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BIJLAGE Bestuursovereenkomst Groene Hart 

Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Samen met waterschappen, gemeenten, de provincies Noord- en Zuid-Holland en het Rijk werkt de provincie 
Utrecht aan complexe en urgente opgaven in het Groene Hart. In februari 2021 heeft het Rijk het Groene Hart op 
grond van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aangewezen als NOVI-gebied. Ter bekrachtiging van deze 
samenwerking is een bestuursovereenkomst ondertekend door de samenwerkende overheden. 
 
Inleiding: 
Het Groene Hart is een waardevol landschap en heeft een eigen identiteit. Het is een gebied waar volop wordt 
gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Tegelijkertijd staat het Groene Hart voor grote, complexe en urgente opgaven die 
vragen om ruimte en om integrale oplossingen, zoals het afremmen van de bodemdaling, reductie van stikstof en 
CO2-emissies, de transitieopgave voor de landbouw, natuur en energie, en de vitaliteit van steden en dorpen. Deze 
opgaven oefenen druk uit op de ruimte en kwaliteit van de leefomgeving in het Groene Hart. 
 
NOVI-gebied 
De opgaven in het Groene Hart zijn provinciegrensoverstijgend en ook van nationaal belang. Een meerjarige 
samenwerking tussen alle overheden, maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven is noodzakelijk om de 
opgaven het hoofd te bieden en kansen te benutten. Om als één overheid het gebied in samenhang te ontwikkelen, 
is het Groene Hart in 2021 door het kabinet benoemd als NOVI-gebied. Dit biedt voor betrokken overheden in het 
gebied kansen om gezamenlijk tot oplossingen te komen voor complexe en urgente vraagstukken, door van elkaar 
te leren, het goede bestuurlijke gesprek aan te gaan en gezamenlijk opgave-gestuurd te gaan werken. De 
aanwijzing tot NOVI-gebied leidt tot een nauwere samenwerking met het Rijk, beschikbaarheid van kennis en 
expertise en het maken van een gezamenlijke (investerings)agenda voor het gebied.  
 
Bestuursovereenkomst 
De verschillende overheden in het Groene Hart werken al decennia samen. Maar met de ambities van het NOVI-
traject om in samenhang en integraal de complexe opgaven binnen het Groene Hart ter hand te nemen is er meer 
nodig. De bestuurders in het Bestuurlijk Platform Groene Hart zijn van mening dat de samenwerking nog verder 
geïntensiveerd moet worden en dat hiervoor afspraken nodig zijn. Daarom sluiten de samenwerkende overheden 
een bestuursovereenkomst. De bestuursovereenkomst bekrachtigt de afspraken die gemaakt zijn over de aanpak 
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van de opgaven in het NOVI-gebied en geeft duidelijkheid over de onderlinge rolverdeling en taakopvatting. 
Daarnaast onderstreept de overeenkomst de integraliteit van de onderwerpen en samenwerking als één overheid in 
het Groene Hart. Een beoogde meerwaarde is het ontwikkelen van een toekomstbestendig Groene Hart met een 
eigen identiteit als woon-, werk- en leefgebied. De afspraken gaan in op de urgentie (het hart van Holland onder 
zeeniveau) van het Groene Hart en het ontwikkelingsgericht werken (niet de vraag of het Groene Hart verandert, 
maar hoe). Het draait om een nieuwe manier van (bestuurlijk) samenwerken, waarbij bestaande bevoegdheden, wet- 
en regelgeving in stand blijven. 
 
Ons college heeft op 30 november 2021 besloten tot het aangaan van de bestuursovereenkomst Groene Hart en 
gedeputeerde Van Essen gemandateerd tot het ondertekenen van de bestuursovereenkomst. De opgaven in het 
Groene Hart spelen ook in onze provincie en sluiten aan bij onze provinciale beleidsdoelen en ambities. Met de NOVI-
samenwerking wordt de integrale, ruimtelijk samenhangende aanpak van deze opgaven versterkt.  
 
Op 19 mei 2022 is de bestuursovereenkomst ondertekend door het Rijk, de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland 
en Utrecht, waterschappen en gemeenten. Door de bestuursovereenkomst Groene Hart te ondertekenen, geven wij 
aan recht te willen doen aan de identiteit van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en 
spreekt ons college uit om, op basis van gelijkwaardigheid en partnerschap, samen met de medeoverheden aan de 
opgaven en kwaliteiten in het Groene Hart te willen werken. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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