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DATUM 24-9-2020 

AAN Commissie BEM 

VAN Arne Schaddelee 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Ondertekening beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2020-2023 

 

 

Graag informeer ik u over de ondertekening van de beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2020-2023 en de 

afrondende bijeenkomst van het programma Recreatie om de Stad die zal plaatsvinden op 5 oktober aanstaande 

met de provincie Utrecht, gemeenten Utrecht, IJsselstein, Nieuwegein en Bunnik en beheerpartijen 

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. De beheerovereenkomst is gericht op het behoud van een regionale 

recreatieve groenstructuur, omdat die een belangrijke bijdrage levert aan een gezonde leefomgeving.  

 

Voorgeschiedenis 

Het rijksprogramma Recreatie om de Stad (RodS) is door de rijksbezuinigingen in 2011 gestopt en de 

verantwoordelijkheid voor de al aangelegde gebieden en de restopgave van het programma is aan de provincie 

overgedragen bij het Natuurakkoord uit 2012. Met de bezuinigingen op de rijksmiddelen voor groen in 2011, 

vervielen ook de middelen voor het beheer van de Recreatie om de Stad-gebieden. De provincie Utrecht heeft 

toen samen met de betrokken gemeenten en de terreinbeheerders afspraken gemaakt over de inzet van 

investeringsmiddelen om tijdelijk een sober en doelmatig beheer te financieren voor de periode 2014-2019. In 

2019 liepen de gemaakte afspraken af. De Stuurgroep RodS (bestaande uit de provincie Utrecht, de gemeenten 

Utrecht, IJsselstein en Houten en de beheerpartijen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) heeft toen besloten 

het beheer voor de periode 2020-2023 te regelen door middel van een nieuwe beheerovereenkomst. 

Afgesproken is dat de benodigde financiële middelen vanaf 2020 zullen worden opgebracht door de direct 

betrokken partijen (€800.000 per jaar). Naast de partijen uit de Stuurgroep, betaalt ook gemeente Bunnik vanaf 

2020 mee aan het beheer. 

 

Financiële afspraken 

In de periode 2020 tot en met 2023 ontvangt Staatsbosbeheer een bijdrage van € 334.518,75 per jaar voor de 

gebieden Gagelbos, Nieuw Wulven en het IJsselbos. Natuurmonumenten ontvangt een bijdrage van € 

260.181,25 per jaar voor de gebieden Wielrevelt en Klein-Limburg. In totaal gaat het om een bedrag van € 

594.700 per jaar. Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer dragen samen ook € 200.000 per jaar bij aan het 

beheer. De gemeenten Bunnik, Houten, IJsselstein en Utrecht dragen jaarlijks respectievelijk € 7.200, € 25.000, € 

20.000 en € 242.500 bij. De provincie Utrecht draagt € 300.000 per jaar bij. Dit bedrag is opgenomen in de 

meerjarenbegroting (besluit PS d.d. 27 september 2019 programmabegroting 2020 incl. meerjarenbegroting 2021 

t/m 2023). De bijdragen van partijen zijn vastgelegd in de Beheerovereenkomst Recreatie om de Stad 2020-2023. 

 

Groen groeit mee 

Met de beheerovereenkomst is het beheer van de recreatiegebieden rond de stad geregeld en is het programma 

Recreatie om de Stad afgerond. Maar door de bezuinigingen van het rijk zijn er veel minder hectares recreatief 

groen en wandel- en fietspaden aangelegd dan oorspronkelijk beoogd. Het tekort dat met die aanleg had moeten 

worden opgelost, is daardoor voor een belangrijk deel blijven bestaan. Daarbij blijft de Utrechtse regio groeien. 

Deze groei betekent een verdere toename in de behoefte aan groene recreatieruimte en natuur. Bovendien staat 

de regio voor een aantal majeure opgaven zoals de woningbouw en de energietransitie. Dat heeft ook 

consequenties voor onze groene ruimte. Bovendien is groen van groot belang voor een gezonde leefomgeving en 
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draagt het bij aan een goed vestigingsklimaat in de regio. Dit ‘kapitaal’ moeten we koesteren en laten meegroeien 

met de andere ontwikkelingen. Omdat het rijk de groenopgave niet langer als rijksopgave heeft benoemd, maar 

wij het van groot belang vinden dat het groen gelijke tred houdt met de verstedelijkingsopgave, hebben we dit als 

opgave benoemd in de Omgevingsvisie. Om hieraan invulling te geven, maken de provincie en de gemeenten de 

komende periode een start met de gezamenlijke aanpak onder de noemer “Groen groeit mee”. Hierin moeten 

verschillende groen- en recreatie initiatieven samenkomen. 

 

 

 

 


