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Colofon 

Deze rapportage is opgesteld in opdracht van het Coördinatiebureau Groene Hart. 
Partners+Pröpper begeleidde het Coördinatiebureau in de periode januari tot juli 2021 bij het 
organiseren van bestuurlijke dialooggesprekken tussen gemeenten in het Groene Hart. 
Voor dit traject verwijzen we ook naar het online platform: 
https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl 
 
De adviseurs en begeleiders van Partners+Pröpper zijn: 
Igno Pröpper, Peter Struik, Bart Litjens en Hilda Sietsema 
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0 Introductie 
 

0.1 Aanleiding 
De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt specifiek het Groene Hart als aandachtsgebied. Er 
spelen verschillende maatschappelijke opgaven die allemaal een (ruimte)claim leggen op het 
Groene Hart, zoals: 

• De verstedelijkings- en mobiliteitsbehoefte van de grote steden. 

• Het tegengaan van verdere veenbodemdaling. 

• Het opwekken van duurzame energie. 

• De ontwikkeling van de kringlooplandbouw in relatie tot stikstofproblematiek en biodiversiteit. 

• De vraag naar recreatiemogelijkheden. 
 
Om als gemeenten goed in te spelen op de Nationale Omgevingsvisie, hebben de burgemeesters 
van Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Molenlanden en 
Ouder-Amstel het initiatief genomen om met de gemeenten in het Groene Hart een bestuurlijke 
dialoog te voeren.  
 
In juni vonden in vier regio’s binnen het Groene Hart gebied bestuurlijke dialooggesprekken plaats in 
relatie tot de Nationale Omgevingsvisie. De inzet van deze dialoog is het opstellen van een 
gezamenlijke investeringsagenda vanuit de Groene Hart gemeenten. Realisatie van lokale 
gebiedsgerichte opgaven staat hierin centraal. 
In de regio Noord-Holland moet de dialoog nog gevoerd worden. 
 

0.2 Inzet van de bestuurlijke dialogen 
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0.3 Begeleiding aan de hand van vier sporen 
 
De afgelopen periode ondersteunde Partners+Pröpper het Coördinatiebureau Groene Hart met het 
organiseren van de bestuurlijke dialoog tussen gemeenten in het Groene Hart. Het 
Coördinatiebureau Groene Hart en de Klankbordgroep AGW hebben samengewerkt om de 
gemeentelijke dialoog te organiseren.  Deze dialoog stond in het teken van de uitnodiging aan het 
Groene Hart om NOVI-gebied te worden.  
 
We volgen daarbij vier sporen: 
 
Spoor 1 Bouwen aan voorwaarden voor een goed proces: samen op democratische wijze 

opgaven realiseren 
Spoor 2 Bouwen aan inhoudelijke opgaven 
Spoor 3 Bouwen aan samenwerking 
Spoor 4 Bouwen aan gezamenlijk leren en innoveren 

 

0.4 Samenvatting van de resultaten 
 
Op 21 juni 2021 gaf Igno Pröpper een terugmelding van de bestuurlijke dialogen aan de groep 
‘a bassadeurburge eesters’ en het Co rdinatiebureau Groene Hart (zie ook de verslagen van de 
dialogen). 
 

Verwachtingen ten aan zien van de NOVI en het Groene Hart als NOVI-gebied 

Er is steun voor de vier doelen (zie de bovenstaande afbeelding). Een gezamenlijke uitkomst is dat 
de betrokken bestuurders de uitnodiging voor het zijn van NOVI-gebied willen aangrijpen om het 
Groene Hart gezamenlijk te gaan ontwikkelen. Voorwaarde voor de gemeenten is wel het scheppen 
van ruimte voor de ontwikkeling van het Groene Hart als eigenstandig woon-, werk- en leefgebied. 
De ruimtelijke kwaliteiten van het Groene Hart maken onderdeel uit van dit woon-, werk- en 
leefgebied.  
 

Inhoudelijke resultaten 

Het traject heeft bijgedragen aan een aantal concrete gebiedsgerichte opgaven die ook als 
voorbeelden tijdens de bestuurlijke dialogen zijn behandeld. De bestuurlijke dialogen dragen bij aan 
een gemeenschappelijk beeld: 
 
Het is inderdaad wenselijk om tot een gezamenlijke investeringsagenda te komen. Deze moet 
bestaan uit verschillende onderdelen: 

• Concrete gebiedsgerichte opgaven – deze staan centraal. 

• Een gezamenlijke strategische visie voor het gehele Groene Hart in relatie tot NOVI. 

•  en sa enhangend beeld  aarbij  i htbaar  ordt hoe ‘verbindende opgaven’ en opgaven met 
gebiedsgerichte verdeling van functies worden verankerd in de concrete gebiedsgerichte 
opgaven. 

 
Uit de bestuurlijke dialoog in de regio de Waarden komt de suggestie om deze investeringsagenda 
een “Uitnodigingsagenda” te noemen. Dit sluit aan bij de gewenste nieuwe werkwijze. In deze 
werkwijze staan co-creatie en samen realiseren centraal. De agenda biedt een uitnodiging om tot 
co-creatie te komen!  
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Samenwerkingsresultaten 

• Een gedeeld beeld is dat bestuurders willen doorkiezen op realisatie - er is al veel beleid. 
Daarbij wordt  oortgebou d op bestaande agenda’s en lopende gebiedspro essen in de 
regio’s  

• Het organiseren van realisatiekracht vraagt om co-creatie voor gebiedsgerichte opgaven en 
cofinanciering door de verschillende deelnemers (rijk, provincies, waterschappen en 
maatschappelijke partners). 

