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Geachte leden van Provinciale Staten,

In 2005 heeft het Rijk, op verzoek van uw Staten en de streek, Het Groene Woud uitgeroepen tot
één van de 20 Nationale Landschappen in Nederland. Vanwege de landschappelijke kwaliteit en
de natuur- en cultuurhistorische waarden. Maar ook vanwege de ligging centraal in Brabant tussen
3 grote steden en de daaruit voortkomende economische potenties. Met de Het Groene Woud
kenmerkende gemeenschapszin hebben de partners in de streek deze opgaven opgepakt, met als
uitgangspunt economische groei en landschapsversterking met elkaar te verbinden.
Uw Staten heeft dat nog eens bevestigd door Het Groene Woud te betitelen als Landschap van Allure.
De partners in de streek hebben zich, met steun van Gedeputeerde Staten, bestuurlijk verenigd in de
Streekraad Het Groene Woud en De Meierij, met als doel gezamenlijk het nationaal landschap te
behouden en te versterken. Daarvoor is het uitvoeringsorgaan, de stichting Streekhuis Het Groene
Woud en De Meierij, opgericht.
Als dagelijks bestuur van de Streekraad, tevens stichtingsbestuur, geven wij sturing aan de uitvoering
van de doelen voor Het Groen Woud. Vanuit onze opdracht staan wij voor de kwaliteiten van Het
Groene Woud. Waar wij kunnen zullen wij die, met onze partners, trachten te verbeteren en
verslechteringen proberen te voorkomen.
Ook de discussie over het wel of niet boren naar schaliegas bekijken wij als streekorganisatie
vanuit deze opdracht.

Het is voor ons onbestaanbaar dat de partners van de Streekraad niet zouden worden betrokken bij de
besluitvorming over schaliegas in Het Groene Woud. En dat de waarden van Het Groene Woud,
vastgelegd als Landschap van Allure en Nationaal Landschap, niet zouden worden gerespecteerd.

Drs. Y. Kortmann,
Voorzitter dagelijks bestuur Streekraad Het Groene Woud en De Meierij
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