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Onderwerp

Uitnodigingsbrief ondertekening
Bestuursovereenkomst Groene Hart

Geachte Bestuurder in het Groene Hart,
NOVI gebied Groene Hart
Het Groene Hart is aangewezen als een van de acht NOVI-gebieden van Nederland. Dat is u hoogstwaarschijnlijk
bekend. 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 door het kabinet
benoemd als NOVI-gebied. Dit biedt voor ons als 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 investeringsagenda voor ons
gebied. Dit kan gevolgd worden door concrete investeringen in ons gebied.
Bestuursovereenkomst Groene Hart
De verschillende overheden in het Groene Hart werken al decennia samen. De ruimtelijke ontwikkelingen worden
afgestemd via de reguliere (juridische) routes. Veel gaat daardoor goed. Maar met de ambities van dit NOVI-traject
om in samenhang en integraal de ontwikkeling van het Groene Hart ter hand te nemen is er meer nodig. De
bestuurders in het Bestuurlijke Platform Groene Hart zijn van mening dat de samenwerking geïntensiveerd moet
worden en dat hiervoor afspraken nodig zijn. Zeer waarschijnlijk bent u of uw collega betrokken geweest bij
gesprekken die afgelopen jaar zijn gevoerd met collega-bestuurders in het Groene Hart. Het resultaat van de
gesprekken zijn uitgekristalliseerd in de bestuursovereenkomst Groene Hart. De bestuursovereenkomst Groene
Hart is bedoeld om regionaal werken te faciliteren. Als bijlage bij deze brief treft u de bestuursovereenkomst
Groene Hart aan. (zie bijlage 1 bestuursovereenkomst). Wij nodigen U van harte uit om de bestuursovereenkomst
namens uw organisatie te ondertekenen.
*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.
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Waarom ondertekenen?
Door de bestuursovereenkomst Groene Hart te ondertekenen, geeft u aan recht te willen doen aan de identiteit
van het Groene Hart, de mensen die zich ermee verbonden voelen en spreekt u uit om, op basis van
gelijkwaardigheid en partnerschap, samen met de medeoverheden aan het Groene Hart te willen werken.
Daarnaast kunt u deelnemen aan het ontwikkelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA) en biedt deelname
aan de bestuursovereenkomst de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om
knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken. De bestuursovereenkomst Groene Hart biedt
een kader waardoor er doorwerkingskracht en focus ontstaat en opgaven gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast
bevat de bestuursovereenkomst afspraken om op terug te vallen, afspraken die ervoor zorgen dat de som meer is
dan de delen en afspraken om ‘thuis’ te laten lezen, zodat uw achterban weet waaraan de ondertekenaars zich
verbinden.
Wat is de relatie met besluiten over ontwikkelingen van uw bestuur?
Wij werken in Nederland met verantwoordelijkheden en taken zoals die wettelijk zijn vastgelegd in het ‘Huis van
Thorbecke’. Deze Bestuursovereenkomst zet een ‘plus’ op de samenwerking. Deze ‘plus’ is vrijwillig en zelfbindend.
Het leidt niet tot verplichtingen, besluiten of reservering van middelen.
Mochten in specifieke situaties de afspraken in de overeenkomst niet tot oplossingen leiden, dan kunnen alle
overheden terugvallen op de bestuurlijke verhoudingen binnen het Huis van Thorbecke. Dit kan gebeuren zonder
dat dit de Bestuursovereenkomst als zodanig schaadt. De ambitie is echter de gelijkwaardige samenwerking te
blijven opzoeken. De Bestuursovereenkomst kan leiden tot nadere bestuurlijke afspraken op specifieke
(combinaties van) opgaven. In dat geval ben u uiteraard vrij om deze afspraken wel of niet te ondertekenen.
De planning is de overeenkomst eind februari van dit jaar te ondertekenen. Graag vernemen wij vóór 23 februari
a.s. of u de bestuursovereenkomst wilt ondertekenen. U kunt uw reactie mailen naar het Coördinatiebureau
Groene Hart cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl.
Mocht u vragen hebben over de bestuursovereenkomst neemt u dan contact op met de burgemeester die u regio
vertegenwoordigt, dit kan rechtstreeks of via het Coördinatiebureau Groene Hart (zie bovenstaand emailadres).
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
De leden van het Bestuurlijk Platform Groene Hart
Mw. (Esther) Rommel (Provincie Noord-Holland), dhr. (Huib) van Essen (Provincie Utrecht), Dhr. (Erik Jan) van Kempen
(Ministerie BZK), Dhr. (Johan) Osinga (Ministerie LNV), Dhr. (Chris) Kalden (op persoonlijke titel), Dhr. (Kees) v. Velzen
(Gemeente Alphen a/d Rijn), Dhr. (Gerrit) Spelt (Gemeente Lopik), Dhr. (Teunis Jacob) Slob (Gemeente Molenlanden) Mw. (Bea)
de Buisonjé (Amstel, Gooi en Vecht), Dhr. (Sjaak) Langeslag (Hoogheemraadschap van Rijnland), Mw. (Joyce) Langenacker
(Gemeente Ouder-Amstel).

Namens hen,

Mw. W.H. (Willy) de Zoete
Voorzitter Bestuurlijk Platform Groene Hart.
*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.

