitie van duurzame landbouw ook bij deze 
10.000 hectare inbegrepen? 
b. Waar zou deze ruimte vandaan kunnen komen? 

Benadrukt moet worden dat deze ruimtevraag (en investeringen) het totaal zijn van alle 
in beeld gebrachte opgaven en ambities, van overheden (rijk, provincie, gemeenten en 
waterschappen), groene organisaties én private partners. Het geeft een indicatie van 
de totale ruimtelijke en financiële omvang van alle groene opgaven zoals deze in het 
rapport zijn onderscheiden.  
 
Het programma Groen Groeit Mee heeft een sterke relatie met het 
landelijk gebied en daarmee met de landbouwsector, de grootste 
terreineigenaar in het landelijk gebied. We hebben dan ook met de LTO hierover 
gesproken.  
 
De ambitie van duurzame landbouw (kringlooplandbouw) maakt hier deels onderdeel 
van uit, daar waar het gaat om recreatief groen/medegebruik. Denk aan de 
groenblauwe dooradering, klompenpaden, pleisterplaatsen met horeca, etc.. De 
transitie van de landbouw zelf maakt geen onderdeel uit van Groen Groeit Mee.  
Op blz 70/71 van het rapport Opgaven in Beeld wordt de relatie met de landbouw (en 
wat wel/niet is meegenomen) nader toegelicht. 
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Overigens heeft ook de landbouw zelf een ruimtevraag. Zo heeft de regio Foodvalley 
een scenariostudie door de WUR laten opstellen, waarin is onderzocht hoe de 
landbouw zich kan ontwikkelen. 
 
De ruimteclaims in de provincie zijn niet naast elkaar te realiseren. De uitdaging is om 
door meervoudig ruimtegebruik / functiecombinaties tot een goede inpassing te 
komen. Dat willen we in de volgende fase dan ook gaan onderzoeken.  

 3 Er wordt gesproken van werksessies en bilaterale gesprekken? Is 
de uitkomst gezamenlijk gedragen? 

De rapporten zijn tot stand gekomen op basis van vele gesprekken en werksessies. Het 
is dan ook vooral een inventarisatie, opgebouwd door input van veel partners. Er is er 
voor gekozen om de rapporten niet vast te stellen, maar deze te benutten voor de 
volgende fase.  
 
De resultaten van de onderzoeken zijn besproken in bestuurlijke overleggen met 
vertegenwoordigers van gemeenten uit alle drie de regio’s en de waterschappen. Die 
gaven aan dit een waardevolle inventarisatie te vinden en op basis hiervan graag 
gezamenlijk te werken aan verdere concretisering van een aanpak om vorm te geven 
aan realisatie van deze opgave, in de wetenschap dat ook betrokkenheid en middelen 
van anderen (Rijk, EU) daarbij onontbeerlijk zullen zijn. 
 
Er wordt een Groen Groeit Mee Pact opgesteld. Het Pact krijgt het karakter van een 
intentieverklaring. Het doel is om de ambitie van Groen Groeit Mee gezamenlijk te 
onderschrijven.  Daarnaast is het doel om de inzet van de verschillende partners te 
benoemen, zodat iedereen vanuit eigen rol kan bijdragen en groen kan laten 
meegroeien. 

VVD 4 het gaat om een forse opgave, becijferd op € 1,2 miljard, die ook 
onderdeel is van de groeibrief. Waarbij er een grote impact is op 
de provincie.  
- in de brief en in de onderliggende rapporten worden 
uitgangspunten gehanteerd die wij niet 1-2-3 kunnen 
terugherleiden naar de omgevingsvisie. Daarover willen we de 
discussie met de gedeputeerde en onze collega's.  
- het college geeft aan nadere kaders voor te willen leggen aan 
de Staten, maar dat gaat alleen over de inhoud en niet over de 
financiering. Wij willen GS vragen ook kaders op financiën aan 
ons voor te leggen.  
- het onderwerp raakt aan andere opgaven, zoals woningbouw. In 
de stukken wordt gesuggereerd dat woningbouw financiële 
dekking zou kunnen leveren. Wij willen -in het openbaar- onze 
zorg over deze gedachtegang uitspreken. Woningbouw wordt al 
zwaar belast met diverse opgaven (midden- en sociale huur, 
verduurzamingsopgaven), op enig moment is de emmer vol. 
Graag willen we hier de andere fracties ook op peilen.  

Belangrijk is om te beseffen dat Groen Groeit Mee een programma is van meerdere 
overheden samen, waarbij de provincie regie voert. De uitgangspunten zijn dus door 
provincie, waterschappen en gemeenten samen opgesteld. Groen Groeit Mee kan dus 
uitgangspunten bevatten die niet te herleiden zijn tot de provinciale Omgevingsvisie, 
maar wel tot die van onze partners. Overigens zijn we benieuwd welke uitgangspunten 
worden bedoeld? 
 
