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 Onderwerp Advies interprovinciale werkgroep 

Groene Hart over voorloper 
Structuurvisie 

 

Geachte voorzitters colleges van Gedeputeerde Staten, 
Geachte voorzitters betrokken Statencommissies, 
 

In haar vergadering van 12 juni 2008 heeft de interprovinciale werkgroep Groene Hart de 
conceptvoorloper structuurvisie Groene Hart uitvoerig besproken in aanwezigheid van de voorzitter van 
de stuurgroep Groene Hart.   
De interprovinciale werkgroep heeft naar aanleiding van haar bespreking de volgende opmerkingen over 
de conceptvoorloper structuurvisie Groene Hart: 
 
In het algemeen geldt dat de interprovinciale werkgroep Groene Hart positief is over de conceptvoorloper 
structuurvisie Groene hart. Het is een duidelijk stuk dat goede handvaten geeft voor verdere discussie. 
 
Op een aantal onderdelen maakt de interprovinciale werkgroep Groene Hart in gezamenlijkheid de 
volgende kanttekeningen, die vragen om aanscherping, heroverweging of nadere beantwoording: 

• Meer aandacht voor het thema waterkwaliteit is gewenst; 
• De herstructurering van bedrijventerreinen moet scherper verwoord met name waar het gaat om 

de prioritering van herstructurering boven nieuwe aanleg (incl. de verwachte ruimtewinst bij 
herstructurering), en het gegeven van 600 hectare nieuwe bedrijventerreinen dient cijfermatig 
verantwoord te worden; 

• Gezien het belang dat het rijk hecht aan de kwaliteitsatlas, verdient deze terecht de aandacht die 
er voor is in de voorloper; 

• Bij woningbouw dient helder uiteengezet te worden welke locaties wel of niet in het Groene Hart 
liggen en wat wel of niet meetelt bij het Groene Hart quotum; in dit verband moet het probleem 
van Noord-Holland met de aantallen helder in kaart gebracht worden; 

• De omschrijving van migratiesaldo nul en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, dient 
scherper te worden geformuleerd; 
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• Het thema Metropolitane parklandschappen dient beter omschreven te worden, zowel waar het 
gaat om de begrenzing als om de schaalgrootte van verschillende functies zoals de landbouw en 
de woningbouw; 

• Vanuit de wens om te komen tot één Groene Hartbeleid moet het instrumentarium in deze zin 
nader worden uitgewerkt; 

• Het punt van de bovenplanse verevening dient verder uitgewerkt te worden; 
• De huidige begrenzing van het Groene Hart en de door het rijk genoemde woningbouwaantallen 

worden onderschreven als vaststaand uitgangspunt; 
 

• De kernkwaliteiten worden onderschreven als vertrekpunt voor verder beleid ten aanzien van het 
groene hart. 

• Ten aanzien van het thema bodemdaling en waterpeil is er de wens tot maatwerk rekening 
houdend met de nota Ruimte en met gebruikmaking van de bodemkaart. 

 
Tot slot heeft de interprovinciale werkgroep Groene Hart geconcludeerd dat het niet bij haar mandaat 
behoort om te horen over de conceptvoorloper.  Tevens is met betrekking tot dit punt geconcludeerd 
dat de resultaten van de raadpleging  met maatschappelijke groeperingen van de stuurgroep Groene 
Hart noodzakelijk zijn voor de verdere werkzaamheden van de werkgroep na de zomer. 
 
Bovenstaande opmerkingen geeft de werkgroep mee ter overweging bij de advisering van de 
conceptvoorloper structuurvisie Groene Hart in de daarvoor bestemde Statencommissies. Daarnaast 
zijn de opmerkingen ook bedoeld ter kennisname van de colleges van Gedeputeerde Staten, die 
binnenkort besluiten over de conceptvoorloper Groene Hart.  
 

Met vriendelijke groet, namens de interprovinciale werkgroep Groene Hart, 
 

J.W.R. van Lunteren, waarnemend voorzitter 
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