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Inleiding 
In februari 2021 bent u met een brief (D21009106/ U16) geinformeerd over de start van het programma Groen Groeit 
mee. Via deze weg informeren wij u over de stand van zaken van het programma. 
 
De regio Utrecht is de snelst groeiende regio van Nederland. Het is een uitdaging om het juiste evenwicht te vinden 
tussen het bouwen van woningen en infrastructuur en het bewaren en versterken van groen en landschap. Daarom is in 
2020 gestart met het programma Groen Groeit Mee. Met het programma Groen Groeit Mee wordt ingezet opdat  het 
groen in onze regio evenredig meegroeit met wonen, werken, energie en mobiliteit. Daarom is in 2020 gestart met het 
programma Groen Groeit Mee. In het programma werken provincie Utrecht, drie regio’s (U10, het Utrechtse deel van 
Foodvalley en Amersfoort) en vier waterschappen samen aan de realisatie van groene opgaven. Doel van het programma 
is het in balans brengen van de verstedelijkingsopgaven (infrastructuur, woningbouw, werklocatie en energie) en de 
groene ontwikkeling van de regio.  
 
   
 
Kernboodschap 
Stand van zaken en vervolg  
Het programma Groen Groeit Mee is opgedeeld in twee fasen:  

  Fase 1: de basis op orde (najaar 2020 – najaar 2021) 
  Fase 2: programmering van opgaven (vanaf 2022) 

 
Fase 1: de basis op orde  
Om ruimtelijk te kunnen programmeren is een helder overzicht nodig van opgaven en ambities die helpen om ‘groen 
groeit mee’ concreet te maken. Afgelopen jaar zijn daarom de groenblauwe opgaven per deelgebied en een overzicht van 
mogelijke financiering en uitvoeringsinstrumentarium in beeld gebracht.  
 
De kosten van deze opgaven zijn fors, daarom is ook ingezet op de relatie met en lobby richting het Rijk (voor realisatie 



en financiering). Zo is in het ‘Utrechts Aanbod, voor een groen, gezond en bereikbaar Nederland’ gepleit voor een 
integrale benadering, waarin ook groene opgaven worden meegenomen met de groeiopgaven. Meer recent is in het 
Bestuurlijk Overleg verstedelijking Noordwest d.d. 24 november 2021 door het Rijk waardering uitgesproken over de 
aanpak van het programma Groen Groeit Mee en de koppeling met de diverse verstedelijkingsstrategieën, waaronder die 
van onze regio. Daarnaast is het meegroeien van groen nu ook in het regeerakkoord opgenomen. Wij zijn blij met deze 
ondersteuning van het Rijk op de inhoud en vanuit Groen Groeit Mee is men in gesprek over de betrokkenheid en inzet 
van het rijk in de volgende fase.  
 
Als afronding van de eerste fase wordt begin 2022 een Groen Groeit Mee Pact getekend door betrokken overheden en 
een aantal groene partnerorganisaties. Met ondertekening van het pact markeren partijen de gedefinieerde opgaven en 
ambities en onderschrijven het belang van een gezamenlijke inspanning om te komen tot de realisatie ervan. Het pact is 
daarnaast een gezamenlijk middel in de lobby richting het Rijk. Met ondertekening van het Groen Groeit Mee Pact 
ontstaan nog geen juridische en financiële verplichtingen.  
 
Aan LTO en de Agrarische Collectieven is gevraagd of zij het Groen Groeit Mee Pact mede willen ondertekenen. Zij 
hebben - ondanks bestuurlijke afstemming en aanpassing van het pact - aangegeven het pact niet te ondertekenen. LTO 
en de Agrarische Collectieven hebben een reactie op het pact gestuurd naar alle gemeenten in provincie Utrecht (zie 
bijlage). Uit de brief volgt dat de agrarische sector open staat voor samenwerking, maar dat zij op een aantal punten meer 
uitwerking wenst in het pact. Voor het programma Groen Groeit Mee is het pact juist een afronding van de eerste fase 
van het programma en geeft het de basis voor een nadere uitwerking die is voorzien in de volgende fase van het 
programma. In de brief geven LTO en de Agrarische Collectieven aan dat zij graag in dialoog blijven met Groen Groeit 
Mee en dat zij vol enthousiasme wachten op het vervolg.  
 
