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Advies van de commissie:
De commissie heeft uitgebreid gesproken over het statenvoorstel Voorloper structuurvisie Groene Hart, dat is
voorbereid door de interprovinciale stuurgroep waarin ook Noord Holland en Zuid Holland zitting hebben.
Gedeputeerde Krol gaf vooraf aan dat de betrokken Ministers positief waren over het resultaat en hechten aan
verankering ter gelegener tijd in de provinciale structuurvisies. De commissie was over het algemeen ook
positief over de Voorloper. De commissie had waardering voor het feit dat consensus tussen drie provincies was
bereikt en voor de rol die de interprovinciale werkgroep hierbij heeft gespeeld.
Breed leefden er wel vragen over de precieze status en de verhouding tot de huidige structuurvisie van de
provincie Utrecht. De gedeputeerde zegde toe hier nader schriftelijk op terug te komen (zie tekst hieronder).
Bijzondere punten van aandacht waren verder:
-het belang van de nadere uitwerking van de kwaliteitsatlas voor het borgen van de inhoud van de voorloper;
-de precieze invulling van het begrip metropolitane landschappen, meerdere fracties blijven dit een diffuus thema
vinden;
-de inzet van het RO instrumentarium en de eventuele instelling van een Groene Hartfonds;
- de verhouding tussen migratiesaldo nul bij woningbouw en de rode contouren uit de eigen structuurvisie,
meerdere fracties gaven aan af te willen van het rijksbeleid rond migratiesaldo nul;
-het oplossen van de spanning tussen een robuust watersysteem en een vitale landbouw;
-de vraag in hoeverre de Voorloper kantorenlokaties in het Groene Hart toestaat, en de aanleg en herstructurering
van bedrijventerreinen reguleert;
-de vraag of de voorgestelde transformatiezones in met name Ouderijn zone en bij Vianen voldoende van
voorwaarden zijn voorzien.
Sommige fracties gaven aan eventueel op een enkel punten een statenuitspraak te overwegen.
Met in achtneming van het bovenstaande acht de commissie het statenvoorstel voldoende voorbereid voor
verdere behandeling in PS.
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Aanvullende informatie zoals toegezegd door gedeputeerde de heer Krol bij de
commissiebehandeling
Wat zijn de consequenties van het vaststellen van de Voorloper?
Met vaststelling door uw Staten van deze Voorloper Groene Hart als gezamenlijk belangrijke bouwsteen voor de
in de toekomst op te stellen provinciale structuurvisies, spreekt u een voornemen uit. Dit voornemen is nauw
verbonden met een vergelijkbaar voornemen dat door PS-Zuid-Holland en PS-Noord-Holland wordt
uitgesproken. Uw voornemen houdt in dat u aangeeft om bij het formuleren van beleid voor het Nationaal
landschap Groene Hart het gezamenlijke beleid uit de Voorloper als vertrekpunt neemt. Dit speelt uiteraard bij
het opstellen van een PSV in de toekomst. Bij het opstellen van het concept-Waterplan is al rekening gehouden
met de Voorloper.
De intentie is uiteraard de Voorloper zoveel mogelijk te volgen. De status bouwsteen biedt echter ruimte om als
daartoe dringende redenen zijn er –gemotiveerd- van af te wijken.
Heeft de Voorloper ook gevolgen voor het Streekplan?
De kaderstelling in het huidige Streekplan 2005-2015 is uiteraard nog steeds leidend. De Voorloper Groene Hart
overruled deze niet. De toepassing van het streekplan zal uiteraard zoveel mogelijk plaatsvinden in de geest van
de Voorloper. Als er spanning bestaat tussen het streekplan en de Voorloper dan is het aan PS om al dan niet de
door toepassing van een (onderwerp specifieke) provinciale structuurvisie ruimte te creëren voor de Voorloper.
Als PS dit niet willen zal dit uiteraard goed gemotiveerd moeten worden.
Streekplan en Voorloper stroken op veel punten met elkaar, dus bovengenoemde procedures zullen slechts bij
hoge uitzondering noodzakelijk zijn. Dit is bovendien niet meer aan de orde zodra uw Staten als nieuw
beleidskader een integrale Provinciale Structuurvisie hebben vastgesteld waarin de Voorloper als gezamenlijk
belangrijke bouwsteen voor de in de toekomst op te stellen provinciale structuurvisies is afgewogen in
samenhang met andere bouwstenen.

