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Geachte leden van de gemeenteraad, 

U ontvangt deze raadsinformatiebrief omdat wij u graag willen informeren over de ondertekening van de 
Bestuursovereenkomst Groene Hart dat zich met extra impuls en steun van de Rijksoverheid richt op de 
gezamenlijke uitvoering van de verschillende grote transitieopgaven in het Groene Hart. Gezamenlijk 
werken rijk, provincies, gemeenten en waterschappen aan de ontwikkeling van een mooi, vitaal, 
duurzaam en waardevol landschap.

Inleiding

NOVI-gebied
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie op de toekomstige inrichting en ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving in Nederland. Met extra impuls en steun van het rijk werken de verschillende
overheden in NOVI-gebieden toe naar de gezamenlijke uitvoering van de verschillende grote transitie-
opgaven zoals wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling. Het Groene Hart is zo’n 
NOVI-gebied. 
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft het voortouw genomen om een bestuursovereenkomst op te 
stellen voor het gehele Groene Hart. Op 19 mei 2022 bekrachtigden veel van de overheidsorganisaties in
het Groene Hart de bestuursovereenkomst en gaven aan samen te willen werken als partners aan de 
kernopgaven in het Groene Hart (zie bijlage 'Bestuursovereenkomst Groen Hart 2022').

Bestuurlijk Platform Groene Hart
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart, met daarin de verantwoordelijke overheden (waterschappen, 
provincies, gemeenten en rijk), voelt zich verantwoordelijk voor de toekomst van het Groene Hart als 
geheel en is een logisch aanspreekpunt voor het NOVI-gebied Groene Hart. Gemeente Alblasserdam is 
ook deelnemer van dit platform of wordt vertegenwoordigd door iemand uit uw regio 
www.bestuurlijkplatformgroenehart.nl.

Aan de slag
Nu de bestuursovereenkomst is ondertekend kan verder gewerkt worden aan de uitvoering ervan. In de 
bijlage 'Brochure NOVI-gebied Groene Hart' is nader uitgelegd wat langs welke routes de aanpak is 
opgebouwd. 

Kernboodschap

Regionale samenwerking
De Groene Hart samenwerking (de partijen die de bestuursovereenkomst onder schrijven) richt zich op 
de ontwikkeling van een mooi, vitaal, duurzaam en waardevol landschap voor bewoners, ondernemers en
bezoekers van het Groene Hart. Deze centrale missie is alleen te realiseren door samenwerking met alle 
partijen in en rond het Groene Hart. Kennis, opgaven, middelen en bestuurlijke inzet bundelen draagt bij 
aan het realiseren van de beste resultaten voor het gebied als geheel waar ondernemers, inwoners, 
gebruikers en de natuur de vruchten van plukken.

Samenwerken als één overheid
Een belangrijk uitgangspunt van de bestuursovereenkomst is dat overheden horizontaal gaan samen-
werken als één overheid. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken gezamenlijk de 
gebiedsdoelen voor het Groene Hart uit voor de verschillende transitieopgaven. (Inter)nationale doelen 



worden vertaald naar wat dit voor de schaal van het Groene Hart betekent. Lopende of nog op te starten 
gebiedsprocessen betrekken deze kennis bij de uitwerking van hun integrale opgaven. 

Samenwerken als één overheid betekent ook dat schuurpunten op inhoud, proces of samenwerking 
binnen de opgaven in openheid worden besproken. De partijen bekrachtigden met de ondertekening dat 
ze zich willen inzetten op het verbeteren, versnellen en innoveren van de samenwerking, de inhoud en de
benodigde instrumenten. Er wordt een Regionale Investeringsagenda opgesteld voor het gezamenlijk 
organiseren van de noodzakelijke middelen voor de gewenste ontwikkelingen in het gebied. De Groene 
Hart samenwerking dient als voorportaal voor besluitvorming in de eigen organisatie over 
(boven)regionale en complexe opgaven.

Bestuursovereenkomst Groene Hart
De bestuursovereenkomst is het sluitstuk van de voorbereidende fase en het begin richting concrete 
uitvoering. De werkgroepen die in de brochure (zie bijlage Brochure NOVI-gebied Groene Hart.pdf) staan 
benoemd, zijn aan de slag en het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft de eerste opgaven geadopteerd 
rondom de verkenning van een grondbank voor de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en realisatie-
kracht rijk-regio rondom de opgave Nieuwkoop.

Gemeenten en andere overheden worden van harte uitgenodigd om gebiedsopgaven waar complexe 
vraagstukken spelen in te dienen zodat ook hier extra bestuurlijke en operationele inzet op kan worden 
georganiseerd. Daarnaast gaan we actief op zoek naar gebiedsopgaven om de opgavepuzzels op 
Groene Hart niveau te kunnen leggen. 

Vervolg

Webinar NOVI-gebied Groene Hart 
Medio juni organiseert het coördinatiebureau Groene Hart een webinar voor (nieuwe) bestuurders, raads-
en statenleden en algemeen besturen. Naast een toelichting op het NOVI-gebied Groene Hart wordt ook 
ingegaan op het wenkend perspectief voor het Groene Hart, de uitvoeringsfase is en er de gelegenheid is
tot het stellen van vragen hierover. De uitnodiging hiervoor volgt binnenkort.

Save the date! Groene Hart evenement
Op 23 september aanstaande vindt het Groene Hart evenement plaats voor gemeenteraadsleden, 
statenleden, algemeen bestuursleden van de waterschappen en andere bestuurders plats. Dit jaarlijkse 
trefpunt heeft de aard van een festival vol inspirerende projecten, producten en belevenissen voor en 
door het Groene Hart. Het bruist en het is dan ook niet voor niets aangewezen als uniek NOVI-gebied. De
uitnodiging hiervoor volgt binnenkort. Wilt u zelf wat delen, doen of heeft u suggesties voor het 
programma dan kunt u contact opnemen met cb@bestuurlijkplatformgroenehart.nl.

Informeren Gemeenteraad
Nu de bestuursovereenkomst is getekend volgt de uitvoering ervan. De gemeenteraad wordt door het 
college middels raadsinformatiebrieven op de hoogte gehouden van de voortgang in het proces van het 
NOVI-gebied Groene Hart. 

Bijlagen
1. Bestuursovereenkomst NOVI-gebied Groene Hart 19 mei 2022;
2. Brochure NOVI-gebied Groene Hart.
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