• De uitnodigingsagenda en de concrete gebiedsgerichte opgaven zijn ook een verbinding naar 
andere lokale en maatschappelijke partners.   
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  Vi ie o  de  ete eni  en  unctie   n  et  roene   rt in 
 eder  nd 
 

1.1 Gemeenschappelijke noemer 
 
Waar staat het Groene Hart voor? In de voorbereidende gesprekken herkennen de begeleiders van 
Partners+Pröpper een gemeenschappelijke noemer onder bestuurders. Tijdens de bestuurlijke 
dialogen is getoetst of dit klopt.  
 

 

1.2 Samenvatting reacties vanuit de bestuurlijke dialogen 
De bestuurders herkennen en erkennen dit beeld. Zij geven in hoofdlijnen de volgende aanvullingen/ 
opmerkingen (zie verder ook de afzonderlijke verslagen): 
 

• Bestuurders vinden het belangrijk om de eigen identiteit van het Groene Hart te benoemen. 
Actiepunt is om dit verder uit te werken en te concretiseren. 

• Nogal wat bestuurders vinden eigen initiatief belangrijk om te voorkomen dat anderen de visie 
voor het Groene Hart invullen. 

• Een aanvulling is ook dat het op de kaart zetten van een gemeenschappelijke noemer hogere 
eisen stelt aan de huidige samenwerking. 

• Bestuurders zien ook dat een gemeenschappelijke noemer ruimte biedt voor diversiteit en 
verscheidenheid. 
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   e   en i    ee d   n de  e ion  e In e terin    end  
 roene   rt 
 
Tijdens de bestuurlijke dialogen is gesuggereerd om de investeringsagenda vooral in te zetten als 
een ‘uitnodigingsagenda’   
 

Uitnodigingsagenda voor co-creatie en co-financiering:  
“S m     g               ”. 

 
Waaruit bestaat de agenda: 
 
1 Een reeks gebiedsgerichte opgaven: opgebouwd via zes stappen (zie ook de bijlage – het 

verslag van de bestuurlijke dialoog Regio Utrecht, in het bijzonder het voorbeeld uit Woerden). 
 
2 Een strategische ontwikkelrichting voor het gehele Groene Hart in relatie tot de Nationale 

Omgevingsvisie. 
> “Ge a enlijke doelen  et prioriteit”  oor het gehele Groene Hart  The a’s/ bou stenen  

aan de hand van agenda’s  an ge eenten  sa en erkings erbanden  pro in ies en 
waterschappen 

> Regionale accenten. 
> Regionale keuzes (verdelingsvraagstukken). 

 
3  en sa enhangend beeld  aarbij  i htbaar  ordt hoe ‘verbindende opgaven’ en opgaven met 

gebiedsgerichte verdeling van functies zijn verankerd in concrete gebiedsgerichte opgaven. 
 
Algemene opgaven  ‘ e   en i  e doe en  et  rioriteit’  

 
Voor het Groene Hart is een groot aantal algemene opgaven geformuleerd. Deze vormen een goede 
basis voor het formuleren van concrete gebiedsgerichte opgaven. Tegelijkertijd draagt realisatie van 
deze gebiedsgerichte opgaven bij aan de realisatie van de bestaande agenda’s  
 
 en greep uit de agenda’s  oor het Groene Hart  
 
STRATEGISCHE AGENDA GROENE HART, EEN INITIATIEF VAN DE SAMENWERKING ALPHEN, GOUDA EN WOERDEN 

Aan de hand van vier algemene opgaven: 

• Toekomstbestendig Leven in het Groene Hart 

• Toekomstbestendige Landbouw in het Groene Hart 

• Versterken Innovatiekracht MKB  

• Verstedelijking en mobiliteit 
 
COÖRDINATIEBUREAU GROENE HART: WERKPLAN NOVI GEBIED GROENE HART 20201 

Aan de hand van vijf algemene opgaven: 

• Versterken landschap en identiteit 

• Tegengaan bodemdaling 

• Vitale steden en dorpen 

• Energie 

• Landgebruik (landbouw) in balans brengen met bodem, water en natuurlijk systeem 
(biodiversiteit) 
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REGIONALE OMGEVINGSAGENDA 2040 VAN REGIO HOLLAND-RIJNLAND 

•  nt ikkelen  an de ‘groene  erstedelijkingsas’ Kat ijk-Leiden-Alphen-Bodegraven Reeuwijk 
(Oude Rijnzone 2.0) 

• Versterken mobiliteit en bereikbaarheid 

• De corridor N11 -A12 uitbouwen ten behoeve van mobiliteit NOVI GH 

• Mobiliteitsagenda Rijn- en Veenstreek 

• Verdere ont ikkeling  an ‘ e Knoop Alphen aan den Rijn  idden in het Groene Hart’  

• Landschapsontwikkeling + Recreatie, Toerisme en Groen  
 
STRATEGISCHE AGENDA REGIO MIDDEN-HOLLAND 

• Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energieneutraal 

• Bereikbare woon- en werklocaties 

• Toekomstbestendige economie door verbinding onderwijs en arbeidsmarkt 

• Voldoende en passende woningen 
 
REGIONALE OMGEVINGSAGENDA LOPIKERWAARD 

Goed inspelen op de volgende uitdagingen en ontwikkelingen: 

• Klimaatadaptatie 

• Energietransitie 

• Natuur en recreatie 

• Wonen en bereikbaarheid 

• Landbouw Economie  
 
De inzet is om bij te dragen aan deze algemene en abstract geformuleerde opgaven via concrete 
gebiedsgerichte opgaven. Deze gebiedsgerichte opgaven staan centraal in de investeringsagenda. 
Het is de bedoeling om per concrete gebiedsgerichte opgave te preciseren welke concrete bijdrage 
realisatie van deze opgave biedt aan deze algemene opgaven.  
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   e   en i  e  i ie o     en er in  
 
In de bestuurlijke dialogen is een korte animatie gepresenteerd van de beelden die bestuurders 
hebben op de huidige en de gewenste samenwerking. Ook is aangegeven dat opgaven gestuurde 
samenwerking een invulling van dit wensbeeld geeft. We vatten deze animatie hieronder samen. 
Zie voor de volledige animatie: https://youtu.be/rWNA6HbIIEo 
 

3.1 Samenwerken aan de realisatie van concrete opgaven 
 

Centraal richtpunt: het realiseren van maatschappelijke impact 

 

 
 

Waar wil iedereen van af? Wat horen we, wat is wenselijk? 
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Hoe kan dat gaan? 

