
1 /3

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-733720868 DOS-2016-
0004419

Onderwerp

GS-brief open brief oud-bestuurders Groene Hart

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten over de open brief oud-bestuurders

Groene Hart. 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de GS-brief ten aanzien van de open brief

van de oud-bestuurders van het Groene Hart.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Open brief aan de Provinciale Staten en Colleges van GS van de drie Groene Hart

provincies.
2. Reactie op open brief oud-bestuurders van het Groene Hart.
3. GS-brief aangaande de reactie op de open brief van de oud-bestuurders van het Groene

Hart aan PS. 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 mei 2020 -



2/3

1 Toelichting voor het College

 

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is een samenwerking tussen de drie Groene Hart provincies,

waterschappen, gemeenten en het Rijk. De voormalige naam is de Stuurgroep Groene Hart. Oud-

Stuurgroepleden, uit de periode 2003 tot 2007, hebben op 17 januari 2020 een brief gestuurd

richting het Bestuurlijk Platform Groene Hart, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de

Groene Hart provincies. 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 brief is beantwoord door mevr. De Zoete, als voorzitter van het Bestuurlijk Platform Groene

Hart. Middels deze GS-brief wordt Provinciale Staten geïnformeerd over de reactie, ook namens

Gedeputeerde Staten, van het Bestuurlijk Platform. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag excl. B.T.W.: n.v.t.

Programma: Versterken natuur in Zuid-Holland

Financiële risico’s: n.v.t.

 

Juridisch kader

N.v.t.

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Tijdens het Bestuurlijk Platform op 24 januari 2020 is besproken dat de voorzitter van het

Bestuurlijk Platform reageert middels een bedankbrief naar de oud-bestuurders. Op 19 februari

2020 is deze reactie namens de voorzitter van het Bestuurlijk Platform verstuurd. 

 

3 Proces

Provinciale Staten worden geïnformeerd middels een GS-brief ten aanzien van de verstuurde

brief naar de oud-bestuurders van Stuurgroep Groene Hart (2003-2007). De reactie komt overeen

met de ingezette koers van het Bestuurlijk Platform en is daarin geen wijziging van de koers. 

 

 

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

Provinciale Staten van Zuid-Holland of en welke invulling hieraan gegeven wordt. 

4 Participatie

 

Het contact zelf met de oud-bestuurders van de Stuurgroep Groene Hart 2003 tot 2007 is een

vorm van participatie. Ook is er plek in het Bestuurlijk Platform voor een ambassadeur die

plaatsneemt namens het gehele Groene Hart, om zo het Bestuurlijk Platform van diverse signalen

vanuit het gebied te voorzien. 
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5 Communicatiestrategie

Er wordt niet breder gecommuniceerd dan de publiekssamenvatting en de reactie op de brief,

omdat hier verder geen nieuwswaarde in zit. 

 


