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Wat is de voorgeschiedenis en de concrete aanleiding van de informatie?
Het Groene Hart is een gebied met een eigen identiteit, een typisch Nederlands agrarisch
polderlandschap, waard om te beschermen, maar ook een gebied waar volop wordt
gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Daarnaast komen er nieuwe maatschappelijke opgaven
op het Groene Hart af die om ruimte vragen en om integrale oplossingen, zoals het
tegengaan van bodemdaling, de reductie van CO2-emissie uit het klimaatakkoord, de
transitieopgave voor landbouw, natuur, energie en het bevorderen van een gezonde
leefomgeving.
Om als één overheid het gebied in samenhang te ontwikkelen, is het Groene Hart in de
Nationale Omgevingsvisie door het kabinet benoemd als NOVI-gebied. Dit biedt de
overheden in het gebied kansen om gezamenlijk tot oplossingen te komen van complexe
vraagstukken. De aanwijzing tot NOVI-gebied leidt tot een nauwere samenwerking met het
Rijk, beschikbaarheid van kennis en expertise en het maken van een gezamenlijke
Regionale Investeringsagenda (RIA) voor dit gebied. Dit kan worden gevolgd door concrete
investeringen in dit gebied. Om dit verder invulling te geven is de bestuursovereenkomst
NOVI gebied Groene Hart opgesteld.
Concrete aanleiding

Door het Bestuurlijk Platform Groene Hart is het verzoek gedaan om de Bestuursovereenkomst NOVI gebied Groene Hart te ondertekenen.
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart is een samenwerking tussen de drie Groene Hart
provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), de betreffende waterschappen
en de Groene Hart gemeenten. Voor de regio waarin Diemen ligt is de gemeente OuderAmstel lid van dit platform.
Een groot deel van het Diemense buitengebied maakt deel uit van het Groene Hart.
Ligt aan de informatie een collegebesluit ten grondslag?
Ja, datum: 1 maart 2022.

Samenvatting
Met de bestuursovereenkomst willen de ondertekenaars recht doen aan de identiteit van het
Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en de bestuurlijke samenwerking
in het gebied. De bestuursovereenkomst is bedoeld om meer samen te werken, richting te
geven en te inspireren en om ervoor te zorgen dat de som meer is dan de delen.
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De bestuurders in het Bestuurlijke Platform Groene Hart zijn van mening dat de samenwerking geïntensiveerd moet worden en dat hiervoor afspraken nodig zijn. De bestuursovereenkomst is bedoeld om regionaal werken te faciliteren.
Deelname biedt de mogelijkheid om mee te werken aan het ontwikkelen van de Regionale
Investeringsagenda (RIA) en biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in
te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid aan te pakken.
De afspraken in de bestuursovereenkomst gaan over:
1. de ruimtelijke opgaven in het Groene Hart en
2. de wijze waarop wordt samengewerkt aan de ruimtelijke opgaven.
De Bestuursovereenkomst zet een ‘plus’ op de samenwerking. Deze ‘plus’ is vrijwillig en
zelfbindend. Er worden geen bevoegdheden overgedragen. Het leidt ook niet tot verplichtingen, besluiten of reservering van middelen. De bestuursovereenkomst is zes jaar geldig
van het moment van ondertekening (begin 2022). Na twee jaar wordt de bestuursovereenkomst geëvalueerd en zo nodig herzien.
De bestuursovereenkomst biedt de mogelijkheid om samen met andere overheden
afspraken te maken over, en verder invulling te geven aan, de toekomstige inrichting van het
buitengebied van Diemen en de Diemerscheg op een manier die past bij de ontwikkelingsrichting zoals opgenomen in de Omgevingsvisie Diemen 2040.
De ambtelijke capaciteit om hier aan mee te doen is overigens beperkt. Selectieve inzet op
de punten die voor Diemen van belang zijn is daarom noodzakelijk.
Ter inzage in iBabs
- Bestuursovereenkomst NOVI gebied Groene Hart
- Uitnodigingsbrief van het Bestuurlijk Platform Groene Hart
- EINDE -
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