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Memorandum 
 

Datum : 31 oktober 2006 

Aan : Statencommissies van Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland 

Van : programmabureau, Jantien Oostijen Tel.: 030- 2562750 

Onderwerp : dialoogronde Groene Hart 

Inleiding 
De Dialoogronde  over het Uitvoeringsprogramma Groene Hart is afgerond. Zo’n 150 bestuurders en 
andere belanghebbenden uit vijf gebieden in het Groene Hart hebben met de stuurgroep (en leden 
van PS) van gedachten gewisseld over het Uitvoeringsprogramma. De verslagen van de 
bijeenkomsten worden separaat toegestuurd. De Stuurgroep Groene Hart wil u op de hoogte stellen 
van een aantal algemene aandachtspunten uit de dialoogsessies, zodat deze een rol kunnen spelen in 
uw beraadslagingen over het Uitvoeringsprogramma.  
 
Aandachtspunten uit de Dialoogronde  
 

1. met name het maatschappelijk veld was goed vertegenwoordigd. De aanwezigheid uit de 
kring van gemeenten had in het algemeen beter gekund. Wel heeft het Woerdens Beraad een 
actieve rol vervuld in het debat. 

2. de opzet van de stuurgroep was om in gesprek te komen over de daadwerkelijke uitvoering 
van projecten in het Groene Hart en te verkennen hoe de regio en de provincies elkaar daar 
in kunnen helpen. Dat leidde met name in Utrecht  en Noord Holland en in  Midden Holland 
tot een breed gedragen wens om ‘aan de slag te gaan’ met de middelen die er zijn. De 
gesprekken concentreerden zich in de Rijnstreek en de Alblasserwaard Vijfheerenlanden meer 
op de beleidsmatige kant van het Uitvoeringsprogramma.  

3. de ambitie van het Uitvoeringsprogramma wordt breed gedragen. De teneur van de discussie 
was, dat een gebrek aan middelen op dit moment geen reden mag zijn om het ambitieniveau 
te verlagen. Regiospecifiek waren er pleidooien voor één of meer extra iconen: de Reeuwijkse 
Plassen, de Vechtstreek, de Groene Driehoek, het doortrekken van de Oude Rijnzone in het 
Utrechtse deel. Daarop is door de stuurgroep terughoudend gereageerd of met een 
uitnodiging om de projecten gereed te maken voor een volgende ronde. In de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden waren er twijfels bij de realiseerbaarheid van het icoon Natte 
As voor 2014, vanwege de onzekere financiering. 

4. er is steun voor de uitvoeringsfilosofie: centraal wat moet (met een rol voor een 
interprovinciale stuurgroep) en decentraal (in de provincies en de regio’s)  wat kan. 

5. agrariërs en gemeenten vragen om erkenning van het belang van de productielandbouw en 
het agrarisch ondernemerschap. Men verzoekt daar ook de condities voor  te bieden 
(robuuste bedrijven). De noodzaak van maatwerk bij Functie volgt Peil is nogmaals benadrukt. 
Verder is er gepleit voor een zakelijke benadering van de landbouw en voor schadeloosstelling 
als vertrek nodig is.  Een en ander heeft geleid tot een apart overleg met de LTO waarin 
afspraken zijn gemaakt over een gemeenschappelijke verklaring en is toegezegd om het 
Uitvoeringsprogramma kritisch te bezien op de landbouwpassages. 
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6. er is steun voor gebiedsgerichte uitwerking van het Uitvoeringsprogramma en voor de 
uitvoeringsfilosofie van gebiedsontwikkeling. Het uitgangspunt migratiesaldo nul staat niet ter 
discussie. Wel is er zorg dat dit zou kunnen leiden tot een nieuwe sturing op contingenten. Er 
zijn een aantal vragen gesteld die te maken hebben met nadere uitwerking: hoe wordt 
Groene Hartkwaliteit ingevuld  als randvoorwaarde voor woningbouw? En hoe voor 
bedrijfsterreinen? Voor welke woningen geldt kwaliteit als randvoorwaarde; hoe wordt 
omgegaan met bestaande plannen? Met welke  regionale samenwerkingsverbanden worden 
afspraken gemaakt? Overigens speelde dit punt nauwelijks in de Noord-Hollandse dialoog. 
Aangekondigd is dat GS van Noord-Holland recent een besluit hebben genomen over de 
voorbereidingen van een provinciale structuurvisie met bijzondere aandacht voor de 
Noordvleugel. Een opmaat hiervoor is een groen-blauwe  noordvleugelconferentie in 2007, 
waarin ook de integrale gebiedsontwikkeling voor het Noord-Hollandse deel van het Groene 
Hart met de regio besproken zal worden.vanuit het Woerdens Beraad wordt gepleit voor één 
structuurvisie voor het gehele Groene Hart. 

7. de gemeenten vragen aandacht voor de democratische legitimatie van het 
Uitvoeringsprogramma, gezien het krappe tijdsschema. Vaststelling door Provinciale Staten 
betekent niet dat daarmee het draagvlak bij de gemeenten verzekerd is. Met name in Utrecht 
was dit een issue.  

8. er is steun voor de  lobby. Een aantal keren is gepleit voor het meebetalen door de (grote) 
steden aan de recreatieve voorzieningen. De stuurgroep heeft in dit verband gewezen op het 
initiatief dat zij heeft genomen met minister Veerman richting de G4. 

 
De stuurgroep verbindt aan de dialoogronde de conclusie dat het Uitvoeringsprogramma niet 
fundamenteel ter discussie staat. Wel wil de stuurgroep op een paar punten de tekst verhelderen.  
Het betreft: 
� De passages over de landbouw; explicieter ingaan op de rol van de productielandbouw bij de 

realisatie van het ontwikkelingsperspectief van het Groene Hart;  
� De passage over gebiedsontwikkeling: benadrukken dat dit moet gebeuren met maatwerk, 

afhankelijk van de regionale opgave, en met respect voor bestaande afspraken en plannen (zo zal 
Noord Holland afspraken over gebiedsontwikkeling in haar deel van het Groene Hart onderdeel 
maken van de groenblauwe Noordvleugelconferentie). 

 


