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ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

betreffende aanpak pilot groene contour 

Geachte heer van Leeuwen, 

Tijdens de commissievergadering van 21 januari hebt u vanwege agenda-technische redenen niet de kans gehad om 
vragen te stellen over het memo "aanpak pilot groene contour", U hebt schriftelijk vier vragen gesteld over dit memo. 
Zie hieronder de antwoorden op de door u gestelde vragen: 

1. Waarom is er voor gekozen deze opdracht te verstrekken aan de NMU? 

Antwoord: 
Belangrijk onderdeel van de door PS aangenomen motie 59 "versnelling groene contour", is dat 
ontwikkelscenario's samen met partners en in co-creatie met maatschappelijke initiatieven moesten 
worden aangepakt en uitgewerkt. Geheel in lijn hiermee is de opdracht uitgegaan naar de in het veld 
actieve Actieplan partijen "Duurzame Landbouw Met Natuur'' (DLMN). De Actieplan partijen (LTO-Noord, 
terrein beherende organisaties, stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht, 
Utrechts Particulier Grondbezit en de agrarische collectieven) hebben in hun Trajectplan opgenomen dat 
NMU de pilot namens de andere Actieplan partijen zal trekken. 
Technisch gezien gaat de opdracht naar de stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), maar 
volgens een ondertekende Samenwerkingsovereenkomst geven de andere Actieplan partijen stichting 
NMU volmacht om namens hen de opdracht aan te nemen. NMU treedt dus op als penvoerder. Uit het 
door de Actieplan partijen ontwikkelde projectplan blijkt dat verschillende Actieplan partijen de pilot onder 
coördinatie van NMU zullen uitvoeren. NMU coördineert de pilot, beheert het geld en zal de voor de 
uitvoering benodigde budgetten tussen de Actieplan partijen verdelen. De Actieplan partijen zijn verenigd 
in de gebiedscommissies, die zitting nemen in een begeleidingscommissie van de pilot groene contour, 
zodat de pilot in lijn met motie 59 in afstemming met alle geledingen uit het gebied zal worden uitgevoerd. 

2. Waren er ook andere partijen geïnteresseerd in deze opdracht? 

Antwoord: 
Nee, de in het veld actieve Actieplan partijen hebben in hun Trajectplan "Duurzame Landbouw Met 
Natuur'' aangegeven dat stichting NMU zal optreden als penvoerder namens de andere Actieplan 
partijen. 
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3. Heeft de provincie overwogen ook andere partijen te benaderen voor deze opdracht? Zo nee, 
waarom niet? 

Antwoord: 
Belangrijk onderdeel van de door PS aangenomen motie 59 "versnelling groene contour'', is dat 
ontwikkelscenario's samen met partners en in co-creatie met maatschappelijke initiatieven moesten 
worden aangepakt en uitgewerkt. Hiervan uitgaande is aan de Kopgroep partijen van het Akkoord van 
Utrecht gevraagd hoe de uitwerking hiervan vorm te geven. Uitkomst was dat er groen licht werd 
gegeven om in een pilot nieuwe scenario's te laten onderzoeken door de in het agrarisch gebied actief 
zijnde organisaties van het Actieplan "Duurzame Landbouw met Natuur''. De pilot Groene Contour zal in 
co-creatie met de bij het Actieplan betrokken partners verder worden opgepakt en ten uitvoer worden 
gebracht. Eén en ander is vastgelegd in een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Actieplan partijen. 
Ook in de Landbouwvisie is gerefereerd aan het uitvoeren van een pilot groene contour door de in het 
veld actief zijnde Actieplan partijen. 

4. Is deze opdrachtverstrekking rechtmatig? Zo ja, kunt u dat onderbouwen? 

Antwoord: 
De opdrachtverlening is rechtmatig. 
Om de opdrachtverlening vanwege doelmatigheid aan één van de Actieplan partijen te kunnen gunnen 
die als penvoerder namens alle partijen de opdracht aanneemt, is een afwijkingsverklaring opgesteld. 
Een externe jurist heeft naar juiste onderbouwingen en juridische deugdelijkheid gekeken. 
De externe jurist heeft positief geadviseerd, vandaar dat de aanbesteding op deze manier vorm krijgt. 
Als voorwaarde voor opdrachtverlening vereist de provincie een door Actieplan partijen ondertekende 
Samenwerkingsovereenkomst, waarin Actieplan partijen aangeven dat stichting NMU namens hen de 
opdracht aanneemt. 

Hoogachtend, 
Gedeputeejde.staterrv 
r' .... ~·---_.. 

Voorzitter, 
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