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Memorandum 
 

Datum : 3 maart 2008 

Aan : Commissie Ruimte, Groen en Water 

Van : Ursula Blom, vice-vorzitter RGW en Hans Schoen, 
adjunctgriffier  

Tel.: 030-258 2360 

Onderwerp : Betrokkenheid Provinciale Staten bij proces voorloper structuurvisie Groene Hart 

Beste Commissieleden, 
 
Op 7 februari 2008 is er een bijeenkomst gehouden van de commissievoorzitters van Noord- en Zuid-
Holland en Utrecht met de stuurgroep Groene Hart om afspraken te maken over het proces om te 
komen tot een voorloper voor de structuurvisie Groene Hart. 
Deze bijeenkomst was voorbesproken in het woordvoerdersoverleg met de gedeputeerde na de 
afgelopen commissievergadering RGW van 28 januari 2008. 
 
Op 7 februari 2008 is tussen stuurgroep Groene Hart en commissievoorzitters de volgende afspraak 
gemaakt: 
 
Afspraak 
Aan de betrokken commissies van de drie provincies wordt voorgesteld om met een representatieve 
afvaardiging van 4 leden per provincie, die kan rekenen op een zo groot mogelijk draagvlak in de 
Staten, een werkgroep voorloper structuurvisie Groene Hart te vormen voor de duur van het proces 
(voorziene eindtijdstip is eind 2008). Deze werkgroep dient als klankbord voor de stuurgroep. De 
werkgroep  heeft geen besluitvormingsbevoegdheid en rapporteert regelmatig terug aan de 3 betrokken 
statencommissies. 
 
Toelichting 
De stuurgroep heeft aangegeven tempo te moeten maken met het proces voorloper structuurvisie 
Groene Hart. Dit omdat het rijk heeft aangegeven dat zij het anders zelf zal doen, als de drie 
provincies niet snel met een resultaat komen. Dit betekent dat de stuurgroep aan het begin van de 
zomer een eerste concept moet hebben, waarmee zij de partners in het Groene Hart kan consulteren 
gedurende zomer. Na de zomer komt het definitieve concept en eind 2008 volgt besluitvorming over 
de voorloper structuurvisie Groene Hart. 
 
Alle drie de Staten hebben andere procedures voor het vaststellen van de voorloper structuurvisie 
Groene Hart. Noord- en Zuid-Holland zijn in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
nieuwe structuurvisies aan het maken. In dit proces nemen zij de besluitvorming over de voorloper 
mee. Gelet op het tempo van deze besluitvorming is ook haast geboden met het maken van de 
voorloper structuurvisie Groene Hart. In Utrecht vindt dit najaar separate vaststelling in de Staten van 
de definitieve voorloper plaats. 
 
De stuurgroep had gevraagd om een gezamenlijke commissie, maar dat kan niet op voldoende 
draagvlak bij de drie Staten rekenen. Het is ook lastig wat betreft de formele mogelijkheden die de 
Provinciewet (niet) biedt. 
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Vraag aan de commissie RGW: 
De vraag die 10 maart aan is of u met de gemaakte afspraak kunt instemmen? 
 
Als u instemt is het voorstel om als volgt te komen tot een Utrechts viertal met een zo groot mogelijk 
draagvlak in uw Staten in de werkgroep.  
De fractievoorzitters worden in de week van 3 maart geconsulteerd of zij iemand willen afvaardigen 
en zo ja, wie. De lijst met kandidaten wordt vervolgens ter besluitvorming aan het 
fractievoorzittersconvent voorgelegd. 
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