(1) Maak het weer eenvoudig 
Herleid al het beleid, alle visies en plannen tot een overzichtelijk aantal doelen. Breng dit van en 
voor alle partijen in beeld. 

(2) Maak het concreet 
Focus op concrete gebiedsgerichte opgaven. Geen realisatie van doelen en agenda’s  onder 
verankering in concrete gebiedsgerichte opgaven. 

 

3.2 Samenvatting van de bestuurlijke dialooggesprekken 
 
Bestuurders kiezen om in te zetten op realisatie. Er is immers al veel beleid. Het gaat vooral om 
doen. De wens is om aan de slag te gaan met concrete gebiedsgerichte opgaven. 
 

• De wens is om goed voort te bou en op bestaande agenda’s en lopende gebiedspro essen in 
de regio’s   

• Het organiseren van realisatiekracht vraagt om co-creatie voor gebiedsgerichte opgaven en 
cofinanciering door de verschillende deelnemers.  

• Op die manier willen bestuurders ook verbindingen leggen naar gemeenten buiten de eigen 
regio, lokale en maatschappelijke partners. 

  

Co  reatie  e  i  tie

  a en erking in dienst  an 
het realiseren  an opga en   o  reatie  
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  Voor ee den   n concrete  e ied  eric te o    en 

 
We verwijzen hier naar de verslagen van de bestuurlijke dialogen en de PowerPointpresentatie 
“Bestuurlijke dialoog Groene Hart – Voorbeelden concrete gebiedsgerichte opgaven – juni 2021” 
 
Zie ook: https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/resultaten 
 
 

5 Contouren   n  et  er o  tr  ect 
 
Tijdens een aantal dialogen staan bestuurders stil bij het vervolgproces aan de hand van het 
onderstaande beeld. 
 

 
 
Dit beeld sluit aan bij de wens van bestuurders om goed voort te bouwen op bestaande agenda’s en 
deze te vertalen naar een investeringsagenda - in het bijzonder via het inventariseren van concrete 
gebiedsgerichte opgaven.  
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6  e  ectie o   et  roce  
 
Tijdens het proces gaven we als begeleiders een tussenstand aan de hand van een tussennotitie (20 
mei 2021) en presentatie.  
 
Wat valt op? Er is enthousiasme om de investeringsagenda op te bouwen met concrete 
gebiedsgerichte opgaven: bouwen aan lokale realisatiekracht! De grondtoon voor de bestuurlijke is 
positief.  
 

Wie zien ook een aantal obstakels: 
1 De meewerkkracht is beperkt en het kost veel tijd en moeit om medewerking aan de 

voorbereiding van de bestuurlijke dialoog te krijgen en tot voorbeelden van gebiedsgerichte 
opgaven te komen. 

2 Een deel van de ondersteunende ambtenaren wacht op instructie vanuit het college/ 
inhoudelijke portefeuillehouders. 

3 Bestuurlijke drukte zorgt voor bestuurlijke drukte. 
4 Informatiedelen is politiek gevoelig en verloopt stroperig. 
 

 
 
De tussennotitie en vervolgacties werkten vervolgens goed! 
 

• In korte tijd is zijn met ambtelijke medewerking concrete gebiedsgerichte opgaven opgesteld 
als voorbeelden voor de bestuurlijke dialogen. 

• Een belronde door ambassadeur-burgemeesters en inzet ambtelijke ondersteuners draagt bij 
aan een behoorlijke toename van het aantal deelnemers! 
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 i    e     er    en   n de  e tuur i  e di  o en 
 
We verwijzen naar de verslagen op het online platform. 
 

Holland-Rijnland: https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/holland-rijnland 
Midden-Holland: https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/midden-holland 
Utrecht: https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/utrecht 
De Waarden: https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/de-waarden 

 
 
NB de bestuurlijke dialoog voor regio Noord-Holland moet nog gevoerd worden. 

  

https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/holland-rijnland
https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/midden-holland
https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/utrecht
https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/de-waarden
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 i    e    uit o  ten enquête 
 

Introductie 
Om de bestuurlijke dialoog voor te bereiden, vroegen we aan de ambtelijke ondersteuners van 
gemeenten en samenwerkingsverbanden om bij te dragen aan een inventarisatie. Het belangrijkste 
doel was het verzamelen van kwalitatieve informatie voor het voeren van een goede dialoog.  
Voor het vervolgtraject is het zaak deze exercitie nog grondiger en vollediger uit te voeren voor alle 
ge eenten in ‘the  oalition o  the  illing’   
 
We geven de kern van de inventarisatie weer. Het beeld is mede afhankelijk van de respons. 
 

Regio Midden-Holland 
 

Respons 

 
 
 

 

 

 

 

Voorbeelden gebiedsgerichte opgaven Midden-Holland 

 

Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

Regionaal perspectief 

Landbouwtransitie/ 
aanpak bodemdaling 
 
Veel in pilot/ studiestadium, 
maar grote druk op 
doorpakken. 
 