De gemeenten uit Utrecht-West (De Ronde Venen, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht, 
Vijfheerenlanden en Woerden) begrijpen de zorgen van agrarische sector. De gemeenten hebben daarop een provincie-
breed amendement voorbereid, waaraan ook andere partijen dan deze gemeenten aan kunnen deelnemen. De 
gemeenten willen met een amendement aangeven dat in het vervolgtraject dat: 
- Realisatie en programmering van het pact dient plaats te vinden in integrale gebiedsprocessen, waarin de 
grondeigenaren participeren; 
- In deze gebiedsprocessen dient een integrale afweging te worden gemaakt van het GGM-belang en alle andere 
belangen in het gebied. 
- Dat de gemeenten 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. 
 
Inmiddels hebben de andere ondertekenaars van het pact aangegeven dit amendement te onderschrijven. Daarom is nu 
het te ondertekenen pact Groen Groeit Mee hierop aangepast en zal herziene versie ter ondertekening worden 
voorgelegd. Zie bijllage:herziene versie Pact Groen Groeit Mee / versie 7 februari 2022. 
 
Fase 2: programmeren van opgaven  
Met de opgaven in beeld is het nu noodzaak om te bedenken hoe deze te realiseren en wat daarvoor nodig is. De tweede 
fase staat daarom in het teken van de ruimtelijke programmering van de opgaven en een hieraan gekoppelde 
financierings- en lobbystrategie.  
 
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat opgaven gebiedsgericht worden aangepakt, omdat de bestuurlijke samenwerkingen 
en de landschappelijke en stedelijke context per deelgebied verschillend zijn. Ook wordt aangesloten op lopende 
initiatieven (geen dingen dubbel doen) en verkend wat er aanvullend nodig is.  
 
Samenhang met het Integraal Ruimtelijk Perspectief U16  
De gemeenteraden hebben in het najaar van 2021 ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP) van de U16. 
Met deze instemming ontstaat er lokaal commitment op een gezamenlijk en integraal ruimtelijk toekomstperspectief voor 
de regio Utrecht.  
 
De redeneerlijnen en ambities voor het thema Groen en Landschap in het IRP vormen het uitgangspunt voor inbreng 
vanuit U10 in het programma Groen Groeit Mee. Zo zijn de groen- en landschapsopgaven uit het IRP (nagenoeg) één op 
één overgenomen in de uitwerkingen van Groen Groeit Mee en daarin samengebracht met die van de Regio Amersfoort, 
het Utrechtse deel van de Regio Foodvalley en de vier waterschappen.  
 
Het programma Groen Groeit Mee is voor gemeenten een ‘vehikel’ om (een gedeelte van) dat wat in het IRP als 
toekomstperspectief is geformuleerd ook daadwerkelijk te realiseren. In het programma werken we immers samen met de 
provincie, waterschappen en andere groene partners.  
 
Het programma Groen Groeit Mee wordt gezien als een kansrijke inzet ten behoeve van behoud en versterking van onze 
groene regio. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden is akkoord gegaan met het pact 



en het amendement. Ondertekening van het Groen Groeit Mee Pact is voorzien op 7 februari 2022.  
 
 
  
 
   
 
Financiën 
Met het aangaan van het Groen Groeit Mee Pact ontstaan geen directe financiële consequenties. Het pact is primair 
bedoeld voor het markeren van de gezamenlijke ambitie. De wijze waarop we dat gaan organiseren en wat daar precies 
voor nodig is, wordt nader uitgewerkt in de volgende fase. Dan wordt duidelijk of en zo ja welke financiële bijdrage nodig 
is voor het realiseren van de ambities.  
 
Het is de verwachting dat als er geld beschikbaar komt van het rijk of andere overheden voor een groene opgave, hier 
een gemeentelijke bijdrage tegenover zal moeten staan. Op het moment dat daar meer inzicht in is, zal dat in overleg 
worden uitgewerkt en afgestemd.  
 
   
 
Vervolg 
 
 
   
 
Bijlagen 
1. Groen Groeit Mee Pact (Z/22/037281 / D/22/049773) 
2. Reactie LTO Noord en Agrarische Collectieven op pact GGM (Z/22/037281 / D/22/037281) 
3. Amendement Pact Groen Groeit Mee /  gebiedsgerichte en integrale uitwerking versie 1.5 (Z/22/037281 / D/22/050145) 
4. Groen Groeit Mee Pact / herziene versie 7 februari 2022 (Z/22/037281 / D/22/50538) 

























Verzonden aan:
- Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht
- Waterschappen (HDSR, Amstel Gooi Vecht, Vallei en Veluwe, Rivierenland)
- Gemeenten in de provincie Utrecht

