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Titel : Statenvoorstel Rapport Randstedelijke Rekernkamer Grip op het Groene Hart 

___________________________________________________________________________ 

 

De commissie Ruimte, Groen en Water heeft het statenvoorstel besproken. Vooraf gaf de 

Rekenkamer nog een korte toelichting. Zij heeft zich rekenschap gegeven van het feit dat de 

aanbevelingen uit 2009 in een veranderde context uitgevoerd moesten worden, omdat het 

Groene Hart geen nationaal landschap van het Rijk meer is. De al afgeronde behandelingen 

van het rapport in de Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben vooral tot gevolg 

gehad dat het gezien wordt als een reminder om meer aandacht aan het Groene Hart te 

besteden in het statenwerk. De aandacht was verdwenen nadat de interprovinciale 

statenwerkgroep was opgeheven, na afronding van de werkzaamheden voor de voorloper 

structuurvisie Groene Hart in 2011. 

 

Diverse fracties vroegen zich af of de conclusie “geen grip hebben op” niet te hard 

geformuleerd was op basis van het gepresenteerde feitenmateriaal. De Rekenkamer vond van 

niet, maar kon zich ook iets voorstellen bij een minder stellige formulering. Daarnaast vroeg 

men zich af of de verschillen in Groene Hartbeleid in de structuurvisies hanteerbaar zijn in de 

praktijk. 

 

Ook werden enkele vragen aan GS gesteld. De gedeputeerde gaf aan dat de stuurgroep Groene 

Hart, waarvan hij namens de provincie Utrecht deel uitmaakt, de aanbevelingen goeddeels af 

heeft gewezen mede vanwege de harde conclusie. De stuurgroep is het met die conclusie 

oneens. Het Groene Hart is van alle twintig nationale landschappen de meest intensieve vorm 

van samenwerking. Wel zegde hij toe dat GS voortaan de voortgangsrapportages zelf officieel 

zal aan bieden aan PS. Ook komt er nog een memo voor de statenbehandeling dat ingaat op 

alternatieven voor het te verdwijnen kwaliteitsteam. 

 

De voorzitter concludeerde in het kader van meer statenaandacht voor het Groene Hart dat de 

voortgangsrapportages 2012 en 2013 begin 2014 ter bespreking in de commissie worden 
geagendeerd. Ook zal bij de andere twee betrokken provincies worden nagegaan of daar behoefte 

bestaat aan een gezamenlijk werkbezoek aan het Groene Hart. 

De commissie vindt dit eigen statenvoorstel rijp voor politieke behandeling in de 

statenvergadering van 30 september. Daar zullen de fracties hun politieke oordeel geven.  

 

 

Datum: 17 september 2013  
 

Voorzitter commissie RGW 

A.H.L. Kocken 

 

Adjunctgriffier  

H. Schoen 


