
 

 
 

 

Aanbiedingsbrief Groen Groeit Mee Pact  

 

Geachte partner, 

 

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 dragen we eraan bij dat het groen in onze regio evenredig meegroeit met wonen, werken, energie 

en mobiliteit.  

 

Samenwerking 

In het programma Groen Groeit Mee werken de provincie Utrecht, drie regio’s (U10, het Utrechtse deel van 

Foodvalley en Amersfoort) en vier waterschappen samen aan de realisatie van groene opgaven. Daarnaast zijn 

tal van andere organisaties betrokken. Zo bouwen we met elkaar een alliantie, waarin we samenwerken aan 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat en een gezonde leefomgeving.  

Als afronding van de eerste fase ondertekenen overheden en een groot aantal betrokken organisaties begin 

2022 het Groen Groeit Mee Pact. Met de ondertekening van dit pact markeren de samenwerkende partijen de 

gedefinieerde opgaven en ambities en onderschrijven zij het belang van een gezamenlijke inspanning om te 

komen tot realisatie.  

 

Uitnodiging 7 februari 2022 

Wij nodigen u van harte uit om op 7 februari 2022 om 17.00 uur het Groen Groeit Mee Pact mede te 

ondertekenen. De tijd zal uitwijzen of dit een fysieke of digitale gelegenheid zal zijn.  

In aanloop naar deze ondertekening vragen wij uw college of dagelijks bestuur om in te stemmen met het 

Groen Groeit Mee Pact en de ondertekening hiervan. Graag vernemen wij wie vanuit uw organisatie volmacht 

wordt verleend om op 7 februari 2022 het Groen Groeit Mee Pact namens uw gemeente/bestuur te 

ondertekenen. 

 

Vervolg 

Het pact is primair bedoeld voor het markeren van de gezamenlijke ambitie. In de volgende fase van het 

programma Groen Groeit Mee werken we uit hoe we dat gaan organiseren en wat daar precies voor nodig is. 

Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we zoveel als mogelijk aansluiten bij wat er op verschillende 

schaalniveaus en partijen al gebeurt en daarmee een gebiedsgerichte benadering hanteren. Ondertekening van 

het Groen Groeit Mee Pact heeft geen financiële consequenties. We zien uit naar een goede samenwerking in 

2022! 

 

Met vriendelijke groet,  

Namens de leden van het Bestuurlijk overleg Groen Groeit Mee, 

 

Huib van Essen, gedeputeerde provincie Utrecht 

Astrid Jansen, wethouder gemeente Amersfoort, Regio Amersfoort 

Bert de Groot, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, namens vier waterschappen 

Chantal Broekhuis, wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug, U10 

Engbert Stroobosscher, wethouder Veenendaal, Foodvalley (Utrechts deel) 

Lot van Hooijdonk, wethouder gemeente Utrecht, U10 

 

Bijlage: Groen Groeit Mee Pact 
 


