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Doel Besluiten  

Korte omschrijving memo De regionale bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2016 betreft 
drie documenten te weten de Visie 2030, de Ecorys rapportage en het onderhavige 
memo / beslisdocument. In hetzelfde memo wordt allereerst de functie en onderlinge 
relatie van deze documenten toegelicht.  Daarnaast is een samenvatting opgenomen van 
de Ecorys rapportage en uitgangspunten die de regio wil hanteren bij de door haar vast te 
stellen bedrijventerreinenstrategie. Tot slot wordt voorgesteld de 
bedrijventerreinenstrategie vast te stellen die uit drie onderdelen bestaat: I. Ontwikkelen 
van grootschalige bedrijventerreinen langs de infrastructuurassen van de AV  zoals 
opgenomen in de Ecorys rapportage, 
 II. Ontwikkeling van kleinschalige bedrijventerreinen (maximaal 3 hectare) regionaal te 
melden en af te stemmen en III. Herijking van de bedrijventereinenstrategie in 2020 of 
eerder indien noodzakelijk. 

Bijlagen  Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 (Ecorys) 
 Manifest ‘Open voor elkaar’(visie 2030),  
 Brief Provincie Zuid-Holland aan REOZHZ over ‘Aanvaarding regionale kantorenvisie’ 

Gevraagd besluit Besluiten om: 
 In te stemmen met de regionale bedrijventerreinenstrategie zoals verwoord met I tot 

en met III in dit memo.  
 Af te zien van de opstelling van een eigen AV kantorenstrategie en de door 

Gedeputeerde Staten aanvaarde kantorenvisie voor Zuid Holland Zuid niveau te 
hanteren bij kantoorontwikkelingen in de AV. 

Nr Overleg Nodig Datum Advies 

1 AO Ja 18-02-16 Geen inhoudelijke bespreking, toelichting op proces 

2 RMT Nee   

3 PFO Ja 03-03-16 Doorzending naar het DB / AB met enkele redactionele aanpassingen  

4 DB Ja 24-03-16 Conform voorstel 

5 AB Ja 14-04-16  

6 Colleges Nee   

7 Raden Nee   

Nr Overleg Nodig Datum Akkoord Wie Toelichting (eventueel) 

1 Financiën Nee     

2 Communicatie Nee     

3 Juridisch Nee     



 
 

 

 

 

 

 

 Inhoud 
 Toelichting 
 In 2012 is de huidige regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2012 – 2030 vastgesteld. Destijds is ook  

 bepaald de strategie in 2015 te evalueren en indien noodzakelijk te actualiseren. Daarnaast is begin 2015  

het verzoek binnengekomen van één van de AV gemeenten om de actualisering op korte termijn ter hand te  

nemen. Inmiddels heeft de actualisering door Ecorys plaatsgevonden en is de rapportage daarvan  

opgeleverd. Vanwege de afwezigheid van burgemeester Van Ee wordt het voorzitterschap van het PFO E&T 

waargenomen door wethouder Fatih Ӧzdere. Aan burgemeester Werner ten Kate is door het DB gevraagd om bestuurlijk 

trekker te zijn van de actualisering van de regionale bedrijventerreinenstrategie. 

 

De bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2016 bestaat uit drie documenten. Het gaat om, 1) de 

visie 2030, 2) het Ecorys rapport Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2015 en 3) dit memo / 

beslisdocument. De functie en de onderlinge relatie van de documenten is als volgt:  

 

In het manifest ‘Open, voor elkaar’ (visie 2030) is de toekomstvisie voor de regio AV beschreven. De hoofdlijn Economie 

uit het manifest geeft aan waar welke bedrijvigheid  wordt gevestigd om daarmee te voorzien in kwalitatief en 

kwantitatief voldoende werklocaties. Daarbij is uitgegaan van de kwaliteiten van de regio AV.  

 

Het Ecorys rapport Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 2015 wordt door de regio  gezien als een 

advies over een invulling van de bedrijventerreinenstrategie voor de AV. Uit deze rapportage zijn met name de 

behoefteraming, het aanbod op bestaande bedrijventerreinen en de in de regio geïnventariseerde plannen voor 

bedrijventerreinenontwikkeling gebruikt. 

 

Het onderhavige memo / beslisdocument is de door de regio AV vast te stellen bedrijventerreinenstrategie. In dit 

document is de regiovisie 2030 geprojecteerd op de gegevens uit de Ecorys rapportage. Dit heeft geleid tot het voorstel 

zoals in dit document is verwoord.  

 

Tot slot wordt opgemerkt dat in de vigerende bedrijventerreinenstrategie (2012) ook een (beperkte) kantorenparagraaf is 

opgenomen. Over het onderwerp kantoren is parallel aan het traject  van de actualisering bedrijventerreinenstrategie via 

het REOZHZ met de Provincie gecommuniceerd. Inmiddels is door GS de regionale (Zuid Holland Zuid) kantorenvisie 

aanvaard. Daarmee is het niet langer noodzakelijk om als AV een eigen (light) kantorenstrategie op te stellen. De 

kantorenvisie van Zuid Holland Zuid biedt voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de AV. De brief van de Provincie 

met aanvaarding van de kantorenvisie is bijgevoegd.  

 

Doel/beoogd effect 

Het doel van de behandeling van de bedrijventerreinenstrategie is het vaststellen van een geactualiseerde regionale 

bedrijvenstrategie Alblasserwaard Vijfheerenlanden. 

 

Argumenten en kanttekeningen 

Door Ecorys heeft een confrontatie plaatsgevonden van de vraag naar bedrijventerreinen tot 2040 en het 

nog beschikbare aanbod op bestaande bedrijventerreinen. Dit laat een tekort zien en door Ecorys is  

aangegeven met welke plannen voor bedrijventerreinen in het tekort kan worden voorzien (tabel bladzijde  

18). Daarbij heeft Ecorys  de lijn uit de huidige bedrijventerreinenstrategie doorgetrokken die op haar beurt weer is 

gebaseerd op de regionale Visie 2030. In deze structuurvisie is voor bedrijventerreinen als uitgangspunt  

gehanteerd dat grootschalige ontwikkelingen worden gebundeld met de infrastructuurassen in de regio te  



 
 

weten de A15, A27 en de Merwede Linge Lijn. Voor het binnengebied van de regio AV geldt als beleidsmatig  

uitgangspunt dat ook hier de economische activiteiten worden behouden om daarmee de leefbaarheid in  

stand te houden. Ook hiervoor dient voldoende ruimte te worden geboden. 

 

De gegevens in de Ecorys rapportage sluiten aan bij de provinciale cijfers en beleid. De provinciale behoefteramingen zijn 

namelijk ook opgesteld door Ecorys en de hierbij gehanteerde systematiek is doorgetrokken naar de behoefteraming voor 

de AV. Daarnaast beschouwt de Provincie Zuid Holland het bedrijventerreinen beleid als ‘iets van de regio’s’ waarbij het 

aantonen van de behoefte en regionale afstemming leidende thema’s zijn. 

 

Zoals aangegeven bij de functie van het Ecorys rapport worden de behoefteraming, het aanbod op bestaande 

bedrijventerreinen en de in de regio geïnventariseerde plannen als vertrekpunt genomen om te komen tot een eigen 

regionale bedrijventerreinenstrategie.Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 
- De bedrijventerreinenstrategie niet alleen als eendimensionale hectare discussie te benaderen; 
- Elkaar ruimte te geven voor ontwikkeling; 
- Voorzien in voldoende vestigingsruimte voor kleinschalige en grootschalige bedrijvigheid; 
- Aandacht voor het onderscheid in locale en (boven)regionale bedrijvigheid; 
- Het onderdeel economie uit de Visie 2030 te hanteren te weten grootschalige bedrijvigheid langs de 

infrastructuurassen (A15, A27 en Merwede Linge Lijn) en kleinschalige bedrijvigheid in het middengebied; 
- Onnodige concurrentie en te grote leegstand (voorraad) voorkomen; 
 

Op basis van deze uitgangspunten wordt  voorgesteld het volgende te besluiten: 

 

I. De in de Ecorys rapportage opgenomen plannen voor grootschalige bedrijventerreinen langs de  

   infrastructuurassen te ontwikkelen. Het gaat daarbij om vier bedrijventerreinen te weten: 

  

1) Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Het Oog (5 ha) bestemd voor de uitbreiding van bestaande locale  

   bedrijven. Ontwikkeling en uitgifte worden voorzien voor de periode tot 2030. 

2) Gemeente Gorinchem, bedrijventerrein Groote Haar (37 ha) met een regionale opvang taak voor 

 bedrijvigheid en de vestiging van (boven)regionale bedrijven. Planning 2019 - 2033. 

3) Gemeente Zederik, Meerkerk IVa (5 ha) biedt hiermee plaats aan de uitbreiding van locale bedrijven.  

  Planning is 2017 – 2022 

4) Gemeente Leerdam, Nieuw Schaijk (5 ha). Deze uitbreiding van het bedrijventerrein heeft vooral een  

 taak als schuifruimte bij uitbreiding van bestaande (grotere) bedrijven. Planning is tot 2030. 

 

Hoewel in dezelfde periode meerdere (uitbreidingen van) bedrijventerreinen worden ontwikkeld, gaat het in  
vrijwel alle gevallen (Het Oog, Meerkerk IVa en Nieuw Schaijk) om te voorzien in een locale behoefte van het  
reeds gevestigde bedrijfsleven. Daardoor zal er nauwelijks sprake zijn van concurrentie tussen deze  
ontwikkelingen. Het gelijktijdig op de markt komen van Groote Haar zal ook niet leiden tot onderlinge  
concurrentie. Dit bedrijventerrein richt zich namelijk voor een belangrijk deel op bovenregionale doelgroepen.  
Bovendien zal het bedrijventerrein gefaseerd worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat voor alle doelgroepen  
uitgeefbare gronden beschikbaar zijn, maar dat een uitbreiding van de uitgeefbare gronden voor de  
verschillende doelgroepen (dit alles binnen het totaal van 37 hectare) vraaggestuurd zal zijn. Dit betekent  
daarmee dat Groote Haar niet in één keer in de volle omvang op de markt wordt gebracht. 
 

II. De ontwikkeling van kleinschalige bedrijventerreinen (maximaal 3 ha)  regionaal te melden en af te  

     stemmen op de volgende aspecten: 
 

 aantoonbare behoefte voor de lokale markt; 
 geen onderlinge concurrentie. 

 
    In de Ecorys rapportage worden kleinschalige ontwikkelingen genoemd in de gemeenten Molenwaard  
    (bedrijventerrein Nieuw Lekkerland) en Giessenlanden (bedrijventerreinen in Arkel en Noordeloos). Dit is  
    geen limitatieve opgave. Deze plannen zijn nu bekend, maar wat in dit memo wordt afgesproken over de  
    kleinschalige bedrijventerreinen is van toepassing op alle (toekomstige)  kleinschalige initiatieven (tot 3 ha) in  
    de regio AV. 
 
    De werkwijze voor monitoring en regionale afstemming wordt verder uitgewerkt, maar zal zo veel  
    mogelijk aansluiten bij bestaande procedures en overlegstructuren. De gedachten gaan hierbij uit naar  



 
 

    het Pfo Economie & Toerisme en het daaraan gekoppelde Ambtelijke Overleg. Als document om het te  
    ontwikkelen bedrijventerrein regionaal te bespreken, wordt gedacht aan de uitwerking van de Ladder voor  
    Duurzame Verstedelijking die sowieso wordt vereist in de te volgen bestemmingsplanprocedures.  
     

III. De bedrijventerreinenstrategie wordt opnieuw herijkt in 2020 tenzij de noodzaak zich voordoet dit eerder  

     te doen. 
 

Juridische gevolgen 

Niet van toepassing. 

 

Financiële gevolgen 

Niet van toepassing 

 

Communicatie 

Het regiobureau zal passende (passieve) communicatie verzorgen over dit besluit waaronder in ieder geval wordt 

verstaan opname op de website van de regio AV. 

 

Tekst t.b.v. de raadsinformatiebrief: 

‘De huidige regionale bedrijventerreinenstrategie dateert van 2012 en is inmiddels geactualiseerd. Daarbij is in de eerste 

plaats uitgegaan van een geactualiseerde behoefteraming tot 2040, het resterende aanbod op bestaande 

bedrijventerreinen en de in de regio geïnventariseerde plannen voor bedrijventerreinenontwikkeling (door Ecorys). 

Daarnaast is de  hoofdlijn Economie uit de Visie 2030 gehanteerd die aangeeft waar welke bedrijvigheid  in de AV wordt 

voorzien.  Op basis van een confrontatie van deze gegevens is besloten om vier bedrijventerreinen langs de 

infrastructuurassen te ontwikkelen te weten: Het Oog in Hardinxveld-Giessendam (5 ha), Groote Haar in Gorinchem (37 

ha), Meerkerk IVa (5 ha) en Nieuw Schaijk (5ha). Daarnaast is afgesproken om de kleinschalige 

bedrijventerreinenontwikkelingen (maximaal 3 ha) regionaal te melden en af te stemmen. De bedrijventerreinenstrategie 

wordt opnieuw geactualiseerd in 2020 of zo veel eerder als nodig is. Met deze afspraken wordt voorzien in de 

kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar bedrijventerreinen in de AV tot 2040’. 

 

Vervolg na positief besluit 

Na positief besluit in het DB / AB wordt verder overleg gevoerd met de Provincie in het kader van de actualisering van de 

VRM (Visie Ruimte en Mobiliteit) die in 2016 – 2017 plaatsvindt. De vaststelling van de bedrijventerreinenstrategie past 

vooralsnog in het tijdpad van de actualisering van de VRM. Bepaald dient te worden welke stappen vanuit de AV op basis 

van de vastgestelde bedrijventerreinenstrategie genomen moeten worden in relatie tot de actualisering van de VRM. 

Hierover is reeds ambtelijk overleg gevoerd. 

 

Daarnaast zal de bedrijventerreinenstrategie aangeboden worden aan de Colleges van de AV gemeenten, met het 

verzoek de strategie ter kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraden. 
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Over Ecorys 

Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden 

wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, 

maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, 

beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-

profitsectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 85-jarige 

bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; 

regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, 

onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en 

samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de 

academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf en met 

internationale samenwerkingspartners delen. 

 

Ecorys Nederland voert een actief MVO-beleid en heeft een ISO14001-certificaat, de internationale 

standaard voor milieumanagementsystemen. Onze doelen op het gebied van duurzame 

bedrijfsvoering zijn vertaald in ons bedrijfsbeleid en in praktische maatregelen gericht op mensen, 

milieu en opbrengst. Zo gebruiken we 100% groene stroom, kopen we onze CO₂-uitstoot af, 

stimuleren we het ov-gebruik onder onze medewerkers, en printen we onze documenten op FSC- 

of PEFC-gecertificeerd papier. Door deze acties is onze CO₂-voetafdruk sinds 2007 met ca. 80% 

afgenomen. 

 

 

ECORYS Nederland B.V. 

Watermanweg 44 

3067 GG Rotterdam 

 

Postbus 4175 

3006 AD Rotterdam 

Nederland 

 

T 010 453 88 00 

F 010 453 07 68 

E netherlands@ecorys.com 

K.v.K. nr. 24316726 

 

W www.ecorys.nl 
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Bedrijventerreinenstrategie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 2015 

1 Inleiding 

 

 

1.1 Achtergrond 

De regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden werkt met een regionale bedrijventerreinenstrategie 

sinds 2007. In deze bedrijventerreinenstrategie wordt inzicht gegeven in de verwachtingen 

betreffende vraag en aanbod, welke plannen aan de orde zijn voor nieuwe bedrijventerreinen, 

welke afspraken worden gemaakt betreffende uitgifte en realisatie van plannen. De gemeenten 

werken langs deze wijze aan een gecoördineerd bedrijventerreinenbeleid. 

