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Deel 1
De partners
Initiatiefnemers

Provincie Utrecht
	● Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, namens dezen gedeputeerde 

Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingswet, Energietransitie en Klimaat, 
Huib van Essen, handelend ter uitvoering van het besluit van het 
college van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 18 januari 2022.

Gemeenten
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemnes
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Houten
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Renswoude
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Soest
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein
	● Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist

Waterschappen
	● Dagelijks bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en 

Vecht (AGV), namens deze heemraad Arjan van Rijn
	● Dagelijks bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe, 

namens deze heemraad Frans ter Maten
	● Dagelijks bestuur van het Waterschap Rivierenland, 

namens deze heemraad Mathieu Gremmen
	● Dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse 

Rijnlanden (HDSR), namens deze hoogheemraad Bert de Groot
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Natuurorganisaties en terreinbeherende organisaties
	● Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU), 

namens deze Josja Veraart – directeur
	● Vereniging Natuurmonumenten, namens deze 

Luc Berris – Adjunct–regiodirecteur Gelderland
	● Stichting Utrechts Landschap, namens deze Saskia van Dockum – directeur
	● Landschap en Erfgoed Utrecht, namens deze XXX
	● Utrechts Particulier Grondbezit, namens deze XXX
	● Staatsbosbeheer, namen deze Jelka Both – directeur

Nationaal Park
	● Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, namens 

deze Gijs de Kruif – directeur-bestuurder

Community of Practice Landschap als Vestigingsvoorwaarde
	● Vereniging Deltametropool, namens deze Leen Verbeek – voorzitter
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Deel 2
Spreken de intentie uit dat:
1. Groen Groeit Mee
Groen is de kwaliteit van onze regio. Gezonde groei is onze opgave. Hoe brengen we dit samen? 
Tot 2040 neemt het aantal woningen toe met ruim 100.000. Waar er voor wonen, energie en 
mobiliteit een concrete ruimtevraag is geformuleerd, is dat voor groen en landschap en het verduur-
zamen van de landbouw nog niet overal het geval. Daar moet verandering in komen, vinden alle 
samenwerkende overheden in de regio Utrecht. Groen is van grote waarde als het gaat om de 
gezondheid van inwoners, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit is het moment waarop we groen 
en blauw willen meenemen in ieder ruimtelijk plan, conform de afwegingsprincipes uit de Nationale 
Omgevings visie (NOVI). Zo werken we aan een goede mix van toegankelijk groen, duurzame land-
bouw, veerkrachtige natuur, beleefbaar landschap en zichtbaar water. Verstedelijking en het versterken 
van bestaand en nieuw groen worden in samenhang ontwikkeld, zodat het geheel bijdraagt aan de 
kwaliteit van de regio. Daarom zetten de partijen in onze regio gezamenlijk de schouders onder een 
versnellingsprogramma gericht op integraliteit, focus en daadkracht: Groen Groeit Mee (GGM)!

2. Groen beter voor mens en klimaat
Regio Utrecht behoort tot de meest competitieve regio’s in Europa: veel mensen willen hier werken en 
wonen, mede door haar groene leefomgeving. Tegelijkertijd zijn we ook de snelst groeiende regio van 
Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht tussen woningen, infrastructuur en groen en 
landschap te bewaren. Dat groen en landschap een maatschappelijke bijdrage leveren is inmiddels 
duidelijk. Tijdens de coronacrisis zagen we letterlijk hoeveel mensen gebruik maakten van groen in 
en om steden en dorpen. Onze provincie is juist zo aantrekkelijk vanwege de groene en landschappe-
lijke kwaliteit. Erfbeplanting, kleine landschapselementen, op biodiversiteit gericht maaibeheer van 
slootkanten dragen bij aan biodiversiteit en aan een aantrekkelijk landschap. Groen en landschap 
hebben niet alleen een positief en noodzakelijk effect op de fysieke en geestelijke gezondheid 
van mensen, maar dragen ook bij aan klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk 
woon- en werkklimaat.

