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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

Voorgesteld wordt het Perspectief Groene Hart 2040 te benutten als bouwsteen voor het toekomstige provinciale 

Omgevingsbeleid 

 

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft ons college bij brief van 8 mei 2017 het Perspectief 

Groene Hart 2040 toegezonden. De Stuurgroep heeft ons verzocht dit Perspectief aan uw Staten voor te leggen 

als bouwsteen voor het Omgevingsbeleid dat de provincie Utrecht in de komende jaren ontwikkelt. Een 

vergelijkbaar verzoek is gericht aan de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, en aan de gemeenten en 

waterschappen in het Groene Hart. 

 

Voorgeschiedenis 

In de vergadering van uw Statencommissie RGW van 10 oktober 2016 bent u geïnformeerd over de voortgang 

van de samenwerking in het Groene Hart in algemene zin, en meer specifiek over de Startnotitie Perspectief 

Groene Hart. Daarmee is aangekondigd dat ons college in voorjaar 2017 aan uw Staten kunnen voorstellen het 

eindproduct aan te merken als bouwsteen bij de voorbereiding van de eigen Omgevingsvisie. 

 

Essentie / samenvatting 

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft op 25 april 2017 het Perspectief Groene Hart 2040 

afgerond en vastgesteld. De Stuurgroep wil met dit Perspectief een bijdrage leveren aan meer gelijkluidend beleid 

van overheden in het Groene Hart. Het Perspectief biedt inspiratie voor keuzes rond transitievraagstukken en is 

tot stand gekomen in een participatief proces met het gebied. Het rapport benoemt de kwaliteiten van het Groene 

Hart en formuleert ambities voor de ontwikkeling richting 2040 voor vijf thema’s die voor dit gebied van bijzonder 

belang zijn: landschap & identiteit, bodemdaling, energietransitie, economie en bereikbaarheid. Het Perspectief 

bevat waardevolle elementen voor ons provinciale omgevingsbeleid. De geschetste ambities en 

ontwikkelrichtingen voor het Groene Hart kunnen bijdragen aan de transities waar we in de provincie Utrecht en 

dus ook in ons deel van het Groene Hart voor staan.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het Perspectief biedt inspiratie voor keuzes rond transitie-vraagstukken, en beoogt bij te dragen aan meer 

gelijkluidend overheidsbeleid voor het Groene Hart. 

 

Financiële consequenties 

Het Perspectief als zodanig brengt geen financiële consequenties met zich mee. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

De geschetste ambities en ontwikkelrichtingen voor het Groene Hart dragen bij aan het gesprek over de transities 

waar we in de provincie Utrecht en dus ook in ons deel van het Groene Hart voor staan. Het voorgestelde besluit 

om het Perspectief ‘te benutten als bouwsteen voor het toekomstige provinciale Omgevingsbeleid’, laat alle 

ruimte voor uw Staten om bij de voorbereiding van en uiteindelijke besluitvorming over Omgevingsvisie en -

verordening, op grond van eigen overwegingen en een integrale afweging, te bepalen wat daarin uit het 

Perspectief Groene Hart 2040 wel en niet wordt overgenomen. Daarbij zou de intentie wel moeten zijn zoveel als 

mogelijk een gelijkluidend overheidsbeleid voor dit gebied te formuleren, in afstemming met de provincies Zuid-

Holland en Noord-Holland. 

 

Op 20 september a.s. vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats van Statenleden van de drie Groene Hart-

provincies over het Perspectief. Dit sluit aan op de behandeling van dit rapport in de Statencommissies in deze 

provincies. De vraag van de Stuurgroep om dit Perspectief te benutten bij latere beleidsvorming vraagt naar onze 

opvatting niet een toetsing in dit stadium aan het huidige provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in brede 

zin. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

De Stuurgroep heeft medio 2016 nog overwogen zelf een concept-Omgevingsvisie voor het Groene Hart voor te 

bereiden en die ter vaststelling aan de drie Provinciale Staten aan te bieden. Dit zou weliswaar leiden tot 

gelijkluidend beleid voor het Groene Hart, maar dit zou slechts effectief zijn als daar ook een gezamenlijke 

Omgevingsverordening voor dit gebied aan gekoppeld zou worden. Dit spoor is vrij snel verlaten.  

De inhoud van het Perspectief is mede gebaseerd op inbreng van partijen die actief zijn in het Groene Hart, dus 

meer dan alleen overheden. Uiteraard zijn andere strategieën denkbaar rond transitie-vraagstukken. Dit zal 

blijken bij de voorbereiding van de provinciale Omgevingsvisie/-verordening komende jaren. 

