
VI
JF

66 | Het Groene Hart in beeld

Eén ding is duidelijk: we 
hebben politiek leiderschap 
nodig om ons door deze 
ver warrende tijden te loodsen. 
[…] Als je grote veranderingen 
voorzichtig en geleidelijk 
door voert, hebben ze vaak 
meer kans van slagen dan als je 
ze met een big bang probeert.
— Hans de Bruijn, hoogleraar 

bestuurskunde TU-Del� (2015)

Foto: Koeien wachten bij oversteek in Lopik
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(Be)sturen in het 
Groene Hart

Het Groene Hart gaat iedereen aan. Natuurlijk allereerst de bewoners, werknemers 
en bezoekers van het Groene Hart die er baat bij hebben dat de kwaliteit van 
hun directe leefomgeving om er pre�ig en veilig te wonen, werken en recreëren 
hoog blij�. Maar het gaat ook alle Nederlanders aan als het gaat om het behoud 
van de historisch-culturele waarde van een iconisch landschap (met de typisch 
Hollandse slagenverkaveling), het versterken van de aanwezige internationaal 
erkende natuurwaarde, én het terugdringen van een aanzienlijke CO2-uitstoot 
door veenoxidatie. In het Groene Hart is het besef aanwezig dat bodemdaling in 
de veengebieden een probleem is dat om krachtig bestuurlijk optreden vraagt. 
Ontwikkelingen als een veranderend klimaat en een toenemende woningbehoe�e in de 
veengebieden kunnen mogelijk op termijn de bodemdaling versterken en de bijhorende 
kosten voor bodembeheer en van noodzakelijke maatregelen (zoals het tegengaan van 
funderingsproblemen en verzakking van wegen, sluizen) verhogen.
Het landschap van het Groene Hart is continu in verandering, dat is niet tegen te 
houden. Niets doen leidt zeer waarschijnlijk tot hoge kosten en tot het verdwijnen van 
de zo gewaardeerde kwaliteiten die het Groene Hart aantrekkelijk en uniek maken. 
De vraag waar bestuurders voor staan is niet óf het huidige beleid voor de veengebieden 
in het Groene Hart moet veranderen, maar wat de opties zijn om deze veranderingen en 
ontwikkelingen op korte en middellange termijn te sturen in de gewenste richting. Op 
strategisch niveau zullen keuzes moeten worden gemaakt en moeten vervolgstappen 
worden gezet, bijvoorbeeld in de vorm van uitvoeringsafspraken. In veel gevallen is de 
kennis al aanwezig is om kernkwaliteiten van het Groene Hart te behouden en kosten te 
vermijden door oplossingen voor diverse opgaven in een gebied te combineren.

In het gebied zelf hebben allerlei partijen geïnvesteerd in projecten en experimenten om 
bodemdaling tegen te gaan (zoals ¸exibel peilbeheer en verwerving en inrichting van 
na�e gebieden). De resultaten van deze projecten zijn vaak positief (Bekers Advies 
2015), maar zijn voornamelijk lokaal oplossingsgericht, met weinig samenhang met de 
bovenregionale opgaven. De laatste jaren wordt het succes van deze investeringen 
enigszins overschaduwd door de negatieve gevolgen van de economische crisis en de 
stagnerende woningmarkt en daaruit volgende bezuinigingen op de kosten van 
voorgestelde (beleids)maatregelen door overheden en bedrijven. Projecten vallen stil of 
stagneren. Met als resultaat dat het vertrouwen van stakeholders afneemt omdat 



68 | Het Groene Hart in beeld

VI
JF

gemaakte afspraken niet (kunnen) worden nagekomen (Stuurgroep Nationale 
Landschappen Groene Hart 2012). Ondertussen staat de tijd niet stil en verdwijnen de 
opgaven niet vanzelf. Integendeel.

