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• Groene Hart als NOVI-gebied

• Initiatief vanuit AGW om tot een gezamenlijke 
‘investeringsagenda te komen’ (gemeenten +
andere partijen)

• Bestuurlijke dialoog onder gemeenten
(In vier van de vijf regio’s eerste ronde dialoog)

• Dialoog gefaciliteerd door zes burgemeesters
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Resultaten in hoofdlijnen

Gezamenlijke beeld: 
✓ Identiteit Groene Hart
✓ Voorwaarde: ruimte voor ontwikkeling van het Groene 

Hart als zelfstandig woon- werk- en leefgebied 

Realisatie van opgaven staat of valt met

lokale realisatiekracht
via samenwerking aan concrete integrale 

gebiedsgerichte

Fundament

Samen richten
Thema’s/ algemene opgaven/ beleid/ agenda’s
❖ Versterken landschap en identiteit/ inspelen op bodemdaling / 

Landgebruik (landbouw) in balans met bodem, water en natuurlijk 
systeem (biodiversiteit)

❖ Vitale steden en dorpen/ Verstedelijking en mobiliteit/ Toekomstig 
bestendig leven

❖ Energie 
❖ Vrije tijdseconomie
❖ Klimaat(adaptatie)

Samen richten en realiseren, via een “Uitnodigingsagenda”
✓ Dit zijn belangrijke concrete gebiedsgerichte opgaven!
✓ Hiermee dragen we bij aan de realisatie van onze eigen doelen én die van jullie.
✓ Doe mee om realisatie mogelijk te maken, doe mee om de maatschappelijke impact

te vergroten!! Laten we tot co-creatie en co-financiering komen.
✓ Dit is ons ‘openingsbod’, geef aan hoe dit voor jullie nog meer impact kan hebben?



Resultaten: gezamenlijk beeld
Gemeenschappelijke noemer en scenario’s

Zie ook: 
https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl/resultaten/



Waar staat het Groene Hart voor?
We bespeuren een gemeenschappelijke noemer onder bestuurders

Wat wél! Wat niet!

Vernieuwen en versterken van de groene identiteit
Groen = natuur, (open) landschap en agrarisch gebied

+
groen wonen, groen werken, groen bewegen, groen recreëren, groene energie 

en groen blauw (water)

Conserveren van de groene identiteit (als mythe)
Groen = natuur, (open) landschap en agrarisch gebied

Zelfstandig woon-, werk- en leefgebied
Groene Hart biedt meer dan een ‘nationaal natuurpark en een recreatiepark voor 
de Randstad’

Open en stille contra-mal van het verstedelijkt 
gebied, van de Randstad

Slimme verbinding van ruimteclaims
Uitgangspunt: ruimteclaims voor wonen, werken, mobiliteit, recreatie en 
toerisme, energieopwekking en water kunnen worden verbonden met 
versterking van het groene karakter

Strijd tussen ruimteclaims voert de boventoon
Uitgangspunt: ruimteclaims voor wonen, werken, mobiliteit, 
recreatie en toerisme, energieopwekking, water gaan ten koste 
van groene identiteit

Versterken van natuur- en landschapsontwikkeling
Onder meer door bodemdaling óók te zien als kans: bijdragen aan versterken 
ecologische hoofdstructuur. 

Accepteren dat er onvoldoende middelen zijn voor 
afmaken van de ecologische hoofdstructuur

Versterken groene identiteit is harde voorwaarde voor 
ontwikkeling
Groene verstedelijking, groene bedrijventerreinen, groene mobiliteit, etc

Tegen de klippen op beschermen en met lede ogen 
zien dat het Groene Hart steeds kleiner wordt



Gedeconcentreerde en 
gedifferentieerde 

ruimtelijke 
inrichting 

Voorkeursscenario



Samenwerken aan de realisatie van concrete opgaven
‘Lokale realisatiekracht is bepalend voor de bestuurskracht Nederland’

Bestuurskracht Nederland

Realisatiekracht
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Resultaten: Eerste start met “Uitnodigingsagenda”
“Kandidaten” concrete gebiedsgerichte opgaven om op te nemen in de 
Uitnodigingsagenda van de Groene Hart gemeenten

NB
• Deze sluiten aan bij bestaande agenda’s, trajecten
• Het is een eerste resultaat op basis van ambtelijke verkenning
• Cruciaal zijn gebiedsgerichte processen in samenspel met betrokken maatschappelijke en 

bestuurlijke partners. De concrete uitwerking vindt met en door deze partners plaats
• De uitnodiging is om opgaven verder uit te werken en opgaven aan te dragen



Eerste inventarisatie voor “Uitnodigingsagenda” (1 / 2)

