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In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan. 
− Plan van Aanpak Voorloper op Groene Hartniveau voor Provinciale Structuurvisies 
 

Aanleiding 
In de Stuurgroep Groene Hart (provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) komen 
steeds meer ruimtelijke en beleidsmatige vraagstukken op tafel. Deze vraagstukken vragen 
om een samenhangende aanpak die meer richting geeft aan het Uitvoeringsprogramma 
Groene Hart en tevens invulling geeft aan sturing op kwaliteit en op het migratiesaldo nul 
principe. Naast de kwaliteits- en sturingsvraag spelen ook de positie van het Groene Hart in 
de op korte of langere termijn op te stellen provinciale structuurvisies, de omgang met nieuwe 
lange termijnopgaven, zoals klimaat en krimp, en de positionering van het Groene Hart in 
andere trajecten, zoals Randstad 2040. Dit alles is voor de Stuurgroep Groene Hart aanleiding 
geweest om voor te stellen een Voorloper op Groene Hartniveau voor de afzonderlijke 
provinciale structuurvisies op te stellen. Deze voorloper vormt ook de input vanuit het Groene 
Hart voor andere trajecten. Met de krachtige aanpak van de vraagstukken zoals sturing wil de 
Stuurgroep Groene Hart ook aan het rijk laten zien dat ze haar verantwoordelijkheid neemt 
door gezamenlijk de visievorming voor het Groene Hart op te pakken. 
 
Achtergrond/eerdere besluiten 
Voor de voorloper is het bijgesloten plan van aanpak opgesteld. De Stuurgroep Groene Hart 
bespreekt dit plan van aanpak op 21 november 2007 met de Ministers van LNV en VROM en 
de Staatssecretaris van V&W. 
De voorloper is ter sprake gekomen tijdens de Groene Hartexcursie van de Statencommissies 
van de drie provincies. Ook in de Statencommissie Ruimte, Groen en Water van 8 oktober 
2007 heeft Gedeputeerde Krol melding gemaakt van het initiatief tot het opstellen van een 
Groene Hart voorloper op de structuurvisie. Dit kon toen rekenen op instemmende reacties. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De voorloper wordt een door Gedeputeerde Staten van de drie provincies vastgesteld 
document, dat tot stand komt via raadpleging van diverse partijen op rijks-, regionaal en 
gemeentelijk niveau en via raadpleging van de betrokken Provinciale Statencommissies. De 
voorloper vormt een bouwsteen voor de afzonderlijke provinciale structuurvisies van de drie 
betrokken provincies. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma 


