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Inleiding 
In het Coalitieakkoord is opgenomen dat het Uitvoeringsprogramma Groene Hart met haar projecten 
als onderdeel van de Agenda Vitaal Platteland vanaf 2008 zal worden opgepakt en uitgewerkt. Het 
Uitvoeringsprogramma wordt sinds 2004 gefaciliteerd door een Programmabureau, dat zetelt in ons 
provinciehuis. Dit bureau voert tevens enkele Groene Hart-brede projecten uit. De formele afspraken 
over de financiering hiervan door de drie Groene Hart-provincies lopen echter tot 1 juli 2007. Om het 
Programmabureau ook na 1 juli 2007 te continueren en de uitvoering van haar interprovinciale 
projecten mogelijk te maken, is extra financiering (ten opzichte van het beschikbare budget) voor de 
tweede helft van 2007 nodig. Verder geldt dat er na 1 juli 2007 voor het Programmabureau een nieuwe 
directeur moet worden benoemd. Gelet op de continuïteit is het financieringsbesluit (mede met het oog 
op de werving) al op dit moment aan de orde. 
 
Dit besluit loopt vooruit op de besluitvorming door PS over de Agenda Vitaal Platteland, die wordt 
geagendeerd direct na de zomer van 2007. Voor 2007 zijn in het Coalitieakkoord echter geen middelen 
voor het AVP opgenomen 
 
In de andere provincies vindt over de financiering van het programmabureau voor het 
Uitvoeringsprogramma Groene Hart parallel besluitvorming plaats. GS van Zuid-Holland hebben 
hierover al positief besloten (mei 2007). Zowel Noord-Holland en Zuid-Holland voorzien 
besluitvorming in de Staten vóór de zomer. 
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Ontwerp-besluit 

Besluit van 2 juli 2007 tot Financiering Uitvoeringsprogramma Groene Hart 
 
Provinciale staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 22 mei 2007, dienstREG/sector RLU, nummer 
2007reg000954i; 
 
Gelezen de Overdrachtsbrief aan de Collegeonderhandelaars van de Stuurgroep Groene Hart van 23 
maart 2007, en het bijbehorende Overdrachtsdocument van de Stuurgroep Groene Hart 
 
Besluiten:  
 
1. Voor 2007 € 235.000 beschikbaar te stellen als bijdrage aan het werkbudget (voor interprovinciale 

projecten), formatie van het Programmabureau Groene Hart en voor de provinciale 
programmamanager, ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen;  

2. Voor 2008 t/m 2011 resp. € 235.000 voor 2008, en € 615.000 voor de jaren 2009 t/m 2011 
beschikbaar te stellen uit de middelen die voor het AVP beschikbaar komen d.m.v. het 
Coalitieakkoord 2008-2011, en daarvoor het bestedingsvoorstel af te wachten. 

 

voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
De Stuurgroep Groene Hart van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland, heeft ruim 
twee jaar intensief gewerkt aan versterking van het Groene Hart. Het resultaat is het eind 2006 door PS 
vastgestelde Uitvoeringsprogramma 2007-2013 ‘Het Groene Hart, icoon van Nederland’. De regierol 
van de provincies voor het Groene Hart is daarmee tot ontwikkeling gebracht en er zijn diverse 
projecten op de rit gezet die in de komende collegeperiode doorgang moeten vinden. Er is thans brede 
steun voor het Groene Hart en de realisatie van het uitvoeringsprogramma. Verder zijn er 
ontwikkelingen in de Randstad die nieuwe kansen voor het Groene Hart kunnen worden. Dat gaat niet 
vanzelf, stelt de Stuurgroep Groene Hart. Zij heeft daarom in maart 2007 de onderhandelaars voor de 
nieuwe Colleges gevraagd om aandacht, door middel van een overdrachtsbrief en een 
overdrachtsdocument (zie bijlagen).  
 
In deze overdrachtsstukken is aangegeven wat er de komende periode uitgevoerd gaat worden in het 
Groene Hart. De organisatie, uitvoering en financiering van de Utrechtse gebiedsiconen en andere 
gebiedsprojecten binnen het Uitvoeringsprogramma Groene Hart vindt plaats in het kader van de 
Agenda Vitaal Platteland. Het ‘Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013’ (door u in december 
2006 vastgesteld) wordt gefaciliteerd door een klein, maar krachtdadig Programmabureau. Dit bureau 
voert tevens enkele (Groene Hart-brede) projecten uit het Uitvoeringsprogramma uit. De formele 
afspraken over de financiering hiervan door de drie Groene Hart-provincies lopen tot 1 juli 2007. Om 
het Programmabureau ook na 1 juli 2007 te continueren en de uitvoering van haar projecten mogelijk 
te maken, is een vervolg van de financiering nodig vanuit de drie Groene Hart-provincies.  
Ook de andere provincies willen hun bijdrage aan het Programmabureau en de programmamanager 
leveren. Dit gebeurt volgens de vaste verdeelsleutel Utrecht 40%, Zuid-Holland 40%, Noord-Holland 
20%. Voor de provincie Utrecht vraagt de continuering van deze inzet in het Groene Hart voor 2007 
en 2008 (additioneel t.o.v. de huidige begroting) € 235.000 per jaar, en voor de jaren 2009 t/m 2011 € 
615.000 per jaar. In 2007 zijn in het Coalitieakkoord geen middelen voor het AVP opgenomen. 
Daarom is het voorstel om voor het programmabureau en haar projecten in 2007 voor een andere 
financieringsoplossing te kiezen, en dit daarna binnen het AVP te regelen.  
 

