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Inleiding
In de vergadering van 8 november 2005 heeft GS ingestemd met de agenda voor het overleg van de Stuurgroep
Groene Hart met de coördinerend minister voor het Groene Hart op basis van een concept-
ontwikkelingsprogramma. Belangrijke conclusie uit dit overleg is, dat het kabinet het Ontwikkelingsprogramma
Groene Hart beschouwt als een goede uitwerking van de Nota Ruimte en een basis vindt voor verder overleg.
Minister Veerman onderkent dat in het Ontwikkelingsprogramma, met het basisprincipe ‘functie volgt peil’ en
met ‘icoonprojecten’,een aantal wezenlijke stappen worden gezet die nu vragen om verdere uitwerking en om
een concretisering van de beoogde kwaliteit. Hij zegt zijn steun daarin toe. Hij roept de provincies verder op om
voor wonen en werken (binnen de ruimte die Migratiesaldo nul biedt) een stevige regierol op zich te nemen.
Eind januari 2006 is een vervolgoverleg voorzien.

De Stuurgroep Groene Hart wil de voorbereiding van het vervolggesprek met minister Veerman richten op de
organisatorische, bestuurlijke en financiële condities voor de uitvoering van het Groene Hartbeleid en op de
uitwerking van de door de minister genoemde punten. Daartoe wordt nu, in lijn met het Plan van Aanpak
uitvoeringsprogramma Groene Hart , dat GS in mei 2004 heeft vastgesteld,  het derde tussenproduct van het
Uitvoeringsprogramma, nl een Uitvoeringsplan, voorbereid.
Gelijktijdig met de voorbereiding van het Uitvoeringsplan organiseert de Stuurgroep een werkproces waarin de
Colleges, de statencommissies en de partners in en rondom het Groene Hart zich kunnen uitspreken over de in
het Ontwikkelingsprogramma geschetste ontwikkelingsperspectieven. Verder wordt een tweetal werkplaatsen
georganiseerd over de investeringsstrategie en de organisatie van de samenwerking. Dit met het oogmerk om bij
het Uitvoeringsplan ook zicht te kunnen bieden op de maatschappelijke en politiek-bestuurlijke haalbaarheid van
de ontwikkelingsperspectieven en op de maatschappelijk wenselijk geachte condities.
In de voorbereiding van het gesprek met de minister zal GS weer geraadpleegd worden over de
onderhandelingsinzet en mogelijke principekeuzen.

Na afronding van de gesprekken met het kabinet zullen de resultaten daarvan, samen met de conclusies uit het
hiervoor geschetste werkproces, worden verwerkt tot het eindproduct: het Uitvoeringsprogramma voor het
Groene Hart, dat een zelfstandige bestuurlijke behandeling zal krijgen.
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 Besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 12 december 2005, dienst REG sector RLU, nummer  
(reg, 2005REG003581I)

Overwegende;

dat het Kabinet het Ontwikkelingsprogramma Groene Hart beschouwt als een mogelijke uitwerking
van de Nota Ruimte en een eerste aanzet is voor verder overleg met alle relevante betrokken partijen
in het gebied om te komen tot een kader voor een concreet uitvoeringsprogramma;

dat de Stuurgroep Groene Hart een werkproces organiseert waarin alle relevante partners in en rondom
het Groene Hart hun bijdragen kunnen leveren en zich kunnen uitspreken over de in het
Ontwikkelingsprogramma geschetste ontwikkelingsmogelijkheden;

dat  in lijn met het Plan van Aanpak uitvoeringsprogramma Groene Hart , dat GS in mei 2004 heeft
vastgesteld,  het derde tussenproduct van het Uitvoeringsprogramma, nl een Uitvoeringsplan, wordt
voorbereid.

Besluiten:

• ARTIKEL 1

Dat het Ontwikkelingsprogramma door de Stuurgroep Groene Hart wordt ingezet als eerste inzet voor
de onderhandelingen, met zowel alle direct betrokkenen met als doel het verkrijgen van zo’n groot
mogelijk draagvlak voor het opstellen van een realistisch en financieel haalbaar uitvoeringsplan, als
ook met het Kabinet voor de onderhandelingen over de financiering van het Groene Hartbeleid en
afspraken over de organisatorische en bestuurlijke condities en de wijze van uitvoering.

• ARTIKEL 2

Dat de financiële, organisatorische en bestuurlijke condities van het Groene Hartbeleid nader worden
uitgewerkt in het Uitvoeringsplan, confom datgene wat in artikel 1 van dit Statenvoorstel is vastgelegd
en conform dat wat in de moties onderdeel uitmakende van dit statenvoorstel is aangenomen. Dit
Uitvoeringsplan, dat het volgende product is in het door GS vastgestelde Plan van aanpak
Uitvoeringsprogramma Groene Hart zal alvorens over te gaan tot uitvoering in eerste instantie aan de
Provinciale Staten ter goedkeuring worden voorgelegd.

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Het komen tot een uitvoeringsplan voor het Groene Hart waarin recht wordt gedaan aan de ambitie om
een ecologisch waardevol, een landschappelijk mooi en een economisch vitaal Groene Hart te
realiseren, waarbij ambities en middelen in evenwicht zijn.

Argumenten
In lijn met het Plan van Aanpak uitvoeringsprogramma Groene Hart , dat GS in mei 2004 heeft
vastgesteld,  wordt het derde tussenproduct van het Uitvoeringsprogramma, nl een Uitvoeringsplan,
voorbereid.

Kanttekeningen
Geen

Financiën
De Stuurgroep Groene Hart wil de voorbereiding van het vervolggesprek met minister Veerman mede
richten op de financiële condities voor de uitvoering van het Groene Hartbeleid.

Realisatie
Geen opmerkingen

Communicatie
Communicatie gebeurt op groene hart niveau onder regie van de stuurgroep Groene Hart, hierbij
ondersteund door de communicatieadviseur van het Programmabureau Groene Hart

Bijlagen
Ontwikkelingsprogramma Groene Hart

Artikelsgewijze toelichting
Geen

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