 

De huidige regionale bedrijventerreinenstrategie dateert van 2012 en volgens de planning van de 

regio dient deze in dit jaar geactualiseerd te worden. Bovendien is er de laatste jaren het nodige 

aan bedrijventerreinen uitgegeven en dienen nieuwe bestemmingsplannen voor bedrijventerreinen 

te worden onderbouwd met actuele ramingen voor de behoefte aan bedrijventerreinen en dient er 

een afweging te worden gemaakt aan de hand van de ladder voor duurzame verstedelijking. Een 

dergelijke afweging ontbreekt in de huidige bedrijventerreinenstrategie. 

 

In deze actualisatie van de bedrijventerreinenstrategie worden vraag en aanbod nog eens goed 

tegen het licht gehouden. Is de vraagverwachting van 2012 nog actueel, welke ontwikkelingen zijn 

er de afgelopen jaren geweest in het aanbod en hoe staat het met de plannen en de 

herstructurering van bedrijventerreinen? Op basis hiervan wordt een afweging gemaakt langs de 

ladder voor duurzame verstedelijking en worden nieuwe afspraken vastgelegd betreffende de 

ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.  

 

 

1.2 Terugkijkend 

De periode 2012 – 2015 kenmerkt zich door de aanhoudende economische crisis en vanaf 2015  

het begin van het economisch herstel. In enkele vastgoedsectoren heeft zich de afgelopen tijd een 

leegstandsprobleem ontwikkeld. Het betreft met name kantoren en winkels, in de 

bedrijfsruimtemarkt zijn de leegstandscijfers nog relatief gering.  

 

Ondanks deze moeizame economische ontwikkeling is er in de regio een bovengemiddelde uitgifte 

op de  bedrijventerrein geweest.  In de jaren 2012 tot medio 2015 bedroeg de uitgifte in totaal ca. 

13 ha., zijnde gemiddeld zo’n 3,8 ha. per jaar.   
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Zoals in de bedrijventerreinenstrategie is afgesproken betrof de uitgifte op Schelluinen-West vooral 

transport en logistiek gelieerde bedrijvigheid, maar liefst ca. 8 ha. De uitgifte op Meerkerk betrof 

vooral uitbreiding van bestaande vestigingen. Op Gorinchem Oost en Gelkenes zijn 

bedrijfsverzamelgebouwen gerealiseerd. Blijkens de opgaven van de gemeenten heeft de 

bedrijventerreinenstrategie in de afgelopen jaren goed gewerkt. Er kon worden voldaan aan de 

vraag van de markt, het juiste bedrijf is op de juiste plek beland, waarmee ook de kwalitatieve 

beleidsdoelstelling is gerealiseerd. 

 

In de afgelopen jaren is ook voortgang geboekt met de herstructurering van bedrijventerreinen. De 

aanpak van de Peulen in Hardinxveld-Giessendam is succesvol afgerond en Avelingen in 

Gorinchem heeft een nieuwe bereikbaarheid vanaf het water gekregen. De aanpak van de 

wegenstructuur en openbaar gebied wordt in 2015 uitgevoerd op dit terrein uitgevoerd.  

Ook voor de komende jaren staat een aantal projecten op de rol die de kwaliteit van de 

bedrijventerreinen in de regio zullen verbeteren. Daarmee blijft de regio voldoen aan een 

kwantitatief afgemeten en kwalitatief bedrijventerreinenbeleid. 

 

Het aanbod in de regio is, als gevolg van uitgiften, maar ook als gevolg van veranderingen in 

planning, geslonken. Daarom is het noodzakelijk de situatie nog eens goed tegen het licht te 

houden om te bezien of de doelstelling van de samenwerking in de bedrijventerreinenstrategie nog 

gerealiseerd kan worden. Die doelstelling is voldoende bedrijventerrein om in de zich aandoende 

kwalitatieve en kwantitatieve vraag te kunnen voorzien.      

 

 

1.3 Scope van deze actualisatie 

De behoefteramingen van deze strategie zijn gebaseerd op de ramingen uit 2012. Deze laatste 

ramingen zijn opgesteld mede in opdracht van de Provincie Zuid-Holland en betroffen een 

(neerwaartse) bijstelling van de eerdere ramingen uit 2007 en 2009. Deze ramingen zijn op dit 

moment nog actueel. De Provincie Zuid-Holland heeft deze ramingen genomen als basis voor haar 

eigen structuurvisie tot 2030 en er is nog niet voorzien dat de Provincie Zuid-Holland nieuwe 

Gemeente Terrein 
Uitgifte 

2012-2015 Bedrijf Sector 

Giessenlanden 
Schelluinen-

West 8 
Transport, toeleveranciers 

transportsector 
Transport en 

logistiek 

Gorinchem Oost II 1,2 
Bedrijfsverzamelgebouwen 

en Apotheek divers 

Molenwaard Melkweg fase 1 0,3 
Bedrijfsverzamelgebouw 

en carwash divers 
Hardinxveld-

Giessendam Blauwe Zoom 0,9 
Kantoren/bedrijfsruimte, 

bouw en scheepsreparatie Industrie en bouw 
Molenwaard Gelkenes 0,7 ? ? 

Zederik 
Meerkerk 

uitbreiding 1,9 
Uitbreidingen in Bouw en 

Industrie Bouw en Industrie 
Zederik De Bull  0,3 ? ? 
Totaal    13,3     
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ramingen zal gaan laten opstellen. De ramingen die we in 2012 hebben opgesteld zijn gebaseerd 

op lange termijnscenario’s voor de economische ontwikkeling van het CPB. Het CPB heeft per 1-

12-2015 een tweetal nieuwe scenario’s gepubliceerd met verwachtingen tot 2030 en 2050. Het 

betreft een scenario Hoog met een gemiddelde economische groei van 2% en een scenario Laag 

met een gemiddelde economische groei van 1%. Deze scenario’s zijn nog niet uitgewerkt in 

sectorverwachtingen, waar onze ruimtebehoefteramingen op gebaseerd worden, waardoor deze 

scenario’s nog niet in deze rapportage konden worden verwerkt. 

 

De daadwerkelijke economische ontwikkeling van de laatste jaren beweegt zich nog altijd binnen 

de bandbreedten van de vorige scenario’s. Daarbij heeft al wel een bijstelling plaatsgevonden van 

het scenario met de hoogste economische groei naar de scenario’s met een meer gedempte groei. 

In deze rapportage wordt uitgegaan van het TM-scenario, dat uitgaat van een gemiddelde 

economische groei van 1,9% per jaar.  

 

Deze actualisatie concentreert zich op de behoefteraming en de vraag-aanbod confrontatie van 

bedrijventerreinen in de regio. Het ruimtelijk beleid van de regio blijft onveranderd. Dit is vastgelegd 

in het in 2012 vastgestelde manifest “Open, voor elkaar”  (Visie 2030). 

Het onderdeel Economie uit het manifest is daarmee leidend voor de keuze van nieuw te 

ontwikkelen bedrijventerreinen: 

 Het platteland biedt plaats aan kleinschalige bedrijvigheid en de recreatieve en 

toeristische sector; 

 In het landelijk gebied gaat een verschuiving plaatsvinden naar meer kleine 

(eenmans)bedrijfjes, bijvoorbeeld in de innovatieve dienstverlening; 

 De grote bedrijvigheid concentreert zich langs de ontsluitingsassen, zowel op de noord-

zuidas (A27), als op de oost-westas (A15, MerwedeLingelijn, NoordMerwede. 

 

Bij het voorzien in het tekort aan bedrijventerreinen blijven deze uitgangspunten gehanteerd. 

 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In het volgende Hoofdstuk behandelen we de kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar 

bedrijventerreinen in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Daarbij gaan we in op uitgiften in 

de afgelopen jaren, de plannen voor bedrijventerreinen, de behoefte aan bedrijventerreinen in de 

periode tot 2040 en geven we aan hoe voorzien kan worden in het geconstateerde tekort aan 

bedrijventerreinen. 

In Hoofdstuk 3 gaan we in de op de “Ladder voor duurzame verstedelijking” en in Hoofdstuk 4 

sluiten we af met voorstellen voor regionale uitvoering van deze strategie.
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2 Vraag en aanbod en kwaliteiten 

2.1 Vraag naar bedrijventerrein 

De provincie Zuid-Holland heeft in 2012 Ecorys gevraagd ramingen op te stellen naar de 

ruimtevraag tot 2040. Deze ramingen zijn in juli 2014 ook opgenomen in het programma Ruimte dat 

anno 2015 het beleidskader vormt. Er zijn sindsdien geen nieuw ramingen opgesteld op provinciaal 

niveau. De opgestelde ramingen zijn daarmee nog altijd leidend, maar wel enigszins gedateerd. 

Inmiddels is de economische crisis voorbij en zien we dat op de oost-westcorridor de vraag naar 

ruimte toeneemt. De bedrijvenmarkt is in toenemende mate weer in beweging, dit gaat niet altijd om 

extra hectares, maar steeds vaker om de hectares op de juiste plek. 

 

Voor het in beeld brengen van de vraag kijken we naar drie aspecten: 

1. De provinciale raming uit 2012 en de prognose voor de regio 

2. De uitgiften in de afgelopen jaren in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

3. De marktdynamiek op de oost-westcorridor – bovenregionale vraag 

 

2.1.1 Resultaten provinciale ramingen  

Voor het ramen van de ruimtevraag in Zuid-Holland werd in 2012 gekozen om gebruik te maken 

van de vier door het CPB ontwikkelde scenario’s, te weten Regional Communities, Strong Europe, 

Transatlantic Market en Global Economy
1
. De scenario’s gaan uit van verschillende economische 

ontwikkelingen in Nederland en Europa. De economische ontwikkelingen in Nederland en Europa 

hangen voor een deel af van politieke keuzes. Deze scenario’s verschillen in hoofdlijnen op twee 

zaken: 

1. Mate van internationale samenwerking; 

2. De reactie van Europese regeringen op de toenemende druk op de publieke sector. 

 

Figuur 2.1 Onzekerheden en scenario’s 

 
Bron: CPB, 2004. 

                                                           
1
       De Mooij, R. en P. Tang, Four Futures of Europe, oktober 2003 en Huizinga, F. en B. Smit, Vier gezichten op Nederland, 

CPB, november 2004 en Bos, F., R. Douven en E. Mot, Vier toekomstscenario’s voor overheid en zorg, CPB, november 

2004. 

Nationale soevereiniteit

Internationale samenwerking

Publieke 

verantwoordelijkheid

Private 

verantwoordelijkheid

Strong Europe Global Economy

Regional Communities Transatlantic Market
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De ramingen voor de economie in het RC-scenario zijn het minst optimistisch. De 

arbeidsparticipatie is laag en de werkloosheid relatief hoog. De arbeidsproductiviteitsstijging en de 

economische groei zijn gering. Deze is hoger in het SE-scenario. In het TM- en GE- scenario zijn 

de groei van de arbeidsproductiviteit en economie hoog. In het GE-scenario is de groei van de 

arbeidsproductiviteit hoger dan in het Transatlantic market scenario. De groei van de materiele 

welvaart is het hoogst in dit scenario. In bijlage I vindt u een uitgebreidere beschrijving van de 

scenario’s.  

 

In 2012 bracht het CPB nog een analyse uit dat de scenario’s zoals opgesteld nog steeds geldig 

zijn, ondanks de economische crisis. Voor de ruimtevraag naar bedrijventerreinen in Nederland 

wordt normaliter uitgegaan van het TM-scenario. Op de langere termijn is dit scenario realistisch 

voor beleidsmatige ruimtelijke reserveringen.  Omdat de economische situatie anders is dan 

voorheen, wordt er door Ecorys steeds meer uitgegaan van een bandbreedte van de vraag. Ook in 

deze rapportage laten we de bandbreedte zien van de vraag. Hierin wordt gekeken naar 

zowel het hoogste (GE-scenario) als het laagste (RC-scenario). 

 

Verdisconteren we de geraamde ruimtevraag in 2012 naar het niveau van 2015, dan is de 

prognose als volgt: 

 

Tabel 2.1  Prognose 2015-2040 voor regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Alblasserwaard-

Vijfherenlanden 

Industrie+ 

Bouw 
Logistiek 

Consumenten-

diensten 

Dienst-

verlening 
Totaal 

GE-scenario  

t/m 2020 4 8 2 2 16 

2021-2030 9 14 2 0 25 

2031-2040 10-14 14-19 2 1 27-36 

GE-scenario 2015 t/m 2040 23 - 27 36  - 41 6 3 68 - 77 

TM-scenario 

t/m 2020 5 6 1 1 13 

2021-2030 10 10 1 0 21 

2031-2040 10 - 16 8-13 0 0 18 - 29 

TM-scenario 2015 t/m 2040 25 - 31 24 - 29 2 1 52 - 63 

SE-scenario 

t/m 2020 3 6 1 1 11 

2021-2030 5 8 2 1 16 

2031-2040 6 - 11 6 - 11 1 2 15 - 25 

SE-scenario 2015 t/m 2040 14 - 19 20 - 35 4 4 42 - 52 

RC-scenario 

t/m 2020 2 5 0 0 7 

2021-2030 5 5 0 0 10 

2031-2040 5 - 9 3 - 7 0 0 8 - 16 

RC-scenario 2015 t/m 2040 12 - 16 13 - 17 0 0 25 - 33 

Note: De geraamde hectares zijn afgerond op hele getallen.  
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Bovenop de geraamde ruimtevraag wordt in 2014 in het Programma Ruimte beleidsmatig rekening 

gehouden met een extra reservering van 12,5 hectare (als gevolg van transformatie en ijzeren 

voorraad). Dit is alleen weergegeven voor het TM-scenario. Verondersteld wordt dat dit in de 

andere scenario’s vergelijkbaar zou zijn.  

 

Daarmee ligt de bandbreedte van de geraamde vraag tot 2040 op 37,5 hectare in het RC-scenario 

tot 89,5 hectare in het GE-scenario. Het beleidsmatig vertrekpunt is het TM-scenario, de 

bandbreedte van de ruimtevraag ligt tussen (52+12,5=) 64,5 hectare en de (63+12,5=)  75,5 

hectare.  

 

De ruimtevraag komt voornamelijk vanuit de sectoren logistiek en industrie. De handel en productie 

van goederen neemt naar verwachting toe. Door robotisering zijn er weliswaar minder werknemers 

nodig, maar door schaalvergroting en diversificatie van producten neemt de vraag om ruimte per 

saldo toe. Met de opkomst van de vierde industriële revolutie met veranderende 

productieprocessen, productielocaties en bijbehorende vervoerstromen (van dikke naar dunne 

stromen) wordt de kwaliteit en ligging van locaties steeds belangrijker ten opzichte van de 

afzetmarkt.  

 

 

2.1.2 Uitgifte in de regio 

Vertalen we de gepresenteerd ruimtevraagprognose naar een jaarlijkse vraag binnen het TM-

scenario, dan staat dat gelijk aan gemiddeld 2,2 tot 3 hectare vraag per jaar.  Kijken we naar de 

werkelijk gerealiseerde uitgiften in de afgelopen jaren dan, lag die gedurende de periode 2005-

2014 gemiddeld op 5,4 hectare. Beduidend hoger dan het gemiddelde zoals geprognosticeerd 

binnen het TM-scenario. Ook de periode 2010-2014 geeft gemiddeld een hogere uitgifte, te weten 

3,8 hectare per jaar.  

