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OndeNery
ONDER EMBARGO Rapport 'Grip op het Groene Hart'

Geactrte leden van Provinciale Staten.

Het Groene Hart vormt voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland een
gecompliceerd beleidsterrein. Niet alleen vanwege de samenwerking met veel andere partiien,
waaronder het Rijk ên gemeenten, maar ook vanwege de soms lastige aÍwegingen tussen
biivoorbeeld het bouwen van woningen en aanleggen van bedrijventerreinen enerzijds ên het
openhouden van het gèbied anderzijds. In het verleden zijn daarom al meerdere onderzoeken
uitgevoerd naar het beleid omtrent hêt Groene Hart.

De Randstêdelïkê Rekenkamer heeft in maart 2009 het rapport'Het Groene Hart - Een
haalbare kaart?' gepubliceêrd. Voor dit vervolgonderzoek is gekozen om na tê gaan wat er
sinds de publicatiê van het onderzoek is gebeurd en of het provinciaal bestuur op het
onderzochte thema is verbeterd.

Hierbij bieden wij u ondêr embargo tot maandag 19 augustus 2013 - 9:00 uur ons rapport 'Grip

op het Groene Hart'aan. Tevens is de gebruikelijke 5-minutenvêrsie bi.igevoegd, waarmee u in
kort bestek kennis kunt nemen van de essentie van het rapport. Naar aanleiding van de
recente evaluatie van de Rêkenkamer brengen wij nu geen separaat pêrsbericht uit.

Wij hopen dat onzê bevindingên de provincie meer inzicht gêven in de opvolging van de in
2009 overgenomen aanbevelingen uit het vorige onderzoek en de huidige vormgeving en
uitwerking van hêt Groene Hart-belêid. Tevens hopen wij dat de aanbevelingen de provincie
onderstêunen bij de verdere inhoudelilkê uitwerking van hêt gezamenlijke Groene Hart-beleid
en de verbêtering van de sturing op het Groene Hart-bêleid. Desgewenst zijn wil graag bereid
onze bevindingen mondeling te komen toelichten dan wel een presentatie over de
onderzoeksresultatên te verzorgên.

VanaÍ 19 augustus zijn de stukken ook te vinden op onze website gwwJênllglCdgllilC:
rekenkamer.nl. Wij verzoeken u vriendelijk de stukken tot deze datum vertrouwelijk te
behandelen.
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