www.kwaliteitsatlas.nl, het podium voor debat over ruimtelijke
ontwikkelingen in het Groene Hart.
Op 1 oktober lanceerde de Stichting Groene Hart, met steun van de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart de
kwaliteitsatlas, een ‘online’ debatplatform voor ruimtelijke ontwikkelingen. Op deze website staan beschrijvingen van
de actuele ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart, met de mogelijkheid om daarover discussie te voeren.
Ontwikkelen met Groene Hart Kwaliteit
De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart en de Stichting Groene Hart zetten zich al langere tijd in voor de
kwaliteit van dit unieke gebied tussen de steden van de Randstad. Gezamenlijk vertrekpunt daarbij is dat het Groene
Hart geen natuur- of landschapsreservaat is, maar een gebied met een eigen economische vitaliteit en kracht.
Ontwikkeling van het gebied is nodig. Stichting en Stuurgroep vinden elkaar in de gedachte dat die ontwikkeling moet
plaatsvinden met Groene Hart Kwaliteit. Dat betekent: het duurzaam verenigen van de hoge kwaliteit van het
landschap met een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat, met als doel: een mooi én vitaal Groene Hart.
Stuurgroep en Stichting
Stuurgroep en Stichting zetten zich ieder op eigen wijze in voor ontwikkelen met Groene Hart Kwaliteit.
De Stuurgroep werkt als netwerkorganisatie met maatschappelijke organisaties en ondernemers aan concrete
projecten op het gebied van de recreatieve ontwikkeling, waterbeheer, landbouw én ruimtelijke ontwikkeling.
De Stichting Groene Hart vervult al meer dan 17 jaar een kritische en constructieve rol bij het handhaven van de
ruimtelijke kwaliteit. De betrokken achterban maakt zich vaak zorgen over de kwaliteit van nieuwe ontwikkelingen.
Belangrijk communicatiemiddel van de Stichting is de wekelijkse digitale nieuwsbrief de Groene Flits, met meer dan
7.500 lezers.
Kwaliteit staat voorop
Stuurgroep en Stichting vinden elkaar in de gedachte dat ontwikkelen met Groene Hart Kwaliteit gebaat is bij een
volwassen debat. Dat stelt de betrokkenen in staat van elkaar te leren. Om dat debat te faciliteren ontwikkelt de
Stichting, met steun van de Stuurgroep de website www.kwaliteitsatlas.nl. Op deze website staan de belangrijkste
ruimtelijke plannen in het gebied beschreven, de zgn. kwaliteitsopgaven, met de mogelijkheid voor belangstellenden
om daarop te reageren. Verder staan van alle regio’s in het Groene Hart de kernkwaliteiten beschreven, en zijn
rubrieken als agenda en reacties toegevoegd. Zo ontstaat een toegankelijk overzicht van plannen die van belang zijn
voor de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart én een overzicht van de brede discussie die daarover wordt gevoerd.
Hoor en wederhoor
Cruciaal voor het succes van www.kwaliteitsatlas.nl is ten eerste dat de planbeschrijvingen kloppen. Daar mag de
discussie niet over gaan.
Daarom is aan alle gemeenten in het Groene Hart gevraagd om een ambtelijk contactpersoon aan te wijzen, die de
beschrijvingen kan toetsen. Verder is er een Klankbordgroep gevormd die hoor en wederhoor moet borgen.
Het is immers de bedoeling dat de online discussie breed wordt gevoerd. Alle relevante gezichtspunten moeten erbij
aan bod komen (hoor en wederhoor). De Stichting zet zich hier actief voor in.
Impuls voor debat
Stuurgroep en Stichting werken samen om het debat over de ruimtelijke kwaliteit van het Groene Hart een impuls te
geven. Het debat dat op www.kwaliteitsatlas.nl gevoerd zal worden over individuele casussen zal soms wat extra
scherpte geven aan de lopende procedure rond een voorgenomen project/plan. Naar onze opvatting moeten wij dit
willen. Draagvlak voor ontwikkelingen in het Groene Hart is immers ons doel. Uiteraard staan Stuurgroep en Stichting
er gezamenlijk voor dat een en ander zorgvuldig gebeurt.
Stichting Groene Hart: www.groenehart.info.
Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart :
www.stuurgroepgroenehart.nl

