
REGIO AGENDA 
ALBLASSERWAARD
VIJFHEERENLANDEN 
2015-2018

UITVOERINGSAGENDA





Samen werken 
aan de visie 2030

REGIO AGENDA 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2018

De agenda biedt een overzicht van wat gedaan wordt tot 

2018 om de Visie 2030 uit te voeren.
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Doel van de regioagenda

De regio Alblasserwaard-Vijfherenland kenmerkt 

zich door een combinatie van veel kwaliteiten. De 

regio bestaat uit een open middengebied en een 

stedelijke zone. Landschappelijk, cultuurhistorisch, 

waterstaatkundig en maatschappelijk is het 

één samenhangend gebied. Daarnaast zijn de 

afzonderlijke gemeenten ook op andere regio’s 

georiënteerd en daardoor kunnen de opgaven in de 

verschillende delen van het gebied uiteen lopen. 

Het oosten van de regio is georiënteerd op Utrecht 

en het zuiden heeft een relatie met Brabant. Het 

open middengebied is de zuidelijke kant van het 

Groene Hart. De stedelijke zone is een uitloper van 

de Zuidvleugel. 

Uitvoeren gedachtengoed Visie 2030

Wat de regio uniek maakt is de strategische 

positie tussen de rest van de Randstad en Zuid- 

en Oost-Nederland. De zes gemeenten in de 

regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden willen 

deze ligging verzilveren. Het zwaartepunt van de 

economische groei en de Nederlandse bevolking 

zal sterker op de Randstad en het Groene Hart  

komen te liggen. Dit biedt kansen voor de regio, 

namelijk het gebied aantrekkelijker maken voor 

bewoners, ondernemers en investeerders die de 

sociale en economische structuur versterken. 

Daarbij zijn belangrijke factoren om te slagen: 

goede bereikbaarheid, aantrekkelijkheid van de 

woonomgeving, sociale en fysieke veiligheid, 

onderwijs en cultuur. 

Daarom is het absoluut de moeite waard om deze 

kwaliteiten verder te benutten. Dat kan alleen in 

gezamenlijk regionaal – en soms bovenregionaal – 

verband. 

De zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden (hierna: de regio) werken daarom 

sinds de oprichting van het samenwerkingsverband 

(2008) samen aan allerlei gezamenlijke taken en 

projecten. Sinds 2012 hebben de gemeenten een 

gedeeld uitgangspunt in de gezamenlijke Visie 2030 

‘Open en dynamisch’. In die visie wordt centraal 

INLEIDING
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gesteld dat de regio een leefbaar en economisch vitaal 

gebied is waar vele kansen liggen. 

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil het 
gedachtengoed uit de Visie 2030 verder tot uitvoering 
brengen. Deze regioagenda is daarbij een hulpmiddel 
tot concretisering.
Doel van de regioagenda is bij de start van de nieuwe 

bestuursperiode in 2018 een sterke invulling van de 

Visie 2030 te hebben staan waarmee de inwoners, 

bedrijven en maatschappelijke verbanden profiteren 

van een leefbare, dynamische en economisch vitale, 

duurzame regio. Deze regioagenda geeft aan wat 

er in de komende raadsperiode aan voorgenomen 

uitvoering van beleid is voorzien in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden. De ambities en thema’s tot 2018 

waarvoor in gezamenlijkheid wordt gegaan, zijn in de 

regioagenda schematisch weergegeven. 

Het vertrekpunt vormt de Visie 2030. De Visie is in 

2012 vastgesteld en is uitgangspunt van beleid. Voor 

een uitgebreide toelichting verwijzen we de lezer naar 

de Visie zelf. 

www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl
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In 2018 kent de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

een loket voor bedrijven waar bedrijven terecht 

kunnen voor alle vragen rondom de aansluiting 

onderwijs-bedrijfsleven. Iedere schoolverlater kan 

gebruikmaken van de instrumenten die scholen 

in de regio hebben. De decaan maakt gebruik van 

de transitie-atlas van het primair onderwijs en de 

economische transformatiemonitor. Hulpmiddelen 

waar het bedrijfsleven samen met de overheden 

en het onderwijs aan hebben gewerkt. Gezamenlijk 

is gewerkt aan het beter laten aansluiten van de 

vraag en het aanbod van werkers in bijvoorbeeld de 

maritieme industrie. Die bedrijven die rechtstreeks 

en via-via leveren aan scheepvaart gerelateerde 

bedrijven. De regio kent een lange historie van 

bedrijven die te maken hebben met de scheepvaart. 

