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Woerden, 31 december 2020.

Betreft: reactie op het advies van de 3 PARK’s “Regionale Energiestrategieën en het Groene Hart”
Aan de colleges van Gedeputeerde Staten van de Groene Hart provincies,
Geacht college,
In november hebben de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit een advies uitgebracht over
de samenhang en ruimtelijke kwaliteit in de zeven Regionale Energiestrategieën die betrekking
hebben op het Groene Hart. Het advies is tot stand gekomen op verzoek van het Bestuurlijk Platform
Groene Hart.
In het advies geven zij antwoord op de vraag, ‘Welke landschappelijke/ruimtelijke beelden genereert
het RES-aanbod op het schaalniveau van het Groene Hart en hoe verhoudt dit zich tot de kwaliteiten
van dat Groene Hart?’ Ook geven zij aan waar fricties liggen en waar kansen liggen om de diverse
RES-concepten zo op elkaar af te stemmen dat ze elkaar versterken en de ruimtelijke kwaliteiten van
het Groene Hart respecteren of verbeteren.
De Stichting Groene Hart heeft respect en waardering voor het werk wat is verzet om te komen tot
de zeven RESsen 0.5., maar bezien vanuit het Groene Hart zijn wij blij met het advies. De PARK’s zijn
erin geslaagd een boeiende en noodzakelijke uitdaging te formuleren. Ze hebben zowel wat betreft
de inhoudelijke onderbouwing dat het anders kan in het traject naar een RES 1.0 voor het hele
Groene Hart, als in de procesmatige aanpak, geschetst waar kansen liggen.
Kom tot een RES 1.0 voor het gehele Groene Hart
Terecht komen de PARK’s tot de conclusie dat met name de colleges van GS in de drie Groene Hart
provincies een hoofdrol spelen bij het bevorderen van de energietransitie die leidt tot een RES 2.0
voor het gehele Groene Hart.
Wij zijn ons bewust van de formele overwegingen om de aangewezen gebieden drager van de
RESsen te laten zijn en van de vrees voor vertragingen in het afgesproken proces. Daar tegenover
staat onnodig verlies van ruimtelijke kwaliteit bij het doorgaan op een versnipperd spoor. Het PARKadvies schetst immers de meerwaarde die door samenhang kan worden bereikt.
Bij goede bestuurlijke sturing kan het proces gewoon op de geplande datum worden afgerond.
Wij dringen erop aan om ervoor te zorgen dat wellicht niet formeel, maar wel materieel sprake is
van een RES 1.0 voor het gehele Groene Hart. En dat de noodzakelijke stappen worden gezet om
wel tot een RES 2.0 voor het gehele Groene Hart te komen in 2023.

Mochten zich vraagstukken voordoen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van het Groene
Hart die niet voor medio 2021 kunnen worden geregeld, leg dan in de RES 1.0 vast welke aspecten
dat betreft en wat het tijdpad voor de samenhangende aanpak zal zijn.
Een samenhangende aanpak voor het Groene Hart is ook van groot belang voor het draagvlak voor
maatregelen die in de RES 1.0 zijn opgenomen en voor de verdere uitwerkingen die nog gaan komen.
Het ondersteunt ook de gemeenten die nu al ‘bovengemeentelijk’ tot afstemming proberen te
komen.
De discussie over kansen en beperkingen voor m.n. opwekking van wind- en zonne-energie maakt
erg veel los in het Groene Hart. Dat vraagt om ruimte voor debat maar vooral om een goede
bestuurlijke aanpak.
Wij menen dat u de uitdaging, die de PARK’s al behoorlijk uitgewerkt in hun advies laten zien,
daarom niet mag negeren.
We zijn bereid tot nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Stichting Groene Hart.

Leen van der Sar, secretaris
We sturen een afschrift van deze brief aan:
-

De Staten van Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland,

-

De besturen betrokken bij de 7 RESsen 0.5 die voor het Groene Hart zijn gemaakt,
De 3 PARK’s van de Groene Hart Provincies.
De Ministeries van BZK, EZ en LNV.
Coördinatiebureau Groene Hart.
NMZH.

