
Provincie Zuid-Holland 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
T.a.v. gedeputeerde Joop Evertse 
Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 

Onderwerp 
Reactie Effectmonitoring 2009 'Het Groene Hart 
duurzaam en ondernemen'. 
 
Geacht college, 
 

Statencommissie Groen, 
Water en Milieu 
 
Contact 
Mevr. W.J. (Jildau) Schuilenburg 
T 070- 441 65 85 
wj.schuilenburg@pzh.nl

Dhr. F. (Frits) Kas 
T 070-441 81 88 
f.kas@pzh.nl

Postadres Provinciehuis 
Postbus 90602 
2509 LP  Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 
16 februari 2011 
Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Bijlagen 

Bezoekadres 
Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW  Den Haag 

 

Trams 8 en 9 en bussen 

18, 22, 65 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 
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Met deze brief wil de werkgroep Groene Hart1 van de provincie Zuid-Holland een reactie geven 
op de Effectmonitor 2009 ‘Het Groene Hart duurzaam en ondernemend’. Deze reactie kan 
meegenomen worden bij de totstandkoming van de rapportage over de vervolgmeting in 2012. 
 
De werkgroep Groene Hart van de provincie Zuid-Holland wil graag haar waardering uitspreken 
voor het werk dat verricht is voor de verzameling van de onderzoeksgegevens en de opzet en 
inhoud van de effectmonitoring. De werkgroep ziet de Effectmonitoring 2009 als eerste stap naar 
een goed functionerend effectmonitoringssysteem voor het Groene Hart beleid. De werkgroep 
hecht een grote waarde aan de voortgang van het Groene Hart beleid. Het is daarom belangrijk 
dat de effectmonitoring die informatie levert die Provinciale Staten nodig hebben om haar 
controlerende functie goed uit te kunnen oefenen. 
 
Hieronder worden enkele aanbevelingen gedaan voor de Vervolgmeting in 2012: 
 
1. De doelstellingen kunnen concreter (SMART-er geformuleerd) zodat de voortgang (van 

de uitvoering) ook daadwerkelijk gemeten kan worden. Wellicht dat hiervoor 
interprovinciaal een concretiseringslag van het Groene Hart beleid nodig is. GS kunnen 
hiervoor een voorstel doen. 

2.   De leden van de werkgroep Groene Hart zien graag de opzet van de begroting van Zuid-
Holland terug in de stukken van de stuurgroep Groene Hart: 
� Wat willen we bereiken (het maatschappelijk doel gekoppeld aan één of meerdere 

effect-indicatoren) 

1 De werkgroep Groene Hart bestaat uit de volgende Statenleden: dhr. Wenneker, dhr. Hoogendam, mevr. Van 

Viegen, mevr. Van Ginkel, dhr. Van der Stoep, dhr. Van Dieren, dhr.Letschert en dhr. Bakker. 
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� Wat gaan we daarvoor doen (speerpunt gekoppeld aan één of meerdere prestatie-
indicatoren) 

� Wat mag het kosten (kosten per speerpunt) 
Hieraan gekoppeld is het gebruik van een eenduidige terminologie in de Effectmonitor. De 
begrippen doelstelling en (kern)indicator worden soms door elkaar gebruikt.  

3.  De werkgroep wil de uitvoering (beter) kunnen controleren. Een nulmeting bij elke doelstelling 
en prestatie is een goed begin. Vervolgens dient de uitvoering per meting over jaarschijven 
verder ingevuld te worden. 

4.  De werkgroep ziet graag een aansluiting tussen de plannen van de stuurgroep Groene Hart 
en de provinciale begroting. De begroting van Zuid-Holland (doelstellingen, prestaties en 
middelen) worden door de Staten vastgesteld. De stukken van de stuurgroep Groene Hart 
niet. Op welke wijze en op welke plaats in de stukken van de stuurgroep Groene Hart worden 
de vastgestelde provinciale doelen/prestaties en middelen weer zichtbaar?  

5.  Geef helderheid over de verantwoordelijkheden. De Staten controleren het college van GS 
en niet de stuurgroep Groene Hart. De gedeputeerde die in Zuid-Holland het Groene Hart 
beleid in de portefeuille heeft, dient hierover aan de Staten verantwoording af te leggen.  

De werkgroep Groene Hart heeft op basis van de kaderstellende functie met enthousiasme 
bijgedragen in de totstandkoming van de Voorloper Groene Hart en de uitvoering daarvan. Als 
vervolg hierop wil de werkgroep Groene Hart tevens haar controlerende functie naar behoren 
kunnen uitvoeren. De werkgroep Groene Hart ziet dan ook graag voor de zomer een reactie op 
bovenstaande punten tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de werkgroep Groene Hart, 
 

J.G.P. (Koos) Verbeek 
Voorzitter Statencommissie Groen, Water en Milieu 
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