Gelet op de ligging dichtbij de Drechtsteden wordt 

samengewerkt aan meer bekendheid voor de sector 

scheepswerven, onderhoudswerk en natuurlijke 

baggerindustrie.

De ligging in de delta maakt onze regio bij uitstek 

geschikt om wereldwijd schepen te leveren en te 

onderhouden.

ECONOMIE, KENNIS EN INNOVATIE 2015-2018

VISIE 2030
In de Visie 2030 is economie 
één van de vijf thema’s waarop wordt ingestoken. 

DOELSTELLING
Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van 
met name de agrarische, toeristische en maritieme sector.
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De overheid bepleit het vakmanschap in de 

maritieme sector ook in andere (ambachtelijke) 

sectoren toe te passen. Deze zogenoemde cross-

overs versterken het innovatieve karakter van de 

regio.

Naast de watergebonden industrie langs de oevers 

van Merwede, Noord en Lek kent de regio ook 

een betekenisvol agrarisch gebied. Als onderdeel 

van het Groene Hart kent de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden een grote groene bedrijfstak. De 

open ruimte, geschikt voor het houden van dieren, 

maakt dat er een bloeiend agrarische gemeenschap 

is. Hier kan voor de wereldmarkt geproduceerd 

worden. 

De grote open ruimte is ook geschikt voor 

vrijetijdseconomie. Om de commerciële benutting 

van deze potentie uit te breiden wordt in Groene 

Hartverband promotie en marketing georganiseerd.

In deze agrarische omgeving is ook ruimte voor 

het bedrijfsterreinen. Voor een doelmatig gebruik 

van bestaande terreinen en de slimme uitbreiding 

van de benodigde vierkante meters is een strategie 

opgesteld. Tegengaan van verrommeling en 

leegstand en een doelmatig gebruik wordt door 

de samenwerkende gemeenten geregeld. Voor de 

transportsector is een specifieke bedrijfslocatie 

gemaakt bij Schelluinen. Deze ontwikkeling, gestart 

in het eerste decennium van deze eeuw, is in 2018 

afgerond.

Zoals er voor bedrijfsterreinen een strategie is 

gericht op voorkomen van overcapaciteit, is er ook 

een kantorenstrategie gemaakt. De regio heeft een 

geringere behoefte aan kantoren, maar de kantoren 

die gepland worden, moeten wel zijn ontsloten via 

openbaar vervoer.

De digitale infrastructuur moet op orde zijn.  

De hele wereld moet digitaal om de hoek liggen.

Als onderdeel van het Groene Hart kent de  

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een grote groene bedrijfstak.
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De regio is in 2018 een aangenaam verblijfsgebied 

waar toeristen uit heel Nederland en het nabije 

buitenland 2 tot 3 dagen aangenaam kunnen 

vertoeven. 

De regio is bekend om zijn uiteenlopende 

mogelijkheden aan bijzondere buiten- en 

waterrecreatie. Hiervoor is een gezamenlijk 

marketingstrategie opgesteld. Verrassende routes 

leiden door het oer-Hollandse landschap en zijn 

voorzien van mooie pleisterplaatsen en authentieke 

attractiepunten. Wie hier wil recreëren, kan 

gebruikmaken van de routestructuren voor fietsen, 

wandelen, kano’s of pleziervaart. 

Voor iedere gebruiker is er een knooppuntensysteem 

waardoor het mogelijk is het uitgestrekte 

poldergebied tussen Utrecht en Rotterdam 

te verkennen. De instandhouding en het 

onderhoud aan de routenetwerken behoort tot de 

elementaire gastvrijheid in deze regio. Er zijn volop 

mogelijkheden voor het huren van fluisterbootjes. 

Over de kleine stromen en rivieren is het gebied op 

die manier comfortabel te ontdekken. 

Overheid en maatschappelijke organisatie werken 

nauw samen om meer gasten te kunnen ontvangen. 

Gastvrijheid staat hierbij voorop! De regio 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een bedrag 

van €150.000 per jaar beschikbaar voor toeristische 

initiatieven in de vorm van een revolverend fonds. 

Dit fonds stimuleert de samenwerkende innovatieve 

bedrijven en instanties binnen de recreatie en 

toerisme. De uitvoering van het ‘revolving fund’ is in 

handen van de Stichting met de gelijknamige naam.

RECREATIE EN TOERISME 2015-2018

DOELSTELLING
In 2030 is de AV op het gebied van recreatie en toerisme een volwaardige regio.