3. Gezamenlijk aan de slag
De Utrechtse overheden hebben samen een stevige ambitie neergezet en willen samen met inwoners, 
beheerorganisaties, landbouw en andere partijen verspreid over de provincie extra groen realiseren 
en natuur en landschap behouden en versterken. Dit groen is multifunctioneel, wij streven naar een 
gezamenlijke en doelmatige aanpak waarmee het eindresultaat groter, groener en beter verbonden is 
dan vanuit de diverse initiatieven afzonderlijk. Voor het realiseren van de ambitie is een brede inzet en 
een lange adem nodig. De basis is het delen van de ambitie en respectvol samenwerken met oog voor 
de verschillende belangen met nieuwe kostendragers voor het landelijk gebied.

4. Een groene standaard
Het is normaal om mobiliteit en infrastructuur aan het begin van een ruimtelijk project mee te nemen, 
anno 2022 voegen we hier groen en blauw aan toe. Met Groen Groeit Mee slaan we de handen ineen 
voor een samenhangend regionaal groenplan.
We hebben bestaande initiatieven in beeld en brengen slim in kaart wat financieel en praktisch nodig 
is om de ambitie samen te realiseren. We tillen groen naar een hoger niveau en zorgen dat groen 
een randvoorwaardelijk onderdeel wordt van de ruimtelijke programmering. Dit doen we door aan te 
sluiten op bestaande samenwerkingen en initiatieven. Groen Groeit Mee, van ambitie naar realisatie: 
als randvoorwaarde voor verstedelijking en zelfstandige kwaliteit van een vitale en aantrekkelijke 
regio.
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Deel 3
Verbinden zich aan 
de volgende intenties:
Artikel 1: Definitie groen
1. Vijf groene1 waarden geven invulling (en afbakening) aan Groen Groeit Mee:

a. Toegankelijk groen: Iedere inwoner heeft toegang tot landschappen2 met een kwaliteit die 
aansluit bij recreatieve wensen en behoeften.

b. Landschapsinclusieve landbouw: De productie van voedsel gaat samen met een aantrekkelijk, 
rijk, biodivers en toegankelijk landschap.

c. Veerkrachtige natuur: De natuur heeft een rijke biodiversiteit en is veerkrachtig.
d. Beleefbaar landschap: Het landschap is levend en beleefbaar, en draagt bij aan herkenbaar 

erfgoed, cultuur en biodiversiteit.
e. Zichtbaar water: Een robuust en zichtbaar watersysteem als drager van gezond stedelijk leven, 

natuur en landbouw.
2. Door voor deze waarden te kiezen maakt Groen Groeit Mee twee statements. Ten eerste nodigt 

Groen Groeit Mee overheden, personen en organisaties uit om zich te verbinden en bij te dragen 
aan die waarden. Ten tweede positioneert Groen Groeit Mee zich nadrukkelijk als een verbindende 
en brede opgave.

3. Groen Groeit Mee richt zich met name op het groen en landschap rondom steden en dorpen, 
alsmede de kernrandzones, scheggen en groenblauwe dooradering van bebouwd gebied. 
Het overig binnenstedelijke/binnendorpse groen valt buiten de scope.

Artikel 2: Doel
1. Het programma Groen Groeit Mee brengt en houdt ‘rode’3 en ‘groene’ ontwikkelingen in 

de provincie Utrecht in balans. Doel is een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een gezonde 
leefomgeving.

2. Het doel van dit Pact is groen krachtig en effectief positioneren en te verbinden. We markeren de 
gezamenlijke ambitie en onderschrijven het belang van een gezamenlijke inspanning om te komen 
tot de realisatie ervan.

3. Doel is groen naar een hoger niveau te tillen en te zorgen dat groen een wezenlijk onderdeel wordt 
van de ruimtelijke programmering naast wonen, werken, mobiliteit en energie. Groen Groeit Mee 
levert dan ook een bijdrage aan andere programma’s zowel in het landelijke als in het stedelijke 
gebied.

