
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
5 punten voor het Groene Hart 
 

Het Groene Hart doet ertoe… 
In de jaren zestig van de vorige eeuw vond men de combinatie van een groot groen gebied 
en een groot verstedelijkt gebied (de Randstad) van grote betekenis; dat was en is de 
grondslag van het Groene Hart als concept. Openheid, rust en ontspanning waren toen de 
trefwoorden. Dat is nog onverminderd het geval. Het Groene Hart is als woon-, werk- en 
leefgebied voor de 700.000 inwoners van de regio van belang en voor de 7 miljoen 
bewoners die er ‘omheen’ wonen, biedt het met landschap, cultuurhistorie en rust een 
unieke kans op ontspanning.   
En uit economische en (cultuur)historische redenen is het Groene Hart ook van bredere 
betekenis; het speelt een grote rol bij de aantrekkelijkheid van Nederland als 
vestigingsplaats, in het bijzonder voor onze economische motoren Rotterdam en 
Amsterdam.  En het geeft letterlijk een groot deel van onze geschiedenis weer. Het 
kenmerkende landschap van het Groene Hart met haar veen(weide)-gebieden en plassen 
met de daarbij horende biodiversiteit heeft eigenstandige betekenis. Cultuurhistorie en 
ecologie van het gebied zijn van wereldklasse.  De betekenis van het Groene Hart kent dus 
economische, sociaal-culturele, historische en landschaps-ecologische aspecten, die in 
onderlinge samenhang (en spanning) meerwaarde hebben. Het behouden van de 
kernkwaliteiten ervan heeft zijn waarde bewezen; ze zijn nog steeds het behouden waard. 
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De drie provincies zijn belangrijk voor behoud en ontwikkeling van het Groene Hart…. 
Vanwege hun verantwoordelijkheden, taken en positie zijn de provincies Noord-Holland, 
Utrecht en Zuid-Holland het belangrijkste beleidsbepalende orgaan.  Hoe het Groene Hart 
er uit ziet, waar wordt beschermd, waar wordt ontwikkeld, welke functies ruimte krijgen en 
welke niet, wordt voor een groot deel bepaald in de Staten. We roepen de fracties van de 
Provinciale Staten in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland op om recht te doen aan het 
belang van het Groene Hart. 
 
Alleen een gezamenlijke aanpak is effectief… 
Aandacht in de afzonderlijke colleges van gedeputeerde staten en Provinciale Staten is van 
belang, maar zal per definitie minder resultaat opleveren dan wat zal worden bereikt door 
een gezamenlijke aanpak. We vragen aan de fracties in de Staten dan ook om in de 
komende Statenperiode te borgen dat samenhangend beleid wordt gevoerd. En dat 
éénduidig vast te leggen in de afzonderlijke collegeprogramma’s. 
Eénheid in de beleidsmatige kijk op het Groene Hart is niet gelijk aan overal dezelfde 
uitkomst. Het Groene Hart is divers, maar elk onderdeel verdient een overeenkomstige 
weging als het gaat om behoud of ontwikkeling van de kernkwaliteiten. 
 
Dus 5 actiepunten 

1. Maak een gezamenlijke Groene Hart-beleidsagenda voor de komende Statenperiode 

Maak voor bepalende thema’s als behoud van ruimtelijke kwaliteit en 

biodiversiteit, bodemdaling, energietransitie, bouwopgave, toekomst van de 

landbouw en relatie met metropolitane ontwikkeling een beleidsagenda voor de 

komende Statenperiode, die specifiek is afgestemd op het Groene Hart om sturing 

te geven aan de belangrijke ontwikkelingen binnen het Groene Hart.   

2. Stel een gecombineerde statencommissie/werkgroep in 

Het werken met een gecombineerde commissie vraagt extra aandacht voor 

informatievoorziening en besluitvormingsproces in de afzonderlijke Staten. Goed 

ingericht doet dat niets af aan de eigen verantwoordelijkheid van de provincies. En 

het past bij een tijd en aanpak waarbij de issues vaak provincie-overstijgend zijn. De 

‘extra’ last zal vergaand worden weggenomen door het ontwikkelen van een 

gezamenlijk afwegingskader en het vooraf gezamenlijk formuleren van bouwstenen 

en randvoorwaarden per thema. 

 



 

3. Stel zeker dat de rijksoverheid zich interesseert voor het Groene Hart 

Voor een hoogwaardig beleidsbepaling en -uitvoering is betrokkenheid van 

gemeenten, waterschappen én rijksoverheid noodzakelijk. Van die partijen bevindt 

de rijksoverheid zich op grote afstand. Het is zeer wenselijk om de rijksoverheid te 

betrekken bij het Groene Hart. Dat kan o.m. door het opnemen van het Groene 

Hart als perspectiefgebied in de Nationale Omgevingsvisie. 

4. Betrek vertegenwoordigers van het Groene Hart en van de 7 miljoen 

randstedelingen 

De samenleving verandert en de verhouding tussen de samenleving en onze 

politieke gremia verandert. De participatieve samenleving vraagt om andere 

bestuursstijlen en om andere vormen van betrokkenheid bij het bestuur. Gelet op 

het bijzondere karakter van het Groene Hart (bovenprovinciale samenwerking) 

geeft dat een mooie mogelijkheid om een nieuwe inhoud aan die relatie te geven.  

5. Verstevig (de rol van) de Stuurgroep Groene Hart 

Nieuwe samenwerkingsvormen zijn denkbaar, zeker wanneer de rijksoverheid aan 

tafel schuift, maar versterk de rol van de Stuurgroep Groene Hart als concreet 

ontmoetingspunt, zeker zolang er geen vervangende constructen zijn. En pas de 

samenstelling aan met een evenwichtige betrokkenheid vanuit de drie provincies, 

de metropolitane regio’s, gemeenten en waterschappen. 

 

Wij wensen u succes bij het overeenkomen van de collegeprogramma’s en het formeren 

van de colleges. We vragen u om gezamenlijk het Groene Hart daarbij de aandacht te geven 

die het verdient.  

 

Het bestuur van de Stichting Groene Hart 

 