VISIE 2030
In de Visie 2030 is recreatie en toerisme één van 
de vijf thema’s waarop wordt ingestoken.
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Centrummileu

Woonwijk vooroorlogs

Woonwijk naoorlogs 
t/m vinex
Post-vinex Landelijk wonen PLUS

Landelijk wonen 

Woondorpen

Voorzieningendorpen  

De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in 

2018 een hoogwaardig gevarieerd woongebied.

Sterke kanten van de regio zijn het landelijk wonen, 

de nabijheid van de Randstad en (de blauwe 

dooradering van) het polderlandschap. Werk is 

gemaakt van het koppelen van water en wonen. 

Echt landelijk wonen is hier mogelijk!

Een gevarieerd woongebied omdat het stedelijke 

woonmilieus combineert met dorpen!

Steden als Gorinchem en Leerdam met 

voorzieningen en vitale woonmilieus, maar ook 

landelijke, rustige woonmilieus waar vooral 

traditionele groepen wonen. Een unieke combinatie 

voor een woongebied aan de rand van de Randstad. 

In de regio zijn de woonlasten betaalbaar, zowel 

voor koper als huurder. 

FYSIEK (RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN EN 
VERKEER EN VERVOER) 2015-2018

WONEN 2015-2018

DOELSTELLING
In 2030 vormt de regio een prettig woon 
en leefklimaat om mensen aan te trekken 
en mensen aan de regio te binden. Er zijn 
voldoende kwalitatieve woonmilieus en er is 
sprake van een goede balans tussen vraag en 
aanbod op regionaal niveau.
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De Regio heeft woonkwaliteit die zorgt voor binding 

van de eigen inwoners en aantrekken van mensen 

van buitenaf. De samenwerking van de regio is in 

een stroomversnelling gekomen, met als ankerpunt 

de regionale woonvisie van 2013 en de actualisatie 

hiervan in 2017. Het resultaat is meer dan de som 

der delen. 

Bewoners profiteren van de economische dynamiek 

van de Randstad en de Brabantse stedenrij (de route 

naar het Duitse achterland) terwijl het gebied zelf in 

de luwte daarvan ligt. 

Het dynamisch centrum in de regio is Gorinchem. 

Gorinchem groeit als woonstad met veel 

voorzieningen het sterkst vanwege de combinatie 

van stedelijkheid, werk, bereikbaarheid en 

voorzieningen. Ook Leerdam en Hardinxveld-

Giessendam vallen onder het stedelijk gebied. 

In dit stedelijk gebied ligt het accent van de 

uitbreidingen en zij bedienen naast lokale vraag een 

substantiële regionale instroom. Hier heeft dan ook 

de wat grootschaliger nieuwbouw en transformatie 

plaatsgevonden, met een centrumstedelijk of 

groenstedelijk karakter. De drie landelijke gemeenten 

Molenwaard, Giessenlanden en Zederik weten hun 

vitaliteit te behouden door overal – op maat – te 

investeren in woonkwaliteit en scherp te kiezen voor 

concentratie van voorzieningen en nieuwbouw in 

de voorzieningendorpen. De voorzieningendorpen 

hebben een bovenlokale functie in wonen en 

voorzieningen. Nieuwbouw bedient hier de lokale 

vraag, aangevuld met toestroom uit omliggende 

dorpen. Zij kennen een gemengd bouwprogramma 

waarbij ook projectmatig, voor starters, doorstromers 

en senioren wordt gebouwd. 

De woondorpen met weinig of geen voorzieningen 

beantwoorden de lokale vraag in kleine aantallen 

woningen en zelden projectmatig. Hier wonen veel 

honkvaste, (oudere) huishoudens en voor hen is 

behoud van woonkwaliteit belangrijk. Nieuwbouw 

richt zich vooral op het bedienen van lokale starters 

en doorstromers. 

Er is veel aandacht voor de kwaliteit van bestaande 

woningen en woonmilieus. Dit vanuit het inzicht 

dat de bestaande woningvoorraad en omgeving 

grotendeels de woonkwaliteit bepalen.
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De regio is een duurzame regio met veel aandacht 

voor energiebesparing, behoud van groen en gezonde 

woningen. Meer dan 90% van de huurwoningen 

heeft een energielabel C. Ook woningeigenaren 

worden aangemoedigd hun woning van een beter 

energielabel te voorzien.