Met name in 
Krimpenerwaard en 
Bodegraven-Reeuwijk 

Reductie bodemdaling, 
reductie broeikasgassen, 
nieuwe 
productiemethoden/ 
landgebruik, alternatieve 
teelten en 
verdienmodellen 

Alle overheidslagen, 
boeren, 
natuurbeheerders,  

Bodegraven-Reeuwijk 
Omgevingsvisie    

Regionale Energiestrategie    

Agenda Buitengebied    

Gouda 

Duurzame woningbouw 
 

Westergouwe – 
innovatieve woningen van 
de toekomst: klimaat -en 
bodemdalingbestendige 
woningen.  

Gouda belangrijke 
schakel stedelijk netwerk 
Randstad. Relatie met 
groen buitengebied. 
Stedelijk woningaanbod, 
ter aanvulling op de 
groene woonmilieus 
elders in de regio. 

Woningcorporaties, 
projectontwikkelaars 

Regio Midden-Holland Ja (regionaal perspectief) 

Bodegraven-Reeuwijk ja 

Gouda ja 

Krimpenerwaard nee 

Waddinxveen ja 

Zuidplas ja 
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Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

Innovatieve economie en 
onderwijs 
 
 

Ontwikkeling Campus 
Gouda en high tech 
vakmanschap (ook in 
relatie Kenniscentrum 
Bodemdaling). Ruimte 
voor MKB. 

Een sterke economie en 
toekomstbestendig 
onderwijs zijn belangrijke 
voorwaarden om onze 
dorpen en steden vitaal 
te houden en te 
versterken. Gouda als 
vestigingsplaats is voor 
bedrijven met een 
regionale binding, die 
doorgroeien naar 
bovenregionaal/nationaal 
niveau. Innovatiecentrum 
voor bouwen in moeilijke 
bodemomstandigheden.  

Triple Helix, partners uit 
zorg(technologie) (Groen 
Hartziekenhuis), ICT en 
distributie 

Klimaatadaptatie 
 
 

Westergouwe, Groen 
Blauwe Zone (onderdeel 
ecologische zone 
Bentwoud – 
Krimpenerwaard) 

Watercompensatie, 
natuur, recreatie, 
biodiversiteit 

 

Bodemdaling 
 
 

Projecten RegioDeal – 
diverse gebieden. 
Fundering en 
Kenniscentrum in Gouda 

In het stedelijk gebied 
zijn vooral de 
maatschappelijke kosten 
voor herstel van 
funderingen van 
woningen en 
bedrijfspanden, cultureel 
erfgoed en aanleg, 
beheer en onderhoud van 
infrastructuur 
(door zakkende wegen 
en rioleringen) en de 
openbare ruimte hoog. 

Regio Deal, Platform 
Slappe bodem 

Mobiliteit 
 

Ontwikkelen Gouweknoop 

als centrale HOV-locatie 

voor 

woningbouwontwikkeling 

in Gouda (Westergouwe, 

4.400 woningen), 

Waddinxveen (Triangel, 

2.500 woningen) en 

Zuidplas (Middengebied, 

8.000 woningen). Snelle en 

comfortabele 

fietsroutes/fietspaden voor 

Gouda belangrijke 
schakel stedelijk netwerk 
Randstad en regio 
Midden-Holland. 
Knooppunten van 
landschap en stad/ 
poorten naar de steden. 

NS, RET, ProRail, 
buurgemeenten 
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Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

E-bikes. Plastic Road 

fietspad. 

 

Recreatie en toerisme Cultuurhistorie (Gouda 
centrum) Verbetering 
vaarverbindingen, Cheese 
Valley 

Verbeteren (toerisme) 
aantrekkelijkheid stad en 
regio. Cheese Valley 
bedoeld om de streek uit 
te dragen, om 
zelfkazende boeren te 
promoten, om die 
beroepsgroep te 
ondersteunen, om 
meerdaags bezoek aan 
de regio te promoten, 
etc. Binnen Cheese 
Valley wordt gewerkt aan 
hoogwaardige 
technologie 
productontwikkeling, 
ontsluiting van het 
gebied met nieuwe fiets- 
en wandelroutes, etc. 

Buurgemeenten en 
commerciële partijen 

Waddinxveen    

• Transformatie 
bedrijventerrein naar 
wonen en hoe de 
vertrekkende bedrijven 
te huisvesten 

•  Verdere 
verstedelijking 

Zuiden van Waddinxveen   

Project beter bereikbaar 
Gouwe: mobiliteit in regio 
 
 

Heel Waddinxveen Verbeteren 
bereikbaarheid en 
verminderen overlast 
verkeer in het dorp 

 

RES 
 
 

Langs de 
hoofdinfrastructuur en op 
daken 

  

A-12 logistieke as: 
logistieke bedrijven 
faciliteren  

Zuiden van Waddinxveen   

Zuidplas    

Vijfde Dorp 
Zuidplas realiseert een 
gebiedsontwikkeling 
rondom het middengebied 
van de Zuidplaspolder. Dit 
doet ze samen met de 

Zuidplaspolder – dus 
buiten het Groene Hart, 
maar daar wel aan 
gelinkt… 

De ontwikkeling draagt 
bij aan de beleidsdoelen 
op het gebied van de 
verstedelijkingsopgaven 
van (rijk,) provincie, regio 
en Zuidplas zelf – het 

Grondbank, PZH, 
Rottermdam, Gouda, 
Waddinxveen, HHSK 
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Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

Provincie, gemeente 
Rotterdam, Gouda en 
Waddinxveen en in 
samenwerking met het 
Hoogheemraadschap. De 
ontwikkeling behelst 8.000 
woningen, bijbehorende 
bedrijvigheid en verkeers- 
en ov-ontsluitingen, maar 
ook groene ontwikkelingen 
in de vorm van een 
bosgebied, (recreatieve) 
ontsluiting en opruimen van 
het omliggend agrarisch 
landschap en brengt de 
realisatie van de natuur- en 
ecologische opgaven van de 
provincie verder (EVZ en 
Groene Waterparel). 
In dit gebied en in het 
Restveen is ook ruimte voor 
kennisverwerving over 
omgaan met bodemdaling 
en andere bouwwijzen. 
 

biedt niet alleen 
woningbouw, maar ook 
het bij deze regio 
passende woonmilieu 
wat moeilijk in andere 
verstedelijkingsgebieden 
kan worden gerealiseerd. 
De ontwikkeling biedt 
tegelijk ook een kans 
voor de doelstellingen 
van het 
Hoogheemraadschap om 
het watersysteem in de 
Zuidplaspolder te kunnen 
herstellen. 

