
 
Amendement Groene Hart 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam, in vergadering bijeen op donderdag 28 oktober 2021 

betreffende de behandeling van het raadsvoorstel Zomermonitor Groeiagenda 2021 onder agendapunt 8 en 

14: 

Constaterende dat: 

 In het uitvoeringsprogramma 2022, opgaveblad bouwen en wonen, externe betrekkingen en lobby als 

doelstelling staat “Verantwoord bouwen in het Groene Hart op de agenda krijgen”. 

 bouwen rondom bestaande HOV-haltes (Merwedelingelijn) op rode contouren stuit. Langs de bestaande 

lightrail Dordrecht-Geldermalsen (MerwedeLingelijn) willen de aanliggende gemeenten tussen de 6.000 en 

8.000 woningen toevoegen.  

 In het Groene Hart de ecologische verbindingszone tussen IJsselmeer en Biesbosch als onderdeel van het 

nationale natuurnetwerk ligt. 

 De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) de beleidskeuzes van de toekomstbestendige ontwikkeling van het 

landelijk gebied waaronder de Alblasserwaard heeft benoemd: 

o In het landelijk gebied verbeteren we de balans tussen het landgebruik en de omgevingswaarden 

van bodem, water en lucht.  

o We beschermen en versterken de biodiversiteit, en benutten ons natuurlijk kapitaal duurzaam. 

o We realiseren een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem, gebaseerd op kringlopen en 

natuurinclusiviteit.  

o Unieke landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en beschermd. Nieuwe ontwikkelingen in 

het landelijk gebied voegen landschapskwaliteit toe. Omgevingsbeleid wordt landschapsinclusief. 

 

Overwegende dat: 

 Wij de beleidskeuzen van de toekomstige ontwikkeling van het landelijk gebied dienen te respecteren. 

 Het niet aangetoond is dat de rode contour een gemiste kans is m.b.t. het potentieel van bestaand HOV. 

 Woningbouw, betoniseren en bestraten in het landelijk gebied tegen alle klimaatdoelstellingen indruist.  

 De Alblasserwaardse veengronden verder zullen inklinken met ernstige wateroverlast tot gevolg. 

 Woningbouw ook plaats kan vinden in stedelijke hoogbouw om te helpen de opgave te realiseren. 

 

Besluit: 

De 2e zin van de 3e alinea bij Vervolg aan te passen als volgt: “Conform de kaders zoals opgenomen in het 

Uitvoeringsprogramma, met uitzondering van “verantwoord bouwen in het Groene Hart op de agenda te 

krijgen”, wordt verder gewerkt aan de uitvoering van de Groeiagenda. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fractie PHILIPPO – Robert Philippo 


