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Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw drs. K.H. Ollongren,
Postbus 20011,
2500 EA Den Haag.

Woerden, 4 januari 2019
Onderwerp: Groene Hart en NOVI
Geachte mevrouw Ollongren,
Door u en uw medewerkers wordt op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van de
Nationale Omgevingsvisie. Eén van de onderdelen daarvan zal naar verwachting het aanduiden
van zogenaamde perspectiefgebieden zijn. Wij pleiten ervoor om het Groene Hart, in de context
van de Groene Metropool, één van die gebieden te laten zijn.
In de bijgevoegde notitie (Bijlage)hebben wij de overwegingen daarvoor beschreven. Naast de
inhoudelijke vraagstukken over de fysieke leefomgeving waarvoor het Groene Hart zich gesteld
ziet, is de noodzaak van aandacht voor en betrokkenheid bij het Groene Hart vanuit de
rijksoverheid een belangrijke overweging.

Het is voor de verdere ontwikkeling van het Groene Hart, met behoud van de kernkwaliteiten, in
onze ogen voorwaardelijk dat de rijksoverheid zich ermee bemoeit. Vanzelfsprekend op een
manier die past bij de huidige interbestuurlijke verhoudingen en recht doend aan de participatie
door maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
De bestaande politieke opvattingen over de wenselijkheid van decentralisatie van
verantwoordelijkheden staan op geen enkele wijze in de weg om vorm en inhoud te geven aan
betrokkenheid van het rijk. Er is daaraan immers brede behoefte.
Een aardige illustratie van die behoefte was de unaniem uitgesproken wens op de
regiobijeenkomst, georganiseerd door het NOVI-team en het Programmabureau van de
Stuurgroep Groene Hart, over het Groene Hart op 6 december 2018. Alle deelnemers, afkomstig
uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en openbaar bestuur, missen de rijksoverheid
node in het debat.

Wij houden het pleidooi, voor aanduiding als perspectiefgebied van het Groene Hart, ook tegen
de achtergrond van de toenemende betekenis van de NOVI. Waar de Omgevingswet in eerste
aanleg vooral een wetstechnische exercitie leek te zijn, zijn de inspanningen op provinciaal en
gemeentelijk niveau rond omgevingsvisies inmiddels zeer omvangrijk en inhoudelijk uiterst
relevant. Die inspanningen vragen om een stevige, richtinggevende NOVI. En zo’n NOVI hoort
zich uit te spreken over de betekenis en ontwikkelingsrichting van het Groene Hart, als vormend
onderdeel van de Groene Metropool.
Wij wensen u succes bij het verdere proces rond de Nationale Omgevingsvisie en blijven daarin
graag partner.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Stichting Groene Hart,

L.E. van der Sar, secretaris.

Bijlage: Groene Hart in de Nationale Omgevingsvisie