Datum: 30 december 2021 Referentie: UT/RK/MvD/21.112 

Betreft: Reactie LTO Noord en Agrarische Collectieven op niet tekenen 
Pact Groen Groeit Mee 

Geachte heer, mevrouw, 

Op dit moment wordt het programma Groen Groeit Mee (hierna: GGM) ontwikkeld. Het is de bedoeling 
dat een groot aantal stakeholders in het landelijk gebied het programma ondersteunt door middel van 
een nog te ondertekenen Pact. De afgelopen maanden heeft er een aantal gesprekken plaatsgevonden 
tussen afgevaardigden van LTO Noord, de Agrarische Collectieven en bestuurders die betrokken zijn bij 
de ontwikkeling van het programma GGM en bij het af te sluiten Pact. LTO Noord en de Agrarische 
Collectieven hebben besloten om het Pact niet te ondertekenen. Op een aantal voor de agrarische sector 
cruciale onderdelen is gebleken dat het Pact geen zekerheid biedt om tot ondertekening over te gaan. 
Hieronder wordt een aantal argumenten gegeven waarom er is gekozen voor het niet ondertekenen van 
het Pact. Vervolgens zullen wij met betrekking tot het Pact en het programma aangeven hoe wij in de 
toekomst eventueel wel kunnen samenwerken.  

Waarom niet tekenen?  
Tijdens de bovengenoemde gesprekken hebben LTO Noord en de Agrarische Collectieven een aantal 
voor de agrarische sector cruciale punten ingebracht. Deze punten volgen onder deze alinea. Met 
betrekking tot een aantal van deze punten kan het Pact geen zekerheid bieden. Een aantal punten is 
wellicht niet relevant voor het Pact, maar zijn voor de agrarische sector wel bepalend voor de toekomst 
van de landbouw in Utrecht. Derhalve willen we deze punten ook met u delen. 

1. Het Pact GGM sluit niet (voldoende) aan bij de landbouwvisie van de Provincie Utrecht. GGM richt
zich voornamelijk op recreatief groen. De opgave heeft echter wel betrekking op agrarisch areaal.
Aangezien de opgave agrarisch areaal raakt, hadden we graag gezien dat de doelstellingen van de
Utrechtse landbouwvisie verwerkt waren in het Pact.

2. Op gebiedsniveau praat de agrarische sector al met de provincie, gemeente en waterschappen en
andere belanghebbenden. Daarvoor voegt het ondertekenen van het Pact niets toe.

3. Om de ambities van het Pact te realiseren komt het areaal landbouwgrond onder druk te staan.
Voor de agrarische sector is het juist van belang om landbouwareaal zoveel mogelijk te behouden
voor de sector. Behoud van landbouwareaal is namelijk van belang om de transitie van de agrarische
sector naar een (extensievere) sector, die kringlopen zoveel mogelijk weet te sluiten, mogelijk te
maken. In het Pact wordt geen duidelijkheid gegeven over het behoud van agrarische grond.

4. De landbouw ziet in het pact geen beleidsruimte ontstaan voor de bevordering van Multifunctionele
Landbouw. Het aanbod om in de fase van de daadwerkelijke programmering van GGM te
onderzoeken welke beleidsruimte daarvoor nodig is, maakt het op dit moment te onzeker om het
Pact te ondertekenen.

t: 088 888 6666 
e: info@ltonoord.nl 
w: www.ltonoord.nl 
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Postbus 240 
8000 AE Zwolle 

Hoofdkantoor: 
Zwartewaterallee 14 
8031 DX Zwolle 
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5. Het pact GGM levert geen bijdrage aan het realiseren van een duurzaam economisch perspectief
voor agrarische ondernemers; een verdienmodel ontbreekt. Dit is echter wel belangrijk. Het aanbod
om in de fase van de daadwerkelijke programmering van GGM onderzoek te doen naar het
verdienmodel maakt het op dit moment te onzeker om het Pact te ondertekenen.

6. Uit het Pact komt niet naar voren in hoeverre de ambities van GGM een bedrage leveren aan de
transitie van de agrarische sector naar een (duurzamere en extensievere) sector die kringlopen
zoveel mogelijk weet te sluiten.

7. Het pact GGM geeft geen duidelijkheid over de mogelijkheid tot het ‘stapelen’ van opgaves om
ruimteclaims te combineren.

8. De toekomstige agrariër zal zijn inkomen halen uit diverse bronnen, zoals voedselproductie (primaire
inkomensbron), recreatie, landschaps- en natuurbeheer. Vooralsnog is natuur- en landschapsbeheer
geen ‘verdienmodel’, alleen vergoeding voor inkomstenderving. Mogelijkheden om met natuur geld
te verdienen zijn beperkt. In plaats van deze vergoeding moet een verdienmodel worden ontwikkeld
voor het leveren van maatschappelijke diensten. Het Pact GGM biedt hier geen perspectief voor.

