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Aanbieding van Perspectief Groene Hat

Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Nederland, waaronder het Groene Haft, staat voor een aantal grote transities. Transities op het gebied
van onder meer energie, bodemdaling, landschap en economie. Dit is, in combinatie met de komst van
de omgevingswet, voor de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Haft aanleiding geweest om goed na
te denken over de betekenis van die transities voor het Groene Hart,

Perspectief Groene Hart
In juni 2016 hebben wij u de Startnotitie Perspectief Groene Haft toegestuurd, waarin de staft van een
pafticipatieproces over de toekomst van het Groene Hart werd aangekondigd. Dit proces met inbreng
vanuit provincies, diverse gemeenten, waterschappen en verschillende maatschappelijke organisaties en
belangenbehaftigers is inmiddels doorlopen en heeft geleid tot het Perspectief Groene Hart, een
gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart. In het Perspectief zijn de kwaliteiten van het
Groene Hart benoemd en gezamenlijke ambities voor 2040 geformuleerd. De Stuurgroep Nationaal
Landschap Groene Haft heeft het Perspectief Groene Hart vastgesteld en ziet dit als een kans om de
verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen, om zo
gezamenlijk richting te geven aan een toekomstbestendige, duurzame ontwikkeling van het Groene Hart

Bouwsteen voor Omgevingsvisies
Daarom willen wij u het Perspectief Groene Hart aanbieden, waarbij we u vragen het Perspectief als
bouwsteen voor de Omgevingsvisie aan Provinciale Staten voor te leggen. Wij bieden het Perspectíef ook
aan de gemeenten in het Groene Hart aan. Wij hopen dat het inbouwen van de gedeelde ambities voor
het Groene Hart in de omgevingsvisies leidt tot de beoogde doorontwikkeling van het Groene Hart en de
relatie met de omliggende steden.

Vervolg : Perspectiefagenda
De Stuurgroep bezint zich op het veruolg: dit krijgt een uitwerking in de vorm van een Perspectíefagenda,
waarin alle geihteresseerde partijen hun bijdrage aan de ambities uit het Perspectief kunnen benoemen,
Daartoe gaan wij met verschillende partijen in gesprek.



Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
. AmbtelUk: Stefan Ruizendaal, Programmabureau Groene Hart:

stefan.ruÍzendaal@stuurgroepgroenehart.nl, 06-L2I894LZ
o Bestuurlijk: gedeputeerde mw. Adri Bom-Lemstra: secrbom@pzh.nl , 070-44L7087

Hoogachtend en met een hartelijke groeÇ

r. e.V

Mw, mr, A.W, Bom-Lemstra
Voozitter Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart
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