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Onderwerp Voortzetting van de Groene Hart

samenwerking ten behoeve van het

coalitieakkoord.

Geachte formateurs,

Het Groene Hart ligt midden in de Randstad omringd door de grote steden. De aanwezigheid van groene

ruimte, als contramal van de stedenring, is belangrijk voor de leefbaarheid en het vestigingsklimaat in
het gehele metropolitane gebied. ln 2OL7 heeft de Stuurgroep Groene Hart het Perspectief Groene Hart

2040 uitgebracht. Het Perspectief is een inspiratiedocument waarin het Groene Hart op integrale en

ontwikkelingsgerichte manier wordt benaderd. Hierbij is ingezoomd op enkele grote maatschappelijke

opgaven zoals bodemdaling en energietransit¡e. Het Perspectief Groene Hart is als bouwsteen
aangereikt aan onder andere de drie provinciale omgevingsvisies. Vanuit de Rijksoverheid is er veel

interesse in het Groene Hart. Er is in 2018 een zogenaamde 'Regiodeal bodemdaling Groene Hart'
gesloten en het Groene Hart wordt mogel'rjk een 'perspectiefgebied' in de Nationale Omgevingsvisie
(NOVI) vanwege de complexe ruimtelijke opgaven die in het gebied spelen.

Afgelopen jaren is er een bestendige samenwerking ontstaan tussen de drie Groene Hart provincies

(Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), de Groene Hart gemeenten en de betreffende
waterschappen (Rijnland, De Stichtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en de

Krimpenerwaard en Rivierenland). Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de Stuurgroep Nationaal

Landschap Groene Hart. De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart zet in op agenderen,

aanjagen, verbinden en monitoren ten behoeve van gelijkgericht beleid.

ln de komende coalitieperiode blijft de gezamenlijke aanpak van partijen voor het Groene Hart zeer

nodig. Met grote ruimtelijke uitdagingen zoals het remmen van bodemdaling, het terugdringen van de

CO2-ultstoot van het veenweidegebied, de energietransitie, de trans¡tie in de landbouw en de

verbindingen met de metropoolregio's, is het noodzakelijk dat de samenwerking blijft bestaan en verder
wordt versterkt. ln deze samenwerking kunnen maatschappelijke opgaven worden omgebogen in

kansen voor de regionale economie, recreat¡e én de ruimtelijke kwaliteit in het Groene Hart. Om kansen
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optimaal te benutten is tegenstr¡jdig beleid onwenselijk en is het streven naar gelijkgericht beleid de
u¡tdaging in de komende coalitieperiode. Wij vragen u bij deze dan ook om aandacht te besteden aan
het Groene Hart en de Groene Hart-samenwerking zoals nu vormgegeven in de Stuurgroep Groene Hart.
Een eenduidige verwoording in de coalitieakkoorden van de drie provincies zou zeer behulpzaam zijn en
een stevige basis vormen voor samenwerkafspraken. Zodat we samen een vervolg kunnen geven aan de
reeds ingeslagen gebiedsgerichte werkwijze. ln de bijlage vindt u hiervoor een tekstvoorstel.

Hoogachtend,
Namens de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart,

úç^ø-'g
Mw. A. Bom-Lemstra,
voorz¡tter Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart

Tekstvoorstel:
Wij zetten ons in voor een integrale benadering van de ruimtelijke maatschappelijke opgaven in het
Groene Hart met name op de thema's bodemdaling en energietransitie. Onze toekomstbeelden van het
Groene Hart zijn ontwikkel¡ngsgericht en inspirerend waarbij er nadrukkelijk oog is voor de
kernkwaliteiten van dit landschap en voor de bekendheid van het gebied. De samenwerking tussen de
overheden, in de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart of soortgel¡jke vorm, zetten we voort.
Extra aandachtspunt in de samenwerking is de betrokkenheid van het Rijk en de omliggende grote
steden.




