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Onderwerp 

Reactie op 

uw open brief


Geachte collega's,


Graag 

wil ik 

u 

namens de Bestuurlijk 

Platformleden 

(voorheen 

Stuurgroep 

Groene 

Hart) 

heel hartelijk


danken 

voor 

uw 

ingezonden brief.


Uw open brief aan de 

Provinciale Staten en 

Colleges 

van Gedeputeerde 

Staten 

van de drie Groene 

Hart


provincies 

hebben wij eind 

januari 

besproken 

in het Bestuurlijk 

Platform Groene 

Hart. Onder deze


nieuwe 

naam 

slaat 

het Bestuurlijk 

Platform een 

nieuwe koers 

in 

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. 

Wij menen 

dat wij met deze 

nieuwe


koers recht doen aan uw 

oproep om samen 

te werken 

in het Groene 

Hart en denken 

op deze manier


invulling te 

geven 

aan uw 

vijf aanbevelingen. 

Hieronder 

lichten wij dat 

nader toe.


Wij herkennen, 

net 

als 

u, de verstedelijkingsdruk 

op het Groene 

Hart, maar 

zien ook de andere


maatschappelijke opgaven 

in het 

gebied 

zoals de bodemdaling, 

de stikstofproblematiek, 

de landbouw-

en energietransitie. 

Complexe 

opgaven, 

waarbij 

wij moeten samenwerken 

om 

het 

Groene 

Hart


toekomstbestendig 

te 

maken. ln het Bestuurlijk 

Platform bespreken 

wij de opgaven 

in Groene Hart


verband en 

waar nodig doen 

wij voorstellen om 

te 

komen 

tot 

gelijkger¡cht 

bele¡d, 

zoals 

al 

in 2017 door


ons 

in 

gang gezet 

met het Perspectief Groene 

Hart 2040. Daarnaast 

wordt 

er 

gewerkt 

aan 

inspirerende


uitwerkingen 

van 

de complexe 

opgaven, 

zoals 

het 

ontwerpend 

onderzoek 

bodem, 

water en landgebruik.


Het 

Bestuurlijk Platform 

is 

een samenwerking 

met meerdere overheden 

en 

het biedt de 

mogelijkheid


om nieuwe 

partijen 

zoals de Rijksoverheid 

te 

laten aansluiten. 

Met het 

ministerie 

van Binnenlandse


Zaken zijn wij 

hier 

al over 

in 

gesprek. 

Uw 

vijfde aanbeveling 

om ook 

vertegenwoordigers 

van 

de 

7


miljoen Randstedelingen 

te betrekken 

nemen 

wij 

ter 

harte, wij 

willen 

dit 

in de 

komende


*Het 

Bestuurlijk Platform Groene Hart 

is 

een bestendige 

samenwerking 

tussen 

de drie Groene 

Hart 

provincies (Noord-Holland,


Zuid-Holland en Utrecht), 

de betreffende 

waterschappen 

(Rijnland, 

De Stichtse 

Rijnlanden, 

Amstel, Gooi en 

Vecht, Schieland en


de 

Krimpenerwaard en Rivierenland) 

en de Groene 

Hart 

gemeenten.


http://www.stuurgroepgroenehart.nl
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bestuursperiode 

concretiseren. Wat betreft de aanbeveling 

voor een 

gecombineerde 

Statencommissie


kan ik u melden 

dat uw brief 

in 

de 

Provinciale Staten van Utrecht 

is 

besproken. 

Bij sommige 

fracties


bestaat behoefte 

om 

voor specifieke onderwerpen bij elkaar te 

komen. Na bespreking 

in 

de andere


Provinciale 

Staten is het aan hen zelf hier invulling aan te 

geven.


lk hoop 

u 

met 

deze reactie voldoende te 

hebben 

geïnformeerd.


Met vriendelijke 

groet,


          

W.H. 

(Wilfylfe 

Zoete,


Voorzitter 

Bestuurlijk Platform Groene Hart.


*Het 

Bestuurlijk Platform 

Groene 

Hart is 

een bestendige 

samenwerking tussen de drie Groene 

Hart 

provlncies 

(Noord-Holland,


Zuid-Holland en Utrecht), 

de betreffende 

waterschappen 

(Rijnland, 

De St¡chtse 

Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en


de 

Krimpenerwaard 

en 

Rivierenland) 

en de Groene 

Hart 

gemeenten.


http://www.stuurgroepgroenehart.

