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Onderwerp : Toezegging nadere uitwerking instrumentarium Voorloper Groene Hart 

Naar aanleiding van de toezegging van de Statenvergadering van 23 februari 2009 met betrekking tot 
een nadere uitwerking van het instrumentarium van de Voorloper Groene Hart ontvangt u hierbij een 
overzicht van hetgeen er onder deze noemer in 2009 door de drie Groene Hartprovincies gezamenlijk 
is uitgevoerd. 
 
De uitwerking van het instrumentarium van de Voorloper richt zich met name op: 
1. het in de gaten houden van de doorwerking van de Voorloper in de structuurvisies en de 

verordeningen van de drie Groene Hartprovincies. 
2. het inventariseren van de onderwerpen waar er voor gemeenten of inwoners duidelijk verschil is in 

het effect van regelgeving tussen de provincies en hierop zo nodig actie ondernemen, en 
3. het opzetten van een monitor om te bepalen of met de inzet van beleid en instrumenten de beoogde 

doelen worden bereikt.  
Resultaten van dit alles worden ook meegenomen in de voortgangsrapportage Groene Hart. 
 
Ad 1: Om de doorwerking van de Voorloper Groene Hart in de provinciale structuurvisies en 
verordeningen goed te kunnen beoordelen is een checklist ontworpen. In deze checklist zijn alle 
onderwerpen opgenomen die om opname in de structuurvisies en/of verordeningen vragen. De 
provincies Noord- en Zuid-Holland hebben beiden inmiddels een ontwerp structuurvisie en 
verordening waar de Voorloper goed in is verwerkt. De provincie Utrecht heeft de onderwerpen 
kernkwaliteiten en migratiesaldo nul in lijn met de Voorloper verwerkt in de partiële herziening van de 
structuurvisie (voorheen het spreekplan) voor de nationale landschappen. De overige onderwerpen uit 
de Voorloper vormen een bouwsteen voor de nieuwe integrale structuurvisie. De conclusies uit het 
toetsen van de structuurvisies aan de Voorloper middels de checklist worden via een brief van de 
stuurgroep Groene Hart aan de betreffende provincie over hun structuurvisie overgebracht. 
 
Ad 2: De inventarisatie heeft tot doel daar waar nodig de instrumenten en regelgeving in het Groene 
Hart gelijk te kunnen trekken. Het resultaat van deze inventarisatie wordt in maart in de 
interprovinciale Statenwerkgroep besproken. Het beeld dat op dit moment ontstaat is, dat voor de 
meeste onderwerpen gezamenlijke regelgeving niet nodig is. Ondanks verschillende formuerlingen in 
de (ontwerp) verordeningen tussen de provincies, ingegeven door verschillen in de sturingsfilosofie, 
wordt met de (voorgestelde) regelgeving wel dezelfde doelen en effecten bereikt. Voor twee 
onderwerpen moet een nadere verkenning plaatsvinden naar de verschillen tussen de provincies en de 
wenselijkheid van gezamenlijke regelgeving op dit punt dat betreft landbouw en bouwen buiten de 
contour. 
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Ad 3: Om te kunnen bepalen of met de inzet van beleid en instrumenten de beoogde doelen worden 
bereikt, wordt gewerkt aan monitoring. Voor de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en 
bedrijventerreinen is in het voorjaar van 2009 een eerste monitor opgeleverd die laat zien dat de 
Groene Hartprovincies op de goede weg zitten in relatie tot migratiesaldo nul. Voor de overige 
onderwerpen uit de Voorloper wordt gewerkt aan een effectmonitor die in het voorjaar van 2010 voor 
het eerst resultaten op gaat leveren. Deze resultaten worden opgenomen in de voortgangsrapportage 
Groene Hart aan het rijk. 
 
In een overzicht over een nadere uitwerking van het instrumentarium past ook een korte melding over 
de Kwaliteitsatlas Groene Hart. Deze digitale atlas (website) biedt houvast en inspireert tot het 
beschermen en ontwikkelen van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. Inzicht wordt gegeven in de 
bestaande kaders en regelgeving (beleid) van alle overheden in het gebied. Daarnaast beschrijft de 
atlas de specifieke kwaliteiten van het landschap in de deelgebieden van het Groene Hart, en de 
opgaven per deelgebied (gebieden). Ook biedt de Kwaliteitsatlas voorbeelden van projecten en 
plannen die een inspiratiebron kunnen zijn voor gebiedsontwikkeling met Groene Hartkwaliteit. In 
2009 is de Kwaliteitsatlas Groene Hart gelanceerd, ingevuld en grotendeels ontwikkeld. In 2010 vindt 
een verdere invulling en doorontwikkeling plaats en zal worden overgegaan tot beheer van de 
Kwaliteitsatlas. Eind 2009 is daarnaast het kwaliteitsteam Groene Hart geïnstalleerd. Het 
Kwaliteitsteam is een adviescommissie, bestaande uit 5 onafhankelijk adviseurs, voorgezeten door de 
Rijksadviseur voor het Landschap, waarin verschillende disciplines (landschap, stedenbouw, 
landbouw en ecologie) zijn vertegenwoordigd. De doelstelling is om initiatiefnemers (o.a. provincies 
en gemeenten) in het Groene Hart te adviseren over het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit. Daartoe 
wordt het Kwaliteitsteam vroegtijdig in de planprocessen betrokken. 
 