Transitie Restveen 
Zuidplas zet samen met 
provincie in op de 
(langlopende) transitie van 
het Restveen rondom 
Moordrecht. Het 
traditionele  
 
 

Buiten het Groene Hart: 
Zuidplaspolder rondom 
Moordrecht 

Klimaatadaptatie/ 
oplossingen voor 
bodemdaling, 
aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat, 
biodiversiteit, bijdrage 
aan kennisverwerving 
over transitie 
bodemdalingsgebieden. 

Provincie Zuid-Holland, 
HHSK. Maar ook 
Regiodeal Bodemdaling 
Groene Hart.  

Gebiedsoverstijgend: 
Landschapspark de Rotte 
Zuidplas gaat als partij 
binnen het schap 
Rottemeren de komende 
jaren uitvoering geven aan 
Landschapspark de Rotte. 
Op het grondgebied van 
Zuidplas betekent dit in 
ieder geval een verdere 
doorontwikkeling van de 
Eendragtspolder voor 
recreatief gebruik en nieuwe 
– meer publieksgerichte – 
vormen van agrarisch 

Recreatieschap 
Rottemeren. In Zuidplas 
gaat het om het gebied 
tussen Rotte en Ringvaart, 
inclusief de 
Eendragtspolder, 
Tweemanspolder, polder 
Wilde Veenen en 
Zevenhuizerplas. Exclusief 
Zevenhuizen en 
Moerkapelle. 
 
Transitie naar Vitale 
landbouw is nog in 
onderzoek door de 

De doorontwikkeling van 
de Rottemeren sluit aan 
bij de ambities van de 
schapsgemeenten, maar 
vormt ook mede een 
invulling van de ambitie 
van de provincie voor 
Landschapspark 
Zuidvleugel. 
Opvang verstedelijking, 
klimaatadaptatie, 
aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving, 
gezondheid en bijdrage 
aan maatschappelijke 

Recreatieschap 
Rottemeren: Rotterdam, 
Lansingerland, Zuidplas 
en Staatsbosbeheer als 
uitvoerende partij. HHSK 
en Provincie Zuid-
Holland.  
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Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

gebruik. Voor de noordelijke 
Rottepolders wordt – naar 
alle waarschijnlijkheid – 
vanuit de provincie ingezet 
op een transitie naar Vitale 
Landbouw, waarbij de 
toekomstbestendigheid van 
het agrarisch gebied 
gecombineerd zal worden 
met extensief recreatief 
medegebruik. 
 

Provincie en zou voor de 
agrarische polders in het 
noorden van de Rotte 
gelden. Hierbij wordt ook 
breder dan de Rottemeren 
gekeken.  

doelen: inclusie, 
onderwijs.  
 
 

Gebiedsoverstijgend: 
Ecologische 
Verbindingszone 
Een gebiedsoverstijgende 
ontwikkeling binnen al deze 
gebieden betreft de 
Ecologische 
Verbindingszone tussen de 
Krimpenerwaard en het 
Bentwoud. Deze verbinding 
maakt – net als de Groene 
Waterparel - deel uit van de 
NNN opgaven die de 
provincie voor 2027 gereed 

Nog in onderzoek hoe 
deze gaat lopen, maar 
loopt in ieder geval door 
de Zuidplaspolder en dan 
waarschijnlijk richting de 
Rottemeren. 

Biodiversiteit, ecologie, 
natuur en recreatie – 
aantrekkkelijk woon- en 
leefklimaat. 

Provincie Zuid-Holland (is 
verantwoordelijk voor de 
realisatie) en HHSK 
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Focus en prioriteit 

 

Focus en prioriteit Doelen 
Altijd/ zeer veel Wonen 

Economie 
Recreatie en toerisme 
Natuur en milieu 
Gezondheid 

Vaak/ veel Energie en grondstoffen 
Mobiliteit 
Buitenruimte 

Niet/ nauwelijks Voedsel en water 
Ontwikkeling en onderwijs 
Cultuur en media 
Sport en spel 
Veiligheid 
Participatie en samenleving 

 
In aanvulling wordt een aantal keren genoemd: bodemdaling (in relatie tot natuur en milieus). 
 
Politiek-bestuurlijke keuzevraagstukken 

 

 
 
Uit de enquête blijkt dat alle politieke-bestuurlijke keuzevraagstukken relevant zijn. De 
onderstaande keuzevraagstukken komen het meest naar voren:  

• Hoeveel ruimte is er in het Groene Hart voor andere functies dan groen? 

• Wonen: wel of niet ruimte voor grootschalige woningbouw? 