Artikel 3: De opgave
1. Groen is de kwaliteit van de Utrechtse regio. Gezonde groei is de opgave. Het programma 

Groen Groeit Mee zorgt dat de rode en groene ontwikkelingen in balans zijn en de groene kwaliteit 
wordt versterkt.

2. Groen Groeit Mee zorgt dat door het combineren van opgaven meekoppelkansen optimaal worden 
benut.

3. Groen Groeit Mee werkt samen om de financiële dekking voor de groene en landschappelijke 
opgaven te organiseren en daar met haar lobbystrategie actief op in te zetten.



  |  6Groen Groeit Mee Pact   |  6

4. Groen Groeit Mee ondersteunt en verbindt de groenopgave in de regio met de groenopgave van 
de betrokken partijen in de kernen, ten behoeve van bewoners, bezoekers en ondernemers.

5. De Groen Groeit Mee-opgave gaat over nieuwe en bestaande gebieden voor natuur, landschap, 
water, duurzame landbouw en recreatie en is nodig om de stedelijke ontwikkeling tot 2040 op 
te vangen. Die opgave is niet evenredig verdeeld, maar verschilt per deelgebied en vraagt nadere 
uitwerking in de wijze waarop we dat denken te realiseren.

6. Partijen onderscheiden daarbij dertien typen groene opgaven:
I Groene-blauwe dooradering landbouwgebied
II Kleine landschapselementen/erfbeplanting
III Levendige boerensloten
IV Groene contourgebieden
V Nieuwe natuurkernen
VI Ecologische verbindingen
VII Nieuwe recreatiegebieden
VIII Recreatieve verbindingen, groenblauwe linten
IX Snelfietsroutes
X Recreatieve dooradering landbouwgebied
XI Nieuwe grote infra-kunstwerken
XII Buitenpoorten
XIII Ruimte voor wateropgaven

7. Partijen onderkennen dat bijdragen aan de hierboven genoemde groene opgaven nauw samen-
hangen met de transitie naar duurzame landbouw. Voor de verduurzaming van de landbouw lopen 
initiatieven en trajecten die uitvoering geven aan het bredere landbouwbeleid zoals verwoord in 
de Landbouwvisie van de provincie Utrecht. Partijen willen bij de initiatieven vanuit Groen Groeit 
Mee zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan de landbouwtransitie, bijvoorbeeld door 
functie combinaties van landbouw en recreatief groen. In de 2e fase van Groen Groeit Mee willen de 
overheden dit samen met de LTO/Agrarische Collectieven concretiseren en daarbij in beeld brengen 
welke bestaande regelgeving hiervoor belemmerend kan werken en mogelijk aanpassing behoeft.

Artikel 4: Programmering van de opgaven
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 mee nemen 

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 ver-
schillende regio’s (zoals de gebiedscommissie Utrecht-West en het gebiedsproces Binnenveld).

2. Zo worden de groene opgaven gekoppeld aan 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-, energie- 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.
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7. Bij nadere uitwerking en het realiseren 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 
verdien model van agrarische ondernemen. In de 2e fase voor Groen Groeit Mee worden mogelijk-
heden 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).

Artikel 5: Financiering van de uitvoering
1. De financiering van de totale Groen Groeit Mee-opgave is fors, zowel voor investering- als beheer-

kosten. Dit vereist een gezamenlijke inspanning die mede gericht is op externe financiering en 
lobby.

2. Partijen spreken af hiertoe de mogelijkheden te onderzoeken, waaronder de aanbevelingen zoals 
opgenomen in de rapportage ‘Financiering Groen Groeit Mee’ van Bureau Buiten, juni 2021.

