
NOVEX-gebied Groene Hart 
 
Ligging: in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland 

 
Andere NOVEX-gebieden die deels overlappen: 

• Regio Schiphol 

• Metropoolregio Amsterdam 

• Zuidelijke Randstad 

• Utrecht-Amersfoort 

 
Bestuurlijke trekkers: 

• Trekkende bewindspersoon: Minister van LNV: Piet Adema 

• Trekkende bestuurder vanuit de regio: Willy de Zoete, gedeputeerde Zuid-Holland en 

voorzitter Bestuurlijk Platform Groene Hart 
 

Fase waarin het NOVEX-gebied zich bevindt 
Focus op ontwikkelen van een ontwikkelperspectief. 

 
Achtergrondinformatie 
Het Groene Hart bestaat grotendeels uit veengronden, gelegen in het westen van Nederland. De 

hoofdopgave in het gebied is het stabiliseren van veenbodems (remmen bodemdaling, reduceren 
CO2 uitstoot, verzilting voorkomen) en een robuust ingericht watersysteem is hiervoor cruciaal. De 
veenbodems vragen (deels) een aanpassing van het landgebruik in het Groene Hart. Er is sprake 

van een transitie in de landbouw, maar ook de behoefte aan duurzaam opgewekte energie vraagt 
ruimte. Deze grote opgaven dienen rekening te houden met de huidige waardevolle 

gebiedskenmerken, die het karakter van het Groene Hart bepalen. Een deel van het UNESCO 
werelderfgoed Hollandse Waterlinies ligt in het Groene Hart, evenals Kinderdijk en de Limes. Naast 
de fysieke gesteldheid van de bodem is er in het Groene Hart sprake van verstedelijkingsdruk 

vanuit de omliggende steden, maar is er in het gebied ook de behoefte om wonen, werken en 
recreëren te kunnen ontwikkelen. Een gebied dus met stapeling van veel en diverse opgaven die 

een samenhangende aanpak vereisen. 
Het landschap van het Groene Hart heeft belangrijke cultuurhistorische waarde en waarde als 
kraamkamer voor bijvoorbeeld weidevogels. Het gebied is tegelijkertijd ook van groot belang als 

recreatief uitloopgebied voor miljoenen inwoners van de Randstad. Daarnaast is het van belang 
voor voedselproductie en in toenemende mate ook voor het vasthouden van zoet water, het 
produceren van energie en voor verkoeling van omliggende steden. De ruimte en kwaliteit van de 

leefomgeving van het Groene Hart staan echter onder druk. De noodzaak om een andere manier 
van landbouw te gaan bedrijven is verbonden aan klimaatverandering en de noodzaak van 

vernatting om bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. Daarbij komen de 
behoefte tot opwekken van duurzame energie, de behoefte aan woningen en de daaraan 
gekoppelde mobiliteit. Tegelijkertijd is sprake van een toename van de behoefte aan 

bedrijfsvestigingen en recreatie, teruglopende biodiversiteit en stikstofproblematiek. Doorgaan op 
de huidige voet voldoet daarom niet meer op de lange termijn. Een gebiedsgericht en tevens 
sector-overstijgende aanpak is noodzakelijk. Dit is alleen te realiseren door samenwerking met alle 

maatschappelijke partijen en intensieve bestuurlijke samenwerking, zoals binnen het Bestuurlijk 
Platform Groene Hart. 

 
Beschikbare documenten 

• Plan van Aanpak NOVI-gebied (ook link naar onderstaande documenten) 

• Gebiedsbiografie Groene Hart 

• Ontwerpend onderzoek bodem, water en landgebruik 

• Bestuursovereenkomst Groene Hart 

• Perspectief Groene Hart 2040 

• Plannen van aanpak werkgroepen Bodem & Water, Energietransitie, Vitale Steden en Dorpen, 

Recreatie 

 
Hoofdopgave 
De betrokken overheden willen, naast het realiseren van de internationale klimaat- en 

biodiversiteitdoelen, de groene identiteit en het zelfstandig woon-werk en leefgebied van het 
Groene Hart vernieuwen en versterken. De vier overheidslagen vinden het daarom van groot 

belang om gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig Groene Hart. Concreet gaat het om: 

• Het stabiliseren van veenbodems (remmen bodemdaling, reduceren CO2 uitstoot, voorkomen 

verzilting); 



• Het robuust inrichten van het watersysteem, zodat dit de veenbodems optimaal kan bedienen; 

• Het door ontwikkelen van waardevolle gebiedskenmerken, zodat het karakter van het Groene 

Hart herkenbaar blijft. 
 

Meekoppelende opgaven 
Landbouw, natuur, energietransitie, wonen, economie/recreatie voor een leefbare regio, 
gebruikmakend van netwerken voor energie en (circulaire) economische ontwikkelingen. 

 
Belangrijkste nationale programma’s 
Belangrijkste nationale programma: Water en bodem sturend. 

 

 
Ontwikkelprincipes 

De NOVI-principes (niet afwentelen, functies combineren, landschap centraal). 
 
Ruimtelijke schuurpunten en kansen 

Schuurpunten/afwegingsvragen gaan over: water/bodem versus landbouw, water/bodem versus 
energie, water/bodem versus wonen & economie, landbouw versus energie, landbouw versus 

wonen/economie, enz. Met als randvoorwaarden de huidige gebruikswaarde, de toekomstwaarde 
en de belevingswaarde. 
Met het afsluiten van de bestuursovereenkomst en de inzet van het Coördinatiebureau is er een 

kans die afwegingsvragen over de Provinciale grenzen van het Groene Hart heen op te pakken. 
 



Beeld bij het ontwikkelperspectief 
Perspectief Groene Hart 2040 actualiseren met de recent verschenen (ontwerpend) onderzoeken 
en de Biografie Groene Hart. Een integraal toekomstperspectief neerzetten, gedragen door de vier 

overheidslagen in het Groene Hart. 
 
Mijlpalen 

Belangrijke (reeds geplande) mijlpalen t/m juli ’23: 

• Bestuurlijk Platform Groene Hart (4 maal per jaar) 

• Bestuurlijke oploop Groene Hart (digitaal; 2 maal per jaar) 

• Maatschappelijk Groene Hart evenement (live; jaarlijks Q3) 

Welke afspraken zijn al gemaakt en met wie en op welke tafels: 

Er is een ondertekende Bestuursovereenkomst Groene Hart (d.d. 19 mei 2022). 
 
Uitvoeringskracht 

• REA: ruimtelijk economische analyse (BZK, onderhanden werk) 

• RVO: inventarisatie t.b.v. werkgroep bodem-water-landgebruik (LNV, onderhanden werk) 

• Kadaster: eigendomsposities Nieuwkoop stikstof (LNV, afgerond) 

• Eigendom rijk in gehele GH is onbekend (behoefte) 

• PBL; kennishuis gebiedsaanpak (behoefte) 

• Budget: mogelijkheden inzet nieuwe Regio Deals, procesgeld voor uitvoering diverse analyses 

(o.m. ontwerpend onderzoek) om RIA voor te bereiden, handreiking of capaciteit 


