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Voortgangsrapportage 2010 Westelijke 
Veenweiden  

 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Het doet mij groot genoegen om u hierbij de Voortgangsrapportage 2010 Groene Hart en Westelijke Veenweiden 
aan te bieden. Door de vorming van de nieuwe provinciebesturen als gevolg van de Statenverkiezingen en 
daarmee samenhangend de nieuwe samenstelling van de Stuurgroep Groene Hart is de voortgangsrapportage 
deze keer later in het jaar verschenen dan voorheen.  
 
Deze rapportage geeft voor het jaar 2010 de voortgang weer van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-
2013 en de gebiedsprojecten van het programma Westelijke Veenweiden. Hieruit blijkt dat het goed ging met de 
projecten in het Groene Hart. De projecten waren op stoom, de mijlpalen gehaald en er successen geboekt. Het 
oogsten van dit succes is aan het eind van 2010 afgeremd na de besluiten van het Rijk over herijking EHS, 
bezuinigingen ILG en het stopzetten van robuuste ecologische verbindingen. Dit betekent dat het succes niet 
onverminderd doorgezet kan worden in 2011 en een heroverweging van de inzet in gebieden vraagt. De 
Stuurgroep Groene Hart blijft zich inzetten voor realisatie van de doelen voor het Groene Hart. Het jaar 2011 zal 
een overgangsjaar zijn waarin het uitvoeringsprogramma herschreven zal worden met een nieuwe blik op de 
toekomst. 
 
Het gaat voorspoedig met de Westelijke Veenweiden. Een deel van de projecten is in uitvoering en over een 
ander deel zijn harde afspraken gemaakt over de uitvoering. De plannen van de overige projecten zijn in een 
vergevorderd stadium.  
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
 
De heer drs. R.W. Krol  
Voorzitter Stuurgroep Groene Hart 