Na decennia van nationale sturing zijn de regionale partijen als gevolg van het 
decentralisatiebeleid sinds enkele jaren zelf aan zet; ze moeten nu zelf de koers 
uitstippelen voor het Groene Hart als geheel. Initiatieven van lokale partijen in het 
gebied kunnen bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling van het 
Groene Hart. Daarvoor is het wel nodig dat ze over gemeente- en sectorgrenzen heen 
kijken; samenwerking is gewenst tussen overheden, bedrijven, boeren, burgers en 
maatschappelijke organisaties. Lokale overheden (gemeenten en waterschappen) zullen 
op bovenlokaal niveau strategische keuzes moeten maken voor het omgaan met 
bodemdaling en andere opgaven in de veengebieden in het Groene Hart.
Een perspectief, een stip aan de horizon, kan de partijen helpen hun initiatieven zodanig 
vorm te geven dat ze aansluiten in de aanpak van de bovenregionale opgaven. 
Om samenwerking en een bovenlokale aanpak te bevorderen hee� de Stuurgroep 
Nationaal Landschap Groene Hart de laatste jaren geïnvesteerd in een netwerk van 
bestuurlijke en maatschappelijke partijen en in de uitwisseling van kennis en kunde. 
‘De grote opgaven in het Groene Hart zijn alleen aan te pakken in samenwerking met 
het bedrijfsleven, de kenniscentra, maatschappelijke organisaties en overheden uit het 
gebied’, aldus de Stuurgroep (2015). Ze maakt zich sterk voor meer strategisch handelen 
van bestuurders op het bovenregionale Groene Hart-niveau. Het initiatief van 
gemeenten voor de zogenoemde bestuurlijke tafels lijkt hiervoor een werkbare en 
perspectiefvolle vorm, waarbij de gemeenten de regionale opgaven bespreken. Op dit 
moment zijn er drie bestuurlijke tafels over bovenregionale thema’s waarin sectorale 
opgaven in samenhang worden besproken. Deze vorm kan worden uitgebreid door 
andere partijen uit te nodigen en door de agenda een strategischer karakter te geven en 
minder te richten op concrete projecten (Van Steensel 2014).

Provincies zijn sinds de decentralisatie verantwoordelijk voor het omgevingsbeleid, 
en zijn daarom het meest aangewezen bestuursorgaan om de regie te nemen in het 
keuzeproces. Ze kunnen daarvoor aansluiten bij de bestuurlijke tafels. Deze regie 
kunnen de provincies ook gezamenlijk voeren, vanuit de Stuurgroep Nationaal 
Landschap Groene Hart. Belangrijk is dat de regionale bestuurders de Rijksoverheid 
betrekken bij de ontwikkelingen in het Groene Hart, bijvoorbeeld vanwege de 
(inter) nationale doelstellingen van het behoud van een uniek Hollands landschap en 
de natuurwaarden, de kans om een substantiële uitstoot van CO2 door veenoxidatie te 
vermijden, en haar systeemverantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening 
en kwalitatief goede leefomgeving.
Voor alle partijen is er wat te winnen mits er gezamenlijk daadkrachtig bestuurlijk wordt 
opgetreden met het maken van keuzes op het ‘Groene Hart’-niveau. Een stok achter de 
deur is dat niets (aanvullends) doen ook een keuze is, die zal leiden tot verder oplopende 
kosten en ongewenste maatschappelijke e�ecten.
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Het huidige netwerk is vooral projectgericht, versnipperd en kent weinig regie

Complexiteit van belangen in het Groene Hart

Bron: PBL

Burgers Agrariërs Gemeenten,
provincies, rijk

WaterschappenBedrijven

pb
l.n

l

Praten over de ontwikkeling met behoud voor kwaliteit van het Groene Hart gebeurt aan vele ‘projec�afels’ in verschillende 
samenstellingen (disciplines en partijen) en op verschillende bestuursniveaus (lokaal zowel als regionaal). Elke tafel hee� zijn 
eigen onderwerp en beslaat een deel van het Groene Hart. Het is een uitdaging om tot een goede mix van deelnemers te 
komen, die kennis en ervaring kunnen uitwisselen en tot nieuwe inzichten kunnen komen. Er zijn zoveel belangen en wensen 
dat van een bestuurder steeds vaker gevraagd wordt zich op te stellen als een ona¤ankelijke procesvoerder die aanstuurt op 
het maken van keuzes.
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5.1 Dialoog in een complex netwerk

