Nieuwsbrief Donateurs januari 2019
VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
We willen graag veel activiteiten in en over het Groene Hart organiseren. Zoals bekend doen we
dat vrijwel uitsluitend met vrijwilligers. Onze huidige capaciteit is niet voldoende om inhoud te
geven aan onze plannen; we lopen we tegen een capaciteitsprobleem op. Daarom zijn we op zoek
naar vrijwilligers die ons structureel of incidenteel willen helpen. Structureel kunt u denken aan
lidmaatschap van de groep die zorgt voor onze communicatie via website, social media en Groene
Flits of van het Kwaliteitsteam. Incidenteel zou zijn deelname aan een werkgroep over een
specifiek onderwerp of het organiseren van een bijeenkomst. We willen de groei van ons aantal
vrijwilligers geleidelijk laten verlopen, zodat mensen die zich aanmelden ook direct een plek
kunnen krijgen. We zullen er dus voortdurend mee bezig zijn.
We brengen u met deze nieuwsbrief op de hoogte van het overzicht van de activiteiten waarvoor
we extra inzet voorzien en zullen wellicht ook onze donateurs over deze problematiek apart
benaderen.

Positionering van de Stichting
We hebben het afgelopen halfjaar stevig
gediscussieerd over de positionering van de
Stichting. Op welke manier zijn we het meest
effectief voor behoud en ontwikkeling van de

kernkwaliteiten van het Groene Hart, was de
centrale vraag daarbij. Zijn we vooral een
club die promotie en marketing rond het
Groene Hart wil doen, houden we lokale en
regionale ontwikkelingen in de gaten en
stappen we dan in procedures, hoe helpen

we onze achterban het best, enzovoort. We
hebben daarbij goed gekeken naar de
ontwikkelingen in onze omgeving en naar de
limiterende (financiële) mogelijkheden van de
Stichting.
Kort samengevat is onze conclusie, dat er
eigenlijk buiten onze Stichting geen
organisaties zijn die zich het lot van het
Groene Hart als geheel aantrekken. Er is
veel activiteit en energie op de onderdelen
van het Groene Hart, maar niet op de
samenhang ervan. De Stichting Groene Hart
werkt vanuit de overtuiging dat het geheel
meer is dan de som der delen. We zien dan
het Groene Hart niet als een strak omlijnd
gebied waarbinnen eenheid van beleid en
opvattingen geldt, maar veeleer als een
cluster van gebieden, die aan elkaar deels
raken maar in alle gevallen
gemeenschappelijke thema’s kennen.
Eenheid in verscheidenheid en geen
eenheidsworst.
De Stichting Groene Hart heeft de ambitie
om in de ontwikkeling van de visie op de
betekenis van het Groene Hart een
belangrijke rol te vervullen. We willen de
komende jaren verbinden, agenderen,
inspireren en organiseren.
Programma
SGH wil een samenhangend cluster van
activiteiten ontwikkelen, bestaande uit fysieke
ontmoetingen (conferenties, symposia,
expertmeetings e.d.) over het Groene Hart en
bepalende thema’s erbinnen en regelmatige
(digitale) informatievoorziening in de vorm
van nieuwsbrief, website en social media.

Kwaliteitsteam
Bij die activiteiten zal ons kwaliteitsteam een
belangrijke rol spelen. We hebben de
afgelopen tijd overlegd hoe we de kwaliteiten
van het team en de leden ervan optimaal

Aan de recent vernieuwde website
(www.groenehart.info) wordt een digitaal
discussieplatform gekoppeld. Voorts willen
we tenminste twee maal per jaar een
inspirerend blad uitgeven.
Het blad gaat over de thema’s die van belang
zijn in het denken over de toekomst van het
Groene Hart zoals landschapsontwikkeling,
economie, bodemdaling, cultuur, woon- en
werkklimaat, Groene Hart en Grote Steden.
Het blad zal over die onderwerpen essays
publiceren van gezaghebbende auteurs,
maar ook interviews en verslagen van
debatten van inwoners, organisaties en
ondernemers uit het Groene Hart. De horizon
is steeds zo’n 20 jaar. De publicatie wordt
één keer per jaar verbonden met een Groene
Hart-brede conferentie over hetzelfde thema.
We willen zoveel mogelijk vraag-gestuurd
werken vanuit alle actoren in het Groene Hart
en omgeving. Het openbaar bestuur heeft
lang centraal gestaan in behoud en
ontwikkeling van het Groene Hart. Die rol zal
belangrijk blijven maar
ondernemers(organisaties) en
maatschappelijke organisaties zullen ook een
belangrijker plaats innemen.
Waar het gesprek over lastige problemen
wordt vermeden, zullen we dat zelf
agenderen. Bij de ontmoetingen gaat het er
niet om de opvattingen van SGH over het
voetlicht te brengen en anderen te overtuigen
van de juistheid ervan. We zullen uiteraard
inhoudelijk positie nemen maar steeds met
het oogmerk om partner in het gesprek te
zijn.

