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Onderwerp

Perspectief Groene Hart 2040

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel

Op 25 april jl. heeft de Stuurgroep Groene Hart een visie op het Groene Hart vastgesteld, het 

zogeheten Perspectief Groene Hart 2040. Het Perspectief omvat vijf thema’s die voor het 

Groene Hart in het bijzonder van belang zijn: landschap & identiteit, bodemdaling, 

energietransitie, economie en bereikbaarheid.

De Stuurgroep Groene Hart heeft het Perspectief per brief aan onder meer de drie Groene Hart-

provincies aangeboden als bouwsteen voor hun toekomstige Omgevingsvisies. De Stuurgroep 

ziet dit als een kans om de verschillende beleids- en visiedocumenten in het Groene Hart beter 

op elkaar af te stemmen, om zo gezamenlijk richting te geven aan een toekomstbestendige, 

duurzame ontwikkeling van het Groene Hart.

Gedeputeerde Staten zien, evenals de Stuurgroep Groene Hart, dat we in een tijd leven van 

veranderingen. Onder andere globalisering, de uitputting van fossiele grondstoffen, nieuwe 

technologie en klimaatverandering zorgen voor een ongekende dynamiek. Het Perspectief 

Groene Hart beschrijft ambities en opgaven die aansluiten bij opgaven en ambities die 

Gedeputeerde Staten zien voor de toekomst van Zuid-Holland zoals inspelen op gevolgen van 

bodemdaling, het aanpassen van de ruimtelijke inrichting op klimaatverandering, verduurzaming 

van de landbouw, vernieuwing van de economie, goede ruimtelijke inpassing van 

energietransitie, moderne mobiliteit en behoud en versterking van de biodiversiteit.

Het Perspectief Groene Hart 2040 draagt bij aan de opgaven waar Zuid-Holland voor staat en

biedt waardevolle elementen voor het provinciaal omgevingsbeleid. Daarom vragen

Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten het Perspectief Groene Hart te benutten als 

bouwsteen voor het provinciaal omgevingsbeleid. Bij de besluitvorming over het 

omgevingsbeleid bepalen Provinciale Staten wat uit het Perspectief wel en niet wordt 

overgenomen, waar mogelijk met een gelijkluidende aanpak in de drie provincies
1 voor het 

Groene Hart. Want dat is van belang voor het bewaren van de grensoverschrijdende

samenhang in het gebied. Uiteraard kunnen ook andere overwegingen van invloed zijn op het al 

dan niet één op één overnemen van het Perspectief Groene Hart.

Het is de bedoeling dat ook de gemeenten in het Groene Hart het Perspectief gebruiken als 

bouwsteen voor hún omgevingsvisies en de waterschappen er hun beleid mede op baseren. 

                                                       
1

Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland.
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De Stuurgroep Groene Hart heeft voor ogen om met partijen in het Groene Hart te komen tot 

een agenda bij het Perspectief Groene Hart. In deze dynamische agenda worden ambities uit 

het Perspectief gekoppeld aan partijen die deze ambities kunnen vertalen naar concrete 

activiteiten. Ook benoemt de Perspectiefagenda de uitwerkingsopgaven van enkele ambities.

Voor de inhoud van het Perspectief Groene Hart 2040 verwijzen Gedeputeerde Staten u naar 

de bijlage bij dit statenvoorstel.

Aanpak omgevingsbeleid 

Op 1 februari 2017 hebben Provinciale Staten de aanpak voor de ontwikkeling van het 

omgevingsbeleid Zuid-Holland vastgesteld. Om richting te kunnen geven aan de opgaven is 

een aantal uitgangspunten voor het omgevingsbeleid benoemd; integraal, modulair, adaptief, 

gedragen en gebiedsgericht, operationeel.

Het Perspectief Groene Hart 2040 sluit aan bij deze uitgangspunten. Het is opgavegericht 

geschreven en bevat een formulering van ambities waarbij handelingsruimte en inkleuring op 

gebiedsniveau mogelijk is. Het is de kunst om het Perspectief per gebied uit te werken binnen 

de ambities en het beeld dat in het Perspectief wordt geschetst. Binnen de opgaven zijn 

verschillende cross-overs met andere opgaven te vinden die vervolgens in samenhang 

gebiedsgericht kunnen worden opgepakt. 

De ambities uit het Perspectief Groene Hart 2040 kunnen betrokken worden bij de verschillende 

onderdelen van het provinciale beleid die separaat ter besluitvorming aan Provinciale Staten 

zullen worden aangeboden. Het is aan de provincie, gemeenten, waterschappen en andere 

partijen om de ambities uit het Perspectief Groene Hart te operationaliseren.

Inhoud

- Maatschappelijke opgave

Nederland, waaronder het Groene Hart, staat voor een aantal grote transities. Transities op het 

gebied van onder meer energie, bodemdaling, landschap, economie en bereikbaarheid. Dit is, in 

combinatie met de komst van de omgevingswet, voor de Stuurgroep Groene Hart aanleiding 

geweest om na te denken over de betekenis van die transities voor het Groene Hart.