Al enkele decennia praten bestuurders, maatschappelijke partijen en wetenschappers 
over wat wel en niet mogelijk en gewenst is voor de ontwikkeling van het open, groene 
gebied midden in de Randstad. Een belangrijk probleem is dat het Groene Hart niet één 
bestuurlijk niveau kent én dat er niet daadkrachtig gezamenlijk wordt opgetreden bij 
het maken van keuzes voor een toekomstbestendig Groene Hart. De partijen vinden 
elkaar elkaar in wisselende coalities van al genoemde bestuurlijke of gesprekstafels. 
De gesprekken aan deze tafels zijn vaak sectoraal ingevuld en uitvoeringsgericht van 
karakter. Partijen zijn selectief in deelname en participeren vanuit het principe ‘ga ik 
erover of niet’, mede als gevolg van een herprioritering van hun taken door recente 
decentralisaties en bezuinigingen in het beleid. Bestuurders moeten echter wel rekening 
houden met de diversiteit aan groepen die elk hun eigen pad bewandelen. ‘Al die 
partijen kloppen apart bij de provincie aan’, verzucht een provinciebestuurder.
Sturen op ruimtelijke ontwikkeling is complex. Het houdt tegenwoordig in dat er zowel 
maatwerk voor een bepaalde plek moet worden geleverd, als dat erop wordt gelet dat 
die ontwikkeling past in de potenties die het gebied hee� op verschillende schaal-
niveaus: Groene Hart als geheel, de Randstad, Nederland en zelfs mondiaal. Het is met 
andere woorden schakelen tussen opgaven op het lokale en het bovenregionale niveau 
(Maessen 2013). Voorbeelden van vragen waar bestuurders voor staan: welke partijen 
zijn voor welke opgaven aan zet, aan welke knoppen kan worden gedraaid en hoe 
moeten de partijen zich opstellen om tot een succesrijke uitvoering te komen. 

Is voor de ruimtelijke ontwikkeling in het Groene Hart bo�om-up plannen de oplossing 
of is sturing van overheid nodig? Plannen via bo�om-up initiatieven is de huidige trend. 
Sommige stakeholders betwijfelen of deze bo�om-up planning wel zo gunstig is. Het 
openbaar bestuur hee� als taak om het algemene belang te dienen. Wie bekommert 
zich om het algemene belang als bestuurders louter volgend zijn? Bovendien, zo wordt 
gesteld, zou deze aanpak een zeker cliëntalisme in de hand kunnen werken. ‘Een hogere 
overheid, provincie of Rijk, moet de kwaliteit van het proces waarborgen. Want anders 
wint altijd het recht van de sterkste’, aldus een stakeholder. Andere critici stellen dat de 
overheid het politieke debat te veel ontwijkt. Politici willen volgens hen vooral rust in de 
tent tijdens hun regeerperiode, en bo�om-up is voor hen de ideale manier om rust 
te krijgen.
In het Groene Hart zijn er veel partijen en belanghebbenden. Van bestuurders wordt 
steeds vaker gevraagd dat zij zich opstellen als ona²ankelijk regisseur van een dialoog, 
dat zij goed luisteren naar alle belangen, dat zij sectorale grenzen durven te slechten 
met het maken van afwegingen tussen uiteenlopende belangen en dat zij aansturen op 
het doorhakken van knopen. Want ‘mooie plannen liggen er al genoeg’, zoals veel 
stakeholders verzuchten. ‘Het komt erop aan plannen werkelijk uit te voeren.’
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5.2 Er valt iets te kiezen