Iedereen die een binding heeft met de regio kan 

een woning vinden op een plek die hem of haar 

het beste woonmilieu biedt. Zo ook de ouderen 

en de mensen met een zorgbehoefte. Zij worden 

gefaciliteerd zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen en daar waar zij kiezen te wonen. Veelal is 

dit in de huidige woning en woonomgeving maar 

ook zij die er voor kiezen te verhuizen naar een 

beschutte woonomgeving of een zorgvoorzieningen 

worden gefaciliteerd in het realiseren van hun wens.

De regiogemeenten stemmen nieuwbouwplannen 

met elkaar af en faciliteren bouwinitiatieven waar 

nodig. Gebouwd wordt waaraan behoefte is, daar 

waar de beste kansen liggen. Goede plannen worden 

gestimuleerd en kansen verzilverd.
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In 2018 heeft de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

een actuele Regionale Verkeersmilieukaart. Deze 

kaart, bijgehouden door de Omgevingsdienst Zuid-

Holland Zuid, wordt gebruikt voor iedere fysieke 

verandering in de regio om de milieugevolgen in 

beeld te brengen. 

De nieuwe concessie voor het openbaar vervoer 

omvat alle vormen van personenvervoer, zoals 

van leerlingen, buurtbewoners, ouders, sociaal 

geïndiceerden als het bekende lijnvervoer. Samen 

met de buurregio Drechtsteden en de provincie 

is er een Openbaar vervoerconcessie die de 

MerwedeLingeLijn als basis heeft.

Met provinciale hulp wordt iedere veranderingen 

in het wegenstelsel gedaan die het verkeer 

veiliger maakt. In nauwe samenwerking met 

het waterschap Rivierenland wordt elke weg 

uitgevoerd overeenkomstig de beeldencatalogus 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Het streven om jaarlijks nul slachtoffers in 

het verkeer te hebben blijft uitgangspunt. Dit 

betekent investeren in veilige wegen, afzonderlijke 

fietspaden, veilige schoolroutes en ook onderwijzen 

van verkeergebruikers. 

De regio bevordert het fietsen als veilige en gezonde 

manier van transport.

Verkeer in de Randstad moet bij voorkeur veilig en 

snel over rijkswegen naar de grotere steden in en 

buiten de Randstad kunnen. De A15 en A27 moeten 

zodanig doorstromen dat het onderliggende 

wegennetwerk gebruikt kan worden voor verkeer 

binnen de regio. 

De ontsluiting van de regio via veren blijft van 

belang.

VERKEER EN VERVOER 2015-2018

DOELSTELLING
Binnen de Visie 2030 komen de doelstellingen voor verkeer en 

vervoer op diverse thema’s terug. Verkeer en vervoer is dan ook geen 
doel op zich maar komt ten goede aan zowel, wonen, economie, recreatie 

en toerisme en leefbare regio. De doelstellingen zijn geconcretiseerd in het 
Regionaal Verkeer en vervoersplan (RVVP) dat door alle raden is vastgesteld.

www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/documenten 
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DOELSTELLING
In de Visie 2030 geeft de regio aan een duurzame regio te willen zijn. Binnen de Visie 2030 komen 
de doelstellingen voor ruimte en duurzaamheid (R&D) op diverse thema’s terug. R&D is dan ook 
geen doel op zich maar komt ten goede aan zowel, wonen, economie, recreatie en toerisme en 
leefbare regio. 

In 2018 is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

een duurzame regio. Er is een sterk besef aanwezig 

dat het mooie polderlandschap, de (dalende) 

veenbodem, de open ruimte, het vele water en 

mooie wolkenluchten uniek zijn in de Randstad. 

De fysieke verschijningsvorm van de regio met z’n 

molens, boerderijen, donken en sloten zijn de basis 

voor het leefgenot van bewoner en bezoeker van 

de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het gebied is 

een oase van rust. Het is geen vanzelfsprekendheid. 

Vandaar dat bestuur en samenleving, met 

terughoudendheid de open ruimte willen gebruiken 

voor het toevoegen van woningbouw, bedrijfsterrein, 

kantoren en infrastructurele werken. 

Om ook in 2100 droge voeten te hebben in 

dit polderlandschap zal er rekening met het 

klimaat gehouden moeten worden. Het Nationale 

Deltaprogramma wordt als een uitdaging gezien. 

Het watersysteem moet robuust zijn, zowel voor 

veiligheid als voor drinkwaterproductie. Het 

tegengaan van de bodemdaling is van belang voor 

de leefbaarheid.

