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Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart biedt met de Voortgangsrapportage 2015 een overzicht van de 
onderwerpen waarop met partijen uit het gebied is samengewerkt. De successen en resultaten, ook van zelf 
uitgevoerde projecten (door of via het Programmabureau Groene Hart), zijn geschetst. De kernprojecten zoals die 
bij aanvang van de Stuurgroepperiode 2013-2015 zijn benoemd zijn afgerond. De incidentele bijdrage van de 
provincie Utrecht aan dit programma bedroeg in 2015 €300.000. De bijdrage in 2016 is €200.000, naar 
verwachting zal dit in 2017 minder dan €150.000 bedragen. Dit hangt samen met een sterk verkleind gezamenlijk 
programmabureau en meer zelfwerkzaamheid van de ambtelijke organisaties van de Stuurgroepleden. De 
beperkte jaaroverschotten worden door de Stuurgroep selectief ingezet voor extra activiteiten in het opvolgende 
jaar.   
Een en ander is in de voorliggende voortgangsrapportage beschreven in de context van de onderwerpen waarop 
de Stuurgroep zich in deze periode richtte: Recreatie/toerisme, Water/bodem/gebruik, en Groene Hart Kwaliteit. 
De Stuurgroep werkt sinds de nieuwe provinciale collegevormingen in 2015 deels in een nieuwe samenstelling, 
gedeputeerde Krol is daarin de provincie Utrecht blijven vertegenwoordigen.  
De Voortgangsrapportage 2015 bevat ook een korte vooruitblik op de rolopvatting van de Stuurgroep voor het 
jaar 2016 (pag. 24-26).  De Stuurgroep gaat zelf minder projecten in gang zetten, en wil de energie die er in dit 
gebied is beter benutten. Dit betekent dus meer agenderen, aanjagen (adresseren), verbinden, en ook monitoren. 
Daarbij focust de Stuurgroep zich, nog sterker dan voorheen, op vier aandachtsgebieden die grotendeels overeen 
komen met de drie onderwerpen uit de periode 2013-2015 : Bodemdaling, Ruimtelijke Kwaliteit, Recreatie, én 
Bestuurlijke Organisatie. 
De Stuurgroep benoemt ook het belang van meer afgestemde doelstellingen en beleid bij de betrokken 
overheden.  
 
Voorgeschiedenis 
In september 2013 besprak de Commissie RGW uit uw midden het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer 
‘Grip op het Groene Hart’. Een van de noties uit dat rapport was dat weliswaar door de staten van de drie Groene 
Hart provincies in 2009 een gezamenlijke ‘Voorloper Groene Hart’ is vastgesteld, maar dat er nog te winnen is 
aan de afstemming van doelen, beleid en beleidstoepassing tussen deze drie provincies. Bij bespreking van dit 
rapport is de behoefte geuit om binnen uw Staten uitgebreider over (het doelbereik van) de projecten in het 
Groene Hart te spreken, aan de hand van voortgangsrapportages en monitoring.  In een interprovinciale 



 

  

 

bijeenkomst op 11 maart 2014 in Alphen aan de Rijn van de woordvoerders Groene Hart uit de betrokken 
statencommissies van de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland is dit bevestigd én is de ambitie 
uitgesproken vanuit de staten meer betrokkenheid te tonen naar de ontwikkelingen in het Groene Hart.  
Dit heeft er toe geleid dat de statencommissies van deze provincies medio 2014 door hun colleges zijn 
geïnformeerd over de werkwijze van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart, over de voortgang in de 
projecten en over de aanpak van de tweejaarlijkse effectmonitoring.  Vervolgens is in een werkbezoek van 
betrokken statencommissies van de drie provincies aan het Groene Hart (september 2014) gesproken over de 
ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit en over de problematiek van de bodendaling in dit gebied. 
 