Bijdragen aan doelen, onder meer: Concrete gebiedsgerichte opgaven

‘Groene 
verstedelijking’
Verbindende opgave

Alphen aan de Rijn – Noordrand

Diverse locaties langs de Oude Rijnzone:
van Katwijk tot aan Bodegraven-Reeuwijk

Aangevuld met locaties richting Gouda en 
Nieuwkoop 

Vredenburghzone Waddinxveen

• Natuur en milieu, Buitenruimte/ 
landschap

• Wonen

• Economie

• Energie en grondstoffen

• Mobiliteit

‘Leefbaar
landschap’

Verbindende opgave

Polderlab Vrouwe Venne

Westeinderscheg

Ronde Hoep/ Botshol/ Waardassackerpolder

‘Veenweideopgave’ Bleskensgraaf/ 
Molenaarsgraaf (Alblasserwaard)

(+ vergelijkbare opgaven in Nieuwkoop e.o., 
Krimpenerwaard, veengebied Zuidplas)

De Meije

Gebiedsgerichte opgave per Hollandse plas

Gebiedsgerichte opgaven per polder in de 
Lopikerwaard

+

• Natuur en milieu, waterkwaliteit, 
waterberging

• Buitenruimte/ landschap

• Economie, Landbouw

• Recreatie en toerisme

• Mobiliteit

• Wonen (leefbare kernen)Hollandse 
Plassen

Verbindende opgave



Eerste inventarisatie voor “Uitnodigingsagenda” (2 / 2)

Diverse zoekgebieden zijn in beeld (RES):  
Deze nog verder concretiseren en 
energie-oplossing verankeren in een 
concrete gebiedsgerichte opgave

Ruimte
voor

Energie
Verdelende opgave

• Energie en grondstoffen

+
• ……

• ….... 

Bijdragen aan doelen, onder meer: Concrete gebiedsgerichte opgaven

Knooppunt
OV 

‘Modal shift’
Verdelende opgave

Station Zuidplaspolder Gouweknoop 
Gouda

Groene Poort Woerden

(+ idem IJsselstein volgens 
Omgevingsagenda Lopikerwaard)

HOV knooppunt Alphen

• Mobiliteit

• Wonen

• Energie en grondstoffen

• Natuur en milieu

• Economie

• Recreatie en toerisme



Uitnodiging voor het vervolg: doe mee!

Samenwerken op inhoud

✓ Doe mee om de opgave aan de voorkant te 
richten

✓ Doe mee om bij te dragen aan realisatie
✓ Doe mee om de maatschappelijke impact te 

vergroten!! 
✓ Welke concrete gebiedsgerichte opgaven wil 

je zelf inbrengen?

. . . . . . . . . ?

Samenwerken aan concrete gebiedsgerichte opgaven:
om gezamenlijke en eigen doelen te realiseren

Samenwerken aan een 
gezamenlijke nieuwe werkwijze
1. Op basis van gelijkwaardigheid 

samenwerken aan een gezamenlijke opgave

2. Volgens een opgaven gestuurde werkwijze

3. Per concrete gebiedsgerichte opgave een 
passende coalitie aan bestuurlijke én 
maatschappelijke partijen

4. Gebundelde financiering

5. Een passend instrumentarium:→
gebiedsgericht, integraal, innovatief en
gericht op co-creatie

6. Gezamenlijk georganiseerde realisatie 

7. Gezamenlijk overzicht over alle concrete 
gebiedsgerichte opgaven en passende 
sturing op het geheel



Vervolgproces
Stappen in hoofdlijnen



Voorzet stappenplan voor het vervolg en globale planning (na de dialogen)

Hoe verder?

Verankeren 1. Inventarisatie concrete gebiedsgerichte opgaven en opstellen groslijst. 
Concrete regionale én lokale opgaven met doorwerking op het Groene Hart

Daarna verder uitwerken van de gebiedsgerichte opgaven
→ ten behoeve van ‘werven’ co-creatie

Augustus –
oktober

Verbinden en 
verdelen 

2. Inventarisatie strategische lijnen voor het gehele Groene Hart in relatie tot 
NOVI.
➢ Dit zijn “gezamenlijke doelen met prioriteit” voor het gehele Groene 

Hart 
➢ Regionale accenten 
➢ Deze vertalen in verbindende opgaven en opgaven met  

gebiedsgerichte verdeling van functies 
3. Opstellen eerste versie gezamenlijke strategische agenda Groene Hart 

gemeenten → uitwerken in ‘Uitnodigingsagenda’

Medio 
november

Co-creatie 
organiseren/
Coalities smeden

4. Agenda als inzet voor het vervolgproces: co-creatie organiseren met 
coproducenten

Vanaf 
november



Zie voor meer informatie over de bestuurlijke dialoog 
gemeenten:

https://dialoog.bestuurlijkplatformgroenehart.nl