9. De landbouw heeft behoefte aan flexibele regelgeving om agrariërs te faciliteren bij innovatieve
ontwikkelingen die hij/zij voor zijn agrarische bedrijf voor ogen heeft (planologische ruimte) en die
aansluiten bij de transitie van de sector om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten. Ook is er behoefte
aan flexibele regelgeving voor het ontwikkelen van nieuwe vormen van landbouw. Mogelijk kunnen
nieuwe vormen van landbouw een positieve bijdrage leveren aan de transitie van de landbouw.
Deze regelgeving moet onderdeel zijn van de Omgevingswet (Omgevingsverordening). De in de
Omgevingsverordening genoemde experimenteerruimte kan hiervoor gebruikt worden.

10. Het is van belang dat er meer integraal gekeken wordt naar ruimtelijke opgaven, aangezien de
gronddruk in de Provincie Utrecht hoog is. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van natuur en
landbouw, zonnepanelen op daken in plaats van agrarische gronden.

11. LTO Noord en de Agrarische Collectieven zijn voorstander van het oprichten van een fonds voor de
bevordering van duurzame landbouw en innovatie. Dit fonds kan onderdeel zijn van het Pact en het
Programma GGM. Onze suggestie daarbij is om voor iedere hectare ‘rood’ een bedrag in het fonds
te stoppen. Met dit fonds kunnen innovatieve en verduurzamingsprojecten voor de landbouw
gefinancierd worden. Het aanbod om in de fase van de daadwerkelijke programmering van GGM
onderzoek te doen naar dit fonds maakt het te onzeker om het Pact op dit moment te
ondertekenen.

12. Implementatie van regelgeving omtrent stikstof en bodemdaling zal leiden tot functieverandering
van landbouwgrond. Hier kan voor GGM een meekoppelkans liggen. Echter is er nog veel
onzekerheid over de opgaves stikstof en bodemdaling. Zolang hier onzekerheid over is, lijkt het ons
niet verstandig om het Pact te tekenen.

Samenwerken in de toekomst  
De agrarische sector staat open voor samenwerking wanneer er meer duidelijkheid ontstaat bij de 
uitwerking van het Pact GGM in de tweede fase. Wij zullen plannen ondersteunen die in lijn zijn met de 
landbouwvisie van de provincie Utrecht en/of die een (economische) meerwaarde opleveren voor de 
agrarische sector (zoals mogelijke combinaties van landbouw, recreatie en groen, verdienmodellen en 
beleidsruimte). Verder gaan we graag met provincie en gemeenten in gesprek om binnen de kaders van 
de Omgevingswet beleid en regelgeving te ontwikkelen die zorgen voor meer mogelijkheden om 
verbredings- en nevenactiviteiten te ontplooien op agrarische bedrijven. Ook willen we op gebiedsniveau 
in gesprek om concrete mogelijkheden te bespreken voor recreatief groen. Met betrekking tot de punten 
die wellicht minder relevant zijn voor het Pact en het Programma GGM, maar wel bepalend zijn voor de 
toekomst van de Utrechtse agrarische sector, blijven wij graag in dialoog met de relevante partijen. 
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Conclusie 
Als belangrijkste stakeholder en grondeigenaar voelt de agrarische sector zich niet (voldoende) 
inhoudelijk betrokken bij het pact GGM. Zowel vanuit het oogpunt van de voedselproducenten (LTO 
Noord) als vanuit de uitvoerders van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (de Collectieven) biedt 
het geen enkele kans en vormt het enkel een bedreiging. We dagen de schrijvers van GGM uit om bij de 
uitwerking van het Pact bovengenoemde punten mee te nemen en het zodanig op te schrijven dat er 
voor onze leden voldoende mogelijkheden in zitten om hen te ondersteunen in de doorontwikkeling van 
toekomstbestendige bedrijven. Als de schrijvers zich verplaatsen in de positie van deze ondernemers en 
zij zeggen: “Dit is echt wat voor mij, en helpt mij”, dan hebben we een basis voor een goed gesprek.  
Wij wachten vol enthousiasme af. 

Met vriendelijke groet, 

p.o.

[naam]
 Voorzitter LTO Noord Utrecht 

[naam] 
Voorzitter Agrarische Collectieven Utrecht 



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 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- 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).  
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