Artikel 6: Inzet Provincie Utrecht
1. De provincie Utrecht vertaalt Groen Groeit Mee in de provinciale Omgevingsvisie en Omgevings-

verordening en provinciale programma’s op grond van de Omgevingswet.
2. Daartoe stelt de provincie een Handreiking Evenwichtige ontwikkeling verstedelijking – groen op, 

die door gemeenten gebruikt kan worden bij het opstellen en toetsen van ruimtelijke plannen.
3. De provincie zet zich in voor behoud en ontwikkeling van een groene structuur in de hele provincie 

met voldoende groen op alle schaalniveaus. Het groen is onderling verbonden, goed bereikbaar en 
bruikbaar.

4. De provincie zet zich ervoor in dat de groene opgaven verbonden worden aan de Regionale 
programmering van wonen en werken.

5. De provincie nodigt uit tot meekoppelkansen en wil bij andere gebiedsontwikkelingen actief mee-
werken aan deze ontwikkelingen.

6. De provincie is bereid mee te denken en samen op te trekken in subsidieaanvragen als wordt 
bijgedragen aan substantiële groenopgaven.

7. De provincie wil samen optrekken in de lobby en communicatie, waarbij de doelstelling actief 
wordt uitgedragen.

8. De provincie levert bestuurlijke en ambtelijke capaciteit voor de strategische sturing op de groene 
opgaven vanuit Groen Groeit Mee.

9. De provincie voert coördinatie op het programma Groen Groeit Mee, als gelijkwaardig partner.
10. De provincie ondersteunt de ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied.
11. De provincie wil eventuele belemmeringen hiervoor die voortkomen uit de eigen regelgeving aan-

pakken, danwel betrekken bij de reguliere herijking van de Omgevingsverordening.

Artikel 7: Inzet gemeenten
1. De gemeenten nemen de opgave van Groen Groeit Mee in de toekomstige ruimtelijke 

ontwikkelingen, omgevingsbeleid en in visies voor te ontwikkelen gebieden.
2. De gemeenten zetten zich ervoor in dat bij integrale gebiedsontwikkeling (waaronder woningbouw) 

de bijbehorende groenopgave gelijkwaardig meegenomen wordt.

https://www.groengroeitmee.nl/media/11
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3. De gemeenten zoeken naar meekoppelkansen bij andere gebiedsontwikkelingen.
4. De gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het binnenstedelijk/binnendorps groen, dat voor een 

beperkt deel binnen de Groen Groeit Mee opgave valt.
5. De gemeenten zijn bereid mee te denken en samen op te trekken in subsidieaanvragen die 

bijdragen aan een integrale gebiedsontwikkeling met een volwaardige plek voor groen.
6. De gemeenten willen samen optrekken in de lobby en communicatie met betrekking tot de doelen 

van Groen Groeit Mee.
7. De gemeenten werken samen aan gebiedsgerichte uitwerkingen.
8. De gemeenten werken mee aan het nader verkennen van bekostigingsmogelijkheden ten behoeve 

van de eigen groenopgaven en Groen Groeit Mee.
9. De gemeenten ondersteunen de ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied.

Artikel 8: Inzet waterschappen
1. De waterschappen vertalen Groen Groeit Mee in hun toekomstige visies die op basis van de 

Omgevingswet worden opgesteld.
2. De waterschappen zetten zich ervoor in dat de wateropgaven in samenhang ontwikkeld worden 

met de groene opgaven: bij de grote waterprojecten nodigen zij uit tot meekoppelkansen en bij 
andere gebiedsontwikkelingen waar water een rol speelt willen zij actief mee-ontwikkelen.

3. De waterschappen zijn bereid mee te denken en samen op te trekken in subsidieaanvragen als 
wordt bijgedragen aan substantiële wateropgaven.

4. De waterschappen willen samen optrekken in de lobby en communicatie, waarbij de doelstelling 
actief wordt uitgedragen.

5. De waterschappen leveren naar rato bestuurlijke en ambtelijke capaciteit voor de strategische 
sturing op de groene opgaven vanuit Groen Groeit Mee.