In het Perspectief Groene Hart is op hoofdlijnen opgenomen hoe het Groene Hart met deze 

ontwikkelingen om kan gaan. De kernkwaliteiten zoals geschetst in de Voorloper Groene Hart, 

landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid en rust en stilte zijn in het Perspectief 

herkend en erkend als kwaliteiten die overeind blijven voor het Groene Hart. De kernkwaliteit ‘relatie 

Groene Hart met het stedelijk gebied’ is toegevoegd omdat sterke stedelijke regio’s niet zonder een 

aantrekkelijk landschap kunnen.

De inspanningen van de Stuurgroep Groene Hart zijn erop gericht om de kernkwaliteiten van het 

Groene Hart naar de toekomst duurzaam te ontwikkelen en te versterken. Daarom is in het 

Perspectief Groene Hart de balans gezocht tussen de kernkwaliteiten (het bestaande) en de 

transities die op het Groene Hart afkomen (het nieuwe). Verandering is behalve onontkoombaar ook 

noodzakelijk en gewenst. Verandering door vernieuwing – door het voortdurend leren om dingen 

anders en slimmer te doen– helpt om productiever te worden en oplossingen te vinden voor 

maatschappelijke uitdagingen, zoals de grote verduurzamingsopgave. 
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Zo biedt het Perspectief Groene Hart ruimte voor energietransitie en wordt het acceptabel gevonden 

dat de openheid op een aantal plekken afneemt voor ontwikkelingen op het gebied van bodemdaling, 

landbouw en energie. Hierbij is het de uitdaging om het gebied duurzaam te ontwikkelen, op een 

wijze die past bij het landschap en de identiteit van het Groene Hart. Het is van belang om de 

veranderingen in het landschap die hiermee gepaard gaan breed bespreekbaar te maken bij 

opgaven en gebiedsontwikkeling in het Groene Hart. Voor energietransitie geldt dat het de kunst is 

om andere opgaven en regio’s met energietransitie te verbinden voordat een ruimtelijke vertaling 

gemaakt wordt. Het Perspectief Groene Hart kan hierbij helpen.

- Financiën en dekking

Het Perspectief Groene Hart 2040 heeft geen financiële consequenties.

- Juridische aspecten

Het Perspectief Groene Hart 2040 heeft geen juridische consequenties.

Proces

- de fase van het beleidsproces, 

Visie/ strategiebepaling

De Stuurgroep Groene Hart vraagt de provincies het Perspectief Groene Hart 2040 als bouwsteen 

voor het provinciaal omgevingsbeleid te benutten. Zoals in de bestuurlijke samenvatting al 

aangegeven kunnen de geschetste ambities worden betrokken bij de verschillende opgavegerichte 

onderdelen die separaat ter besluitvorming aan Provinciale Staten zullen worden aangeboden. Op 

20 september 2017 staat een interprovinciale Statenbijeenkomst tussen Noord-Holland, Utrecht en 

Zuid-Holland gepland over het Perspectief Groene Hart.

- de rol van externe partijen en overige bestuurlijke afspraken

Het Perspectief Groene Hart 2040 is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de 

Stuurgroep Groene Hart, met inbreng vanuit provincies, diverse gemeenten, waterschappen en 

verschillende maatschappelijke organisaties en belangenbehartigers. Tegelijkertijd lopen binnen 

de provincie Zuid-Holland meerdere gebiedsprocessen in het Groene Hart, zoals in de 

Krimpenerwaard, en hebben Gedeputeerde Staten eind vorig jaar het bestuursakkoord Groene 

Hart met het samenwerkingsverband Alphen – Midden Holland – Woerden afgesloten. Het 

Perspectief kan betrokken worden bij de uitwerking van opgaven in deze gebieden. Nb: de 

strategische visie Krimpenerwaard is afgestemd op het Perspectief Groene Hart 2040.

Procedure

- eerdere besluitvorming

Over het Perspectief Groene Hart 2040 heeft nog geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden.

Wel heeft de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 21 september 2016 de startnotitie 

Perspectief Groene Hart, een product van de Stuurgroep Groene Hart, behandeld. Voorts is de 

Statencommissie Ruimte en Leefomgeving in november 2016 en januari 2017 per brief geïnformeerd 

over het proces en de stand van zaken rondom het Perspectief Groene Hart.
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Ontwerp - Besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 13 juni 2017, met het besluitnummer PZH-2017-

595061751;

Gelet op het belang van het Groene Hart en de interprovinciale afstemming voor het Groene Hart;

Gelet op de afwegingen die in het kader van de besluitvorming over het omgevingsbeleid zullen 

plaatsvinden;

Besluiten:

Het Perspectief Groene Hart 2040 dat waardevolle elementen voor het toekomstig omgevingsbeleid 

van Zuid-Holland bevat te benutten als bouwsteen voor het toekomstig omgevingsbeleid van de 

provincie Zuid-Holland.

Den Haag, 11 oktober 2017

Provinciale Staten van Zuid-Holland,

griffier, voorzitter,
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Bijlagen:
Perspectief Groene Hart 2040

Den Haag, 13 juni 2017

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit
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