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Perspectief Groene Hart 

 

Gestart werd met een korte toelichting door de PCL over het door haar uitgebrachte advies. Hoofdlijn is dat de 

PCL het Perspectief te weinig concreet vindt, er onvoldoende keuzes worden gemaakt en dat het ook te veel 

wordt bezien vanuit het gebied zelf. Er zou meer aandacht moeten zijn voor de waarde van het Groene Hart, als 

onderdeel van de Randstadmetropool,  voor de in- en omliggende grote gemeenten. Ook is het zaak de 

merknaam Groene Hart te koesteren. 

De commissie ging in meerderheid mee met hetgeen de PCL in haar advies naar voren bracht en zou graag zien 

dat de opmerkingen in  het Perspectief verwerkt zouden worden, c.q. zouden leiden tot een aanscherping van het 

Perspectief. Probleem is dat het Perspectief geen eigen provinciaal product is, maar een afgerond product van de 

Stuurgroep Groene Hart.  Het Perspectief wordt nog in P3-verband besproken. Afhankelijk daarvan kunnen de 

staten veranderingen voorstellen. Er ontspon zich een discussie over de tem “bouwsteen’. Betreft het hier een 

voldragen stuk dat ingepast kan worden in de Omgevingsvisie, of is het een stuk waarin denkrichtingen staan die 

bij de ontwikkeling van de  Omgevingsvisie worden meegenomen? Het verzoek van RGW is om hier in de Ad 

hoc commissie Omgevingsvisie verder over te spreken. In zijn huidige vorm vindt een meerderheid van de 

commissie het perspectief maar beperkt tot niet bruikbaar als harde bouwsteen voor de Omgevingsvisie. 

 

Meer inhoudelijk werd er over het perspectief nog gevraagd naar een betere zondering van het gebied, met 

daarbij bepalen wat je waar toe wilt staan. Bodemdaling en hoe daarmee om te gaan wordt als een zeer 

belangrijk aspect gezien. 

De gedeputeerde gaf aan blij te zijn dat er een Perspectief ligt, maar erkende tegelijkertijd dat er spanningsvelden 

zijn waar nog nader op moet worden ingegaan. Zij wijst er op dat er nog veel bronmateriaal beschikbaar is, dat 

als onderlegger voor het Perspectief heeft gediend. Daarnaast is het zo dat er bij het opstellen van de 

Omgevingsvisie nog keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. 

In overleg met de gedeputeerde wordt besloten om de behandeling van het Perspectief uit te stellen tot PS van 6 

november 2017, zodat er voldoende tijd is om alle opmerkingen, inclusief de resultaten van de bespreking in P3-

veband, mee te kunnen nemen. 

 

In de commissievergadering van 30 oktober 2017 zijn de in Noord- en Zuid-Holland aangenomen 

amendementen besproken. De conclusie was dat het Noord-Hollandse amendement iets toekomstgerichter is en 

daarmee meer aanspreekt. De fractie van de SP zal een voorzet doen voor een amendement in PS van 6 

november 2017. Met betrekking tot de discussie over de term bouwsteen, waarover in de adhoc cie 

omgevingswet gesproken is, zal de gedeputeerde mogelijk nog met een kort memo komen. Vanuit GS werd 

aangegeven dat het perspectief als een inspiratiebron moet worden gezien. 
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