Landbouw moet blijvend produceren voor de 

(wereld)markt, terwijl de voedselketens steeds 

korter kunnen worden met behulp van de Europese 

Unie. De Randstedelingen kunnen gevoed worden 

door het Groene Hart. 

RUIMTE EN DUURZAAMHEID 2015-2018
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Sociaal (Wmo, Jeugd, Cultuur, Onderwijs)
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In 2018 is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een 

gebied waar het goed toeven is voor iedereen die 

gezond van lijf en leden is, maar ook voor hen die 

aandacht nodig hebben van naasten.

De gemeenten in de Alblasserwaard-Vijfheeren-

landen stellen inwoners in staat sociaal en 

economisch zelfredzaam te zijn. De eigen kracht van 

de burger en zijn netwerk staat centraal. De nadruk 

verschuift van het wegnemen van beperkingen die 

mensen ondervinden naar wat mensen nog wel 

kunnen, zowel als het gaat om werk en inkomen 

als om zorg en ondersteuning. Gemeenten hebben - 

sinds 2015 - in het kader van de ‘drie decentralisaties’ 

meer taken en verantwoordelijkheden op het 

gebied van werk en inkomen, maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdzorg. 

De overheid heeft een faciliterende taak, maar kan 

niet alles. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

past uitstekend bij de regio. De wet regelt dat 

iedereen die een lichamelijke of psychische 

beperking heeft, ondersteuning moet krijgen. Niet 

dat de overheid die ondersteuning zelf geeft, maar 

de regio zorgt dat die ondersteuning gegeven wordt. 

De ondersteuning is aanvullend op wat de mensen 

in de eigen omgeving kunnen doen. In de hele 

regio is een sluitend netwerk van sociale teams per 

gemeente en WMO-consulenten. Binnen de regio 

zijn er minstens twee vertrouwenspersonen die 

kunnen bemiddelen tussen overheid, hulpverleners 

en hulpontvangers. 

Doelstelling
Iedereen kan meedoen in de samenleving

De regio wil dat Iedereen mee kan doen in de samenleving en speelt daarin vooral een stimulerende 
en faciliteerende rol. We willen werken aan een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar. 
Een samenleving waarin mensen elkaar de ruimte geven, maar waar ook gelegenheid is elkaar op te 
zoeken en te ontmoeten. Waar kinderen in gezondheid kunnen opgroeien en alle kansen krijgen om 
zich te ontplooien. Echter, leefbare steden en dorpen met daarin leefbare wijken en buurten maken 
we samen. We verwachten van inwoners van de regio dat ze daar actief een bijdrage aan leveren en 
zelf verantwoordelijkheid nemen.

Visie 2030 Zorg en Welzijn
In de Visie 2030 is zorg en welzijn een van de vijf thema’s waarop wordt ingestoken.

Sociaal (Wmo, Jeugd, Cultuur, Onderwijs)
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GEMEENTRADEN

COLLEGES VAN B&W

6 PORTEFEUILLEHOUDERS SOCIAAL DOMEIN EN 1 RSD-AG

REGIONAAL COÖRDINATIETEAM

TEAM BELEID EN EVALUATIE TEAM BEDRIJFSVOERING

Regionale coördinator sociaal domein
Regionale coördinator beleid en evaluatie
Regionale coördinator bedrijfsvoering

• Regionale coördinator 
  beleid en evaluatie
• 2x Jeugd
• 2x Wmo
• 2x Participatiewet
• 1x Regionale coördinator 
   Sociaal team
• 1x Ondersteuning

• Regionale coördinator 
  bedrijfsvoering
• 2x Financieel beleid
• 2x Control
• 2x P&O
• 1x ICT
• 1x Ondersteuning

• Manager Zorgkantoor
• Manager Zorgverzekering
• Voorzitter PFO Sociaal Domein
• Lid PFO Sociaal Domein AV
• Regionale coördinator Sociaal Domein
• Ondersteuning

• Vertegenwoordiging van zorgaanbieders,          
  welzijn, patiënten en clienten, VGZ, ZK
• 2 Leden van het PFO Sociaal Domein AV
• Regionale coördinator Sociaal Domein
• Ondersteuning

• Voorbereiding/uitwerking thema’s
• Samenstelling is maatwerk

OVERLEGTAFELS

TRANSITIETAFELS

BESTUURLIJK OVERLEG AV/ZORGPARTIJEN

Regionale coördinator communicatie
Regionale coördinator RSD-AG
Ondersteuning

SAMENWERKING 2015-2018
Om de doelstellingen te bereiken ‘dat iedereen kan meedoen in de samenleving’ is er een uitgebreide 

samenwerking van de zes gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Hieronder een beeld van de 

manier waarop samengewerkt wordt.
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Cultuur