Het is van belang om keuzes te maken die de bodemdalingopgave combineren 
met de andere opgaven in het Groene Hart, zoals het waarborgen van een veilige 
woonomgeving, behoud van het landschap en bieden van recreatiemogelijkheden. 
Lokale en regionale bestuurders, belangengroepen en bewoners tonen grote 
betrokkenheid bij de bodemdalingproblematiek. Ook zijn er signalen van een bredere 
maatschappelijke discussie over de kosten en baten van onder andere omgaan met 
bodemdaling (zoals de Tweede Kamer-motie Smaling). Bestuurders in het Groene Hart 
zijn aan zet het debat met gebiedspartners aan te gaan en zich sterk te maken voor een 
daadkrachtig bestuurlijk optreden. En er zijn daadkrachtige keuzes nodig. Niet overal in 
het Groene Hart kan en moet dezelfde ontwikkeling worden nagestreefd.
Voor de bewoners van het Groene Hart zijn er geschikte woningen nodig. Die kunnen 
worden gerealiseerd door nieuwbouwprojecten, maar bijvoorbeeld ook door her-
bestemming van kantoorpanden. Nieuwbouw gaat gepaard met grote kosten omdat bij 
de bouw rekening moet worden gehouden met de bodemdaling, en daarmee met 
bescherming tegen wateroverlast, verzakkingen en bodembeheer. Het is dan ook zaak 
de kosten van nieuwbouw af te wegen tegen die van herbestemming of herstructu-
rering. Door nieuwbouw zoveel mogelijk te beperken kan ervoor worden gezorgd dat 
het overstromingsrisico op schade en slachto�ers niet toeneemt.
Het kenmerkende slagenlandschap van het Groene Hart wordt zeer gewaardeerd en zou 
behouden moeten blijven, menen vrijwel alle betrokkenen. Maar welke gebieden dan 
precies moeten worden beschermd, daar moet nog een keuze in worden gemaakt. 
Voor het behoud van de gekozen iconische landschappen kan worden overwogen een 
Unesco-status aan te vragen. Andere locaties kunnen mogelijk goed combineren met 
onder andere extensieve landbouw, recreatie en waterberging in de buurt van de stad.
Mede dankzij het aantrekkelijke landschap biedt het Groene Hart veel recreatie-
mogelijkheden. Er is al fors geïnvesteerd in het netwerk van �ets-, vaar- en 
wandelroutes. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de bestaande a�racties, zoals de 
plassen, te verbinden met dag- en overblijfrecreatie in de regio. In de gebieden nabij de 
stad zijn nog mogelijkheden om de recreatie te versterken, mogelijk in combinatie met 
groene diensten zoals waterberging en natuur.
Ten slo�e zal de landbouw een belangrijke speler blijven in het landelijk gebied. Voor de 
boer die op de wereldmarkt blij� opereren zijn mogelijkheden om innovatief te zijn en 
tegelijk de bodemdaling te verminderen, onder andere door onderwaterdrainage of 
door te experimenteren met andere (na�e) teelten.
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5.3 Er moet wel worden gestuurd op dit keuzeproces

Kiezen is niet altijd makkelijk. Complicerende factor is vaak dat allerlei zaken met elkaar 
samenhangen in een bestaand systeem (zoals een watersysteem) en dat niet zomaar van 
nul af aan kan worden gestart. In het verleden is veel geïnvesteerd in infrastructuur en 
bedrijfsvoering. Dit leidt vaak tot zogenoemde ‘pada²ankelijkheden’: in het verleden 
gemaakte keuzes bepalen mede de keuzes in het heden. Zo vergen investeringen 
van vroeger in een slappe, dalende veenbodem veel onderhoud. Zolang bestuurders 
dit onderhoud blijven verzorgen, zullen gebruikers hun activiteiten niet veranderen, 
waardoor bestuurders voor steeds toenemende kostenposten staan. Een ander 
voorbeeld: een karrenpad wordt een verharde weg, de verharde weg wordt geasfalteerd, 
de geasfalteerde weg wordt verbreed om het mogelijk te maken dat er zwaardere 
landbouwmachines over rijden. En als gevolg hiervan klinkt het veen verder in.
Uit een kosten-batenanalyse van het PBL (2015) blijkt dat een keuze voor doorgaan op 
de huidige weg van omgaan met bodemdaling een keuze is met een van de duurste 
consequenties. Bovendien is het een keuze die tot verlies leidt van landschappelijke 
kenmerken en kwaliteiten.
Hoe kunnen bestuurders het beste een keuze maken voor de kwaliteiten die zij samen 
met stakeholders in een bepaald gebied willen nastreven? En hoe kunnen ze alle 
partijen een perspectief bieden voor verdere ontwikkeling van het gedeelde 
gewaardeerde leefgebied?

