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provincies 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Essentie / samenvatting 

In het najaar van 2017 is in Provinciale Staten van Utrecht, Noord- en Zuid-Holland het  ‘Perspectief Groene Hart 

2040’ besproken.  Dit heeft er toe geleid dat in alle 3 de provincies amendementen op het voorgestelde besluit 

zijn ingediend. Ondanks het kleine verschil in formulering tussen de provincies is er door de provincies voor 

gekozen om de gezamenlijkheid van de 3 Provinciale Staten te voeden met één (voorliggende) notitie ‘ambities 

Perspectief Groene Hart 2040 in relatie tot beleid 3 Groene Hart provincies’. 

Deze notitie gaat per opgave uit het Perspectief in op de overeenkomsten en de verschillen in het beleid van de 

provincies. Ook geeft de notitie weer wat nog nodig is om de bij de opgaven geformuleerde ambities een stap 

dichterbij te brengen.   

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Op basis van de informatie uit de notitie kunt u in de gezamenlijke Statenbijeenkomst over het Groene Hart van 

27 maart 2018 desgewenst verkennen hoe ver de Provinciale Staten van de 3 Groene Hart provincies willen gaan 

met de uitvoering van de ambities uit het Perspectief en hoe integraal zij hierbij willen werken. 

 

Voorgeschiedenis 

Op 2 mei 2017 heeft  de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart het Perspectief Groene Hart 2040 

vastgesteld. De Stuurgroep heeft haar gezamenlijke perspectief op de toekomst van het Groene Hart aan 

provincies, gemeenten en waterschappen aangeboden met het verzoek dit te benutten als inspiratiebron / 

bouwsteen voor hun toekomstig omgevingsbeleid. 

 



 

  

 

D.d. 20 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht besloten kennis te nemen van het Perspectief en uw 

Staten voor te stellen dit te benutten als inspiratiebron / bouwsteen voor het toekomstige provinciale 

omgevingsbeleid.  

 

In reactie op het Perspectief heeft de Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht, samen met de Provinciale 

Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland, op 28 augustus 2017 het advies ‘Het Groene Hart: Vitaal 

orgaan van de Randstad’ uitgebracht.  

 

In het najaar van 2017 is afzonderlijk  in de drie Provinciale Staten van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland 

het Perspectief besproken. Dit heeft er toe geleid dat in alle 3 provincies amendementen op het voorgestelde 

besluit  zijn ingediend 

 

1. Het Perspectief Groene Hart 2040 dat waardevolle elementen voor het toekomstig omgevingsbeleid van 
Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland bevat te benutten als een bouwsteen voor de toekomstige 
omgevingsvisie van de Provincie Noord-Holland, Utrecht of Zuid-Holland; met dien verstande, dat 
Provinciale Staten op korte termijn met de collega's uit de twee andere betrokken provincies, zich nog eerst 
willen verdiepen in de inhoud, volledigheid en integraliteit van de Visie Perspectief Groene Hart 2040. 

 

Deel twee van het amendement luidt in Noord- Holland en Utrecht: 
2. Gedeputeerde Staten te vragen om een indicatie te geven op welke termijn de mogelijkheden en 

onmogelijkheden zullen worden besproken en uitgewerkt in de zogenaamde dynamische agenda, welke 
partijen daar dan bij zullen aanzitten alsmede hoe ambities uit het Perspectief daarin zullen worden mee- of 
opgenomen. 

 

Deel twee van het amendement luidt in Zuid-Holland: 

2. Gedeputeerde Staten te vragen om op korte termijn de kansen en schuurpunten ten aanzien van de 
ambities uit het Perspectief Groene Hart 2040 ten opzichte van het huidige beleid te benoemen. 

 

Om handelingsperspectief aan de opgaven en de bijbehorende ambities uit het Perspectief te geven, wordt 

momenteel vanuit de Stuurgroep Groene Hart in het gebied en daarbuiten gezocht naar allianties. Met de notitie 

en de alliantievorming geeft ons college voor dit moment invulling aan het verzoek van uw Staten in genoemde 

amendementen. 

 
Financiële consequenties 

n.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

n.v.t.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennisnemen van deze notitie. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