Essentie / samenvatting: 
Evenals in 2015, worden uw Staten met bijgevoegde Voortgangsrapportage Groene Hart 2015 geïnformeerd over 
de voortgang van de samenwerking in het Groene Hart in het voorgaande jaar. 
In de rapportage benoemt de Stuurgroep ook het belang van meer afgestemde doelstellingen en beleid bij de 
betrokken overheden, vooral in afstemming tussen de drie provincies. Met het oog op de integrale beleidsvorming 
die overheden gaan voorbereiden in verband met de vereisten van de aanstaande Omgevingswet, wil de 
Stuurgroep een ‘Perspectief Groene Hart’ laten opstellen. De Stuurgroep heeft daartoe een startnotitie (met het 
karakter van plan van aanpak) vastgesteld, en deze met een aanbiedingsbrief van de Stuurgroepvoorzitter ook 
aan ons college gezonden. De startnotitie is het resultaat van een consultatieronde langs betrokken bestuurders 
en hun ambtelijke ondersteuning. De Stuurgroep Groene Hart wenst de ambities en doelstellingen uit de 
Voorloper 2009 te actualiseren naar een nieuw Perspectief voor het Groene Hart. Met als doel een gedeelde visie 
waarin onderscheidende perspectieven per thema worden gedefinieerd en waarbij opgaven vanuit een 
gemeenschappelijk referentiekader worden opgepakt, zo mogelijk gedifferentieerd per deelgebied.  
 
Uit de startnotitie en brief spreekt de ambitie om de overheden in dit gebied te betrekken bij het proces om tot 
zo’n perspectief te komen. Het voornemen is om het eindresultaat in voorjaar 2017 aan de dagelijkse besturen te 
zenden met verzoek om hun algemeen bestuur voor te stellen het perspectief ter behandeling te agenderen. De 
Stuurgroep wil aldus een bouwsteen leveren voor de omgevingsvisies van vooral provincies en (samenwerkende) 
gemeenten. 
Het door de Stuurgroep beoogde Perspectief Groene Hart zal bestaan uit drie blokken:   
- Introductie op het Groene Hart,  
- Uitwerking van 5 thema´s: landschap & identiteit, energietransitie, bodemdaling, economie, bereikbaarheid, 
- Adresseringsagenda (vervolgagenda voor andere partijen). 
De centrale doelstelling voor het Perspectief Groene Hart is: het formuleren van een realistische, 
samenhangende agenda voor het Groene Hart, die ingaat op de belangrijkste opgaven voor de toekomst van het 
Groene Hart, beschreven aan de hand van een aantal relevante actuele thema’s en daaraan vervolgens richting 
en sturing geeft. Een gedragen perspectief dat aangeeft waar verantwoordelijkheden en kansen vanuit bestaande 
ruimtelijke en bestuurlijke relaties  liggen. Een referentiekader tenslotte dat inspirerend en uitdagend is en 
voldoende inzicht biedt om heldere keuzes te maken en voor overheden de basis vormt om gelijkluidend beleid te 
kunnen voeren. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Grotere betrokkenheid van uw Staten bij de samenwerking binnen het Groene Hart draagt bij aan het draagvlak 
voor hetgeen alle partijen in dit gebied ambiëren. Dit heeft betrekking op concrete ontwikkelingen binnen dit 
gebied, maar ook op meer afgestemde doelen en beleid bij betrokken overheden.  
 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

De Stuurgroep Groene Hart gaat in september aan de slag met het laten opstellen van het Perspectief Groene 

Hart, conform het proces zoals opgenomen in de startnotitie/plan van aanpak. 

In voorjaar 2017 zal het eindproduct worden aangeboden aan de dagelijkse besturen van betrokken overheden in 

dit gebied, met de vraag dit ter behandeling voor te leggen aan hun algemeen bestuur. Het beoogde commitment 

bij de algemene besturen zou dan moeten leiden tot meer gelijkluidend beleid voor dit gebied, met name bij de 

drie provincies. 

Ons college streeft naar een Perspectiefnota die voldoende aansluit bij de ambities, doelen en beleid van de 

provincie Utrecht. Het is dan denkbaar dat wij in voorjaar 2017 aan uw Staten kunnen voorstellen het eindproduct 

aan te merken als bouwsteen bij de voorbereiding van de eigen Omgevingsvisie.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 



 

  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