1. Stuur met behulp van een stip aan de horizon, zorg voor differentiatie 
en kennisdeling
Het Groene Hart gaat iedereen aan. Een oproep voor een nieuwe gezamenlijke visie 
lijkt hiermee gerechtvaardigd, maar wordt nog niet omarmd. Toch vragen diezelfde 
stakeholders wel van bestuurders om een perspectief, een stip op de horizon, 
waarbinnen zij hun initiatieven kunnen vormgeven. De uitdaging voor bestuurders is 
aan alle gebiedspartijen een ontwikkelingsrichting te bieden, zonder daarvoor de weg er 
naar toe en het tijdpad al uitgestippeld te hebben. Sturen en loslaten tegelijk dus.
Stuur met oog voor di�erentiatie, maatwerk en experimenteerruimte. Een stip aan de 
horizon ze�en voor het Groene Hart als samenhangend gebied, wil niet zeggen dat er 
generiek beleid moet komen voor het hele Groene Hart. Uniforme oplossingen die voor 
het gehele Groene Hart gelden, zijn er niet. De gedeelde opgaven verschillen lokaal 
teveel van zwaarte en bovendien zijn er lokaal vaak aanvullende opgaven. In het ene 
gebied vormen bodemdaling en wateroverlast een groot probleem. Maatwerk is 
geboden. In andere gebieden leiden deze fenomenen juist tot een enorme kans voor 
recreatie of voor innovatie in de landbouw.
Veel keuzes die in het verleden werden gemaakt, waren gericht op het behouden en 
faciliteren van alle bestaande functies in een (deel)gebied. De uitdaging voor 
bestuurders en betrokkenen is nu om te benoemen welke kwaliteiten in welk (deel)
gebied het beste tot hun recht komen, welke functies waar in het Groene Hart versterkt 
en ontwikkeld moeten worden en hoe die kwaliteiten passen bij de genoemde stip aan 
de horizon voor het Groene Hart als geheel.
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Per deelgebied kunnen weliswaar keuzes gemaakt worden over behoud dan wel 
ontwikkeling van het landschap, maar de uitvoering is niet altijd urgent. Dit geldt voor 
veel bodemdalingsgevoelige gebieden. Door te focussen op gebieden waar de 
bodemdalingsproblematiek nu al groot is (bijvoorbeeld in de door de provincie 
Zuid-Holland aangewezen ‘knikpuntgebieden’), neemt het besef van urgentie en 
draagvlak voor maatregelen bij de gebiedspartners toe. In deze gebieden kan ervaring 
worden opgedaan met de e�ecten van de daar al onvermijdelijke ingrepen en een 
gezamenlijke integrale aanpak van de gebiedsopgaven. Dit is maatwerk, immers per 
de�nitie afgestemd op speci�eke plaatselijke condities. Kleinschalig experimenteren 
kan een interessante manier zijn om innovatief en toch behoedzaam te besturen.
Partijen in het Groene Hart, met name in de veengebieden, hebben reeds vele malen te 
maken gehad met gebiedsprocessen, zoals het MIRT-programma Westelijk veenweide-
gebied en het programma rondom bevolkingskrimp. Kennis en ervaring is er dus genoeg 
in het veld. Het wiel hoe� niet altijd en overal opnieuw uitgevonden te worden. Met een 
goed systeem van monitoren en kennisdeling kunnen bestuurders en gebiedspartners 
leren hoe een transitie in een (deel)gebied het beste kan worden ingezet. De door de 
Stuurgroep samen met kennis- en belangenpartijen opgeze�e monitor Kwaliteitsatlas, 
de ontwerpateliers en het Veenweide InnovatieCentrum (VIC) kunnen hierin een goede 
coördinerende rol spelen.

