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Het Groene Hart- Een 
haalbare kaart? 

 

Onderwerp: Randstedelijke Rekenkamer rapport Het Groene Hart- Een haalbare kaart? 
 
Voorgestelde behandeling: ter oriënterende bespreking 
 
Geachte dames en heren, 
 

Inleiding 
Het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer  “Het Groene Hart- Een haalbare kaart?”(maart 2009) 
gaat over een analyse van het tot nu toe gevoerde Groene Hart-beleid van de drie betrokken provincies 
Noord-Holland, Utrexcht en Zuid-Holland. Deze provincies hebben een gezamenlijke stuurgroep voor 
het Groene Hart. 
 
Voor u ligt het rapport met de bevindingen. Het rapport bevat ook een inzichtelijk historisch overzicht 
van het tot nu toe gevoerde beleid. Per hoofdstuk zijn er omkaderde conclusies en aanbevelingen. In 
de samenvatting (p.7-12) zijn alle conclusies en aanbevelingen op een rij gezet. 
Aan het eind vindt u de gezamenlijke bestuurlijke reactie (p.77-79) van de drie Groene Hart provincies 
en de stuurgroep Groene Hart. 
Uit het nawoord van de Rekenkamer (p.81) blijkt dat deze vindt dat de bestuurlijke reactie per 
aanbeveling adequaat is.  
 
Daarbij stelt de Rekenkamer bij één aanbeveling verdere aanscherping door uw Staten voor. Namelijk, 
het benoemen van een concrete datum, waarop de kernkwaliteiten voor het Groene Hart zo zijn 
uitgewerkt, dat het mogelijk is er ruimtelijke plannen aan te kunnen toetsen.  
 
Ook is er de aanbeveling 4A, die zich specifiek richt op PS van Utrecht. “Leg de provinviale belangen 
met betrekking tot het Groene Hart expliciet in de Provinciale Structuurvisie (PSV) vast.” Hiervan kan 
gezegd worden, dat dit inderdaad al gaat gebeuren, namelijk door middel van de door GS reeds 
geannonceerde partiële herziening in 2010 van de huidige PSV. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie  
1.Kunt u akkoord gaan met de in het rapport gegeven reactie op de aanbevelingen van het college van 
Gedeputeerde Staten? Of geeft het u aanleiding voor nadere vragen en/of opmerkingen over de verdere 
afhandeling door het college van GS? 
 
2.Wenst u naar aanleiding van het nawoord van de RRK een nadere termijn aan GS te stellen voor de 
uitwerking van de kernkwaliteiten? 
 



College van Gedeputeerde Staten 
 statenbrief 
 

Achtergrond 
De Randstedelijke Rekenkamer is ingesteld om, gevraagd en ongevraagd, de provincie, zowel GS als 
PS, te voorzien van rapportages met als doel het verbeteren van het functioneren van de provincie als 
geheel. In dait kader brengt zij het voorliggende advies uit aan Provinciale Staten. 
 

Vervolgprocedure/voortgang 
Met een eventuele akkoordering in de commissie is de behandeling ten einde. De overgenomen 
aanbevelingen moeten ter gelegener tijd hun weg vinden in de reguliere planningsafspraken. 
 
Voorzitter commissie RGW,  
G.J. van der Werff 
 
AdjunctGriffier, 
H. Schoen 


