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Aan Provinciale Staten,
Inleiding
In het Nationaal Landschap Groene Hart werken de drie provincies Zuid-Holland, NoordHolland en Utrecht samen met regionale overheden, maatschappelijke organisaties en het rijk
aan de ontwikkeling van dit Nationale Landschap. Hiertoe hebben de Provinciale Staten van
de drie provincies het Uitvoeringsprogramma Groene Hart 2007-2013 vastgesteld. Met het
rijk is eind 2007 afgesproken dat de provincies gezamenlijk, vooruitlopend op de provinciale
structuurvisies, een Voorloper Groene Hart opstellen. Dit om invulling te geven aan de
integrale Groene Hart brede aanpak van ruimtelijke ontwikkelingen die de (rijks) Nota
Ruimte verlangt. Ook is in de Nota Ruimte aangegeven, dat de provincies verantwoordelijk
zijn voor de nadere uitwerking van het beleid.
Ten behoeve van de Voorloper hebben de colleges van Noord- en Zuid-Holland en Utrecht in
november 2007 een Plan van Aanpak vastgesteld. De Voorloper maakt het mogelijk dat de
drie provincies het Groene Hartbeleid op dezelfde wijze in de provinciale structuurvisies
sturen en uitwerken. Het is daarmee een gezamenlijke belangrijke bouwsteen voor die
provinciale structuurvisies, ze is kaderstellend en geeft richting. De Stuurgroep Groene Hart is
de opdrachtgever, namens de colleges van GS. In juni hebben de colleges van GS de concept
Voorloper Groene Hart ter kennisgeving aangenomen en vrijgegeven voor verzending aan en
overleg met de Groene Hartpartners. Ook is de Voorloper aangeboden aan de G4 en het rijk.
Er is een 29-tal reacties ingediend, inclusief schriftelijke reacties van de organisaties met wie
overleg is gevoerd.. Met de Nota van Beantwoording zijn die reacties door de Stuurgroep
Groene Hart beantwoord en heeft de Stuurgroep aangegeven welke reacties tot aanpassing
van de concept Voorloper hebben geleid. In de Voorloper wordt ook ingespeeld op Randstad
2040 (structuurvisie van het rijk) en de Randstad Urgentprojecten die een relatie hebben met
de iconen uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart. De icoonprojecten hebben een hoge
prioriteit bij de uitvoering. Ze zijn essentieel voor het Groene Hart-beleid, ze hebben een
voorbeeld- of aanjaagfunctie voor het hele Groene Hart en zijn in uitvoering of kennen een
reëel perspectief daarop. Ze moeten daarom ook worden meegenomen in de provinciale
structuurvisies.
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Voorgeschiedenis
Gedeputeerde Staten hebben op 20 november 2007 het Plan van aanpak voor de Voorloper
behandeld. Dit plan van aanpak is ter kennisname aan Provinciale Staten verstuurd. Gedeputeerde Staten hebben op 24 juni 2008 de concept Voorloper ter kennisgeving aangenomen en
vrijgegeven voor overleg met de Groene Hart partners.
Provinciale Staten zijn tijdens het traject van opstellen van de Voorloper betrokken via een
interprovinciale Statenwerkgroep.
Essentie / samenvatting
Het Nationaal Landschap Groene Hart ligt in drie provincies, naast Utrecht ook in Noord- en
Zuid-Holland. De drie provincies willen eenduidig sturen in het Groene Hart met als doel de
kernkwaliteiten van het Groene Hart te behouden en verder te ontwikkelen. Om dit mogelijk
te maken hebben de provincies gezamenlijk een Voorloper Groene Hart opgesteld als gezamenlijke belangrijke bouwsteen voor de provinciale structuurvisies.
Meetbaar / beoogd beleidseffect

Met de Voorloper Groene Hart kunnen de drie Groene Hartprovincies, na verwerking in hun
provinciale beleid, eenduidiger sturen in het Groene Hart.
De Voorloper vormt na vaststelling een bouwsteen voor de in de toekomst op te stellen nieuwe provinciale structuurvisie.
Met de Voorloper geven de provincies ook een eenduidig signaal af richting het rijk dat zij
hun verantwoordelijkheid nemen in het Groene Hart en hun rol gezamenlijk oppakken.
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid
Niet alle beleidsaspecten komen in de Voorloper Groene Hart aan de orde. De Voorloper beperkt zich namelijk tot de ruimtelijke aspecten waarvoor eenduidig beleid van de drie provincies een vereiste is voor het behoud van de bijzondere kwaliteiten van het Groene Hart. De
Voorloper biedt daarmee een casco voor het totale ruimtelijke beleid. Binnen dat casco kunnen de provincies het beleid zelf verder inkleuren in de provinciale structuurvisies. De Voorloper Groene Hart geeft dus enkel de hoofdlijnen van beleid op die onderwerpen en gebieden
die interprovinciale afstemming behoeven. Het gaat om de kernkwaliteiten van het landschap,
bodemdaling, waterbeheer, landbouw, natuurontwikkeling, wonen, werken en stad-landrelaties. Voor deze onderwerpen wordt interprovinciaal beleid tot 2020 voorgenomen met een
doorkijk naar 2040 (visiegedeelte van de Voorloper).
Het voorgenomen beleid in de Voorloper staat op hoofdlijnen de uitvoering van het Streekplan Utrecht 2005-2015 niet in de weg en is niet strijdig te zijn met de gedachten voor de langere termijn die ontwikkeld zijn en worden binnen de provincie Utrecht.
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Bijlagen
o Voorloper Groene Hart (reeds in uw bezit)
o Nota van Beantwoording (reeds in uw bezit)
Gedeputeerde Staten,

voorzitter,

R.C. Robbertsen

secretaris,

Drs. H.H. Sietsma
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Besluit

Besluit Provinciale Staten van Utrecht van 23 februari 2009
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 2 december 2008, afdeling Ruimte (PRO), nummer
2008INT232900;
Gelezen de Voorloper Groene Hart;

Besluiten:

De Voorloper Groene Hart vast te stellen als gezamenlijke belangrijke bouwsteen voor de in
de toekomst op te stellen provinciale structuurvisies.

voorzitter,

griffier,