 

Gronduitgifte bedrijventerreinen Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (hectare) (2005-2014) 

  

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

G
e
m

./
 

ja
a
r 

Giessenlanden 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,4 0,8 3,2 2,5 1,5   1,1 

Gorinchem 3,5 2,1 5,6 7,9 0,7 0,4 1,2 0,7 0,0 0,2   2,2 

Hardinxveld-

Giessendam 

0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1   0,2 

Leerdam 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   0,1 

Molenwaard 1,9 4,3 1,2 2,7 0,1 0,1 0,3 3,0 0,2 0,1   1,4 

Zederik 0,0 0,0 1,0 0,4 0,0 1,0 0,2 0,0 0,0 2,0   0,5 

Totaal: 5,4 7,1 7,8 12,1 2,6 2,9 2,5 6,9 3,0 3,9   5,4 

Bron: Infodesk Bedrijventerreinen, provincie Zuid Holland (2015) 

  

De hieronder weergegeven uitgiften geven niet het volledige beeld. Uit deze cijfers is niet af te 

leiden in hoeverre er ook sprake is geweest van bedrijfsverplaatsingen binnen de regio. 

Bedrijfsverplaatsingen mogen niet worden meegenomen in vergelijking met de opgestelde 

prognoses. Dit betreft namelijk alleen de uitbreidingsvraag. Bij verplaatsing blijft er ook een kavel 

achter. Voor een goed vergelijk moet alleen gekeken worden naar de extra meters die worden 

afgenomen ten opzichte van de oude situatie.  
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Figuur 2.1 Uitgifte in regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2005-2014) 

 

Bron: Infodesk Zuid-Holland 

 

Feit is wel dat de uitgiften door de jaren heen boven het niveau van de gemiddelde jaarlijkse 

prognose ligt (TM-scenario). Daarmee kan voorzichtig gesteld worden dat de regio een hogere 

uitgifte realiseert dan op voorhand modelmatig was voorspeld.   

 

Dit leidt echter niet direct tot een bijstelling van de gegeven prognose. Wel bevelen wij aan om 

rekening te houden met hogere uitgiften door een tijdige planning van bedrijventerreinen. Enigszins 

vooruitlopen op de geprognosticeerde vraag lijkt in deze regio verantwoord, vanwege deze hogere 

uitgiften in de afgelopen jaren. Monitoring van de uitgifte blijft van het grootste belang om tijdig in te 

kunnen spelen op de actuele vraag. Actualisering van deze raming in confrontatie met de  

bedrijventerreinenuitgifte evenzo. 

 

 

2.1.3 De marktdynamiek op de oost-westcorridor – bovenregionale vraag 

Het vaststellen van de omvang van bovenregionale ruimtevraag is echter altijd een lastige opgave. 

Behoefteramingsmodellen gaan uit van de autonome groei van de werkgelegenheid en/of 

toegevoegde waarde, die leidt tot een bepaalde ruimtevraag binnen een regio. Daarbij is nog geen 

rekening gehouden met aanbodtekorten in omliggende regio’s waardoor ‘extra’ ruimtevraag kan 

ontstaan in een regio met beschikbaar aanbod. Het gaat als het ware om een ‘overloopfunctie’ van 

een regio. In verschillende studies is bijvoorbeeld aangetoond dat er meer vraag is dan aanbod op 

de LinkerMaasOever in Rijnmond. Deze vraag moet elders geaccommodeerd worden, bijvoorbeeld 

binnen Zuid-Holland-Zuid of op overige terreinen (in West-Brabant, of andere regio’s, zoals Venlo). 

 

Hoewel de verhuisbereidheid van bedrijven over het algemeen een zeer beperkte afstand kent, 

geldt dat in veel mindere mate voor grotere, meer nationaal/internationaal georiënteerde bedrijven. 

Zij vinden de prijs, ligging, (uitbreidings)ruimte, ontsluiting en een goed functionerende 

arbeidsmarkt van groter belang voor een vestigingsbeslissing dan lokaal georiënteerde bedrijven. 

Zij kijken verder dan alleen de regio Rijnmond wanneer zij behoefte hebben aan een nieuwe 

vestigingslocatie of uitbreidingsbehoefte hebben die niet mogelijk is op de bestaande locatie. 

 

Vanuit de omliggende regio’s rondom Alblasserwaard/Vijfheerenlanden hoeft weinig tot geen 

overloop verwacht te worden. Regio Land van Heusden en Altena heeft met de uitleg van het RBT 

voldoende aanbod om in de vraag te voorzien. Ditzelfde geldt voor andere regio’s in Noord-Brabant 

en ook in Rivierenland is sprake van een overaanbod , dus van ‘overloop’ vanuit deze regio zal niet 

snel sprake zijn. 
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Dit gezegd hebbende zijn er incidenteel bedrijven die toch voor een specifieke reden zullen kiezen 

voor regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Eén van die redenen is de gunstige ligging van een 

aantal terreinen (goed bereikbaar, multimodaal) en ook de aanwezige arbeidsmarkt is een 

belangrijke factor. Incidenten zijn echter niet modelmatig te voorspellen. 

 

 

2.2 Aanbod in de regio 

Op onderstaand kaartbeeld zijn de bestaande bedrijventerreinen van de regio A/V weergegeven en 

de relevante bedrijventerreinen in de directe omgeving. Zoals te zien is ligt het zwaartepunt van de 

bedrijvigheid in de regio aan de A15-zone,  aan de Merwede en Lek en de A27.  De 

verbindingsaders van de regio zijn ook de economische kernzones.  Daarbij ligt de nadruk in de 

A15/Merwede zone op metaal en toelevering voor de scheepsbouw- en reparatie, in de Lekzone op 

grondstoffen en beton en de A27 op groothandel en distributie.  

 

Kaart 1:  Bestaande bedrijventerreinen regio A/V  per 1 januari 2015 

 

 

Onderstaand wordt het aanbod bedrijventerreinen gegeven in de regio op basis van een 

inventarisatie onder de gemeenten. 
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Tabel 2: Aanbod op bestaande bedrijventerreinen, ha netto, per 1 januari 2015 

Gemeente Terrein Uitgeefbaar Direct uitgeefbaar Niet direct uitgeefbaar 

Giessenlanden Schelluinen-West 11 7,3 3,7 

Gorinchem Oost II 4,1 4,1 0 

Molenwaard Melkweg fase 1 1,9 1,9 0 

Hardinxveld-Giessendam Blauwe Zoom 0,3 0,3 0 

Molenwaard Gelkenes 1,5 1,5 0 

Zederik Kortenhoeven  0,3 0,3 0 

Zederik Meerkerk uitbreiding 1,7 1,7 0 

Subtotaal  20,8 17,1 3,7 

Zederik KI Station Lexmond 

(ruimtewinst door 

herstructurering) 

0,9 0,9 0 

Totaal incl. ruimtewinst  21,7 18 3,7 

Totaal incl. aanpassing 

Schelluinen West 

 
16,2 14,4 1,8 

Bron: Infodesk Provincie Zuid-Holland en aanvullende opgaven gemeenten 

 

In vergelijking met de bedrijventerreinenstrategie van 2012 is het aanbod bedrijventerreinen 

aanzienlijk gedaald. Dit is een gevolg van de uitgifte van 13 ha. in de afgelopen jaren.  Uitgaande 

van een gemiddelde uitgifte  van ca. 3,8 ha. per jaar in de regio, volstaat het huidige aanbod in 

kwantitatieve zin voor de komende 4 jaar.  

 

Het aanbod van Schelluinen-West betreft zeer specifiek aanbod ten behoeve van de verplaatsing 

van bedrijven uit de Transport en Distributie, afkomstig uit de regio 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Doelstelling daarbij is om de achter te laten locaties te 

herontwikkelen/transformeren. Daarmee is het geen volledig aanbod voor de opvang van de groei 

van de werkgelegenheid, maar ook aanbod ten behoeve van verplaatsing van bedrijven. Op basis 

hiervan wordt 50% van het aanbod op Schelluinen-West meegeteld in het vervolg van deze 

rapportage.  

 

 

2.3 Leegstand bedrijfsruimte op bedrijventerreinen in de regio 

Naast het aanbod aan nieuw bedrijventerrein kent de regio aanbod van bestaande bedrijfsruimte. 

Dit aanbod is geïnventariseerd en gevat onder de noemer leegstand bedrijfsruimte. Niet in alle 

gevallen behoeft het aanbod echter leegstand te betreffen. In enkele gevallen betreft het aanbod 

van bedrijfsruimte die binnen 6 maanden beschikbaar komt.  

 

Gemeente Leegstand in meters Procentueel
2
 

Gorinchem 16.000 2% 

Hardinxveld-Giessendam 19.000 5% 

Molenwaard 3.500 5% 

                                                           
2
 Om tot dit percentage te komen is aangenomen dat de totale hoeveelheid bedrijfsruimte bestaat uit het netto oppervlak van de 

bedrijventerreinen in een gemeente vermenigvuldigd met een bebouwingspercentage van 50%.  
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Leerdam 13.000 4% 

Zederik 11.000 5% 

Giessenlanden 6.000 2% 

Totaal  58.500 3,3% 

Bron: Funda in Business per oktober 2015 

 

Op basis van bovenstaande gegevens kan worden geconcludeerd dat het aanbod aan 

bedrijfsruimte en daarmee de leegstand zeer beperkt is in de regio. In de regel geldt dat bij 

aanbodpercentages tot 6% gesproken kan worden van frictieleegstand. Het gemiddelde percentage 

in de regio ligt daar nog beduidend onder, zodat gesproken kan worden van een krappe markt, 

waarin ruimte is voor ontwikkeling van nieuwe bedrijfsruimte.   

 

 

2.4 Plannen voor nieuwe bedrijventerreinen 

2.4.1 Plannen in omvang en status 

In de regio is een aantal plannen in voorbereiding om te voorzien in het (kwalitatieve en 

kwantitatieve) tekort aan bedrijventerreinen voor de periode na 2020. 

Onderstaande plannen zijn in voorbereiding. 

 

 

 Tabel.3 Plannen voor nieuw aanbod in de regio, omvang en hardheid van het plan  

Gemeente Bedrijventerreinen Aanbod in  

ha netto  

Hardheid van het plan
3
 

Gorinchem Groote Haar 37,0 Zacht 

Hardinxveld-Giessendam Het Oog 10 Zacht 

Molenwaard Melkweg (Bleskensgraaf) 4,0 Zacht 

Molenwaard Streefkerk 2,0 Zacht 

Molenwaard Gelkenes 11 Zacht 

Molenwaard Nw-Lekkerland 2 Zacht 

Leerdam Nieuw Schaik uitbreiding 5-10 Zacht 

Zederik Meerkerk IVa 5 Zacht 

Zederik Meerkerk-Zuid 20,0 Zacht 

Giessenlanden Arkel 1,5 Zacht 

Totaal (afgerond)   97,5-102,5  

 

Ten opzichte van de strategie uit 2012 is er een kleine daling in het planaanbod, als gevolg van de 

verkleining van het plan voor Arkel in Giessenlanden. De status van het plan Groote Haar in 

Gorinchem is teruggeschakeld naar zacht, omdat het plan door de Raad van State is vernietigd en 

er nog geen nieuw plan in procedure is gebracht.  

Geconstateerd kan worden dat de plannen in omvang in totaal de voorziene vraag tot 2040 ruim 

overschrijden. Er zullen dus plannen uitgesteld moeten worden tot na deze planperiode. 

 

 

 

                                                           
3
 Onderscheid in plannen: Hard: bestemmingsplan in procedure, Zacht: Nog geen bestemmingsplan in procedure gebracht. 
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2.4.2 Korte toelichting op de plannen per gemeente 

 

Gorinchem 

De gemeente Gorinchem  heeft een nieuw bestemmingsplan Groote Haar in voorbereiding. Het 

betreft een aangepast plan naar aanleiding van de vernietiging van het eerdere plan door de Raad 

van State. Wederom wordt ingezet op een bedrijventerrein van 37 ha. netto voor grootschalige en 

kleinschalige bedrijvigheid. Op het terrein wordt vestiging van bedrijven uit hogere milieu 

categorieën toegestaan. In oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Gorinchem de kaders 

vastgesteld voor de ontwikkeling van het terrein. In 2016 wordt een nieuw plan in procedure 

gebracht. 

 

Hardinxveld-Giessendam    

De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft al langer plannen voor de ontwikkeling van een 

bedrijventerrein Het Oog.  De gemeente heeft in 2014 een bedrijfshuisvestingsonderzoek 

uitgevoerd. Uit deze enquête onder ondernemers blijkt een vraag van enkele hectaren voor 

uitbreiding van vooral kleinschalige bedrijvigheid en geven enkele ondernemers aan interesse te 

hebben in vestiging op bedrijventerrein Het Oog. Op basis hiervan wenst de gemeente ca. 5 ha. 

bedrijventerrein op Het Oog te ontwikkelen in de periode tot 2030.     

 

Molenwaard 

De gemeente Molenwaard heeft meerdere plannen voor bedrijventerreinen.  De gemeente is in 

2015 benaderd door de ondernemersvereniging uit Nieuw-Lekkerland om aanvullend 

bedrijventerrein te ontwikkelen. Uit een enquête onder leden blijkt een behoefte aan ca. 2 ha. 

bedrijventerrein te bestaan.  De gemeente wil hier graag aan meewerken. De overige plannen van 

Molenwaard zijn minder concreet. 

  

Leerdam 

In de strategie van 2012 was voor Leerdam een maatwerkoplossing gegeven. Die bestond eruit dat 

als grotere bedrijven in Leerdam wilden uitbreiden en verplaatsing van het bedrijf niet in de rede 

lag, er ruimte moest zijn om deze uitbreidingen te realiseren. 

De gemeente Leerdam heeft een Economische Effectrapportage voor Nieuw Schaijk laten 

opstellen. In deze rapportage wordt gewezen op het knelpunt dat er geen uitbreidingsruimte is voor 

de bedrijven die op het terrein zijn gevestigd. Dat zou op termijn het functioneren  van het terrein 

onder druk kunnen zetten. De gemeente wil daarom komen tot een geringe uitbreiding van Nieuw 

Schaijk die vooral tot taak heeft te functioneren als schuifruimte bij uitbreidingen van bestaande 

bedrijven.  Daarbij wordt gedacht aan 5 ha. 

 

Zederik 

De gemeente Zederik heeft de laatste jaren enkele hectaren uitgegeven op Meerkerk IV en dreigt 

daarom nu nee te moeten verkopen bij lokale uitbreidingswensen. De gemeente heeft een 

inventarisatie van behoefte onder een aantal bedrijven uitgevoerd . Hieruit blijkt dat een aantal 

bedrijven graag zou willen kunnen uitbreiden en zouden willen verplaatsen naar Meerkerk IVa. De 

gemeente Zederik wil hier graag ruimte voor creëren. Het gaat om ca. 5 ha. netto bedrijfsterrein. 

Het plan voor Meerkerk Zuid betitelt de gemeente als zeer zacht. 

