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Onderwerp Aanbieden van ontwerpend onderzoek
Groene Hart, bodem, water en landgebruik

Geachte gemeenteraadsleden

Geachte burgemeester en wethouders,

Karakteristiek voor het Groene Hart zijn de uitgestrekte veenweidegebieden. Zoals waarschijnlijk bij u
bekend hebben deze gebieden te maken met bodemdaling. Bodemdaling als een van de vijf thema's
opgenomen ín het Perspectief Groene Hart 2040. Om bodemdaling in het Groene Hart inzichtelijker te
maken is, op advies van de Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving, in 2019 gewerkt aan het
ontwerpend onderzoek Bodem, Water en Landgebruik. Dit onderzoek is onder leiding van de drie
Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) tot stand gekomen en medio 2019, samen met het
advies van de drie Provinciale Adviseurs Ruimtelijke Kwaliteit, aangeboden aan de (toenmalige)
Stuurgroep Groene Hart. Het onderzoek is gepresenteerd op het congres Slappe Bodems en wordt in

sommíge gebieden reeds gebruikt.

Voor de bredere bekendheid willen wij u bijgaand onderzoek graag aanbieden, in de bijlage vindt u het
advies van de provinciaal adviseurs en de studie van het gehele Groene Hart. Voor de uitwerking van de

deelgebieden verwijzen we naar de website. Wij zijn zeer bereid om het onderzoek toe te lichten, u kunt
hiervoor contact opnemen met het coördinatiebureau.

Verder willen wij u meegeven dat de Stuurgroep Groene Hartx verder gaat onder de naam "Bestuurlijk
Platform Groene Hart" en in de rolopvatting van verbinden en inspireren zal er komend jaar gewerkt
worden aan een ontwerpênd onderzoek naar de energietransitie in het Groene Hart. We zullen het
eindresultaat wederom met u delen. Wilt u tussentijds geïnformeerd worden dan verwijzen wij u naar
de we bsite : www.stu urgroe pÊroeneha rt. nl of de n ieuwsbrief.

Hoogachtend,
Namens het Bestuurlijk Platform Groene Hart,

tiJ\I Åi4
Mw. W. 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 St¡chtse Rijnlanden, Amstel, Gooi en Vecht, Schieland en
de Krimpenerwaard en Rivierenland) en de Groene Hart gemeenten.




