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Aan:
Colleges van GS in het Groene Hart,
Colleges van B&W in het Groene Hart,
Regiobestuurders ín het Groene Hart,

Dagelijks bestuur van de waterschappen in het Groene Hart
cc. Metropoolregio's

Geachte heer, mevrouw,
Zoals u weet zal met de komst van de Omgevingswet veel veranderen. Verschillende overheden
starten of zijn al gestart met de voorbereidingen voor een omgevingsvisie. Ook de Stuurgroep
Groene Hart denkt na wat de betekenis kan zijn van de Omgevingswet voor het Groene Hart.

Overheden, inwoners en ondernemers uit het Groene Hart hebben al vaker aangegeven dat ze
behoefte hebben aan een gezamenlijke visie op het Groene Hart. De Stuurgroep Groene Hart heeft
daarom het initiatief genomen om een gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart te
gaan ontwikkelen. De Stuurgroep Groene Hart ziet deze gezamenlijke visie ook als een kans om de
verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter op elkaar af te stemmen - en
dan het liefst samen met u als belangrijke partnerl Piet Zuidhof van BRO heeft hiervoor een
startnotitie Perspectief Groene Hart opgesteld. Graag delen wij alvast deze startnotitie met u.
Het streven naar een gedeelde toekomstvisie is het belangrijkste doel van het Perspectief Groene
Hart. Maatschappelijke problemen en kansen in het Groene Hart staan centraal. Het Perspectief
wordt als bouwsteen gebruikt voor de op te stellen omgevingsvisies van de drie Groene Hart
Provincies maar kan ook als bouwsteen dienen voor andere beleids- en visiedocumenten zoals
ge mee ntel ijke omgevingsvisies.
De opbouw van het uiteindelijke Perspectief Groene Hart zal bestaan uit 3 blokken;

o
o

.

lntroductie op het Groene Hart
Uitwerking van de vijf gekozen thema's; landschap & identiteit, energietransitie,
bodemda ling, economie, bereikbaa rheid
"Adresseringsagenda"; agenda voor vervolg met adressering aan andere partijen

wij

aan de slag om te komen tot deze gemeenschappelijke
toekomstvisie. Het is voor ons als Stuurgroep van groot belang u te betrekken bij het komende
De komende maanden gaan

proces; een participatief proces, gedragen door alle overheden. Nadrukkelijk willen wij u vragen
samen met ons het Perspectief Groene Hart invulling te geven. Wij hopen dat het Perspectief zo ook
een bouwsteen wordt voor de omgevingsvisie van uw gemeente of regio.
.

Op advies van de gemeentelijke Stuurgroepleden stellen wij voor de gemeenten een traject voor met
inbreng via de bestuurlijke regio's, enkele maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daarnaast
plannen we brede bijeenkomsten waar we integraal de voortgang delen en afstemmen waar wij ook
u heel graag voor uitnodigen. De uitnodiging hiervoor ontvangt u wanneer deze data concreet zijn.
De verwachting is dat de eerste bijeenkomst in september zal plaatsvinden. Ook de
metropoolregio's rond het Groene Hart zullen wij benaderen.
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Aan de colleges von Gedeputeerde Staten van de provincies in het Groene Hart willen wij vragen deze
startnotitie en straks het Perspectief Groene Hart te behandelen in Provinciale Staten.
Aan de colleges von B&W van de gemeenten in het Groene Hart willen wij vragen deze startnotitie en
straks het Perspectief Groene Hart te delen met uw Raden. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer
u uw inbreng in het proces naar het Perspectief kunt organiseren via de bestuurlijke regio's.
De bestuurlijke regio's vragen wijom deelte nemen aan bovengenoemd traject om de gemeentelijke
inbreng samen verder te brengen.
De woterschappen in het Groene Hart willen wij vragen hun gezamenlijke inbreng in Groene Hart
verband voort te zetten en het Perspectief te delen met de Algemene Besturen.

Wij willen werken aan een gedragen en gedeeld Perspectief Groene Hart dat een bouwsteen wordt
voor alle Omgevingsvisies die de verschillenden overheden in het Groene Hart de komende tijd
opstellen. Wij hopen dat zo'n gemeenschappelijke toekomstvisie op het Groene Hart ook u
enthousiast maakt. Wij zien u dan ook graag terug bij één van de komende bijeenkomsten.

Mocht u nogvragen hebben naaraanleidingvan deze brief dan kunt u contactopnemen met:
- Ambtelijk; Marlies Feringa-Boone, Programmabureau Groene Hart:
marlies.feringa(ôstuurgroepqroenehart.nl, 06-33055L45 (aanwezig op ma, di, do)
- Bestuurl1y': gedeputeerde mw. Adri Bom-Lemstra: secrbom@pzh.nl , O7O-4417O87
Met vriendelijke groet,

Mw. Adri Bom-Lemstra, voorzitter Stuurgroep Groene Hart, tevens gedeputeerde Provincie ZuidHolland
Namens de leden van de Stuurgroep Groene Hart
Dhr. Tjeerd Talsma, gedeputeerde Noord-Holland
Dhr. Bart Krol, gedeputeerde Utrecht
Dhr. Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk
Mw. Hilde Niezen, wethouder Gouda
Dhr. Kees van Velzen, wethouder Alphen aan den Rijn
Dhr. Rolf Steenwinkel, dagelijks bestuurslid van Waterschap AGV
Dhr. Sjaak Langeslag, Hoogheemraad bij Hoogheemraadschap van Rijnland
Dhr. Chris Kalden, persoonlijke titel
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