benutten in de bevordering van de dialoog
over behoud en ontwikkeling van de
kernkwaliteiten van het Groene Hart. Tevens
hebben we gesproken over versterking van
het team door nieuwe vrijwilligers. Recent

heeft Bert Vermeij zich bereid verklaard daar
de komende tijd aan mee te werken. Bert is
raadslid en wethouder geweest en
gemotiveerd om met het team na te denken
over benutten van instrumenten voor
kwaliteitsbehoud en ontwikkeling in het
Groene Hart.

een herschreven plan. Dat geeft een heldere
plek aan de recente keuzes van het bestuur.
We doen dat omdat we onze energie vooral
willen richten op het organiseren en voeden
van het debat over de kernkwaliteiten van het
Groene Hart. We willen ons daarbij focussen
op grote issues als woningbouw,
bodemdaling en de energietransitie. We
willen dat doen door het gesprek, de dialoog
zo op te starten dat, bij de uiteindelijke
besluitvorming rekening houdend met de
kernwaarden van het Groene Hart, besluiten
worden genomen over de uitvoering.

Herijking Beleidsplan 2017/2020
Ons huidige beleidsplan hebben we
opgesteld in 2016. Als je nu terugkijkt, is er
veel veranderd in en om de Stichting. We
hebben ervoor gekozen om een aanvulling
van het beleidsplan te maken in plaats van
Samenstelling Algemeen en Dagelijks
Bestuur
Door het terugtreden uit het DB van de heren
Theo Vogelzang en Kees van de Rotte waren
vacatures ontstaan. Theo treedt terug uit het
DB maar blijft AB lid, Kees treedt ook terug
uit het AB. Op eigen verzoek vanwege
persoonlijke omstandigheden is
teruggetreden uit het AB de heer Huug
Hagoort en vanuit Struinen en Vorssen is
aangegeven dat een plaats in het AB niet
noodzakelijk wordt geacht. Zij blijven evenwel
agenda-lid.

Theo Vogelzang, Foto: Sjaak Loef

In een deel van de vacatures is inmiddels
voorzien. Twee leden van onze Raad van
Advies mevrouw Annelies van Egmond uit
Leerbroek en mevrouw Annemiek Roessen
uit Utrecht zijn lid geworden van het AB en
gekozen tot lid van het DB.
In het AB hebben we, met de Raad van
Advies, de conclusie getrokken dat we de
kennis en deskundigheid van de (leden van)
de Raad onvoldoende hebben benut. We
gaan begin volgend jaar in gesprek om dat in
2019 anders te laten verlopen.

`

Kees van de Rotte, Foto: Sjaak Loef

Website in nieuw jasje, Groene Flits
aangepast
Enige tijd geleden hebben we een onderzoek
gedaan onder de lezers van de Groene Flits
en hebben we kritisch gekeken naar onze
website. We hebben besloten om onze
website een geheel nieuwe jas te geven;
deze is eind 2018opgeleverd en momenteel
in de nieuwe vorm en inhoud te bekijken via
www.groenehart.info
Op basis van het lezersonderzoek komen we
het komend jaar met een Groene Flits die
eens per 14 dagen verschijnt (en in de
vakanties wat minder). Ook hebben we het
aantal categorieën aangepast en willen we
meer met eigen meningen en evenwichtiger
uit alle delen van het Groene Hart met
informatie komen. Voor zover het gaat om
informatie en nieuws zal de Groene Flits een
belangrijk middel zijn. Onze website zal
vooral worden benut voor meningsvorming,
kennisoverdracht en standpuntbepaling.
Belangrijke documenten zullen daar ook
terug te vinden zijn. We gaan aan de slag en
evalueren voor de komende zomer.
Groene Hart in gemeentelijke akkoorden
Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen
hebben we de nieuwe raden via de griffiers
van de gemeenten in het Groene Hart
benaderd met een Handreiking. In die
Handreiking hebben we aandacht gevraagd
voor behoud en ontwikkeling van de voor het
Groene Hart belangrijke kernwaarden.
Daarbij voor de bovengemeentelijke
vraagstukken ook een afwegingskader
aangereikt. Om te zien of het Groene Hart op
gemeentelijk niveau leeft hebben we de
gemeentelijke coalitieakkoorden
geanalyseerd op Groene Hart gerelateerde
beleidsuitgangspunten of – daden. Het
Groene Hart leverde als zodanig geen beleid
op maar er zijn wel flink wat gemeenten met
ambities gebaseerd op of gerelateerd aan de
kwaliteiten die het Groene Hart kenmerken.
De komende maanden kijken we of we met
die resultaten nog meer directe verbinding
met het Groene Hart kunnen leggen, bij de
betrokken gemeenten of juist bij anderen.
Vier de lente in het Groene Hart
In de afgelopen jaren hebben we de Maand
van het Groene Hart omgezet in Vier de lente
in het Groene Hart. Dat is succesvol
gebleken, vooral ook door de inzet van
Lianne en Martijn van de Praktijk voor
Plattelandsontwikkeling. De uitvoering vroeg
om een behoorlijke financiële bijdragen
vanuit de Stichting. Dat bleek voor ons
steeds lastiger op te brengen.