2. Benoem één regisseur voor het Groene Hart als geheel
Welke rol hebben bestuurders van decentrale overheden in het proces? Steeds meer 
wordt van bestuurders verwacht dat zij maatschappelijke voorkeuren kunnen vertalen 
in beleid dat burgers in staat stelt zelf te handelen en dat aansluit bij burgerinitiatieven. 
De decentrale overheid is dan facilitator voor experimenteren, leren en opschalen. 
Dit vraagt een niet-traditionele opstelling en aanvullende competenties van 
bestuurders, politici en ambtenaren (Lupi 2014; NSOB en PBL 2014). Ondanks deze 
ontwikkelingen blijven ook burgers vaak nog hangen in de traditionele re¸ex vooral 
naar de overheid te kijken als ze iets te wensen hebben.
Kiezen betekent dat bestaande waarden en oude gewoonten moeten worden loslaten 
voor een hoger doel. Dit vraagt tevens om een regisseur, die er mede voor zorgdraagt 
dat de diverse standpunten worden gehoord en erop aanstuurt dat partijen gezamenlijk 
een beeld krijgen van de mogelijke keuzes en wat die betekenen voor een breed palet 
aan waarden, zoals leeµaarheid, economisch functioneren, omgevingskwaliteit, 
veiligheid en gezondheid.
Binnen de huidige beleidscontext is de provincie – sinds de decentralisatie verant-
woordelijk voor het omgevingsbeleid – de meest aangewezen partij om deze regierol op 
te pakken, wat ook al eerder is opgemerkt door een Visitatiecommissie ILG (IPO 2005). 
Aangezien het Groene Hart zich echter over de provincies Utrecht, Zuid-Holland en 
Noord-Holland uitstrekt, is het goed denkbaar deze regierol te beleggen bij het 
bestaande bestuursorgaan Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart (waar 
provincies, gemeenten en waterschappen in vertegenwoordigd zijn) en die stuurgroep 
mandaat te geven. Regie betekent hierbij niet per se dat de inhoudelijke knoop door de 
regisserende partij wordt doorgehakt. Belangrijkste taak is dat de regisserende partij de 
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dialoog op strategisch niveau tussen de belanghebbende gebiedspartijen stimuleert en 
er op aanstuurt dát er een knoop wordt doorgehakt. De door de huidige Stuurgroep in 
het leven geroepen bestuurlijke strategische tafels met gemeenten zijn hiervoor een 
goed initiatief.

3. Betrek het Rijk bij de nationale opgaven in het gebied: reductie van CO2, en 
stimuleren van het economische vestigingsklimaat met behoud van een iconisch 
landschap
Hoewel het nationale omgevingsbeleid sinds 2010 door de Rijksoverheid is gedecen-
trali seerd naar provincies, gemeenten en waterschappen, liggen niet alle vraagstukken 
in het Groene Hart louter op het bordje van de regionale overheden. Het Rijk hee� een 
aantal nationale opgaven geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(2012) waarvoor het resultaatverantwoordelijkheid draagt en die (ook) binnen het 
Groene Hart spelen. Het betre� onder andere het versterken van het economische 
vestigingsklimaat van de Randstad, het bewaken van internationale natuur-, water- en 
duurzaamheidsdoelen, en het waarborgen van een klimaatbestendig Nederland via het 
Deltaprogramma. Op grond van de nieuwe Omgevingswet, die in 2018 van kracht zal 
worden, is het Rijk daarnaast verantwoordelijk voor het bieden van een systeem van 
goede ruimtelijke ordening en een kwalitatief goede leefomgeving. Alleen al daarom 
kan het Rijk een toegevoegde waarde bieden op het bestuurlijk niveau van het Groene 
Hart (zie ook PBL 2013) en ligt het voor de hand een plaats voor een vertegenwoordiger 
van de Rijksoverheid te reserveren aan de strategische bestuurstafels.

