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Aan Provinciale Staten

Onderwerp  

Reactie op open brief oud-bestuurders Groene Hart 

 

Geachte Statenleden, 

 

Middels deze brief informeert Gedeputeerde Staten u over hoe gereageerd is op de open brief,

die oud-bestuurders van de Stuurgroep Groene Hart (2003-2007) hebben ingezonden (17 januari

2020) naar het Bestuurlijk Platform Groene Hart en de Colleges van Gedeputeerde Staten en

Provinciale Staten van de drie Groene Hart Provincies, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht

en provincie Noord-Holland. 

 

In de open brief wijzen de oud-bestuurders erop dat het Groene Hart van groot belang is voor de

Randstad. Zij zien echter dat het gebied verder verstedelijkt en versnippert. Volgens hen staan

belangrijke natuur- en landschapswaarden onder druk. 

 

Deze open brief is op 19 februari 2020 beantwoord door gedeputeerde De Zoete, als voorzitter

van het Bestuurlijk Platform Groene Hart, voorheen de Stuurgroep Groene Hart. Deze

beantwoording treft u aan als bijlage.

 

Bestuurlijk Platform Groene Hart

Via het Bestuurlijk Platform Groene Hart werkt Gedeputeerde Staten samen met provincie

Utrecht en provincie Noord-Holland om het Groene Hart toekomstbestendig te maken. In het

Bestuurlijk Platform bespreken wij de opgaven in Groene Hart verband en waar nodig doen wij

voorstellen voor gelijkgericht beleid, zoals al in 2017 in gang is gezet met het Perspectief Groene

Hart 2040 (2 mei 2017, Perspectief Groene Hart). 

 

Het Bestuurlijk Platform is een samenwerking met meerdere overheden en het biedt de

mogelijkheid om nieuwe partijen, zoals de Rijksoverheid, aan te laten sluiten. Met het ministerie

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is het Bestuurlijk Platform hierover al in gesprek.

 

Aanbevelingen van oud-bestuurders

De betrokkenheid van de drie provincies is belangrijk voor behoud en ontwikkeling van het

Groene Hart. De oud-bestuurders doen vijf aanbevelingen:

http://stuurgroepgroenehart.nl/organisatie/perspectief/
http://www.zuid-holland.nl
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1 . Maak een gezamenlijke Groene Hart-beleidsagenda;

2. Stel een gecombineerde commissie/werkgroep in;

3. Zorg dat de rijksoverheid zich weer interesseert voor het Groene Hart;

4. Houd de stuurgroep Groene Hart overeind;

5. Betrek ook vertegenwoordigers van de 7 miljoen Randstedelingen.

 

Reactie op de open brief

De open brief aan de Provinciale Staten en Colleges van Gedeputeerde Staten van de drie

Groene Hart provincies is eind januari besproken in het Bestuurlijk Platform Groene Hart. Onder

deze naam start het Bestuurlijk Platform binnen de Groene Hart samenwerking. Een koers

waarbij de focus ligt op verbinden, agenderen, inspireren en aanjagen en waarbij met een

helikopterperspectief naar het gehele Groene Hart gekeken wordt. Gedeputeerde Staten meent

dat met deze nieuwe koers van het Bestuurlijk Platform Groene Hart recht wordt gedaan aan de

oproep om samen te werken in het Groene Hart en denkt op deze manier invulling te geven aan

de vijf aanbevelingen. 

 

Gecombineerde Statencommissie

De brief van de oud-bestuurders beveelt aan om een gecombineerde Statencommissie op te

richten. Dit is reeds in de Provinciale Staten van de provincie Utrecht besproken. Bij sommige

fracties bestaat behoefte om voor specifieke onderwerpen bij elkaar te komen. Het is aan het

oordeel van Provinciale Staten van Zuid-Holland of en welke invulling u wilt geven aan deze

aanbeveling. 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit

  

Bijlagen:

- Open brief aan de Provinciale Staten en Colleges van GS van de drie Groene Hart provincies

- Reactie op open brief oud-bestuurders van het Groene Hart


