Aan de leden van de Gemeenteraden
in het Groene Hart

Woerden, 31 maart 2018
Onderwerp: Groene Hart, meer dan de som der delen
Geacht Raadslid,
Uw gemeente maakt een levend onderdeel uit van het Groene Hart, het gebied waar het goed wonen en
werken is en dat zo belangrijk is voor het leefklimaat in het westen van ons land. Vanzelfsprekend gaat uw
aandacht na de verkiezingen in eerste aanleg uit naar het gesprek over de ambities van uw gemeente voor
de komende vier jaren en de vastlegging daarvan in collegeakkoorden (voor sommigen van u zal dat
eerste in het najaar spelen vanwege de verkiezingen in november a.s.). U heeft daarmee ook direct
invloed op de ontwikkeling van het Groene Hart.
Wij vragen graag aandacht voor uw betekenis voor het Groene Hart en voor de betekenis van het Groene
Hart voor u. Voor het Groene Hart geldt letterlijk dat het geheel meer is dan de som der delen. De manier
waarop u invulling geeft aan het onderdeel uitmaken van dat grotere geheel en waarop u de
kernkwaliteiten van het Groene Hart vertaalt in gemeentelijk beleid, doet er zeer toe.
Als informatie en inspiratie om die ‘dubbelslag’ inhoud te geven, bieden we u bijgaande notitie aan.
We hopen dat deze bijdraagt aan een zichtbare plek van het Groene Hart in het gemeentelijk handelen in
de komende jaren. Zie dit als een eerste onvolkomen voorzet; de Stichting Groene Hart heeft de ambitie
om u in de komende jaren met enige regelmaat handreikingen te doen.
Mocht het hiernavolgende aanleiding geven tot vragen, aarzel dan niet deze te stellen. En als bij voorrang
bepaalde onderwerpen nader uitgewerkt zou willen zien, laat het a.u.b. weten.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur van de Stichting Groene Hart,

Chris Kalden, voorzitter
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Kernboodschap
Ook na zestig jaar staat het concept van het Groene Hart als een huis. Het grote open gebied is
van grote betekenis voor de inwoners ervan en voor de Randstad als geheel. Het Groene Hart is
een samenhangend geheel, maar het is geen eenheidsworst. Je zou het kunnen zien als een

wolk van deelgebieden, die elkaar deels raken, maar in alle gevallen gemeenschappelijke
thema’s kennen. Voor het Groene Hart geldt letterlijk dat het geheel meer is dan de som
der delen. Bij ontbreken van inzicht in de betekenis ervan en van kennis van de
kernkwaliteiten is verlies van waarden een reëel vooruitzicht en dreigt versnippering en
suboptimaal gebruik van het Groene Hart.
Gemeenten spelen een cruciale rol bij behoud en ontwikkeling van de kernkwaliteiten van het
Groene Hart. Wat er in een gemeente speelt, heeft invloed op het Groene Hart geheel.
Tegelijkertijd is het Groene Hart van betekenis voor de afzonderlijke gemeenten. Onze
kernboodschap is: weest u zich bewust van dat wederzijdse belang en die wederzijdse
afhankelijkheid. Verdiept u daarin en maak dat onlosmakelijk onderdeel van de beslissingen waar
uw Gemeenteraad voor staat. Zo stelt u zeker dat uw gemeente een beteknisvolle rol speelt
binnen het verband van het Groene Hart.
In de bijgevoegde handreiking treft u suggesties voor de manier van kijken naar het belang van
het Groene Hart, enkele handelingsperspectieven en wat praktische invullingen ervan.