Wettelijke grondslag 
Artikel 193 Provinciewet (begrotingswijziging) 
 
Beoogd effect 
Continuering van de inzet t.b.v. de regierol van de Stuurgroep voor het Groene Hart en (start van de) 
uitvoering van Groene Hart-brede projecten binnen de gemeenschappelijke aanpak in het Groene Hart, 
ter realisering van het Uitvoeringsprogramma Groene Hart in de jaren 2007 t/m 2011. 
 
Argumenten 
In de aanloop naar dit Uitvoeringsprogramma is het Programmabureau in opdracht van de drie 
provincies al drie jaar actief, onder leiding van de Stuurgroep Groene Hart. De afspraken over de 
financiering hiervan lopen tot 1 juli 2007omdat deze waren verbonden aan de ontwikkelfase van het 
Uitvoeringsprogramma. Om het Programmabureau ook na 1 juli 2007 te continueren is een vervolg 
van de financiering nodig. De ervaring van de afgelopen twee jaar heeft geleerd dat de  inzet en 
capaciteit van dit bureau nodig is. Na 1 juli 2007 moet er voor het Programmabureau een nieuwe 
directeur worden benoemd, waardoor het financieringsbesluit (met het oog op de werving) al op dit 
moment aan de orde is. 
 
Kanttekeningen 
Indien de middelen niet beschikbaar komen kan het Programmabureau niet in stand blijven en komt de 
uitvoering van Groene Hart-brede projecten, onder meer Kwaliteitsatlas, Merk en Marketing, en de 
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monitoring van het Uitvoeringsprogramma tot stilstand. Bovendien kan er dan geen nieuwe directeur 
worden geworven. 
Omdat in 2007 in het Coalitieakkoord geen middelen voor het AVP zijn opgenomen, en gegeven de 
urgentie van de voortgang is het voorstel om voor 2007 een andere oplossing te kiezen.  
 
Financiën 
De gezamenlijke kosten van de drie provincies bedragen per jaar 5 fte Programmabureau, 0,6 fte 
programmamanager per provincie, en € 750.000 aan middelen voor de uitvoering van taken en 
projecten. Vanaf 1 juli 2007 is dit dus een nieuwe begroting, verbonden aan het 
Uitvoeringsprogramma Groene Hart, waarbij de aanvullende kosten zijn terug te voeren op extra inzet 
op de uitvoering van enkele Groene Hart-brede projecten en personeel. De bijdrage van de provincie 
Utrecht is daarmee berekend op € 615.000 per jaar (zie bijlage 3). In 2007 en 2008 is voor het 
Uitvoeringsprogramma Groene Hart € 380.000 per jaar beschikbaar op de provinciale begroting. Dat 
betekent een benodigde aanvulling in 2007 en 2008 van € 235.000 per jaar.  
 
Realisatie 
Het Programmabureau zal vanaf 1 juli 2007 de werkzaamheden (waarvoor wij nu de middelen vragen) 
die zijn vermeld in de overdrachtsbrief en het overdrachtsdocument vervolgen, danwel opstarten. 
 
Juridisch 
Dit voorstel dient ter verkrijging van middelen voor de financiering van bemensing van en uitvoering 
door een namens de drie Groene Hart-provincies ingesteld Programmabureau, ten dienste van de 
Stuurgroep Groene Hart, en kent daarom geen bijzondere juridische aspecten. De middelen komen ten 
goede aan de provincie(s) zelf en aan door de provincie(s) ingehuurde medewerkers/directie van het 
Programmabureau. 
Bij bestuurlijk besluit (instemming met Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma Groene Hart; ‘Drie 
provincies; één initiatief’, GS 1 juni 2004) en in de daarop aansluitende bestuurlijke 
intentieovereenkomst (24 juni 2004), is de gezamenlijke regie van de drie provincies voor het Groene 
Hart vastgelegd. Tevens is besloten kosten voor de organisatie daarvan (door een Programmabureau, 
van en door de provincies) gezamenlijk te dragen. 
 
Europa 
Er is geen sprake van Europees rechtelijke aspecten of risico’s. 
 
Communicatie 
De Utrechtse communicatieadviseur is betrokken bij het gezamenlijke communicatie- en lobbytraject 
voor het Uitvoeringsprogramma Groene Hart. 
 
Bijlagen 
1. Overdrachtsbrief Stuurgroep Groene Hart 
2. Overdrachtsdocument Groene Hart 
3. Bijlage bij overdrachtsdocument Groene Hart: uitwerking begroting en taakverdeling 
 

Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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