 

Effecten op duurzaamheid 

De in het Perspectief geschetste transitie-opgaven en bijbehorende ambities beogen duurzame ontwikkelingen in 

gang te zetten die passen bij de kernkwaliteiten van het Groene Hart, in het besef dat dit gebied zich ook op 

langere termijn goed moet verhouden tot het stedelijk gebied van de Randstad. 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 20 juni 2017, afdeling FLO, nummer 81B3DBDB; 

 

Gelezen:  

Het Perspectief Groene Hart 2040, 

 

Overwegende:  

De wens om te streven naar meer gelijkluidend beleid van de drie Groene Hart-provincies voor dit gebied,  

 

Gelet op: 

De voorbereidingen die de provincie Utrecht treft om het eigen provinciale beleid voor de fysieke leefomgeving in 

brede zin onder de nieuwe Omgevingswet te formuleren, 

 

Besluiten:  

Het Perspectief Groene Hart 2040 te benutten als bouwsteen voor het toekomstige provinciale Omgevingsbeleid 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 

 



 

4/5 

 

Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Art. 158 Provinciewet 

 

2. Beoogd effect 

Uw Staten hebben in afgelopen jaren, ook naar aanleiding van een rapport van de Randstedelijke Rekenkamer, 

uitgesproken te streven naar meer gelijkluidend beleid van de drie Groene Hart-provincies voor dit gebied. 

 

3. Effecten op duurzaamheid 

De kernkwaliteiten van het Groene Hart zijn in het Perspectief beschreven. Op basis daarvan zijn ambities t.a.v. 

transitie-opgaven omschreven, in het besef dat dit gebied ligt in een omgeving met grote stedelijke druk en zich 

ook op langere termijn goed daartoe moet verhouden. 

 

4. Argumenten 

Vóór 2015 had de Stuurgroep als ambitie zelf gebiedsprojecten te initiëren die bijdroegen aan de doelen die de 

provincies voor het Groene Hart hadden geformuleerd. De nieuwe samenstelling van de Stuurgroep (met actiever 

deelname door gemeenten en waterschappen; voorzitter Stichting Groene Hart participeert) heeft in 2015 geleid 

tot een andere rolopvatting: de Stuurgroep gaat zich meer gedragen als platform dat de maatschappelijke energie 

die er in het Groene Hart is wil benutten en zo mogelijk beter wil ‘richten’. De Stuurgroep gaat nu vooral 

agenderen, aanjagen (zo mogelijk adresseren), verbinden, monitoren. 

 

5. Kanttekeningen 

Het Perspectief Groene Hart 2040 beoogt een bouwsteen te vormen voor ons provinciale omgevingsbeleid dat 

deels doorwerkt in en gerealiseerd wordt via gemeentelijke omgevingsplannen. De Stuurgroep zal zelf 

onderdelen proberen te adresseren bij actoren in het Groene Hart. Hierbij  is het van belang te beseffen dat een 

deel van ons provinciale omgevingsbeleid concrete uitvoering krijgt in opdracht van de provincie. Zoals het 

afremmen van de bodemdaling, de versterking van de biodiversiteit, de verduurzaming van de landbouw en het 

versterken van de recreatief-toeristische benutting van Groene Hart. Hiervoor maken wij gebruik van de AVP-

gebiedscommissie Utrecht-West. 

 

6. Financiën 

Het Perspectief als zodanig brengt geen financiële consequenties met zich mee. 

 

7. Realisatie 

De Stuurgroep oriënteert zich op een ‘Perspectief-agenda’. De Stuurgroep gaat in najaar 2017 in gesprek met 

partijen in het gebied over de agendering en over de rol die partners kunnen nemen. Dit zal gebeuren vanuit het 

besef dat er al heel veel energie in het gebied zit, en dat een meer gezamenlijke ambitie de effectiviteit van ieders 

inzet zal vergroten. 

 

8. Juridisch 

Het Perspectief als zodanig brengt geen juridische consequenties met zich mee. 

 

9. Europa 

Er is niet gebleken dat er Europees-rechterlijke risico’s zijn. 
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10. Communicatie 

De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart heeft zelf het gebied betrokken bij de totstandkoming van het 

Perspectief, en dit eindrapport ook kenbaar gemaakt in het gebied. De overige externe communicatie over dit 

rapport verloopt eveneens via deze Stuurgroep.  

Het Perspectief bevat waardevolle elementen voor het gesprek dat komende jaren gaat plaatsvinden over het 

toekomstig provinciale omgevingsbeleid, specifiek voor dit karakteristieke stuk van de provincie met heel eigen 

kansen. Daarom wordt het Perspectief de komende tijd nog ruimschoots onder de aandacht gebracht. 

 

11. Bijlagen 

- Perspectief Groene Hart 2040, vastgesteld door Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart op 25 april 2017 

- Aanbiedingsbrief Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart van 8 mei 2017 


