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Bijlage(n) 

Onderwerp Beëindiging samenwerking Woerdens 

Beraad 

Het Woerdens Beraad is sinds op 24 juni 2005 de eerste bestuursovereenkomst getekend werd de 

krachtenbundeling van de gemeenten in het hele Groene Hart. Sindsdien is er veel gebeurd en 
veranderd en is de bestuursovereenkomst 3 keer verlengd. De laatste verlenging waarmee u hebt 

ingestemd is aangegaan voor een jaar, met de opdracht draagvlak en inhoud voor de samenwerking 

te evalueren. 

In het afgelopen jaar is gebleken dat de samenwerking tussen gemeenten in het Groene Hart meer 

en meer vorm krijgt op verschillende niveaus en met nieuwe partners. De energie in deze 

samenwerkingsvormen leidt tot mooie resultaten in het belang van het Groene Hart. Daarmee is het 

doel van het Woerdens Beraad bereikt en zijn er te weinig redenen om de bestaande samenwerking 

tussen regio's op dezelfde manier voort te zetten. Op 23 maart 2015 is daarom door de leden van het 

Woerdens Beraad besloten dat de bestuursovereenkomst Woerdens Beraad niet wordt verlengd, 

waarmee een einde komt aan het Woerdens Beraad per 1 april 2015. 

De samenwerking van de regionale samenwerkingsverbanden heeft in 10 jaar veel bereikt voor 

gemeenten. Na de ontbinding van het Bestuurlijk Platform Groene Hart in 2004 zijn de gemeenten 

gebundeld in het Woerdens Beraad erin geslaagd hun invloed op het Groene Hartbeleid en de 

besteding van de beschikbare middelen uit te oefenen. Geen Groene Hartbeleid zonder gemeenten 

was het motto, en daarin is het Woerdens Beraad geslaagd. Tegenwoordig is het voeren van beleid 

in het Groene Hart ondenkbaar zonder betrokkenheid van en draagvlak bij gemeenten. 

Gemeenten zijn zich ook meer bewust geworden van hun eigen rol in de ontwikkeling en kwaliteit van 

het Groene Hart. Er is meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en het tegengaan van verrommeling, 

een discussie die voorheen vooral gevoerd werd bij provincies en Rijk. Met het project 

'Bestemmingsplannen met Groene Hartkwaliteit' heeft het Woerdens Beraad bijgedragen aan het 

delen van kennis, bediscussiëren van de inhoud, het uitwisselen van ervaringen en agenderen van de 

gemeentelijke kijk op ruimtelijke kwaliteit bij provincies en Rijk. 



_____ _1 c !~~9!D~_n_d_~ _documentel},_ l?.n? ___ . ______ _________________ _ 

Pagina 2 

De jaarlijkse Conferentie voor Groene Hartgemeenten met uitreiking van de Groene Hart Kwaliteit 

Prijs is een begrip geworden. Vele ontmoetingen en kennismakingen met inhoudelijke gesprekken 

over wat gemeenten in het Groene Hart bezighoudt zijn in de 10 edities die we hebben mogen 

organiseren gerealiseerd. 

Tijden veranderen. In de loop van de jaren is gebleken dat het Groene Hartbeleid steeds meer bij 

gemeenten wordt neergelegd en dat Rijk en provincies zich terugtrekken. De facto is er geen sprake 

meer van Groene Hartbeleid. Gemeenten -vaak gefuseerd (van 64 in 2005 naar 43 in 2015) en van 

een robuuste omvang- pakken dit op en nieuwe samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Dat is een 

goede ontwikkeling, waarmee de inzet van het Woerdens Beraad wordt beloond. 

Met enige weemoed, maar toch ook positief gestemd over de toekomst neem ik daarom als voorzitter 

afscheid van een tijdperk en dank ik u hartelijk voor uw jarenlange steun en bijdrage aan een mooi, 

vitaal en leefbaar Groene Hart. 

fv.let vriendelijke groet, 

D.R'var'ftler Borg 

Voorzitter Woerdens Beraad en burgemeester van Molenwaard 
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