 

Giessenlanden  

De gemeente Giessenlanden heeft het plan voor de ontwikkeling van bedrijventerrein in Arkel 

teruggebracht van 4 ha. naar 1,5 ha. In oktober 2015 heeft het college van B&W van 

Giessenlanden ingestemd met een planontwikkeling van ca. 1,5 ha. in Arkel.  
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Op bedrijventerrein De Vort in Noordeloos gaat een bedrijf uitbreiden in combinatie met uitplaatsing 

van een bedrijf uit het lint. Hiervoor is een kleinschalige uitbreiding van De Vort nodig. Deze 

ontwikkeling valt binnen de lokale transformatie-ruimte en het maatwerk dat gemeenten binnen het 

kader van deze strategie kunnen leveren. Daarnaast heeft de gemeente een intentieovereenkomst 

gesloten voor de herontwikkeling van de bedrijfslocatie van Betonson. Het betreft een terrein van 

ca. 9 ha. dat multifunctioneel zal worden herontwikkeld waarbij ca. de helft de bedrijfsbestemming 

zal behouden. 

 

2.5 Opgave in kwantiteit en kwaliteit 

In paragraaf 2.1 is aangegeven dat de totale vraag naar bedrijventerrein in de regio 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden tot 2040  tussen de 64 en 75 hectaren beslaat. Geschetst is ook 

het aanbod dat nu beschikbaar is en het aanbod dat op termijn beschikbaar komt.   

 

Kwaliteit hebben we, zoals in 2012, nu opnieuw eerst inhoud gegeven door een onderverdeling te 

maken grootschalige, gemiddelde en kleinschalige vraag. Grootschalig is daarbij gedefinieerd als 

vraag naar kavels vanaf 1 ha. kleinschalig is alle vraag onder die 0,5 ha, gemiddeld tussen de 

halve en hele ha. In de periode 2012-2015 was de verdeling van de uitgifte in grootteklasse als 

volgt. 

 

Tabel 4  Verdeling uitgifte 2012-2015  over grootteklassen 

Kavelgrootte Aandeel in uitgifte 

< 0,5 ha 25% van oppervlak 

0,5 - 1,0  ha 40% van  oppervlak 

> 1,0  ha 35% van  oppervlak 

  

 

Voor de toedeling van grootteklasse uitgifte naar te realiseren aanbod op bedrijventerreinen, gaan 

we ervan uit dat de gemiddelde uitgifteklasse vooral voorkomt op de grootschaliger 

bedrijventerreinen in de regio. We houden daarom een verdeling aan van de totale vraag van 64,5 

tot 75,5 aan van 65% naar grootschalige en 35% naar kleinschalig. Op basis hiervan komen we tot 

een volgende vraag en aanbodconfrontatie. 

 

Tabel 5  Vraag en aanbod over grootteklassen 

Kleinschalig aanbod ha Grootschalig aanbod ha 

Blauwe Zoom 0,3 Schelluinen-West 3,7 

Melkweg fase 1 1,9 Oost II 4,1 

Gelkenes 1,5 Schelluinen West- fase 2 1,8 

Kortenhoeven 0,3     

Meerkerk 1,7     

Lexmond 0,9     

Totaal 6,6   9,6 

Kleinschalige vraag ha Grootschalige vraag ha 

Vraag 22-26 Vraag 42-49 

        

Saldo tekort 16-20   32-39 
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In totaal is er tekort aan bedrijventerreinen in de periode tot 2040 van 48 tot 59 ha. Dat tekort doet 

zich in beide grootteklassen voor. Het tekort aan grootschalige terreinen is relatief groot. Hierbij 

moet nog worden aangetekend dat het grootschalige aanbod zich concentreert op Schelluinen- 

West, dat uitsluitend bestemd is voor verplaatsingen van Transport en Logistiek vanuit de regio.  

De conclusie van de strategie van 2012 staat dus onverminderd overeind. Er dient toegevoegd te 

worden in het grootschalige en kleinschalige segment, wil de regio alle bedrijvigheid kunnen 

huisvesten in de toekomst. 

 

 

2.6 Voorzien in het tekort aan bedrijventerrein 

De regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden heeft in de Structuurvisie 2030 ruimtelijk 

concentratiebeleid vastgesteld voor de verstedelijking. Voor bedrijventerreinen is het uitgangspunt 

dat grootschalige ontwikkelingen worden gebundeld met de infrastructuurassen in de regio, zijnde 

de A15, de A27 en de Merwede en Lekzone. Daarnaast hanteren de gemeenten in het gebied als 

beleidsmatig uitgangspunt dat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen in het 

middengebied en de Lekzone in stand dient te worden gehouden. Om de (economische) 

leefbaarheid in de kernen te waarborgen is het behoud van economische activiteiten en daarmee 

werkgelegenheid van belang. Hiertoe dient voldoende ruimte te worden geboden. In het inleidende 

Hoofdstuk is hier ook op ingegaan.  

In de strategie van 2012 werd ingezet op de ontwikkeling van Groote Haar in Gorinchem. Dit terrein 

is tevens opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit van de Provincie Zuid-Holland.  

 

Op basis van dit beleidsuitgangspunt en de verdeling van de vraag naar bedrijventerreinen over 

grootschalige vraag en kleinschalige vraag kan voor de periode tot 2030 de volgende ontwikkeling 

van bedrijventerreinen in gang worden gezet. Hierbij wordt aangetekend dat als uitgangspunt is 

genomen dat in deze periode ook reeds kan worden ontwikkeld voor de periode na 2030, zodat de 

continuïteit in aanbod ook na afloop van de periode tot 2030 is gegarandeerd.  

 

 

Gemeente Bedrijventerrein Mogelijk 

Aanbod in  

ha netto  

Te realiseren voor 

grootschalige vraag 

Te realiseren voor 

kleinschalige vraag 

Geraamd Tekort   32-39 16-20 

     

Gorinchem Groote Haar 37 30 7 

Hardinxveld-

Giessendam 

Het Oog 5 4 1 

Molenwaard Nw-Lekkerland 2  2 

Leerdam Nieuw Schaijk  5 4 1 

Zederik Meerkerk IVa 5 1 4 

Giessenlanden Arkel 1,5  1,5 

Totaal     39 16,5 

Saldo   0  3,5 

 

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is het volledig geraamde tekort tot 2040 aan grootschalige 

bedrijventerreinen belegd over bestaande plannen voor deze bedrijventerreinen. Voor het 
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kleinschalige segment blijft een klein tekort bestaan, dat afhankelijk van de ontwikkelingen op een 

later moment alsnog aan locaties kan worden toegedeeld. Dat geeft enige flexibiliteit.  

Met deze verdeling van de vraag over locaties wordt bovendien ingespeeld op de eerdere 

constatering dat de uitgiften in de regio hoger zijn dan de modelmatige geraamde ontwikkelingen 

en dat er bij aanvang van de periode 2030-2040 aanbodcontinuïteit is. Met name Groote Haar in 

Gorinchem zal ook voor de periode na 2030 een belangrijke functie kunnen hebben in de opvang 

van grootschalige en kleinschalige bedrijvigheid.  

De hier niet genoemde locaties uit de planvoorraad worden hiermee uitgesteld. 
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3 Ladder Duurzame Verstedelijking 

3.1 Inleiding 

Op basis van het BRO dient voor elk nieuw plan voor verstedelijking de ladder voor duurzame 

verstedelijking te worden doorlopen. Deze ladder kent de volgende stappen: 

 

 

 

Hieronder zullen we deze stappen voor deze strategie doorlopen. 

 

 

3.2 Is er een regionale behoefte 

In het vorige hoofdstuk is aangetoond dat er een regionale behoefte aan bedrijventerrein is in de 

periode tot 2020 en in de perioden daarna. Deze behoefte is geraamd in opdracht van de provincie 

Zuid-Holland en vastgelegd in het provinciale programma ruimte van 2014. Daarmee kan worden 

vastgesteld dat er een actuele regionale behoefte is aan bedrijventerreinen. 

 

 

3.3 Bestaande voorraad 

Kan deze behoefte worden opgevangen binnen bestaand stedelijk gebied? 

Bij de beschrijving van het aanbod en de beschrijving van de leegstand van bedrijfsruimten in de 

regio is aangetoond dat deze behoefte niet kan worden opgevangen binnen bestaand stedelijk 

gebied. In totaal is er tekort aan bedrijventerreinen in de periode tot 2040 van 48 tot 59 ha. Dat 

tekort doet zich in beide grootteklassen voor. Opvang op bestaande locaties behoort niet tot de 

mogelijkheden, er dient nieuw bedrijventerrein te worden toegevoegd. 

 

In de regio is op de bedrijfsruimtemarkt sprake van een krappe markt: meer vragers dan 

aanbieders. Een gemiddeld leegstandspercentage van 3,3% is binnen de Nederlandse markt zeer 

laag. De totale vraag naar bedrijventerreinen in de periode tot 2020 en in de perioden daarna 

overstijgt vele malen het bestaande aanbod aan bedrijfsruimten en het bestaande aanbod aan 

bedrijventerreinen. 
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Met het lage leegstandspercentage in de regio kan ook herstructurering van bedrijventerreinen 

onvoldoende ruimte opleveren om in de additionele vraag tot 2040 te kunnen voorzien. Er is dus 

nieuw bedrijventerrein noodzakelijk, waarbij de regio wil aansluiten bij het beleid van het in 2012 

vastgestelde manifest “Open, voor elkaar”  (Visie 2030).  

Hierbij wordt voor de locatiekeuze zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaand stedelijk 

gebied/bestaande terreinen. De gewenste concentratie van grootschalige bedrijvigheid binnen 

bestaand stedelijk gebied behoort in de regio niet tot de mogelijkheden. Deze ruimte is niet 

voorhanden binnen bestaand stedelijk gebied. Uitbreiding van het bestaande stedelijk gebied is 

noodzakelijk.   

 

 

3.4 Locaties 

Het ruimtelijk beleid van de regio is gericht op concentratie van verstedelijking langs de 

infrastructuurassen. Daarnaast hanteren de gemeenten in het gebied als beleidsmatig uitgangspunt 

dat de leefbaarheid en het voorzieningenniveau in de kernen in het middengebied en de Lekzone in 

stand dient te worden gehouden. Om de (economische) leefbaarheid in de kernen te waarborgen is 

het behoud van economische activiteiten en daarmee werkgelegenheid van belang. Hiertoe dient 

voldoende ruimte te worden geboden. 

 

Met de keuze voor de ontwikkeling van enkele locaties in het middengebied kan worden voldaan 

aan dit uitgangspunt. Voor de opvang van de kleinschalige bedrijvigheid is aangesloten bij het 

beleidsmatige uitgangspunt dat ook in kleinere kernen ruimte moet zijn voor behoud van 

economische activiteiten. Hierbij wordt zoveel als mogelijk aangesloten bij bestaande 

bedrijventerreinen. Dat is het geval voor Meerkerk IVa, voor Nieuw Schaijk. Het Oog betreft een 

nieuw bedrijventerrein dat aansluit op stedelijk gebied, ingeklemd door infrastructurele assen. 

  

De regionale opvang van grootschalige bedrijvigheid is voorzien op Groote Haar in Gorinchem, 

direct gelegen aan de A27, met een eigen en directe aansluiting op deze A27. Geconcentreerde 

opvang van grootschalige bedrijvigheid in de regio is alleen op deze plek mogelijk. Het voldoet aan 

de criteria van het Manifest “Open, voor elkaar” , het open middengebied van de 

Alblasserwaard/Vijfheerenlanden wordt zoveel als mogelijk ontzien en er wordt aangesloten op de 

verstedelijkingszone van de A15/A27.  

 

Het bedrijventerrein Groote Haar is gelegen op korte afstand van de grootste woonconcentratie in 

de regio, waardoor het per fiets goed te bereiken is voor werknemers uit Gorinchem. Het terrein is  

tevens op korte afstand gelegen van het station Gorinchem, waarmee ook kan worden voldaan aan 

bereikbaarheid per openbaar vervoer. Op termijn kan het nog te realiseren station Papland van de 

MerwedeLingelijn een aanvullende functie hebben voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer 

van de locatie. Daarmee is ook voldaan aan de eisen van de ladder om locaties zoveel als mogelijk 

multimodaal te ontsluiten. 
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4 Regionale Uitvoering 

 

4.1 Afspraken uitgifte 

In deze strategie wordt ruimte gegeven voor ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen. Daarbij is 

een onderscheid gehanteerd van grootschalig en kleinschalig. Daarmee wordt vooruitgelopen de 

mogelijke uitgiften op de te ontwikkelen bedrijventerreinen.  

Om te waarborgen dat deze strategie wordt gerealiseerd op dit uitgangspunt, dient er sprake te zijn 

van coördinatie in de uitgifte. Vanuit de regionale optiek staat “Het juiste bedrijf op de juiste plek” 

voorop.   

Uitgiften van bedrijventerreinen en voornemens daartoe zullen daarom worden besproken in het 

regionale ambtelijke overleg. Op basis van deze transparantie wordt een procesmatige garantie 

georganiseerd voor het handelen conform deze strategie. 

 

 

4.2 Herstructurering 

In de afgelopen jaren is een slag gemaakt met de herstructurering van bedrijventerreinen. 

Avelingen-Oost en de Peulen zijn afgerond. In onderstaande tabel is de stand van zaken van het 

herstructureringsprogramma van de regio opgenomen.  

 

Tabel Programma herstructurering Alblasserwaard Vijfheerenlanden 

Gemeente Terrein Type ha netto Periode uitvoering Verantwoordelijk 

Gorinchem Avelingen-Oost Herstructurering 45 Gereed in 2015 Gemeente 

Hardinxveld-

Giessendam 

De Peulen 

Herstructurering 18 Gereed Gemeente 

Zederik Lexmond/Ameide  Revitalisering 11 v.a. 2012 Gemeente 

Giessenlanden Arkel Revitalisering 20 2012-2015 Gemeente 

Hardinxveld-

Giessendam 

Boven-Hardinxveld 

Revitalisering 18,6 2013-2015 Gemeente 

Hardinxveld-

Giessendam 

Lange Veer- 

Nieuwe Weg Revitalisering 42 Na 2015 Gemeente 

Zederik Meerkerk  Revitalisering 15  Fase 2 na-2015 Gemeente 

Leerdam Nieuw Schaik Revitalisering 37,3 Gereed Gemeente 

Liesveld Gelkenes Revitalisering 26 Gereed Gemeente 

Zederik KI Station Lexmond  Herprofilering 1,2 Gereed Private ontwikkelaar 

Totaal   234   

Gereed   128,5   

Resteert   105,5   

 

Op basis van de huidige planning kan worden gesteld dat voor 2020 alle terreinen die 

geherstructureerd moeten worden in de regio aangepakt zullen zijn.  Voor de herstructurering van 

bedrijventerreinen wordt aangesloten op de organisatie van de regio Zuid-Holland Zuid met de 

procesondersteuning voor de duurzame herstructurering bedrijventerreinen. 
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4.3 Evaluatie en monitoring 

De looptijd van de bedrijventerreinenstrategie is tot 2040. Bij het opstellen ervan is gewerkt met de 

thans beschikbare informatie en kennis en de nu geldende prioriteiten en ambities. Gedurende de 

looptijd van de strategie zijn de maatschappij en de markt echter in beweging. Zo kan de 

economische ontwikkeling anders verlopen dan verwacht, ambities en prioriteiten kunnen 

veranderen en invloeden vanuit andere regio’s of beleidsvelden kunnen veranderen. Het is dan ook 

van belang om de voortgang van de strategie en de effecten ervan in maatschappelijke en 

economische context periodiek te controleren.  

 

Evaluatie 

In het licht van bovenstaande wordt de regionale strategie na 4 jaar geëvalueerd. In deze evaluatie 

dient bekeken te worden in hoeverre de strategie effectief en efficiënt is geweest. Met andere 

woorden of de strategie de beoogde doelen bereikt en of het maximale rendement uit de ingezette 

middelen wordt gehaald.  

 

Monitoring 

Jaarlijks dienen de ontwikkelingen op de regionale bedrijventerreinenmarkt te worden gemonitord. 