In het project ‘Groeisprong Utrecht 2040’ zullen de opgaven die voortkomen uit de 
groei van de Utrechtse regio, zoals ook benoemd in de Omgevingsvisie, inhoudelijk en 
financieel verder worden uitwerkt en aan PS worden voorgelegd. 
 
Deze zorg over de koppeling met woningbouw delen wij. Tegelijkertijd is in de 
Omgevingsverordening (art 9.13) opgenomen dat bij uitleglocaties het groen 
evenwichtig moet meegroeien. In een te ontwikkelen Handreiking Evenwichtige 
ontwikkeling verstedelijking – groen wordt nadere duiding aan het begrip 
‘evenwichtige verhouding’ gegeven. Daarbij wordt uiteraard de financiële haalbaarheid 
van de woningbouwlocaties betrokken.  
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- Nog onduidelijk is waar de diversen natuuruitbreidingen plaats 
zouden moeten vinden en of het uberhaupt allemaal wel past.  
- verder is onduidelijk hoe de invulling van schaars beschikbare 
ruimte tussen de verschillende ruimtevragers afgewogen gaat 
worden.  
- er wordt onderscheid gemaakt tussen keiharde, harde, zachte 
en boterzachte plannen. De meeste plannen zijn 'boterzacht'. 
Tegelijkertijd zijn ook die boterzachte en zachte plannen in de 
financiële opgave meegenomen. De VVD wil bepleiten om de 
financiële opgave in eerste instantie te beperken tot de harde 
plannen. En die eerst door te rekenen. We hebben geen inzicht 
wat alleen de harde plannen zouden kosten. 

Wij beseffen  dat er meerdere financieringsbronnen nodig zullen zijn. Die hebben we 
dan ook in beeld gebracht in het rapport Financiering. We zijn blij dat we dit overzicht 
nu hebben, maar voorzien ook dat er onvoldoende middelen zullen zijn om alle 
ambities te verwezenlijken.  
Zo is ook in het Utrechts Aanbod is een financiele vraag opgenomen voor het Rijk. 
 
Uw pleidooi is in lijn met de aanbevelingen die Bureau Buiten ons heeft meegegeven in 
haar rapporten. In de 2e fase van Groen Groeit Mee willen we de opgaven gaan 
programmeren. Daarvoor is het nodig om te faseren en te prioriteren. Zowel geld als 
ruimte zijn schaars. 
Op basis van de bevindingen uit deze inventarisatie, zijn de volgende aanbevelingen 
meegegeven:  
1. Leg meer plannen vast, al dan niet met bijbehorende financiering  
2. Verklein onzekerheden in de ramingen  
3. Gebiedsgerichte programmering en vormgeving  
4. Concretiseer koppelkansen  
5. Samenwerking over (provincie)grenzen 
6. Afstemming met lopende trajecten 

 5 Wat ons zorgen baart: in het stuk wordt terloops gemeld dat er 
tekorten zijn op het beheer van de Utrechtse Heuvelrug. Waarom 
moeten we dat uit een stuk lezen en wordt dat niet actief gemeld? 
Wat gaat het college er aan doen? Welke risico's lopen we? etc. 

Dit is een landelijk discussie. Hier wordt verwezen naar een rapport van het Planbureau 
voor de Leefomgeving, Landschapsinclusief denken en doen (2019). 
Zie de beantwoording van de statenvragen van de SGP inzake de Wijzigingsbesluiten 
Natuurbeheerplan 2021 en 2022 die ook in het kader van commissie RGW van 8 
september zijn gesteld.   

 6 Bestuurlijk valt ons op dat het college expliciet meldt dat de 
rapportages niet bestuurlijk zijn vastgesteld. Wat is de betekenis 
van deze expliciete mededeling? Onderzoeksrapporten hoeven 
toch ook niet vastgesteld te worden? 

Dat is juist. We willen daarmee de status van beide rapporten benadrukken.   

 7 Gezien het belang willen we tot slot bij onze collega's peilen of er 
behoefte is aan uitgebreidere bespreking, in de vorm van een 
thema of informatiesessie, mogelijk ook samen met bijvoorbeeld 
de recreatieopgave (PRenT) waarmee dit programma veel relatie 
heeft. 

Door de griffie is al een informatiesessie Groen Groeit Mee gepland op 8 december 
2021. 
Groen Groeit Mee raakt aan tal van programma’s. Ook vanuit PR&T is input geleverd 
voor Groen Groeit Mee, zowel voor extra recreatief groen als voor verbindingen.   

 

 


