Terugblik Stuurgroep Nationaal Landschap op De Proeffabriek
Wij spreken als Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart onze grote waardering uit voor de
deelnemers van de Proeffabriek. Dit gemengde gezelschap van ondernemers, onderzoekers,
inwoners, omwoners, ambtenaren, bestuurders en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties bracht veel enthousiasme en energie teweeg. Nieuwe ontmoetingen
waaruit wellicht weer nieuwe samenwerking voortkomt. Hele praktische zaken kwamen ook
langs in de ‘wandelgangen’. Zo heeft een signaal over het plaatsen van ANWB borden met
Groene Hart erop langs de Provinciale wegen in Zuid-Holland al geleid tot actie om dit snel uit
te laten voeren.
Centraal In De Proeffabriek stond de toekomst van het Groene Hart. Wij zijn blij met de
uitkomsten van de Proeffabriek. Er zijn waardevolle aanvullingen op de huidige koers van de
Stuurgroep. De deelnemers hebben gesproken over de kracht van het Groene Hart. Hoewel er
andere woorden zijn gebruikt, herkennen wij hierin de reeds langer bestaande kernkwaliteiten
(diversiteit, openheid, rust en stilte, veenweidenkarakter) als blijvend perspectief.
Een deel van de kansen kunnen door de deelnemers zelf gepakt worden.
Waar de gemeente -, de waterschap- en de provinciegrenzen overschreden worden kunnen
partijen mogelijk vastlopen. Juist daar ziet de Stuurgroep een rol voor zichzelf. Wij zullen de
opgaven van het Groene Hart monitoren, agenderen, verbinden en waar nodig aanjagen.
De deelnemers hebben aangegeven dat er duidelijke keuzes gemaakt moeten worden op basis
van inschatting van kansen en risico’s. Ook daar waar Groene Hart-brede keuzes gemaakt
moeten worden, ziet de Stuurgroep een rol voor zichzelf. Dit sluit ook aan bij de conclusies van
het Planbureau voor de Leefomgeving in Het Groene Hart in Beeld, Juni 2015. Daarin wordt onder
andere aangegeven dat er behoefte is aan meer regie/leiderschap in het Groene Hart.
Daarnaast voelen wij ons als Stuurgroep als initiatiefnemer van De Proeffabriek
verantwoordelijk voor een terugkoppeling en monitoring over de benoemde acties.

Terugkoppeling op benoemde acties Proeffabriek
Als Stuurgroep onderzoeken wij of er voldoende draagvlak is bij belanghebbenden en partijen in
het veld om de acties op te pakken. Dat doen we heel praktisch door de benoemde acties uit de
Proeffabriek te agenderen en te verbinden (op inhoud en aanpak) Hiervoor organiseren wij op korte
termijn gesprekken en vervolgbijeenkomsten met onder andere de verantwoordelijke bestuurders
om hun steun te krijgen maar ook leggen wij hier verbinding met u als initiatiefnemers van die
onderwerpen. De Stuurgroep heeft een verdeling gemaakt van de benoemde opgaven.
Bodemdaling: Dit onderwerp staat volop in de schijnwerpers en vele partijen houden zich hiermee
bezig. Het gaat om verschillende opgaven die ontstaan als gevolg van de bodemdaling.
Bart Krol, Sjaak Langeslag en Hilde Niezen (wethouder van Gouda, voorzitter van het Platform
Slappe Bodem en per 3 december nieuw toegetreden tot de Stuurgroep) zetten zich voor
verschillende onderdelen hiervan specifiek in.
Recreatie, streekproducten en Merkversterking: Het gaat om het verbinden van Stad & Platteland
waaronder vraag- en aanbod denken, herkenbare poorten naar het Groene Hart, uitbreiden van
waterverbindingen, verhogen lokale afzet van streekproducten en merkversterking van het
Groene Hart.
Tjeerd Talsma, Kees van Velzen en Chris Kalden voelen zich verantwoordelijk voor onderdelen
hiervan.
Krachten bundelen: Het gaat hier om het beter gebruik maken van, en samenwerking tussen
bestaande bestuurlijke en maatschappelijke organisaties. Het bevorderen van keuzes op
onderwerpen als omgevingsvisie, waterbeheersing, blauw/groen, waterschap en veehouderij met
de overheid als facilitator. Als onderdeel hiervan willen wij als Stuurgroep één Omgevingsvisie
voor het Groene Hart, eventueel als pilot voor de nieuwe omgevingswet die in 2018 in zal gaan.
Adri Bom, Bart Krol, Rolf Steenwinkel, Christiaan van der Kamp en Chris Kalden bundelen hun
eigen krachten voor verschillende delen hiervan.
Het Groene Hart als (Internationaal) Nationaal Landschap: Op landelijk niveau wordt discussie gevoerd
over Nationale Parken en Landschappen van Internationaal niveau. Op korte termijn wil de
Stuurgroep hier onderzoek naar doen en de positie van het Groene Hart daarin bepalen.
Bart Krol, Adri Bom en Chris Kalden nemen hierop actie.
Voortzetting Groene Hart Academie: De Stuurgroep is gevraagd een aanjaagfunctie te vervullen bij
het opstellen van een businessplan voor de continuering van de Groene Hart Academie.
Adri Bom en Christiaan van der Kamp verzorgen de lobby hiervoor.
Groene Hart Museum: Met hulp van de musea uit de grote(re) steden, waaronder het Rijksmuseum,
een topattractie met Hollandse Meesters creëren met zicht op het echte Hollandse Landschap in
het Groene Hart. Chris Kalden en Christiaan van der Kamp zetten zich hiervoor in.
De komende weken kijken wij welke partijen sleutelpartijen zijn en bij dit netwerk moeten
aansluiten om ook echt resultaat te bereiken. Kent u zelf mensen of is uw organisatie van
onmisbaar belang bij het verder uitdenken c.q. uitvoeren van één van bovenstaande acties?
Neem dan contact op met programmabureau@stuurgroepgroenehart.nl of bel naar het
Programmabureau Groene Hart 030 258 2431.