Van belang hierbij zijn met name de volgende onderdelen: 

 Uitgifte van nieuwe bedrijfsgronden 

 Aanvragen van bedrijven bij gemeenten voor vestigingsruimte  

 Aanbod (direct uitgeefbaar en toekomstig beschikbaar aanbod) 

 Herstructurering - revitalisering 

 voortgang herstructureringsprogramma (o.m. in ha netto) 

 nog openstaande opgave: noodzaak tot herstructurering – revitalisering van terreinen 

 

Ook dient na circa 4 tot 5 jaar een nieuwe inschatting van de ruimtevraag en het beschikbare 

aanbod te worden gemaakt. Indien blijkt dat de uitgifte / ruimtevraag groter dan wel kleiner blijkt 

dan verwacht in de strategie, dient de fasering van de terreinen te worden aangepast.  
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Aanleiding regionale kantorenvisie 
In het belang van onze inwoners en bedrijven werken wij samen aan een aantrekkelijke woon- en 
leefomgeving in Zuid-Holland en aan een gezonde kantorenmarkt, binnen de uitgangspunten van 
de Visie ruimte en mobiliteit (VRM). De gemeenten in de regio stemmen in dit kader de 
behoefteraming aan nieuwe kantoren met elkaar af op een manier waarop deze kwalitatief en 
kwantitatief beter aansluit bij de vraag. 
U heeft ons per brief van 23 oktober 2015, in aanvulling op de actualisatie van de 
Kantorenstrategie Drechtsteden (dd. 10 juni 2015, kenmerk BDR/15/1390727), een REO-reactie 
gestuurd op de provinciale kantorenbrief van 19 november 2014. Met beide documenten geeft u 
invulling aan de actualisering van de regionale kantorenvisie Zuid-Holland-Zuid. 
 
Naast de behoefteraming wordt in de kantorenstrategie Drechtsteden en de brief van het REO 
over de overige regio’s aandacht besteed aan de aanpak van de bestaande leegstand, o.a. door 
herbestemming en transformatie. 
 
U geeft in uw brief aan dat de regio Zuid-Holland-Zuid een betrekkelijk kleine kantorenmarkt 
heeft, met de Drechtsteden als veruit de belangrijkste kantorenregio. Het Drechtstedenbestuur  
heeft een actualisatie van de kantorenstrategie Drechtsteden aangeboden. Voor de overige 
regio’s wordt de situatie op de kantorenmarkt per deelregio summier beschreven. 
Kantoorontwikkelingen in die regio’s hebben nauwelijks of geen bovengemeentelijk en/of 
bovenregionaal effect.  
 
Met uw geactualiseerde kantorenstrategie Drechtsteden en overzicht van de ontwikkelingen in de 
andere deelregio’s geeft u aan welke ontwikkelingen u voor de periode tot 2030 mogelijk wil 
maken.  
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Wij gaan ervan uit dat u bij het faseren van plannen ook oog heeft voor eventuele financiële 
effecten. Verder verwachten wij dat u voor harde bestemmingsplannen met mogelijkheid tot 
kantoorontwikkeling, die niet zijn opgenomen in de regionale kantorenvisie, overgaat tot weg- of 
herbestemming (passend binnen de uitgangspunten van de VRM).  
 
Aanvaarding van de geactualiseerde regionale kantorenvisie 
Wij aanvaarden de geactualiseerde regionale kantorenvisie Zuid-Holland-Zuid (geactualiseerde 
kantorenstrategie Drechtsteden en aanvullende REO-brief) als kader voor verantwoording van de 
kantorenopgave in bestemmingsplannen zoals bedoeld in art. 2.1.1 lid 3 en art. 2.1.2 lid 2a van 
de Verordening ruimte 2014. Hiermee hebben bestemingsplannen met kantoren die passen 
binnen de aanvaarde regionale visie voldaan aan trede 1 van de Ladder voor duurzame 
verstedelijking en aan de toegestane locaties zoals vastgelegd in de Verordening ruimte 2014. 
Onze aanvaarding geldt tot 1 juli 2018. In de loop van 2017 zullen wij u verzoeken om te komen 
tot een geactualiseerde kantorenvisie per 1 juli 2018 op basis van een nieuwe 
kantorenbehoefteraming. Deze nieuwe behoefteraming zullen wij gezamenlijk met u laten 
onderzoeken.   
 
Dit betekent dat u tot 1 juli 2018 in de toelichting bij een bestemmingsplan voor 
kantoorontwikkeling kunt aangeven hoe deze zich verhoudt tot de geactualiseerde regionale 
kantorenvisie. Daarmee doorloopt u trede één van de Ladder voor duurzame verstedelijking 
(behoefte aan nieuwe kantoren en de regionale afstemming) zoals opgenomen in de Verordening 
ruimte 2014. 
 
Hieronder vindt u onze overwegingen als verantwoording voor onze aanvaarding.  
 
Verdeling regionale randtotaal zoals opgenomen in de VRM over de 4 deelgebieden 
U heeft het regionale randtotaal zoals vastgesteld in de VRM (125.000 m2) als volgt verdeeld 
binnen Zuid-Holland-Zuid: 

o Drechtsteden: 100.000 m2 
o Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: 10.000 m2 
o Hoeksche Waard: 10.000 m2 
o Goeree-Overflakkee: 5.000 m2; 

- Zonder de capaciteit aan kleine kantoren (waarvoor in onze kantorenbrief een 
uitzondering is gemaakt) blijven de 4 deelgebieden tesamen binnen het in de VRM 
opgenomen   randtotaal voor de regio Zuid-Holland Zuid; 

- Een aantal zachte bestemmingsplannen is niet meer opgenomen, zoals het Maasterras; 
- In de regio Drechtsteden is in de periode 2013-2015 volgens opgave van de regio de 

planvoorraad met 71.400 m2 bvo afgenomen. 
 
Transformatie(potentieel) 
Met name de regio Drechtsteden kent een omvangrijke leegstand (ruim 20%). Vooral in 
Dordrecht en Zwijndrecht is het leegstandspercentage hoog. Het transformatiepotentieel van 
deze leegstaande kantoren is veelal beperkt. Aan de hand van een kansenkwadrant wordt 
duidelijk gemaakt dat het voor een groot deel incourante panden betreft op zwakke locaties.  
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De regio onderkent de urgentie van de problematiek, maar ziet bij de 
leegstandsaanpak/transformatieopgave ook een belangrijke rol voor de vastgoedsector. Delen 
van kennis en ervaringen tussen de gemeenten wordt actief bevorderd.  
 
Aandachtspunten komende jaren 

- De regio kent nog een aanzienlijke harde planvoorraad voor kleine kantoren. Hiervoor is 
in de provinciale kantorenbrief een uitzondering gemaakt op de vraagraming, maar wij 
hebben wel twijfels bij de mate van de behoefte en(daadwerkelijke) realisatie van de 
geplande kantoren. Graag gaan wij hierover nader met u in gesprek. 

- De regio prioriteert nog een aantal harde bestemmingsplannen op niet-
kantorenconcentratielocaties. Hier is in de provinciale kantorenbrief ook mogelijkheid toe 
geboden. Wij sluiten echter niet uit dat de nog op te stellen provinciale en regionale 
vraagramingen voor de periode na 1 juli 2018 zullen leiden tot een verdere afname van 
de nieuwbouwvraag. Indien dan tot een verdere reductie van plancapaciteit zou worden 
besloten, ligt herbestemming van de niet gerealiseerde kantoorbestemmingen buiten de 
kantorenconcentratielocaties alsnog voor de hand. Dit kan ertoe leiden dat plannen die 
nu aanvaard zijn in een volgende periode alsnog geschrapt moeten worden als ze dan 
nog niet gerealiseerd zijn. Het is zaak om bijtijds alternatieve ontwikkelmogelijkheden 
voor deze locaties te (laten) onderzoeken. 

 
In bijlage 1 vindt u een overzicht van de bestemmingsplannen die onderdeel uitmaken van de 
door de provincie aanvaarde regionale kantorenvisie Zuid-Holland-Zuid. 
 
Relatie met regionale woonvisie 
In november 2015 hebben wij de geactualiseerde regionale woonvisies aanvaard. Binnen uw 
regio zijn dat de regionale woonvisies van de Drechtsteden,  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 
Hoeksche Waard en de woonvisie van Goeree-Overflakkee.  
Het is van groot belang dat kansen voor transformatie van leegstaande kantoren worden benut. 
We gaan er dan ook van uit dat u kansen om leegstaand vastgoed te transformeren naar wonen 
opneemt in uw regionale woonvisie. Wij realiseren ons dat de mogelijkheden voor transformatie 
afhankelijk zijn van particuliere eigenaren en mogelijke businesscases en dat u deze dus niet 
altijd op voorhand kunt voorzien. U kunt in dit geval via de tussentijdse onderbouwing en 
afstemming projecten in de regionale woonvisie opnemen, conform de afspraken die daarover 
zijn gemaakt in uw woningmarktregio. Mocht u hierbij tegen knelpunten aanlopen dan zoeken wij 
graag samen met u naar een oplossing.   
 
Tot slot 
Wij zien de actualisering van uw regionale kantorenvisie als een belangrijke eerste stap om te 
komen tot een gezonde kantorenmarkt in Zuid-Holland. Hoewel de plancapaciteit voor nieuwe 
kantoren nu past binnen de vraagraming VRM, blijft de problematiek van de hoeveelheid 
beschikbare plancapaciteit en de leegstand van bestaand aanbod in Zuid-Holland onverminderd 
groot. Het percentage leegstand van kantoren in Zuid-Holland ligt al enige tijd boven het landelijk 
gemiddelde. En de verwachting is dat bij de nog op te stellen vraagramingen voor de periode na 
2018 de nieuwbouwvraag aanzienlijk lager zal zijn dan nu via de huidige plancapaciteit mogelijk 
gemaakt kan worden. Vooruitlopend op de nieuwe cijfers gaan wij graag actief met u in gesprek 
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over zowel het verder verminderen van de plancapaciteit voor nieuw te bouwen kantoren als het 
transformeren van leegstaande kantoren. Dit willen wij de komende periode, o.a. door middel van 
het Actieprogramma Slim Ruimtegebruik in gezamenlijkheid met regio’s en gemeenten oppakken. 
 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter, 
 
 
 
 

 

drs. J.H. de Baas drs. J. Smit 
 
 
*Wij verzoeken u in uw correspondentie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief 

hebben opgenomen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen: 

- Overzicht planlijst 
 
Afschrift aan: 

- Het Drechtstedenbestuur 
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Bijlage 1  
 
Plancapaciteit (kleine) kantoren Regio Zuid-Holland-Zuid, per januari 2016 als onderdeel van de 
door de provincie aanvaarde regionale kantorenvisie Zuid-Holland-Zuid 
 

REO-
deelgebied gemeente  

Kleine 
Kantoren 

 locatie 
2016-
2020 2020-2030 

Hard / 
Zacht  
plan 

A-V Hardinxveld-Giessendam k Blauwe Zoom e.a. 4.000 0 h 
A-V Zederik k Bedrijventerrein Meerkerk IV 4.500 

 
 h  

DS Dordrecht 
 

Amstelwijck 18.500 34.500 h 
DS Dordrecht k Stadswerven 0 4.400  h  
DS Dordrecht 

 
Leerpark  7.500 0  h  

DS Hendrik-Ido-Ambacht k Park Langesteijn 4.000 0  h  

DS Hendrik-Ido-Ambacht k Ambachtsezoom* 3.000 
 

 h->z*  
DS Papendrecht 

 
Slobbengors 6.000 0  h  

DS Sliedrecht 
 

Stationspark II 11.000 5.500  h  
DS Zwijndrecht 

 
Stationsomgeving Comfortis/Stadstui 5.000 0  h  

DS Zwijndrecht 
 

Stationsomgeving Regis/ABB 9.000 0  h  

DS Zwijndrecht 
 

Stationsomgeving West.Paralleweg / Burg. 
Boumaweg 5.000 

 
 h  

HW Binnenmaas k Reedijk, uitbreiding** 5.000 
 

 h  
HW Strijen k Bedrijventerrein Strijen** 2.500 2.500  h  
GO Goeree Overflakkee k Zuidelijke Dwarsweg e.o. 2.500 2.500  h 

*= Inmiddels is het bestemmingsplan op 16 december 2015 vernietigd door Raad van State: nieuwe 
planprocedure gestart.  

**=Provinciale indicatie binnen de voor de Hoeksche Waard toebedeelde nieuwbouwvraagraming uit de REO 
Zuid-Holland Zuid kantorenbrief. 
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Inleiding

Hoe ziet de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden er over 20 jaar uit? Wat we weten is dat we met 
allerlei nieuwe ontwikkelingen te maken krijgen. Er zijn vele onderzoeksrapporten over wijziging 
van de bevolkingssamenstelling, veranderingen in de economische structuur, klimaatverandering, 
schaarste, de terugtredende overheid enzovoorts. Maar wat betekenen deze trends en 
ontwikkelingen nu voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden? Welke kansen bieden deze trends en 
ontwikkelingen. 

In 2011 is door de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, 
Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik, maatschappelijke organisaties en ondernemers 
met veel enthousiasme gewerkt aan de gezamenlijke visie. Tijdens diverse overleggen en 
twee conferenties zijn verschillende toekomstbeelden uitgewerkt over onder andere de 
bevolkingssamenstelling, economie, relatie stad-platteland. Ook inwoners konden de discussie 
volgen via de website van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en hun mening geven via Linked-in 
en Twitter.

Medio 2012 hebben alle acht gemeenteraden de hoofdlijnen van de Visie 2030 vastgesteld. 
In dit boekje vind u de complete visie die bestaat uit twee onderdelen: een manifest en een 
regioscenario. Het manifest bevat de hoofdlijnen van de visie. Het regioscenario is een nadere 
uitwerking hiervan. Samen vormen zij de leidraad voor toekomstige beleidskeuzes in de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Meer informatie over de actuele stand van zaken vindt u op: 
www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl
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Regioscenario ...................................................................p 8



4

     

Manifest 
‘Open, voor elkaar’

De toekomst is vandaag begonnen.

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) bestaat uit 
een open middengebied en een stedelijke zone. De regio staat 
niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groter geheel. 
De regio is georiënteerd op de Drechtsteden. Het oosten 
is ook 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. Beide kennen hun eigen positie binnen 
de Randstad, maar juist die verschillende oriëntaties, de 
combinatie open en stedelijk en de onderlinge verbondenheid 
geven de AV een eigen karakter: de bijzondere kwaliteit van 
cultuurlandschap en historische steden, de hoge sociale 
cohesie en de innovatiekracht van het bedrijfsleven.

De regio kiest voor een toekomst waarin de kracht van het 
eigen karakter wordt benut en waarin ruimte wordt gegeven 
aan een nieuwe dynamiek. Ruimte voor werken en wonen, 
maar met respect voor het eigen karakter van de regio. Een 
regio waar een balans is gevonden tussen nieuwe dynamiek en 
de kwaliteit van de samenleving; een duurzame regio.