Tot ons genoegen hebben we met de Praktijk
voor Plattelandsontwikkeling kunnen
afspreken, dat zij Vier de lente onder hun
vlag voortzetten, onder hun
verantwoordelijkheid en hun manier. Wij
zullen hen graag steunen door er aandacht
aan te geven in onze communicatie.
Streekproducten uit het Groene Hart
Streekproducten zijn een mooie uiting van de
bijzondere kwaliteiten van het Groene Hart
en verzekeren in zekere mate het behoud
van het Groene Hart-landschap zoals we dat
kennen. Onze ‘zusterstichting’ Groene Hart
Streekproducten zorgt voor certificering en
borging als licentiehouder van Stichting
Streekeigen Producten Nederland (SPN).
We hebben over marktontwikkeling en
mogelijkheden tot afzet van streekproducten,
al dan niet gecertificeerd, gesproken met de
Coöperatie Groene Hart Streekproducten.
We willen graag die dingen doen die de
ontwikkeling en afzet van Groene Hart
streekproducten helpt; we zetten dat gesprek
dan ook voort.
Het is ons niet gelukt om de verkiezing van
het Streekproduct Groene Hart 2018 opeen
goede manier te organiseren. We zijn vast
van plan om in 2019 de verkiezing, wellicht in
een wat andere vorm, wederom te
organiseren omdat het een prima manier is
om de mooie producten die het Groene Hart
voortbrengt onder de aandacht te brengen
van een breed publiek.
Resultaten enquête onder een aantal
ondernemers in het GH.
Om in onze activiteiten voor ondernemers in
het Groene Hart op een goede manier
aansluiting te vinden bij wat die ondernemers
nodig vinden hebben we een aantal van hen
geënquêteerd. Opvallen in de resultaten was
dat zij in meerderheid van mening waren dat
het verhaal van het Groene Hart voor het
functioneren en floreren van hun
onderneming belangrijk is. “Storytelling” over
het Groene Hart als onderdeel van een
ondernemersfilosofie, een boeiende uitkomst
die we in overleg met die ondernemers willen
concretiseren. Wordt vervolgd.
Groene Hart in de Nationale
Omgevingsvisie
Na een hele lange aanloop zal in 2021 de
Omgevingswet in werking treden. De
Omgevingswet verplicht rijk, provincies en
gemeenten tot het maken van
omgevingsvisies. In die omgevingsvisies
moeten zij op een samenhangende manier
hun strategische visie voor de lange termijn
geven voor de gehele fysieke leefomgeving.

Een omgevingsvisie gaat dus in op de
samenhang tussen ruimte, water, milieu,
natuur, landschap, verkeer en vervoer,
infrastructuur en cultureel erfgoed.
Een geweldige klus met een geweldige
doorwerking voor iedereen die betrokken bij
de kwaliteit van onze leefomgeving.
We hadden aanvankelijk behoorlijke scepsis
bij de betekenis van de Nationale
Omgevingsvisie (NOVI), vooral omdat de
rijkoverheid de laatste decennia uiterst
terughoudend is geweest in het richting
geven aan de ontwikkeling in de fysieke
leefomgeving. Daar lijkt gelukkig sprake te
zijn van een kentering. Onze analyse is dat

interesse vanuit de rijksoverheid voor het
Groene Hart cruciaal is voor eenduidigheid in
beleid. Die rijksoverheid zou de
belanghebbenden bijeen moeten roepen
rond de grote vraagstukken in het Groene
Hart. In de NOVI zullen zogenaamde
perspectiefgebieden worden aangewezen,
waaraan bijzondere aandacht wordt
gegeven. Wij pleiten ervoor om het Groene
Hart als perspectiefgebied aan te wijzen. Ook
de Stuurgroep Groene Hart dringt daarop
aan. Onze overwegingen kunt u vinden op
onze vernieuwde website, onder
‘Nieuws&Info’.

Rondleiding in gemaal De Hooge Boezem, Foto: Sandra van Winden

Voorspoedig 2019 gewenst!
Namens iedereen die betrokken is bij de
Stichting Groene Hart wensen we al onze
donateurs een voorspoedig en gezond 2019.
Er zijn veel dingen om je zorgen over te
maken, veel zaken om je druk over te maken
maar hopelijk nog veel meer om blij van te
worden of je voor in te spannen. Ook het
Groene Hart zal voor velen dezelfde
mengeling van zorg, betrokkenheid en
blijdschap opleveren. We hopen dat ons
prachtige gebied ook in 2019 u weer
inspireert om actief mee te werken aan
behoud en ontwikkeling van de kwaliteit van
het Groene Hart.
Het bestuur van de Stichting Groene Hart