• Hoe gaan we om met het open karakter? 
  

 o itie   e tuur i  e  eu e r    tu  en in re  tie tot  et  roene   rt
     g      g  g          mm           g    m            

 oe ee  rui te i  er in  et  roene   rt
 oor  ndere  unctie  d n  roen 

                      m    m                      
      m               g landbou  

   eel  rui te
   einig  rui te

  t  r   t n tuur 

  iets doen   o eel  ogelijk handen a  
 A tie e ont ikkeling  he t in eigen handen 

ne en 

 oe    n  e o   et  et o en 
  r  ter 

  s een open en  eids lands hap de nor   
  s het  enselijk o  bosgebieden aan te leggen 

 onen

 el o  niet rui te  oor groots halige  oningbou  
in het Groene Hart/ de randen  an 

het Groene Hart 

 edri  i  eid

 el o  niet rui te  oor groots halige bedrij igheid 
in het Groene Hart/ de randen  an het Groene Hart 

 ner ie

 el o  niet rui te  oor  ind olens en/ o 
 onneparken in het Groene Hart/ de randen  an het

Groene Hart 

  ter ei  en droo te

Gaan  e het Groene Hart  ernatten  un tie  olgt 
peil  o  houden  e het gebied hoe dan ook droog 

 peil  olgt  un tie  

I   ode d  in  een o  o  in  o  een 
 ro  ee    in  et  roene  e ied  

 Bode daling aan aarden en o ergaan tot 
natuurlijkont ikkeling/  oerasrijke gebieden
 Bode daling tegengaan door in et  an 

inter enties/  aatregelen/  iddelen

 nder   n  e i   
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Regio Utrecht 
 
Respons 

 

Regio Utrecht nee (regionaal perspectief) 

De Bilt ja 

De Ronde Venen Ja  

Lopik nee 

Montfoort (niet ingevuld, wel reactie) 

Nieuwegein nee 

Oudewater Ja 

Stichtse Vecht nee 

Vijfheerenlanden nee 

Wijdemeren nee 

Woerden ja 

 
 

Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

De Bilt 
Recreatieve benutting 
 
 

Noorderpark Ruigenhoek Behoud en betere 
benutting 
recreatiegebied 

Provincie, 2 gemeenten, 
SBB en SGL 

Natuurontwikkeling Voorveldse polder Natuurontwikkeling Gemeente en inwoners 

    

De Ronde Venen 
Uitbreiding en 
kwaliteitsverbetering  

Bedrijventerrein Mijdrecht   

Groot Mijdrecht noordoost: 
ontwikkeling 
moerasblokken 

Polder Groot Mijdrecht   

Marickenland (natuur + 
lichte recreatie) en 
daarbinnen project 
Lisdodde van provincie en 
Staatsbosbeheer 

Polder Groot Mijdrecht   

Groot Wilnis Vinkeveen 
(natuur + boeren). Denk aan 
onderwaterdrainage door 
de grondeigenaren  
 

Vinkeveen   

Natuurnetwerk Nederland 
realiseren., Dit kan een 
verbindend element zijn 
tussen de Hollandse 
Plassen: Nieuwkoopse en 

Onder meer: Vinkeveens 
Plassen 
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Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

Vinkeveense Plassen, 
Loosdrechtse Plassen, etc 

Waardassackerpolder: 
gebiedsproces in aanvang 

   

inzet op Kleinschalige 
dagrecreatie en 
kleinschalige 
verblijfsrecreatie 

   

Oudewater    

REP U16 (gebiedsgericht 
op regionaal niveau) 
 
 

U16 (regio Utrecht) Diverse bovenlokale 
opgaven in de fysieke 
leefomgeving (wonen, 
werken, bereikbaarheid, 
energie en groen & 
landschap) 

Gemeenten in U16-regio 

RES U16 (gebiedsgericht 
op regionaal niveau) 
 
 

U16 (regio Utrecht) Energietransitie Gemeenten in U16-regio 

Woerden    

Economie Kassengebied Transitie van economie 
naar andere partner 

PU 

Nieuwkoopse plassen 
 

Rond nieuwkoopse plassen Stikstof, co2, 
waterkwaliteit, 
bodemdaling 

Pu, pzh, waterschappen, 
gemeenten 

Regiodeal bodemdaling    

Poort van woerden 
 
 

Centrum, stationsgebied Woningbouw (intern 
woerden), maar ook 
‘poort un tie’ naar het 
groene hart 

pu 

In diverse gebieden voor 
grootschalige duurzame 
energie 

Reijerscop, Gerverscop,  Duurzame energie 
opwekken 

PU, Inwoners en boeren 
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Focus en prioriteit 

 

Focus en prioriteit Doelen 
Altijd/ zeer veel Economie 

Wonen 
Recreatie en toerisme 
Natuur en milieu 
Buitenruimte 

Vaak/ veel Energie en grondstoffen 
Mobiliteit 
Voedsel en water 

Niet/ nauwelijks Cultuur en media 
Gezondheid 
Sport en spel 
Ontwikkeling en onderwijs 
Veiligheid 
Participatie en samenleving 

 
Politiek-bestuurlijke keuzevraagstukken 

 

 
 
Alle politieke-bestuurlijke keuzevraagstukken zijn relevant in het gebied. Voor een belangrijk deel is 
bij de gemeenten al sprake van verkenning en eerste beeldvorming rond deze keuzevraagstukken.  

 o itie   e tuur i  e  eu e r    tu  en in re  tie tot  et  roene   rt
     g      g  g          mm           g    m            

 oe ee  rui te i  er in  et  roene   rt
 oor  ndere  unctie  d n  roen 

                      m    m                      
      m               g landbou  

   eel  rui te
   einig  rui te

  t  r   t n tuur 

  iets doen   o eel  ogelijk handen a  
 A tie e ont ikkeling  he t in eigen handen 

ne en 

 oe    n  e o   et  et o en 
  r  ter 

  s een open en  eids lands hap de nor   
  s het  enselijk o  bosgebieden aan te leggen 

 onen

 el o  niet rui te  oor groots halige  oningbou  
in het Groene Hart/ de randen  an 

het Groene Hart 

 edri  i  eid

 el o  niet rui te  oor groots halige bedrij igheid 
in het Groene Hart/ de randen  an het Groene Hart 

 ner ie

 el o  niet rui te  oor  ind olens en/ o 
 onneparken in het Groene Hart/ de randen  an het

