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BETREFT: GORINCHEM NOORD
( ontwerp bestemmingsplan Groote Haar
en ontwerp bestemmingsplan Aansluiting Scheiwijk A27)

Woerden, 3 oktober 2016
Geacht bestuur,

Voor de Stichting Groene Hart is het voornemen om ruim 60 ha van het open gebied van het
Groene Hart om te zetten in 35 ha netto industrieterrein niet alleen aanleiding om onze
zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan Groote Haar kenbaar te maken. Wij plaatsen
ons kritische commentaar vooral ook in een breder kader en doen tevens een oproep om op
een vernieuwende manier inhoud te geven aan een vitaal Groene Hart.
Het Groene Hart, waarvan Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een belangrijk deel
uitmaken, is een gebied van uitzonderlijke betekenis. Niet alleen voor de inwoners ervan
maar voor de vele miljoenen Nederlanders die wonen in de stedenring om het Groene Hart.
Die betekenis komt onder meer tot uiting in een hoogwaardig woon-, werk- en
recreatieklimaat, met belangrijke economische functies, in landschappelijke schoonheid en
openheid en met grote natuurwaarden en cultuurhistorie van wereldklasse.
Dé grote opgave voor de bewoners en gebruikers van het Groene Hart is om het gebied
vitaal te houden. Dat kan alleen door een weloverwogen, verantwoorde verhouding tussen

behoud en ontwikkeling. De Stichting Groene Hart staat niet voor het Groene Hart als
museum maar voor het Groene Hart als een door miljoenen gewaardeerd gebied, waar
honderdduizenden mensen wonen, werken en recreëren. En waarbij de kernkwaliteiten
behouden en versterkt worden.
Dat vraagt met name een zorgvuldig gebruik van de ruimte, die in het bijzonder in het
westen van ons land kostbaar is. En openheid, hét kenmerk van het Groene Hart, is een
uiterst schaars goed. Wij vinden het gebruik van de nu nog open Polder Arkel voor de
ontwikkeling van het bedrijfsterrein Groote Haar onnodig en onzorgvuldig. We
onderbouwen dat in de bijlage bij deze brief.
Wanneer we alleen naar afzonderlijke stukjes van het Groene Hart blijven kijken, zullen we
per definitie niet de goede afwegingen en keuzen maken. Wij dringen er dan ook op aan om
de ontwikkelingen in Gorinchem in een breder verband te beschouwen. Juist voor een
centrumgemeente als Gorinchem past het om het voortouw in de regio te nemen en verder
te kijken dan de eigen schaduw lang is.
Wij doen een indringend beroep op u om samen met de andere gemeenten een strategische
lange termijnvisie op de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden te formuleren; liefst in een
ruimer kader van de Merwedezone / Drechtsteden en westelijk Gelderland. Er is immers niet
voor niets een duidelijke samenhang tussen regio’s in het Groene Hart. Het gaat dan niet
alleen om de ruimtelijke component, maar ook en vooral over de economische en sociaalculturele aspecten van de regio’s binnen en grenzend aan het Groene Hart.
Als dat gebeurt op een bij deze tijd passende manier, met participatie van bedrijfsleven,
burgers en maatschappelijke organisaties, levert dat zonder enige twijfel veel inspiratie en
richting op voor de ontwikkelingen op lokaal en regionaal niveau in de komende decennia.
Het sluit bovendien buitengewoon goed bij de uitdagingen die de nieuwe Omgevingswet
stelt en bij het initiatief van de drie provincies om tot een Perspectievennota Groene Hart te
komen. De op te stellen strategische visie kan dan zowel input als richtinggevend voor die
processen zijn. De Stichting Groene Hart zal graag medeverantwoordelijkheid dragen voor
zo’n aanpak en voor de resultaten ervan indien de kernkwaliteiten van het Groene Hart
daardoor duurzaam worden beschermd én ontwikkeld.
Wij roepen u op om af te zien van vaststelling van het bestemmingsplan Groote Haar om
daarmee onzorgvuldig ruimtegebruik te vermijden en gebruik te maken van de
mogelijkheden die een goed georganiseerde samenspraak over de toekomst van Gorinchem,
de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden en de aangrenzende regio’s biedt. Het Groene
Hart is dat alleszins waard.
Hoogachtend,

C. Kalden, voorzitter Stichting Groene Hart

