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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

In te stemmen met de notitie regionale Groene Hart agenda Nieuwkoop.
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Toelichting
Probleemstelling
In de regiocommissie is afgesproken dat de randvoorwaarde voor Nieuwkoop in de
herbezinning binnen Holland Rijnland is dat er ruimte moet zijn voor de Groene Hart
agenda. Dit wordt gezien als belangrijkste regionale pijler. Één van de dilemma’s hierbij is
dat er niet één Groene Hart agenda is. De speerpunten in bijgevoegde notitie maken de
ambities van Nieuwkoop ten aanzien van de regio concreet. De raad wordt voorgesteld
om in te stemmen met deze notitie. Daarmee hebben we een kader van waaruit we
gemeenschappelijk werken aan het behartigen van de belangen van Nieuwkoop in de
regio.
Inleiding
In de regiocommissie van 24 oktober jl. is gesproken over de verschillende regionale
ontwikkelingen, mede in het licht van de herbezinning die in Holland Rijnland verband
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plaatsvindt. In de regiocommissie kwam toen aan de orde dat het belang van Nieuwkoop
in de regio vooral ook in relatie wordt gezien met het Groene Hart. De regiocommissie
heeft ons college om een (korte) notitie gevraagd over de speerpunten van Nieuwkoop
met betrekking tot het Groene Hart. Deze notitie ligt nu ter vaststelling voor. De concept
notitie in de regiocommissie op 12 december besproken.
Kader / Eerdere besluiten
Nvt.
Beoogd effect
Nieuwkoop heeft door de raad vastgesteld kader ten aanzien van de speerpunten voor
het Groene Hart.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Het college stelt uw raad voor om:
1. In te stemmen met de notitie regionale Groene Hart agenda Nieuwkoop.
Kanttekeningen:
De vraag is in hoeverre de speerpunten realistisch zijn tegen de context van het
economische klimaat en de bezuinigingen bij de verschillende overheden. We hebben
daarom ons best gedaan om een balans te vinden tussen enerzijds langere termijn
ambities, anderzijds een aantal concrete mogelijkheden / kansen die we zien voor de
ontwikkeling van onze regio.
Daarnaast blijft het de vraag in hoeverre Holland Rijnland het beste vehikel is om de
belangen van Nieuwkoop te behartigen ten aanzien van de Groene Hart agenda. De
belangrijkste gemeenten die we als partner zien maken geen onderdeel uit van Holland
Rijnland. Dit verdient aandacht bij de herpositionering van Holland Rijnland.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Een risico inherent aan regionale samenwerking is dat we met anderen moeten ‘dealen’
om onze ambities gerealiseerd te krijgen. Dat zal niet altijd lukken. De hiervoor
genoemde kanttekening – in hoeverre Holland Rijnland het juiste vehikel is voor het
realiseren van onze ambities – blijft ook een risico. Beheersmaatregel is dat we ook
nadrukkelijk de samenwerking zoeken met partners met gelijke of aansluitende belangen.
In het geval van het Groene Hart zijn dat vooral de gemeenten zoals genoemd in de
notitie, Bodegraven-Reeuwijk, De Ronde Venen en Woerden.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
Voorlopig niet van toepassing. Het is waarschijnlijk dat het waarmaken van de ambities
op termijn ook geld zal kosten.
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Communicatie / Participatie
Om te komen tot deze notitie is gebruik gemaakt van een aantal bestaande notities en
rapporten, zoals bijvoorbeeld:
‘De Nieuwe Regio, Visie op regionale samenwerking’, ISMH gemeenten, juni 2012
‘Een kloppend groene hart, een krachtig groene hart’, Rabobank, oktober 2012
‘Position paper gemeente ABR’, gemeente ABR, september 2012
‘Plan van aanpak positie en profilering regio Holland Rijnland’, Holland Rijnland, juli 2012
Daarnaast is een aantal ambtelijke notities geraadpleegd. De notitie is toegestuurd aan
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Programmabureau Groene Hart.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Notitie regionale Groene Hart agenda Nieuwkoop
Advies meningsvormende raad (17 januari en 14 februari)
MR 17 januari 2013:
De raad wil het voorstel in de volgende meningsvormende raad terug laten komen.
Raadsleden kunnen dan overwegen of er andere onderwerpen geformuleerd moeten
worden of dat onderwerpen beter belicht moeten worden. Progressief Nieuwkoop wil
bijvoorbeeld een uitgebreidere paragraaf over natuur. Vanuit B&W komt er geen
gewijzigd voorstel.
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