Groene Hart 

  ter ei  en droo te

Gaan  e het Groene Hart  ernatten  un tie  olgt 
peil  o  houden  e het gebied hoe dan ook droog 

 peil  olgt  un tie  

I   ode d  in  een o  o  in  o  een 
 ro  ee    in  et  roene  e ied  

 Bode daling aan aarden en o ergaan tot 
natuurlijkont ikkeling/  oerasrijke gebieden
 Bode daling tegengaan door in et  an 

inter enties/  aatregelen/  iddelen

 nder   n  e i   
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Regio Noord-Holland 
 

Regio Noord-Holland ja (regionaal perspectief) 

Aalsmeer ja 

Amstelveen ja 

Diemen (niet ingevuld, wel reactie) 

Gooise Meren nee 

Hilversum ja 

Ouder-Amstel (ingevuld vanuit regionaal perspectief) 

Uithoorn nee 

Weesp nee 

 
 

Welke gebiedsgerichte 
opgaven spelen in relatie 

tot het Groene Hart? 

In welke gebied speelt 
de opgave precies? 

Om welke doelen gaat 
het bij deze opgave?  

Met welke partners 
vindt realisatie plaats? 

Regionaal perspectief 
Regionale Energie Strategie 
(RES) 
 

 

De gehele provincie 
Noord-Holland  

Duurzame 
Energieopwekking  

Provincie, omliggende 
gemeenten, 
waterschappen, 
Rijkswaterstaat, diverse 
ondernemers (Tauw, 
Natuur en milieufederatie 
Noord-Holland ect.)  

Regionale Strategie 
Klimaatadaptatie  
 

 

De gehele provincie 
Noord-Holland 

In 2050 klimaatbestendig 
en water robuust zijn  

Provincie, gemeenten, 
Veiligheidsregio, 
Waterschap, Royal 
Haskoning doet de 
begeleiding.  

Regionale Warmte 
Transitievisie  
 

 

De gehele provincie 
Noord-Holland 

In 2050 volledig van het 
gas af.  

Zie RES, Hoofstuk in de 
RES opgenomen. MRA-
warmte koude bureau.  

Gebiedsvisie Ronde Hoep  
 

 

Ronde Hoep Klimaatadaptatie, 
wonen, agrarisch 
gebruik. 

Gemeente, inwoners 
belangenorganisaties 

MRA-
verstedelijkingsstrategie  

Groene Hart iha.  
En een landschappelijke 
verbinding tussen 
de Westeinderscheg, 
de Amstelscheg en het 
Groene Hart  

 

Beperken van 
bodemdaling, van CO2-
uitstoot en het 
aanpassen van de 
waterhuishouding, 
ruimte voor landbouw, 
het verbeteren van de 
relatie stad-land, 
omgaan met nieuwe 
bebouwing, erfgoed en 
bereikbaarheid 

Rijk – regio werken in het 
NOVI-gebied Groene Hart 
samen aan:  
Een toekomstbestendig 
en ecologisch 
veerkrachtig Groene Hart 
waar het prettig wonen, 
werken en recreëren is, 
relevant voor het behoud 
en de ontwikkeling van de 
oude 
cultuurlandschappen in 
dit deelgebied (waarvan 
een deel ‘nationale 
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i portantie’ hee t als 
onderdeel van het 
werelderfgoed Stelling 
van Amsterdam en het 
beoogde werelderfgoed 
Nieuwe Hollandse 
Waterlinie 
 
 

Aalsmeer 
Betaalbaar wonen In de gehele gemeente, 

maar niet/nauwelijks in de 
delen die tot het Groene 
Hart behoren. 

Vraag naar betaalbare 
woningen voor lagere en 
middeninkomens, 
starters en jonge 
gezinnen en ouderen 

Diverse partijen 

Werken aan 
bereikbaarheid 

Het lokale wegennet en de 
aansluiting daarvan op het 
regionale en (inter) 
nationale wegennet 

Goede bereikbaarheid en 
goede verbindingen.  

Bewoners, 
(internationale) bedrijven 

Ruimte geven voor een 
florerende economie 

Bedrijventerreinen, 
Greenport Aalsmeer, 
Royal Flora Holland 

Bereikbaarheid, een 
gunstig vestigingsklimaat 
voor ondernemers, 
versterking van onze 
regionale en 
internationale 
aantrekkingskracht en de 
arbeidsmarkt 

ondernemers, onderwijs 
en instellingen, zoals 
Greenport Aalsmeer 

Verduurzaming stimuleren Gehele gemeente Op andere wijze omgaan 
met grondstoffen, 
energie en leefomgeving. 

Inwoners, ondernemers 
en regio. 

Amstelveen 
Duurzaamheid  Hele stad Toekomstbestendige 

stad 
Circulaire economie 
Fossielonafhankelijk 
Aanpassen van stad aan 
extreme 
weersomstandigheden 
Luchtkwaliteit 
verbeteren 

MRA, provincie NH, lokale 
en regionale partijen 

Energietransitie Hele gemeente Bestaande woningbouw 
verduurzamen en van het 
gas los t.b.v. duurzame 
energievoorziening 

MRA, provincie NH, lokale 
en regionale partijen en 
woningcorporaties 

Verantwoorde 
ontwikkeling van Schiphol 

Hele gemeente Economie en 
Leefbaarheid 
Overlast door geluid en 
luchtvervuiling niet 
verder laten toenemen. 
Veiligheid voor alle 
bewoners 

MRA, provincie NH, 
luchthaven Schiphol, 
omliggende gemeenten, 
regio, etc. 
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Openbaar vervoer en 
bereikbaarheid 