In 2030 vormt de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een sterke 
regio, in zichzelf en in relatie met haar omgeving. Uitgangspunt 
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is de leefbaarheid in de vele van elkaar verschillende kernen, 
klein en groot. De lokale gemeenschap wordt in staat gesteld 
zelf inhoud te geven aan die leefbaarheid; de overheid is 
faciliterend, benut de kracht van mens en landschap en geeft 
ruimte aan initiatieven. De overheid is zo georganiseerd dat 
beleidsmatig gesproken kan worden van één Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden terwijl de uitvoering “kernachtig” is. 
Dienstverlening is regionaal georganiseerd en wordt kleinschalig 
aangeboden.
De regio neemt deel aan, en speelt in op, de economische 
ontwikkelingen: mondiaal, nationaal en meer specifiek in 
de Zuidvleugel. In 2030 is de regio een kenniscentrum van 
duurzaamheid en innovatie op terrein van met name de 
agrarische, toeristische en maritieme sector. De regio geeft 
hiermee een antwoord op trends in de samenleving, waaronder 
de wijzigingen in de bevolkingssamenstelling (o.a. ontgroening 
en vergrijzing) en de veranderingen in de arbeidsmarkt.

Economie

De regio neemt deel aan en speelt in op de economische 
ontwikkelingen: mondiaal, nationaal en specifiek in de 
Zuidvleugel.

Dit houdt in dat:
 •  De (grote) bedrijvigheid zich concentreert langs de 

ontsluitingsassen, zowel op de noord-zuid as (A27) als op 
de oost-west as (Noord/Merwede, A15, Merwede Linge 
Lijn).

   De maritieme sector langs Noord/Merwede zich verder 
gaat ontwikkelen.

 •    Het platteland plaats biedt aan kleinschalige bedrijvigheid 
en de recreatieve en toeristische sector.

   De agrarische sector ruimte krijgt zich te ontplooien 
middels specialisatie, duurzaamheid en diversiteit.

   De regio inzet op verbrede landbouw, waaronder 
natuurbeheer, zorgvoorzieningen en recreatief toeristische 
activiteiten.

   In het landelijk gebied een verschuiving gaat plaatsvinden 
naar meer kleine (eenmans)bedrijfjes, bijvoorbeeld in de 
innovatieve dienstverlening.

 •  Een goede bereikbaarheid, zowel fysiek via rivier, spoor en 
weg als digitaal essentieel is. Regionaal wordt ingezet op de 
verbetering van de bereikbaarheid van de regio.

Kennis en innovatie

In 2030 is de regio een kenniscentrum van duurzaamheid 
en innovatie met name op terrein van de agrarische, 
toeristische en maritieme sector.

Dit houdt in dat:
 •  In de verstedelijkte zone de inzet is om zowel op 

middelbaar als op HBO niveau ruimte te bieden voor 
opleidingsmogelijkheden in de technische sector.

 •  In 2030 er een goede samenwerking moet zijn tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt. Voorliggende voorzieningen 
worden hierop aangepast.

 •  Basisonderwijs/speciaal onderwijs in de vorm van 
brede scholen blijft waar mogelijk in de kernen of wordt 
gelokaliseerd zo dicht mogelijk bij de inwoners, op 
strategische en goed te bereiken locaties.
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Recreatie en toerisme

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

Dit houdt in dat:
 •  Er een professionele en regionale gebiedsmarketing van 

de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt opgezet.
 •  Op korte termijn regionaal geformuleerd beleid en 

uitvoering wordt opgesteld. De rol van overheid is 
faciliterend en voorwaardenscheppend.

 •  Bij ontwikkeling van recreatie en toerisme rekening wordt 
gehouden met de kwaliteit van het gebied.

 •  De toeristische knooppunten met elkaar worden 
verbonden.

Zorg en welzijn

In 2030 is leefbaarheid in de vele van elkaar verschillende 
kernen, klein en groot het uitgangspunt.

Dit houdt in dat:
 •  De regio randvoorwaarden gaat bieden voor de 

zorgconsument om binnen een netwerk van zorgverleners 
zijn of haar zorg te organiseren. Voor degenen die niet 
zelf in staat zijn de zorg te organiseren, biedt de overheid 
een vangnet.

   Met het oog op de toekomst zet de regio ook in op 
innovatie en nieuwe concepten voor wonen en leven. 

 •  Iedereen mee kan doen in de samenleving. Mensen 
worden hierin gestimuleerd en gefaciliteerd.

 •  De intramurale (specialistische) zorg zich gaat 
concentreren op strategische plaatsen waardoor deze 
zorg op bereikbare afstand voor onze inwoners blijft.

 •  De dienstverlening regionaal wordt georganiseerd en 
kleinschalig wordt aangeboden. (Een organisatie op 
menselijke maat). Loketdiensten worden mobiel en 
kunnen bijvoorbeeld aan huis worden geleverd.

 •  Sociaal-culturele voorzieningen en sportvoorzieningen 
worden ingezet en gefaciliteerd als bindmiddel in de 
samenleving om de sociale cohesie te versterken. Dit zal 
minder in georganiseerd verband zijn en meer losse en 
nieuwe vormen gaan kennen.

   Centrale voorzieningen worden waar mogelijk 
geconcentreerd.
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Wonen 

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.

Dit houdt in dat:
 •  De combinatie stedelijk en landelijk milieu wordt 

benadrukt om zo de diversiteit en aantrekkelijkheid van 
de regio te verstevigen.

 •  Grotere concentraties van de woningbouw plaatsvinden 
op knooppunten met bovenlokale voorzieningen en 
werkgelegenheid.

 •  Voor het landelijke gebied wordt ingezet op kleinschalige 
uitbreidingen vooral om in de lokale behoefte te kunnen 
voorzien.

 •  Tevens wordt ingezet op het aanbieden van bijzondere 
woonmilieus passend bij het karakter van de regio, zoals 
bijvoorbeeld landelijk wonen in het hoge segment.

 •  Beleid op het gebied van wonen regionaal geformuleerd 
wordt.

Bestuur

In 2030 vereisen regionale thema’s en ambities een 
bundeling van bestuurskracht.

Dit houdt in dat:
 •  Beleid, uitvoering en financiering van de Visie 2030 

regionaal georganiseerd wordt.
 •  De te kiezen vorm voor deze organisatie van de 

bestuurskracht een heldere democratische legitimatie 
heeft.

 •  Gezamenlijk wordt opgetrokken in discussies op alle 
schaalniveaus.

 •  Het manifest met het regioscenario in samenwerking met 
bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en burgers 
wordt uitgewerkt aan de hand van een regionale agenda 
voor de toekomst.



8

Regioscenario
‘Open, voor elkaar’

1.  Uitgangspunten regioscenario
Met het congres van 10 oktober 2011 als inhoudelijke basis 
wordt in deze notitie een beeld gegeven van het gezamenlijk 
regioscenario voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wat 
de keuzes, die in dit scenario gemaakt worden, kunnen bete-
kenen voor de toekomst van het gebied wordt aangegeven aan 
de hand van een aantal trends en thema’s. 

Dit regioscenario is opgesteld op basis van de volgende uit-
gangspunten: 

1.   Onze kernwaarden, die de regio Alblasserwaard- 
Vijfheerenlanden haar eigen karakter geven, zijn: 

  −  Bijzondere kwaliteit van cultuurlandschap en historische 
steden

  −  Grote sociale cohesie
  −  Innovatiekracht van het bedrijfsleven
   We stellen de kernwaarden van onze regio centraal en 

benutten deze.
      
2.   Op het regiocongres van 10 oktober zijn 4 scenario’s 

gepresenteerd. Naar aanleiding van deze presentatie is in 
subgroepen verder gediscussieerd over de vier scena-
rio’s. Tijdens het congres bleek dat bij de deelnemers het 
meeste draagvlak bestond voor de scenario’s ‘Open en 
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Dynamisch’ en ‘Werken met elkaar’. Beide scenario’s gaan 
uit van het bieden van meer ruimte aan wonen en werken 
in de regio. Beide scenario’s zijn samengevoegd in het 
regioscenario ‘Open, voor elkaar’. In dit regioscenario is 
deze ruimte dan ook een belangrijk uitgangspunt. 

 

 

 

 

 

 

Positie regioscenario Open, voor elkaar in assenkruis scenario’s

3.   Een ander uitgangspunt voor het Regioscenario is de 
notie dat een scenario geen blauwdruk voor de toekomst 
is, maar een inhoudelijk kader aan de hand waarvan de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden in staat is om de 
uitdagingen die het heden en de toekomst biedt vanuit 
een duidelijke visie tegemoet te treden.  Door als regio te 
weten wat je wilt kun je voorkomen dat ontwikkelingen je  
“ overvallen ”, waardoor je er alleen nog ad hoc op kunt 
reageren.  

Door nu te bepalen wat je als regio wilt zijn, kun je op een 
gerichte manier met deze trends en ontwikkelingen om-
gaan zodat zij zoveel mogelijk aansluiten bij een gewenst 
toekomstbeeld voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
In een wereld die elk jaar complexer wordt is een kader 
voor het nemen van keuzes relevanter dan ooit. 

4.   De trends zijn geformuleerd in de Startnotitie 2030 van het 
Regiobureau. In dit regioscenario is per trend aangegeven 
hoe dit regioscenario Open, voor elkaar zich tot deze trend 
verhoudt. 

5.   Het regioscenario is het inhoudelijke kader, onze gemeen-
schappelijke visie voor het gewenste toekomstbeeld voor 
de Alblasserwaard Vijfheerenlanden. Dit kader dient er toe 
om keuzes te kunnen maken om te bepalen waar binnen 
de regio welke ontwikkelingen dienen plaats te vinden om 
zo te komen tot een versterking van de regio als geheel 
boven de lokale belangen uit. Samenwerking is meer dan 
de som der delen.

6.   Het regioscenario wordt in samenwerking met bedrijfsle-
ven, maatschappelijk middenveld en burgers uitgewerkt 
aan de hand van een regionale agenda voor de toekomst. 
Hierin komen de te maken keuzes aan de orde en worden 
beleidsdocumenten en besluiten voorbereid en doorgeleid 
naar de betrokken partijen. 

 

Behoud karakter stad 
en landschap

Vrije gemeenschap Hechteregemeenschap

Buitenplaats Rust en Karakter

Open en dynamisch Werken met elkaar

Meer ruimte voor 
wonen en werken

Open voor elkaar
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2.   Het Regioscenario Open, voor elkaar

“Open, voor elkaar” is een proactief scenario. De regio kiest 
voor een toekomst waarin ruimte wordt gegeven aan nieuwe 
dynamiek, zowel vanuit de eigen inwoners en bedrijven als 
vanuit datgene dat nieuwkomers de regio te bieden hebben.

Hierbij gaat het zowel om positieve impulsen op economisch 
en sociaal terrein als om vernieuwing en versterking van het 
voorzieningenniveau in de regio. Voor al deze impulsen is 
duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt.

Gemeenten, burgers en bedrijfsleven bundelen hun krachten. 
Gezamenlijk worden, op basis van de kracht, kennis en kunde 
die er binnen het gebied aanwezig is, de uitdagingen van de 
toekomst te lijf gegaan. Bedrijven die verankerd zijn in de regio 
worden gekoesterd, juist omdat zij het meeste binding hebben 
met de streek en met hun personeel. Hiernaast biedt de regio 
ook ruimte aan nieuwe inwoners, bedrijven en initiatieven.

In 2030 bestaat de regio uit een open middengebied en een 
duidelijke stedelijke zone. Het open middengebied bestaat uit 
Molenwaard, Giessenlanden en Zederik. De stedelijke zone be-
staat uit Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en Leerdam. In 
de stedelijke zone concentreren zich de grotere voorzieningen, 
de grotere bedrijvigheid en het zwaartepunt van de woning-
bouw. Ook is hier de meer intensievere recreatie te vinden. In 
het open middengebied ligt het accent op de agrarische sector, 
kleinschalige bedrijvigheid en recreatie en toerisme.

De regio staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een gro-

ter geheel. De regio is georiënteerd op de Drechtsteden. Het 
oosten is ook georiënteerd op Utrecht, 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. 
Beide kennen hun eigen positie binnen de Randstad, maar 
juist die verschillende oriëntaties, de combinatie open en 
stedelijk en de onderlinge verbondenheid geven de AV een 
eigen karakter: de bijzondere kwaliteit van cultuurlandschap 
en historische steden, de hoge sociale cohesie en de innovatie-
kracht van het bedrijfsleven.

Om de economie goed te laten functioneren,  concentreert 
deze zich met name langs de grote ontsluitingsassen. 
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Het platteland biedt plaats aan kleinschalige bedrijvigheid 
en de recreatieve en toeristische sector. De agrarische sector 
ruimte krijgt hier ruimte om zich te blijven ontplooien. De 
regio zet in op verbrede landbouw, waaronder natuurbeheer, 
zorgvoorzieningen en recreatief toeristische activiteiten. In het 
landelijk gebied heeft een verschuiving plaatsgevonden naar 
meer kleine (eenmans) bedrijfjes bijvoorbeeld in de innova-
tieve dienstverlening.

Beide delen zijn innig met elkaar verweven en versterken 
elkaar. De stedelijke zone biedt de (boven-lokale) voorzienin-
gen voor zowel het stedelijk deel zelf als voor het landelijk 
middengebied. Het landelijk gebied met het groen, de rust  en 
recreatiemogelijkheden vormt een essentieel onderdeel van 
de leefbaarheid van de totale regio, dus ook van de stedelijke 
zone. Bovendien biedt het middengebied ruimte voor lande-
lijke woon- en leefmilieus.
Leefbaarheid is in beide delen op eigen wijze een belangrijk 
thema. Kansen om deze te verbeteren in belang van zowel de 
hele regio als van de afzonderlijke kernen worden met beide 
handen aangegrepen. Telkens weer kijken we gezamenlijk 
naar de behoeften en mogelijkheden. Burgers zijn hierin in 
belangrijke mate zelf aan zet door de keuzes die zij maken. De 
overheid maakt kansen mogelijk.

De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bindt burgers en 
bedrijven door zichzelf als gunstig gelegen gebied in de Rand-
stad te positioneren met een hoge kwaliteit van leven voor alle 
bevolkingsgroepen.
De regio is aantrekkelijk voor zowel bedrijven, door de goede 
ontsluiting in alle richtingen van het land, als voor degenen die 

op zoek zijn naar meer landschappelijke vormen van wonen in 
de nabijheid van werk en voorzieningen. Deze zijn te vinden 
zowel in de regio als in de Randstad. Uniek is dat men, door de 
relatief korte afstand tot de Randstad, niet alleen gebruik kan 
maken van bedrijvigheid en voorzieningen op regionaal niveau 
maar ook van voorzieningen elders in de Randstad. Hiermee 
onderscheidt onze regio zich van andere meer landelijke 
regio’s in het land.

Ook in de drukke Randstad is de positie van onze regio uniek 
omdat veel steden en dorpen in de Randstad slechts wonen 
en werken aan de rand van het groene gebied bieden. In de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden woon je daarentegen mid-
den in het buitengebied.
Door ruimte te bieden aan wonen en werken kunnen jongeren 
die in het gebied willen blijven zowel voor zichzelf als voor het 
gebied nieuwe mogelijkheden creëren.
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Het open gebied krijgt en benut nieuwe impulsen. De land-
schappelijke kwaliteit wordt op waarde geschat en nieuwe 
ontwikkelingen krijgen vorm binnen de context van deze 
waarden. Ook komt er ruimte voor bijzondere vormen van 
landschappelijk wonen, waarbij landschap en bebouwing hand 
in hand gaan. In het open gebied is kortom meer mogelijk, 
maar verrommeling van het landschap behoort niet tot die 
mogelijkheden. De kwaliteit van het landschap is namelijk één 
van de kernwaarden en daarmee essentieel voor de leefbaar-
heid van de regio. Ook is die kwaliteit van essentieel belang 
om de recreatiepotenties goed te kunnen benutten.