Regionale overheden zouden vooral een beroep kunnen doen op de Rijksoverheid als 
het gaat om de volgende opgaven van de veengebieden in het Groene Hart:
– de reductie van de uitstoot van CO2 als gevolg van oxidatie van het veen,
– het behoud van het slagenlandschap als nationaal cultureel erfgoed in het 

Groene Hart,
– het versterken van ‘ontwikkelen met kwaliteit’ in het Groene Hart-landschap om 

een aantrekkelijk (inter)nationaal economisch vestigingsklimaat te bieden.

Provincies kunnen het Rijk aanbieden om de CO2-uitstoot door veenoxidatie met 30 tot 
50 procent te verminderen. Dit is mogelijk door een combinatie van innovatieve 
technieken in de landbouwpraktijk toe te passen (zoals sturen met water en 
onderwaterdrainage), maar ook door combinaties te maken met landschapsbehoud. 
Een mogelijke optie is ook om het waterpeil te verhogen op plaatsen waar het 
slagenlandschap bij uitstek kan worden beschermd of waar waterberging een e�ectieve 
manier is om wateroverlast tegen te gaan. Er is immers een lineair verband tussen een 
hoger waterpeil en de reductie van CO2-uitstoot: hoe hoger het peil, hoe minder 
oxidatie en hoe minder de uitstoot.
Het Rijk kan het reeds aanwezige initiatief van regionale partijen in het Groene Hart 
ondersteunen om het typische Hollandse landschap meer status te geven voor behoud 
door het voor te dragen voor de Unesco-werelderfgoedlijst. De veenverkavelingen zijn 
immers internationaal zeldzaam en zouden goed kunnen worden gepositioneerd als 
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Dutch landscape; een icoon van het Nederlandse ‘Deltadenken’. Een aanvraag is inmiddels 
in voorbereiding. Overigens is niet overal in de veengebieden de waarde even hoog. 
Selectiviteit op basis van nadere detailstudie over uniekheid en waarde in relatie tot 
andere opgaven in het gebied is in deze zeker gewenst. Inmiddels zijn de eerste stappen 
voor de statusaanvraag gezet, ondersteund door de Stuurgroep.
Ten slo�e kan het Rijk in meer faciliterende zin een toegevoegde waarde bieden aan de 
gebiedspartners in hun zoektocht naar slimme combinatiemogelijkheden van opgaven 
van natuur, landschap met andere landelijke opgaven. Zo zou het Rijk zijn College van 
Rijksadviseurs kunnen inze�en om samen met gebiedspartijen tot kansrijke 
oplossingen te komen voor bijvoorbeeld de herbestemming van leegstaand vastgoed 
en ‘natuurinclusief bouwen’. Bundeling van specialistische expertise met meer 
praktijkgerichte kennis en kunde kan tot verrassende nieuwe oplossingen leiden voor 
zowel het Rijk als de regionale partners. Iedereen in het Groene Hart kan hier baat 
bij hebben.
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Verantwoording

Indeling gebieden
In deze studie is voor de statistieken van het Groene Hart uitgegaan van de gemeenten 
die in 2013 met meer dan 60 procent van hun grondgebied binnen de (oude) Groene 
Hart-rijkscontour (van 2010) liggen; dit waren in 2013 28 gemeenten.

Selectie gemeenten in het Groene Hart en de Randstad

Groene Hart-gemeenten

4 grootste steden Randstad

Overige Randstad-gemeenten
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