In 2018 kent de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

nog tal van organisaties gericht op het behoud 

van cultuur en erfgoed. De boerderijenstichting, 

de gemalenstichting, de historische verenigingen, 

de archeologisch werkgemeenschap, de natuur- en 

vogelwachten, de streekcentra, enzovoorts. Ook zijn 

er tal van musea. Het maatschappelijk middenveld 

is prima georganiseerd en kan ook zonder 

financiële banden met de overheid rond komen. De 

zelfredzaamheid in de regio is groot.

De regio ondersteunt de culturele educatie 

van scholieren. Door de bevordering van de 

deskundigheid van leerkrachten en faciliteren van 

cultuurcoördinatoren wordt een bijdrage geleverd 

aan de notie dat de mens niet van brood alleen kan 

leven. 

Onderwijs

In 2018 staat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

nog steeds bekend om z’n burgers met een 

bijzondere arbeidsmoraal. Het leven is meer dan 

werken, maar de inwoners uit deze regio staan 

bekend als ‘calvinistisch’. Grootste uitdaging voor de 

overheid is te bevorderen dat het onderwijs aansluit 

bij de vraag uit de markt. Vooral de maritieme 

maakindustrie die ruimschoots voorhanden is, 

vraagt steeds meer vakbekwame arbeidskrachten. 

CULTUUR & ONDERWIJS 2015-2018
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geen rechten worden ontleend.

 



REGIO AGENDA  2015-2018 25

Middelen 

De Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden kent een 

afgebakend takenpakket binnen de drie domeinen 

Economie & Toerisme, Fysiek en Sociaal. Financieel 

gezien gaat het om de programma’s bestuur, verkeer 

en vervoer, economie, kennis & innovatie, ruimte & 

duurzaamheid, recreatie & toerisme, zorg & welzijn 

en wonen.

Er is een Regiofonds waaruit bijdragen kunnen 

worden verstrekt voor projecten in de Alblasser-

waard - Vijfheerenlanden. Het regiobureau kent 

een lange traditie in het vinden van voldoende 

financiële middelen om te investeren in projecten 

die de regio sterker maken.  

Organisatie
Het regiobureau staat de gemeenten bij om 

effectief samen te werken. Regiosecretaris Kees 

de Haas en de medewerkers van het regiobureau 

zijn gemotiveerd om de bestuurlijke ambities van 

de samenwerkende gemeenten vorm en inhoud te 

geven. De programmamanagers zijn de spil in de 

samenwerking; zij signaleren, adviseren, overleggen, 

coördineren en zorgen voor de uitvoering.

De programmamanager is naast de coördinator van 

het gezamenlijke beleid van de zes gemeenten die 

de regio vormen, vooral bezig met het zoeken naar 

synergie en efficiëntie, de afstemming met andere 

overheden en organisaties. Hiertoe bereidt hij een 

programma of projecten voor en is verantwoordelijk 

voor de uitvoering en de resultaten. Hij creëert 

draagvlak voor de uitvoering en de regionale aanpak. 

De programmamanager toetst beleidsvoornemens 

aan de bestaande regelgeving, voorgenomen beleid 

op lokaal, provinciaal en Europees niveau.  

Belangrijke rol speelt het regiobureau bij de 

overleggen van de gemeenten in de regio met mede-

overheden, zoals buurregio’s, waterschap, provincie, 

rijk en Europa, en maatschappelijke organisaties. 

De samenwerking binnen de regio heeft ten doel om 

meer voor de inwoners en bedrijven in de regio te 

kunnen doen.

De Visie 2030 is opgesteld om het welzijn en de 

welvaart van de regio ook in de toekomst te kunnen 

veiligstellen. Vanuit dit uitgangspunt is met de 

regioagenda een concreet werkprogramma voor de 

komende jaren opgesteld. De inhoud van de Regio 

Agenda loopt synchroon met wat de gemeenten van 

belang vinden om uit te voeren. 

De ambities en thema’s tot 2018 waarvoor in 

gezamenlijkheid wordt gegaan, zijn hiervoor 

in de regioagenda schematisch weergegeven. 

Gezamenlijkheid = gemeenten en regiobureau.

Voor meer gedetailleerde informatie over de REGIO-

AGENDA is de website van de regio te raadplegen. 

www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl

ORGANISTATIE