Steden en dorpen in de regio bieden meer kleinschaligheid en 
landschappelijke kwaliteit dan grote steden in de Randstad. 
De combinatie tussen deze bebouwing en het karakteristieke 
veenweide gebied maakt dat de sector recreatie en toerisme 
in 2030 een belangrijke pijler is voor de regio. Hierbij biedt de 
regio zowel voor cultuurliefhebbers als voor landschaps- en 
natuurliefhebbers mogelijkheden. 

In sociaal opzicht hebben in Nederland traditionele en col-
lectieve waarden vaak plaatsgemaakt voor een meer pragma-
tische en individualistische kijk op het leven, zeker bij nieuwe 
generaties. Dit geldt ook voor de bevolking van de Alblasser-
waard-Vijfheerenlanden. In de jaren tussen nu en 2030 zal die 
ontwikkeling zich verder doorzetten. Deze trend wordt door 
de regio niet als een probleem ervaren, maar als een uitkomst 
van maatschappelijke processen. In plaats van de waarden 
van de meer op het eigen leven gerichte burgers te willen 
veranderen, gaat de regio op zoek naar nieuwe vormen van 
sociale cohesie ter aanvulling op bestaande maatschappelijke 

verbanden. Een vrijere gemeenschap is immers niet hetzelfde 
als een asociale of anonieme gemeenschap.
Deze nieuwe vormen van sociaal contact krijgen bijvoorbeeld 
vorm bij bewoners van dezelfde straat of bezoekers van 
dezelfde sportaccommodatie. Ook zijn online verbanden van 
belang voor het contact tussen burgers in de regio. Bestaande 
verenigingen en organisaties die in staat zijn relevant te blijven 
en hun draagvlak steeds weer weten te vernieuwen worden 
een wezenlijk onderdeel van de identiteit van de regio. Het is 
in buurten, steden en dorpen dan dus goed samen leven. Voor 
veel mensen is het dorp of de buurt waarin zij wonen vooral 
een rustpunt in hun hectische leven.

In 2030 zal er een innige samenwerking zijn tussen burgers, 
overheid en bedrijfsleven. De rol van de lokale overheid 
verschuift van een bepalende en uitvoerende partij in die van 
een speler in een regionaal netwerk. Een netwerk waarin haar 
rol bestaat uit het samen met burgers en bedrijven dingen 
voor elkaar krijgen. Dat is dus veel meer zorgen dat dan zorgen 
voor.
Door gezamenlijk in te zetten op het vinden van nieuwe rich-
tingen om de sociale samenhang in het gebied vorm te geven, 
de economie goed te laten functioneren en werkgelegenheid 
te creëren dan wel vast te houden blijft de regio een vitaal en 
dynamisch gebied.
Hierbij wordt steeds bekeken welke ontwikkelingen de regio 
versterken en waar deze binnen de regio een plaats kunnen 
krijgen. De belangen van de regio stijgen daarbij uit boven die 
van lokale gemeenschappen. Hierbij geldt dat samenwerking 
meer is dan de som der delen.
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 3. Uitwerking naar trends en onderwerpen

Wijziging van de bevolkingssamenstelling zowel kwantitatief 
als kwalitatief
De bevolkingsomvang binnen de regio Alblasserwaard Vijfhee-
renlanden gaat veranderen. Dit betekent niet dat de regio de-
zelfde ingrijpende problematiek op het gebied van grote krimp 
krijgt als perifeer gelegen regio’s als Limburg, Oost-Groningen 
en Zeeuws-Vlaanderen. Maar er zal wel geanticipeerd moeten 
worden op een andere bevolkingsomvang en een andere 
samenstelling hiervan. Rekening houden met de afnemende 
groei maar openstaan voor - en snel en dynamisch reageren 
op - kansen en veranderingen. 

Wat onze regio uniek maakt is onze strategische positie tussen 
de rest van de Randstad en Zuid en Oost Nederland. Onze 
inzet is deze ligging te verzilveren. Het zwaartepunt van de 
economische groei en de Nederlandse bevolking zal zich de 
komende decennia steeds sterker op de Randstad komen te 
liggen. De kansen die dit voor de regio biedt benutten wij door 
ons meer dan voorheen open te stellen voor inwoners die van 
oorspong van buiten de regio komen. 
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.

De woningvraag wordt met name bepaald door de huis-
houdensverdunning, een kwaliteitsvraag en vraag vanuit de 
natuurlijke aanwas van bewoners. Mensen van buiten de 
regio kiezen voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

omdat  het gebied voldoende aantrekkelijke en onderschei-
dende woningen en woonmilieus biedt. Nieuwkomers hebben 
doorgaans geen specifieke voorkeur voor één stad of dorp in 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, maar zoeken een woning 
en woonmilieu die aan hun wensen voldoet.
Hier zit onze kracht, omdat wij zowel een meer stedelijk milieu 
hebben als een landelijk milieu. Door stedelijk en landelijk 
milieu te benadrukken wordt de diversiteit en de aantrekkelijk-
heid van de regio verstevigd.

Grotere concentraties van de woningbouw zijn te vinden op 
knooppunten met bovenlokale voorzieningen en werkgelegen-
heid. Voor het landelijke gebied wordt ingezet op kleinschalige 
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lokale uitbreidingen van de kernen gericht op het voorzien 
in de lokale behoefte. Hiermee wordt het waardevolle en 
karakteristieke open landschap benadrukt en wordt invulling 
gegeven aan een goed woon- en leefklimaat binnen de kleine 
kernen.

Verder biedt de bijzondere kwaliteit van cultuurlandschap en 
historische steden binnen onze regio voldoende aanknopings-
punten voor het aanbieden van bijzondere woonmilieus, zoals 
bijvoorbeeld landelijk wonen in het hoge segment.

Ouderen willen in 2030 zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen in de omgeving waar men zelf voor kiest. De intra-
murale zorg is alleen voor degenen die intensieve verzorging 

nodig hebben. Met de woningbouw spelen we hierop in door 
vormen van wonen en zorg mogelijk te maken. Inzetten op 
innovatie betekent ook dat de regio het voortouw neemt in 
het ontwikkelen van nieuwe concepten voor wonen en leven. 
Meer comfort en meer ruimte voor de eigen voorkeuren zijn 
daarbij sleutelbegrippen. 

Dertigers, in de gezinsvormende fase, zijn een belangrijke 
groep om aan de regio te binden. Veel jongeren zullen na het 
middelbaar onderwijs – al dan niet tijdelijk – de regio verlaten, 
maar door deze groep van dertigers en eind twintigers kansen 
te bieden wordt een bijdrage geleverd aan een evenwichtige 
bevolkingsopbouw. 

Om een sterke, aantrekkelijke,  leefbare  regio te zijn wordt het 
beleid op het gebied van wonen regionaal geformuleerd. Op 
die manier benadrukken we het samengaan van het stedelijk 
en landelijk milieu en wordt de diversiteit en de aantrekkelijk-
heid van de regio verstevigd.
 
Wijziging economische structuur 
Nederland maakt een verdere transitie mee naar meer inter-
nationalisering, flexibilisering, schaalvergroting en accentver-
schuiving in de richting van een diensteneconomie 
De regio neemt deel aan en speelt in op de economische 
ontwikkelingen, mondiaal, nationaal en specifiek in de Zuid-
vleugel.

In 2030 is de regio een kenniscentrum van duurzaamheid en 
innovatie op terrein van de agrarische, toeristische en mari-
tieme sector.
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De (grote) bedrijvigheid concentreert zich langs de grote 
ontsluitingsassen, zowel op de noord-zuid as (A27) als op de 
oost-west as (Noord/Merwede, A15, Merwede Linge Lijn). De 
maritieme sector langs Noord/Merwede heeft zich heeft zich 
ten volle ontwikkeld, waarmee deze aansluiting heeft bij de 
economische ontwikkelingen Antwerpen - Rotterdam.
Bedrijven bundelen hun krachten bijvoorbeeld op het gebied 
van innovatie, kennis over (Europese) regelgeving en inko-
pen van diensten. Daarmee is de concurrentiekracht van het 
bedrijfsleven vergroot. Voor het bedrijfsleven zijn zowel de 
ontsluiting als de concentratie van wonen en bedrijvigheid van 
belang.

Het landelijk gebied heeft als onderdeel van het Groene Hart 
een duidelijke relatie met de Krimpenerwaard en andere 
Groene Hart regio’s. Met name voor de ontwikkeling van de 
economische betekenis van het toeristisch recreatieve sector 
is dit een belangrijke as.
In het landelijk gebied is plaats voor kleinschalige bedrijvigheid 
en de recreatieve en toeristische sector.
De agrarische sector krijgt ruimte om zich te blijven ont-
plooien. Ook zet de regio in op verbrede landbouw, waaronder 
natuurbeheer, zorgvoorzieningen en recreatief toeristische 
activiteiten.

Verder heeft er in het landelijk gebied een verschuiving plaats-
gevonden naar meer kleine (eenmans) bedrijfjes, die in een los 
verband met elkaar samenwerken, zowel binnen als buiten de 
regio; bijvoorbeeld in de (biologische) landbouw en in de (in-
novatieve) dienstverlening. Juist in het landelijk gebied zou er 
ruimte en kwaliteit zijn om deze te faciliteren. Deze vorm van 

bedrijvigheid is vanwege de kleinschaligheid goed te combine-
ren met het kwaliteiten van het landelijk gebied.

In 2030 is de informatietechnologie dusdanig vergevorderd, 
dat, willen we aansluiting houden bij de rest van de wereld, 
een goede digitale infrastructuur van essentieel belang is.  
Samenwerking tussen (lokale) bedrijven onderling en tussen 
bedrijven en het maatschappelijk middenveld, scholen en 
overheid is onderdeel van een gezond economisch klimaat en 
draagt bij aan innovatieve kracht van de regio, maar ook aan 
de leefbaarheid. 

De regio speelt in op wijzigingen in de economische structuur. 
Als recreatie aan belang wint, kan dit betekenen dat econo-
mische ontwikkelingen die afbreuk doen aan de recreatieve 
kwaliteit van de regio (zoals bijvoorbeeld grootschalige distri-
butiecentra) op een andere manier wordt overwogen.
Een goede bereikbaarheid, zowel fysiek via rivier, spoor en 
weg als digitaal is essentieel. We zetten in op de verbetering 
van de bereikbaarheid van de regio doormiddel van een sterke 
gezamenlijke aanpak.
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Via verbreding van de A15 en A27 worden de randen van de 
regio ontsloten waarna een fijnmaziger netwerk onze regio 
verder ontsluit. Doordat ook het onderliggend wegennetwerk 
van congestieproblemen is ontdaan is de bereikbaarheid 
gewaarborgd.
De frequentie van de Merwede Linge Lijn en de aansluiting op 
de intercitystations Dordrecht en Geldermalsen is eenduidig 
en optimaal. Dit is voor de ontsluiting van de gehele regio van 
belang omdat het onderliggend OV netwerk van de bussen 
hieraan is opgehangen.

Wederzijdse relatie tussen stad en platteland
Binnen onze regio bestaat een grote samenhang tussen de 
stedelijke zone en het landelijk gebied. Door in beide gebieden 
uit te gaan van het versterken van het eigen karakter verster-
ken zij elkaar en hebben we een regio waar het goed wonen 
en werken is. Door sommige voorzieningen te concentreren op 
strategische plaatsen versterken we het hele gebied en zorgen 
we ervoor dat deze voorzieningen voor alle inwoners bereik-
baar blijven. Bovendien wordt zo de kracht van het landelijk 
gebied, namelijk het open landelijke karakter, gespaard. Hier-
door blijft dit gebied gewild voor rust en ruimte zoekers, zowel 
in de recreatieve sfeer, als in de woonsfeer. 
De innige relatie tussen de twee gebieden loopt door alle 
onderwerpen en beleidsvelden heen. We zetten in op het 
versterken van de regio als geheel, boven het deelbelang, ui-
teraard wel met oog voor deze deelbelangen. Wat goed is voor 
de regio is ook goed voor de afzonderlijke kernen. Gemeenten 
zullen in overleg afwegingen maken ten behoeve van de regio; 
op diverse beleidsgebieden zal sprake zijn van gezamenlijk en 
regionaal beleid.

Recreatie en toerisme
Gelegen aan de Zuidrand van het Groene Hart, in het midden 
van de drukke Randstad, biedt het veenweidegebied van de 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, het oude cultuurlandschap 
met grote natuur en landschapswaarden, een uniek gebied 
om te recreëren. In 2030 benut de regio deze ligging en de 
hoge landschappelijke waarden ten behoeve van recreatie en 
toerisme; de regio is van betekenis in deze sector! 

In het westen hebben we Kinderdijk. In het oosten de vesting-
driehoek en de glasstad. De regio biedt hiermee zowel voor 
meer cultuurgeoriënteerde recreanten als voor de natuurzoe-
kers een plek.
Deze iconen zijn de “poorten naar de regio” van waaruit de 
recreanten de regio intrekken. Intensieve samenwerking 
binnen de regio is essentieel om het hele gebied toeristisch/
recreatief aantrekkelijk te laten zijn en een economische spin 
off te realiseren.
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Doordat de regionale toeristische knooppunten en iconen met 
elkaar zijn verbonden worden toeristen/recreanten verleid het 
hele gebied te bezoeken.
Om dit te bereiken hebben we op het gebied van recreatie en 
toerisme regionaal geformuleerd beleid en uitvoering.

Het  grootste aandeel van de recreanten en toeristen komt 
uit de binnenlandse markt, met name gezinnen en 55-plus-
sers, die een tot enkele dagen in de regio doorbrengen. We 
richten ons dan ook vooral op deze doelgroepen. Biologische 
landbouw, extensieve recreatie, wandelen en wielrennen door 
het gebied, de wellnesstrend en de profilering van de steden 
bieden hiervoor kansen. 
Verder is er ingezet op een combinatie van wateropvang en 
recreatiemogelijkheden. 

Ook van de buitenlandse bezoekersstroom is groei te ver-
wachten. Steeds meer komen de buitenlandse toeristen op 
individuele basis, dus niet met groepsreizen. Deze doelgroep 
is flexibel in hun planning en daarmee te verleiden tot een 

bezoek aan de rest van de regio. Met Kinderdijk heeft de regio 
goud in handen om deze groep aan zich te binden. 

Een professionele gebiedsmarketing van Alblasserwaard-Vijf-
heerenlanden zorgt ervoor dat meer en meer recreanten en 
toeristen de regio met haar aanbod weten te vinden en dat de 
spin off van deze toeristenstroom naar de rest van het gebied 
vergroot wordt. 
De professionele gebiedsmarketing richt zich op het profileren 
van de regio en het versterken van de iconen.

Voorzieningen
Belangrijk doel van het aantrekken van meer bedrijvigheid, 
bezoekers en bewoners zoals ‘Open, voor elkaar’ voor ogen 
staat is het leveren van een bijdrage aan het op peil houden 
van het voorzieningenniveau in de regio. Als gesproken wordt 
over voorzieningen bedoelen we winkels, horeca en dienstver-
leners, maar ook niet-commerciële voorzieningen als zorg-
voorzieningen. De leefbaarheid in kernen is vooral afhankelijk 
van wijze waarop bewoners met elkaar samenleven, maar het 
voorzieningenniveau levert wel een belangrijke bijdrage.
Het betekent overigens niet,  dat overal elke winkel open zal 
blijven. Integendeel, trends als de opvolgingsproblematiek 
bij ondernemers, schaalvergroting (steeds meer wordt bij 
supermarkten gekocht) en de toename van kopen via internet 
betekenen dat veel winkels de komende jaren de deuren zul-
len sluiten.  Voor winkelvoorzieningen zien we bovendien de 
trend dat we steeds meer onze boodschappen doen daar waar 
we werken. 
Veel ondernemers zullen van niet-Nederlandse afkomst zijn, 
aangezien een aantal groepen Nieuwe Nederlanders zich 
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onderscheidt door het sterk aanwezige ondernemerschap. 
Dit draagt in Leerdam en Gorinchem bij aan het behoud van 
levendige binnensteden.