6. De waterschappen ondersteunen de ontwikkeling van een vitaal en aantrekkelijk landelijk gebied.

Artikel 9: Inzet Staatsbosbeheer
1. Staatsbosbeheer onderschrijft de doelstelling van het Groen Groeit Mee Pact en zal die doelstelling 

actief bevorderen en uitdragen.
2. Staatsbosbeheer ziet groen/natuur als een netwerk, waarbij groen binnen en buiten de bebouwde 

kom stevig aaneengesmeed wordt. Zoals een nutsvoorziening, direct toegankelijk voor iedereen, 
direct vanuit de woonomgeving. Een netwerk dat stad en buitengebied met elkaar verbindt en 
de natuur tot aan de voordeur brengt. Dit vergt aaneengesloten groengebieden en aan elkaar 
gekoppelde kleinere en grotere groengebieden.

3. Staatsbosbeheer richt zich vooral op het beheer van de eigen terreinen, maar denkt ook in 
ontwikkel kansen, in een goede balans tussen beschermen, beleven en benutten.

4. Staatsbosbeheer wil als uitvoeringsorganisatie in het publieke domein een bijdrage leveren aan het 
programma Groen Groeit Mee door mee te doen in bijvoorbeeld pilotprojecten.

5. Staatsbosbeheer zet haar kennis en ervaring in voor het stimuleren van groene gebiedsontwikkeling 
en groenbeheer.

Artikel 10: Inzet Utrechtse Natuurorganisaties
(zijnde Stichting Utrechts Landschap, Natuur en Milieufederatie Utrecht, 
Landschap Erfgoed Utrecht, Vereniging Natuurmonumenten)

1. De natuurorganisaties onderschrijven de doelstelling van het Groen Groeit Mee Pact en zullen die 
doelstelling actief bevorderen en uitdragen.
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2. De natuurorganisaties streven samen met de partners naar het versterken van de vijf groene 
waarden (Artikel 1.1).

3. De natuurorganisaties zetten hun kennis en ervaring in voor het stimuleren van groene gebieds-
ontwikkeling en groenbeheer.

4. De natuurorganisaties ondersteunen (in de betekenis van ‘steunbetuigen’) waar het kan projecten- 
of subsidieaanvragen vanuit Groen Groeit Mee.

Artikel 11: Inzet Utrechts Particulier Grondbezit
1. Het Utrechts Particulier Grondbezit onderschrijft de doelstelling van het Groen Groeit Mee Pact en 

zal die doelstelling bevorderen en uitdragen door zich actief in te zetten voor de inhoud van het 
Groen Groeit Mee Pact.

2. Het Utrechts Particulier Grondbezit wil samen optrekken in de lobby en communicatie, waarbij de 
doelstelling actief wordt uitgedragen.

3. Het Utrechts Particulier Grondbezit zal de doelstellingen en ontwikkelingen van Groen Groeit Mee 
actief uitdragen naar haar leden.

Artikel 12:  Inzet Stichting Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug

1. De Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug zet zich in als ambassadeur van 
Groen Groeit Mee.

2. De Stichting wil gezamenlijk optrekken in onder meer onderzoek en pilotprojecten. Daarbij brengt 
zij kennis in over financieringsmodellen voor groen en multifunctioneel groen.

3. De Stichting zal – als uitvoerend orgaan van gebiedsontwikkelingen in Utrecht-oost – groene 
opgaven via een gebiedsgerichte aanpak faciliteren.

4. De Stichting zal kansen signaleren en waar nodig initiëren, voor zover deze passen binnen de 
ambitie van Groen Groeit Mee.

5. De Stichting zal het Nationaal Parkfonds als instrument inzetten om groene ontwikkelingen in en 
rondom de Utrechtse Heuvelrug te realiseren.

Artikel 13: Inzet Vereniging Deltametropool
1. Vereniging Deltametropool heeft als doelstelling de duurzame en samenhangende ontwikkeling van 

de steden en het landschap in de delta. Hieruit volgt een integrale benadering van verstedelijking, 
economie en de landschappelijke systemen, in ruimtelijke planning, bestuur en financiering. 
De vereniging onderschrijft daarom de doelstelling van het Groen Groeit Mee Pact en zal die doel-
stelling bevorderen en uitdragen.