Hele gemeente Goede bereikbaarheid 
van Amstelveen per 
openbaar vervoer 
Stimuleren van het 
openbaar vervoer 
Herstel van het fijnmazig 
OV-netwerk in de wijken 
en hoogwaardige 
regionale OV-
verbindingen 

MRA, Vervoerregio, 
provincie NH, OV-
vervoerders, etc 

Groene stad met een 
aantal 
parels, zoals de 
verschillende heemparken, 
de Bovenkerker- en 
Middelpolder en het 
Amsterdamse Bos met 
Oeverlanden en de Poel 

Hele gemeente Groene karakter van de 
stad behouden en 
versterken 

MRA, provincie NH, 
omliggende gemeenten, 
etc 

Meer doorstroming op de 
woningmarkt 

Hele gemeente Doorstroming 
bevorderen en starters 
een kans te geven op de 
woningmarkt 

MRA, provincie NH, 
woningcorporaties 

ruimte voor 
functiemenging op 
voormalige 
bedrijventerreinen 

bedrijventerreinen 
Legmeer 

Wonen en werken MRA, provincie NH, Rijk 

 
Focus en prioriteit 

 

Focus en prioriteit Doelen 
Altijd/ zeer veel Economie 

Wonen 
Voedsel en water 
Mobiliteit 
Energie en grondstoffen 
Recreatie en toerisme 
Natuur en milieu 
Buitenruimte 

Vaak/ veel Gezondheid 
Sport en spel 
Participatie en samenleving 

Niet/ nauwelijks Veiligheid 
Participatie en samenleving 
Ontwikkeling en onderwijs 
Cultuur en media 
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In aanvulling zijn genoemd: 

• Groenbehoud 

• Bodemdaling 
 
Politiek-bestuurlijke keuzevraagstukken 

 

 
 
Uit de enquêtes blijkt dat alle keuzevraagstukken relevant zijn. Een aantal keuzevraagstukken is nog 
niet expliciet geformuleerd. Rond een aantal andere keuzevraagstukken zijn verkenningen 
afgerond, zoals voor waterpeil en droogte en bodemdaling. 
 
Het keuzevraagstuk voor wordt  aangevuld met het scenario:: vergroten van biodiversiteit en 
verbinding tussen natuurgebieden. 
 

 
  

 o itie   e tuur i  e  eu e r    tu  en in re  tie tot  et  roene   rt
     g      g  g          mm           g    m            

 oe ee  rui te i  er in  et  roene   rt
 oor  ndere  unctie  d n  roen 

                      m    m                      
      m               g landbou  

   eel  rui te
   einig  rui te

  t  r   t n tuur 

  iets doen   o eel  ogelijk handen a  
 A tie e ont ikkeling  he t in eigen handen 

ne en 

 oe    n  e o   et  et o en 
  r  ter 

  s een open en  eids lands hap de nor   
  s het  enselijk o  bosgebieden aan te leggen 

 onen

 el o  niet rui te  oor groots halige  oningbou  
in het Groene Hart/ de randen  an 

het Groene Hart 

 edri  i  eid

 el o  niet rui te  oor groots halige bedrij igheid 
in het Groene Hart/ de randen  an het Groene Hart 

 ner ie

 el o  niet rui te  oor  ind olens en/ o 
 onneparken in het Groene Hart/ de randen  an het

Groene Hart 

  ter ei  en droo te

Gaan  e het Groene Hart  ernatten  un tie  olgt 
peil  o  houden  e het gebied hoe dan ook droog 

 peil  olgt  un tie  

I   ode d  in  een o  o  in  o  een 
 ro  ee    in  et  roene  e ied  

 Bode daling aan aarden en o ergaan tot 
natuurlijkont ikkeling/  oerasrijke gebieden
 Bode daling tegengaan door in et  an 

inter enties/  aatregelen/  iddelen

 nder   n  e i   
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Regio De Waarden 
 
Respons 

 

Regio de Waarden Ja (regionaal perspectief) 

Alblasserdam Nee 

Gorinchem Nee 

Hardinxveld-Giessendam Nee 

Molenlanden Nee 

Papendrecht Nee 

Sliedrecht Nee 

 
(Op basis van één ontvangen enquête:) 
 
Focus en prioriteit 

 

Focus en prioriteit Doelen 
Altijd/ zeer veel Economie 

Wonen 
Voedsel en water 
Energie en grondstoffen 
Mobiliteit 
Buitenruimte 
Natuur en Milieu 

Vaak/ veel Recreatie en toerisme 
Gezondheid 

Niet/ nauwelijks Cultuur en media 
Sport en spel 
Ontwikkeling en onderwijs 
Veiligheid 
Participatie en samenleving 
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Politiek-bestuurlijke keuzevraagstukken 

 
 
In het bijzonder zijn de volgende keuzevraagstukken benoemd: 

• Energie: wel of niet ruimte voor windmolens en/ of zonneparken in het Groene Hart/ de randen 
van het Groene Hart? 

• Hoeveel ruimte is er in het Groene Hart voor andere functies dan groen? 

• Wat vraagt natuur? 

• Hoe gaan we om met het open karakter? 

• Is bodemdaling een oplossing of een probleem? 
 
 

Regio Holland-Rijnland 
 
Geen respons: 
 

• Alphen aan den Rijn 

• Hillegom 

• Kaag en Brasem 

• Leiden 

• Leiderdorp 

• Nieuwkoop 

• Teylingen 

• Zoeterwoude 

• Zoetermeer 
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 el o  niet rui te  oor groots halige  oningbou  
in het Groene Hart/ de randen  an 

het Groene Hart 

 edri  i  eid

 el o  niet rui te  oor groots halige bedrij igheid 
in het Groene Hart/ de randen  an het Groene Hart 

 ner ie
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Gaan  e het Groene Hart  ernatten  un tie  olgt 
peil  o  houden  e het gebied hoe dan ook droog 
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