
Amendement Pact Groen groeit mee / gebiedsgerichte en integrale uitwerking (versie 1.5) 
 
De gemeenten <nog nader te bepalen: De Ronde Venen, Oudewater, IJsselstein, Montfoort, Lopik, 
Vijfheerenlanden, Woerden, Stichtse Vecht en Rhenen, Renswoude en Veenendaal en evt. andere 
gemeenten>  hebben gesproken over het Pact Groen Groeit Mee Pact (Versie 1.9, 15 december 
2021). 
 
Constaterende dat: 
 

- Er in het Groen Groeit Mee Pact (Versie 1.9, 15 december 2021) wordt gesproken over een 
gezamenlijke en doelmatige aanpak van Groen Groeit Mee en dat bij de programmering van 
de opgave voor de gebiedsontwikkeling landbouw niet expliciet wordt genoemd. 

 
Overwegende dat: 
 

- We de intentie van het pact Groen Groeit Mee onderschrijven; 
- Groen en landschap belangrijk is in de provincie Utrecht; 
- Het belang voor onze inwoners is een juist evenwicht tussen wonen, werken, recreatie, 

infrastructuur en het bewaren en versterken van de groene leefomgeving; 
- We de noodzaak zien tot het betrekken van de agrarische sector in het programma Groen 

Groeit Mee, aangezien zowel Utrecht-West als Utrecht-Oost een groot agrarisch areaal 
hebben en de agrarische sector een belangrijke speler is in het beheer van het landschap en 
het produceren van voedsel; 

- Er al veel samenwerking is met verschillende stakeholders voor integrale gebiedsontwikkeling; 
- Gezien de brief van LTO-Noord en de Agrarische Collectieven, waarin zij aangeven 

vooralsnog het pact niet ondertekenen maar zich niet keren tegen de doelstelling van het pact 
en wij belang hechten aan een goede samenwerking met de agrarische sector. 

 
Besluit:  

- In te stemmen met het Groen Groeit Mee Pact (Versie 1.9, 15 december 2021) onder 
voorwaarde dat in het vervolgtraject van het pact: 

o Realisatie en programmering van het pact plaatsvindt in integrale gebiedsprocessen, 
waarin de grondeigenaren participeren; 

o In deze gebiedsprocessen een integrale afweging wordt gemaakt van het GGM-
belang en alle andere belangen in het gebied.  

o We aansluiten bij de vormgeving van deze processen op de structuur en bij 
bestaande samenwerkingsverbanden in een gebied (zoals de gebiedscommissie 
Utrecht-West en het gebiedsproces Binnenveld). En dat hierbij met nadruk ook de 
agrarische sector zal worden betrokken.  

 
- In te stemmen met de volgende wijzigingen (in geel) in artikel 4 van het Groen Groeit Mee 

Pact (Versie 1.9, 15 december 2021): 
 

 
o Artikel 4: Programmering van de opgaven (NIEUW) 

 
Het realiseren van de Groen Groeit Mee-opgave (Artikel 3) vraagt een diversiteit aan 
activiteiten en acties. De wijze waarop we dat organiseren vraagt nog nadere 
uitwerking. Daarbij hanteren we tenminste de volgende uitgangspunten:  
1. We willen de groene opgaven gebiedsgericht en integraal uitwerken, 

programmeren en meenemen bij gebiedsontwikkelingen voor wonen, werken, 
energie, mobiliteit, landbouw en landschap. We sluiten daarbij zoveel als 
mogelijk aan op lopende initiatieven (zoals het NOVI-gebied Groene Hart), op 
bestaande structuren en bij bestaande en nieuwe samenwerkingen in de 
verschillende regio’s (zoals de gebiedscommissie Utrecht-West en het 
gebiedsproces Binnenveld).  

2. Zo worden de groene opgaven gekoppeld aanonderdeel gemaakt van de 
Provinciale en Regionale Programmering van wonen en werken en worden deze 
meegenomen in regionale visies en programmering door U10 (Integraal 
Ruimtelijk Perspectief (IRP) fase 4), Regio Amersfoort (uitwerking 
Ontwikkelbeeld) en Regio Foodvalley (Gebiedsuitwerkingen).  



3. Per regio worden de koppelkansen en opgaven kwalitatief verder uitgewerkt, 
waarbij ook de planning van de woningbouwlocaties, mobiliteit en energie 
worden betrokken.  

4. Partijen starten met het programmeren van de meest urgente groene opgaven, 
gekoppeld aan de meest actuele bouw-, infra- en energie-opgaven en 
transitieopgave van het landelijk gebied (o.a. stikstof, bodemdaling).  

5. Partijen scherpen de ruimtevraag aan door te onderzoeken waar meervoudig 
ruimtegebruik mogelijk is en hoe mogelijk financiële optimalisaties gevonden 
kunnen worden.  

6. Partijen starten met een aantal voorbeeldprojecten/pilots, die de ambitie van 
Groen Groeit Mee zichtbaar maakt.  

7. Bij nadere uitwerking en het realiseren van een deel van de Groen Groeit Mee 
opgaven participeren de agrarische sector en maatschappelijke organisaties.  

8. Het realiseren van een deel van de Groen Groeit Mee opgaven kan wellicht 
bijdragen aan het verdienmodel van agrarische ondernemen. In de 2e fase voor 
Groen Groeit Mee worden mogelijkheden voor financiering onderzocht, hierin 
wordt onder andere de relatie met het verdienmodel van agrarische 
ondernemers meegenomen.  

9. De opgaven te monitoren via het programma Groen Groeit Mee, waardoor de 
totaal opgave centraal in beeld blijft en er ook centraal regie kan worden 
gevoerd (in het kader van optimalisering).  

 
 