2. Vereniging Deltametropool brengt met de Community of Practice (CoP) ‘Landschap als Vestigings-
voorwaarde’ deze benadering in de praktijk met de andere partners en deelnemers. In de CoP 
worden nieuwe praktijken uit binnen- en buitenland besproken en ervaringen gedeeld tussen 
regio’s en overheidsorganisaties van Rijks- tot lokaal niveau.

3. Vereniging Deltametropool zet zich in door het ontwikkelen en delen van kennis op dit terrein, 
door het stimuleren en uitvoeren van ontwerpend onderzoek en door multidisciplinaire net-
werken te (helpen) bouwen, zoals de CoP, de Landschapstriënnale en IABR, IM(pact), Metrex en 
SURE/Eurodelta. In deze netwerken agenderen zij het gedachtegoed van Groen Groeit Mee en 
scherpen zij het verder aan.

https://deltametropool.nl/projecten/community-of-practice-landschap-als-vestigingsvoorwaarde/
https://deltametropool.nl/projecten/community-of-practice-landschap-als-vestigingsvoorwaarde/
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Artikel 14: Monitoring en overleg
1. Partijen werken voortvarend aan het nader uitwerken van de in het Groen Groeit Mee Pact 

genoemde opgaven.
2. Partijen monitoren de voortgang van de uitvoering en de resultaten van het Groen Groeit Mee Pact 

en voeren hierover ten minste tweemaal per jaar overleg. Van het overleg wordt een verslag op ge-
steld en verstrekt aan de overige partijen.

3. Tweejaarlijks organiseren partijen een Groen Groeit Mee conferentie, waarop voortgang wordt 
gepresenteerd en partijen elkaar inspireren met voorbeelden.

4. Op basis van GIS wordt gemonitord in welke mate groen daadwerkelijk meegroeit met andere 
ontwikkelingen.

5. Gemeenteraden, het algemeen bestuur van de waterschappen en Provinciale Staten worden jaar-
lijks geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering en de resultaten van Groen Groeit Mee.

Artikel 15: Samenwerking
1. Het Pact legt de ambities en intenties van partijen vast en is geen afdwingbaar resultaat. Het is de 

eerste stap naar een nieuwe manier van werken en naar een nieuwe manier van samenwerken om 
groen en landschap te positioneren als een integraal onderdeel van ruimtelijke ontwikkeling.

2. Het Groen Groeit Mee Pact legt geen financiële verplichtingen op aan de partijen die het Pact 
ondertekenen. Het Pact vraagt wel een positieve inzet van de ondertekenaars om mee te werken 
aan het proces om toe te werken naar gebiedsgerichte financieringsstrategieën.

3. Met dit Pact spreken we af om samen te werken aan deze belangrijke groene opgave. Daarbij 
zetten we ons in voor een integrale aanpak ten behoeve van groen en landschap voor mensen, 
natuur, biodiversiteit en bedrijvigheid.

4. We bewandelen samen een nieuw pad in integraal en interdisciplinair werken aan complexe 
ruimtelijke opgaven. Dat valt niet volledig en uitputtend te beschrijven, maar we delen de ambitie 
en met respect voor elkaars unieke rol in dit proces gaan we op pad.

Artikel 16: Inwerkingtreding en looptijd
Dit Groen Groeit Mee Pact treedt in werking met ingang van de dag na de ondertekening door alle 
partijen en eindigt op 31 december 2030.

1 Wanneer wordt gesproken over groen, dan is dit altijd inclusief blauw (water).
2 Onder landschappen verstaan we zowel agrarische en cultuurhistorische landschappen, natuurgebieden en recreatieve 

groengebieden.
3 Onder rood verstaan we verstedelijkingsopgaven (infrastructuur, woningbouw, werklocaties, energie).
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Ondertekenaars