Bij de niet-commerciële voorzieningen zullen zorgvoorzienin-
gen een nog sterkere positie innemen. Huisartsen, apothekers 
en specialisten als fysiotherapeuten en psychologen gaan 
steeds intensiever samenwerken. Het draagvlak voor buurthui-
zen neemt af, (sport-)verenigingen, horeca en online netwer-
ken nemen de functie als ontmoetingsplaats van het buurt- of 
dorpshuis over. 
De basis van de niet-commerciële voorzieningen concentreert 
zich op strategische plaatsen waardoor  het mogelijk is om van 
daaruit heel de regio te blijven bedienen. 
De dienstverlening wordt regionaal georganiseerd en klein-
schalig aangeboden. 

Onderwijs
Gemeenten, onderwijs en andere maatschappelijke organisaties 

hebben in 2030 goed ingespeeld op de steeds veranderende sa-
menleving. Er is een netwerk van meerdere voorzieningen zoals  
bijvoorbeeld kinderopvang, welzijnsinstellingen, peuterspeelza-
len, bibliotheken en instellingen voor sport en cultuur. Kinderen 
kunnen zich hierdoor op allerlei manieren ontwikkelen. Het 
aanbod van de brede school is aangepast, aan de behoeften van 
leerlingen, ouders en de buurt waarin de school staat.  Dit geldt 
zowel voor basisscholen als middelbare scholen. Ook worden de 
klaslokalen buiten schooltijd  voor andere doeleinden gebruikt, 
bijvoorbeeld in de avonduren. Ook zijn scholen een geschikte 
locatie om te “werken voor elkaar”.
Basisonderwijs/speciaal onderwijs in de vorm van brede scholen 
blijft waar mogelijk in de kernen of wordt gelokaliseerd zo dicht 
mogelijk bij de inwoners, op strategische en goed te bereiken 
locaties.
Inzet hierbij is om het basisonderwijs in de kernen te houden. 
Dit is echter niet altijd mogelijk omdat door de wijziging van 
de bevolkingssamenstelling het aantal kinderen daalt. Binnen 
de regio willen overheid en onderwijs gezamenlijk afspraken 
maken over de huisvesting van het onderwijs. Op strategische 
en goed te bereiken locaties. Om het onderwijs naar keuze voor 
iedereen bereikbaar te houden.
Het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs heeft massa 
nodig en is geconcentreerd in de stedelijke rand. 
In de verstedelijkte zone wordt ruimte voor opleidingsmogelijk-
heden geboden zowel op middelbaar als op HBO niveau in de 
technische sector. Dit door aan te sluiten bij technische MBO/
HBO instellingen en bijvoorbeeld stageplaatsten danwel leer-
werkplekken te bieden. Hierdoor komt een kruisbestuiving tot 
stand tussen bedrijfsleven en scholen waarvan beiden profijt 
hebben. 
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Voor het voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs is samen-
werking van bedrijven, scholen en jongeren van groot belang. 
Deze samenwerking maakt het mogelijk om vanuit school 
werkgerelateerde ervaring op te doen. Zo wordt ingezet op een 
goede koppeling tussen bedrijfsleven en opleiding. Dit is zowel 
voor de scholen als voor het bedrijfsleven van belang.
Door een meer innige samenwerking tussen bedrijfsleven en 
scholen (ook van buiten de regio) ontstaat er een win-win situ-
atie; het bedrijfsleven kan aan voldoende personeel en mensen 
komen aan een baan.

Zorg en welzijn
Zorg en welzijn zijn bij uitstek velden waar nauw wordt samen-
gewerkt tussen overheid, maatschappelijke instellingen en 
burgers. 
Uitgangspunt is de leefbaarheid in de vele van elkaar verschil-
lende kernen, klein en groot. Voor de zorg betekent dit echter 
niet dat alles in alle kernen aangeboden wordt.
De intramurale zorg is voor een beperkte groep patiënten. 
Het overgrote deel van de zorg wordt aan huis geleverd. De 
intramuralezorg is meer en meer alleen voor mensen met een 
intensieve specialistische zorgvraag. Dit houdt een vergroting 
van de dure, intensieve, specialistische zorg is. Er is uitdruk-
kelijk voor gekozen om ook deze in onze regio te leveren. 
Hiervoor is het nodig niet te veel te versnipperen maar juist te 
concentreren. De intramurale (specialistische) zorg concen-
treert zich dan ook op strategische plaatsen waardoor deze 
zorg op bereikbare afstand voor onze inwoners blijft. 

Zorgconsumenten hebben steeds minder behoefte aan een 
afhankelijkheidsrelatie met de zorgverlener (bijvoorbeeld een 

thuiszorgorganisatie) en zijn steeds meer in staat om binnen 
een netwerk van zorgverleners hun zorg te organiseren. Zij 
organiseren de zorg zo, dat deze aansluit op hun behoeften. 
Dat wil zeggen: de benodigde zorg geleverd op het door hen 
gewenste tijdstip en op de door hen gewenste plaats. Dit zal 
voor steeds meer ouderen mogelijk zijn. Om dat te faciliteren 
werken zorgorganisaties als overheid en corporaties nauw 
samen.
De wens is steeds meer om verzorging aan huis te krijgen en 
te bieden. Inzetten op innovatie betekent, dat de regio het 
voortouw neemt in het ontwikkelen van nieuwe concepten 
voor wonen en leven voor hen die dat nodig hebben. Meer 
comfort en meer ruimte voor de eigen voorkeuren zijn daarbij 
sleutelbegrippen. 
Aan de andere kant zijn netwerken van zorgverleners ook van 
groot belang voor degenen die minder zelfredzaam zijn en 
zorg nodig hebben. Indien zorgverleners meer samen werken 
(ook met familieleden en maatschappelijke organisaties zoals 
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corporaties) wordt voorkomen dat mensen tussen de wal en 
het schip belanden. 
Mantelzorgers, familieleden en buren zijn hierin een zeer 
belangrijke factor. Zij hebben een groot deel van de meer een-
voudige zorg over genomen. Gezien de trend dat de bevolking 
afneemt en vergrijst staat dit echter onder druk. Met het oog 
op de toekomst zet de regio ook in op innovatie en nieuwe 
concepten voor wonen en leven.
In veel kernen, zeker in de kleinere, is de informele zorgstruc-
tuur de drager van de sociale cohesie. 

De dienstverlening is regionaal georganiseerd en wordt 
kleinschalig aangeboden. (Een organisatie op menselijke 
maat). Door het regionaal organiseren van dienstverlening 
kunnen schaalvoordelen worden behaald als kwaliteitswinst 
en efficiencywinst. Om te voorkomen dat hierdoor het contact 
met de mensen die van de voorzieningen gebruik maken te 
veel op afstand ligt, is de aanbodkant op maat georganiseerd. 
Bijvoorbeeld door mobiele loketdiensten die aan huis worden 
geleverd. 
Welzijn is in 2030 van wezenlijk belang en een verantwoorde-
lijkheid van ons allen (familie, buren enz.). Je lekker voelen en 
gezond blijven zijn niet alleen voor ouderen van belang, maar 
voor iedereen. Zorg en genieten komen steeds meer in elkaars 
verlengde te liggen. 
Sociaal culturele voorzieningen en sportvoorzieningen worden 
ingezet en gefaciliteerd als bindmiddel in de samenleving om 
de sociale cohesie te versterken. Dit zal steeds minder in ge-
organiseerd verband zijn, maar meer losse en nieuwe vormen 
gaan kennen. 
Centrale voorzieningen worden waar mogelijk geconcentreerd.

Welzijn heeft een meer recreatieve invulling gekregen in de 
vorm van wellness. De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
heeft als groen en historisch gebied bij uitstek de kansen om 
onthaasten, gezond leven en recreatieve voorzieningen met 
elkaar te verknopen. Dit biedt uiteraard ook economische 
kansen. 

Globalisering 
Dit scenario plaatst de regio duidelijk in een breder perspectief 
van Randstad, Nederland en Europa. Dit perspectief doet daar-
mee recht aan de toenemende verwevenheid van de regio 
met omliggende regio’s en met de rest van de wereld, een 
trend die zich de komende decennia nog sterker zal doorzet-
ten. 
De regio staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van een 
groter geheel. Het open middengebied is de zuidelijke kant 
van het Groen Hart. De stedelijke zone is een uitloper van de 
zuidvleugel. Hiermee wordt aangehaakt bij de economische 
ontwikkelingen in de Drechtsteden en Rotterdam. Voor de 
maritieme sector is de aansluiting bij de as Antwerpen - Rot-
terdam essentieel en in het oostelijk deel is aangesloten op de 
economische as Breda - Utrecht langs de A27.

De regio is zich bewust van haar eigen sterke punten. Daarom 
kan zij profiteren van de kansen die globalisering biedt.
Doordat we in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden als één 
regio optrekken en gezamenlijk staan voor een dynamische 
regio staan we sterker in de wereld om ons heen. We zijn een 
volwaardige partner voor andere partijen. 

Door de globalisering is niet alleen de ligging en aansluiting bij 
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de omgeving van groot belang maar ook de relatie met de rest 
van de wereld. Bedrijven worden steeds internationaler en 
produceren in en voor de hele wereld. Bedrijven in onze regio 
worden gefaciliteerd,  bijvoorbeeld d.m.v. snelle verbindingen 
op de digitale snelweg. Dit is ook essentieel voor de facilitering 
van ZZP’ers, waar met name in het binnengebied op wordt 
ingezet. 

Maar globalisering houdt ook in dat we het mogelijk  maken 
voor inwoners om aan deze mondiale wereld mee te doen. 
Zowel in de vorm van  een digitale infrastructuur als het fysiek 
ontsluiten van het gebied, waardoor inwoners in staat zijn 
vanuit onze regio deel te nemen aan grotere structuren. 

Een open blik naar buiten betekent allerminst dat we als regio 
klakkeloos achter de globalisering aan lopen en daarmee ons 
eigen karakter verliezen. Juist niet. Samenwerking met en 
leren van onze omgeving en het buitenland is, in combinatie 
met specialisatie op die branches waar de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden sterk in is, een winnende combinatie. 

Individualisering 
De groep burgers met meer individualistische waarden neemt 
de komende jaren in omvang toe, zowel onder jongeren die 
geboren en getogen zijn in de regio als onder nieuwkomers. 
Weliswaar wel degelijk gericht op contact met anderen, is voor 
hen de eigen buurt of dorp slechts één van de mogelijkheden 
die het leven biedt om contacten met anderen te leggen.

Individualisering zien wij als een proces dat de uitkomst is 
van de manier waarop het merendeel van de Nederlandse 

bevolking haar leven wil inrichten. Het is een gegeven, zonder 
dat hier een positief of negatief waardeoordeel aan wordt 
verbonden. Het is de kunst voor overheden en verenigingen 
hiermee om te gaan. 

Sociaal culturele voorzieningen en sportvoorzieningen worden 
ingezet en gefaciliteerd als bindmiddel in de samenleving 
waardoor de sociale cohesie wordt versterkt. Dit zal steeds 
minder in traditioneel georganiseerd verband zijn en zal steeds 
meer losse en nieuwe vormen gaan kennen. 
Verenigingen en buurtwerk hebben al in 2012 te maken met 
het toenemend individualisme onder de bevolking. Aan de ene 
kant doordat mensen zich minder makkelijk committeren aan 
(vrijwilligerswerk voor) een bepaalde vereniging, maar ook 
omdat het politieke draagvlak voor het in stand houden vanuit 
publieke middelen van het verenigingsleven en het welzijns-
werk afneemt. 
Het is dan ook van groot belang dat we continu inspelen op 
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ontwikkelingen en daarop reageren met nieuwe vormen van 
participatie om zo een bijdrage te leveren aan de sociale 
cohesie.

Die verenigingen die overleven zijn of gebaseerd op sterk 
gedeelde waarden van hun leden of op een duidelijk voordeel 
dat zij hun leden bieden. Zo zullen de (protestantse) kerkge-
nootschappen ook in 2030 een belangrijke plaats innemen. Dit 
zal ook gelden voor de islamitische religieuze gemeenschap.
Een heel ander type verband zijn sportverenigingen: zij zullen 
alleen overleven als zij duidelijk maken aan hun leden dat 
zonder meer investeringen in tijd en geld van die leden er niet 
meer gesport kan worden. Niet alle verenigingen zullen hier in 
slagen, maar die verenigingen met een blik naar buiten en de 
wil om te vernieuwen zullen wel zelfredzaam genoeg blijken te 
zijn; zij krijgen een steeds grotere rol in de samenleving. 

Klimaatverandering en schaarste 
Economie en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Een gezonde en mooie leefomgeving zijn, naast 
voorzieningen en voldoende werkgelegenheid, belangrijke 
vestigingsvoorwaarden. De rol van technologische innovaties 
bij het stimuleren van duurzaamheid neemt toe. Maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is trending, niet alleen vanuit 
idealisme, maar ook vanuit economische overwegingen. De 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil een duurzame re-
gio zijn, waar ook volgende generaties prettig kunnen wonen, 
werken en recreëren. Een regio met een open blik naar buiten 
en tegelijkertijd oog voor milieu en duurzaamheid. 
Dit doen we door de ‘bio-based’ economie zoveel mogelijk 
te stimuleren. Zo koppelen we economische dynamiek aan 

ecologische en sociale duurzaamheid. En zo werken we aan 
een duurzame regio, voor elkaar en met elkaar. 
In 2030 is de regio een kenniscentrum van duurzaamheid en 
innovatie op met name het terrein van de agrarische, toeristi-
sche en maritieme sector. 
Ook binnen het recreatie toerisme stimuleren we het duur-
zaam ondernemen. De markt voor duurzame en streekgebon-
den recreatie neemt toe en benutten wij. 

Een van de gevolgen van klimaatsverandering is extremer 
weer; het geeft o.a. pieken in neerslaghoeveelheden. Dit is van 
invloed op de veiligheid. 
De Alblasserwaard Vijfheerenlanden is een gebied waarin 
recreatie en wateropvang uit de rivieren hand in hand gaan. 
Daar waar we permanente wateropvang creëren is de combi-
natie met recreatie gevonden. Op deze manier is er een win - 
win situatie voor beide functies. 
Daar waar we tijdelijke opvang creëren maken we de combina-
tie met agrarisch gebruik. 
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De veranderende rol van de overheid 
De rol van de overheid verandert door een andere opvatting 
van wat de overheid voor taken op zich moet nemen. In 2030 
doet  de samenleving een groter beroep op de zelfredzaam-
heid van burgers. Zij moeten meer voor zichzelf en voor elkaar 
zorgen. 
De lokale overheid zorgt dat niemand tussen de mazen van het 
sociale vangnet valt en bepaalt de globale randvoorwaarden. 

Bestuurders en ambtenaren zijn meer en meer netwerkers die 
actief de samenwerking aangaan met burgers, maatschappelij-
ke organisaties en bedrijven, op een gelijkwaardige manier. De 
gemeentelijke overheid gaat niet meer zelfstandig zorgen voor 
allerlei zaken, maar gaat samen met haar partners zorgen dat 
deze gerealiseerd worden. Deze samenwerking vindt op alle 
beleidsterreinen plaats. Gezamenlijk met de maatschappelijke 
partners worden doelen gerealiseerd.
De gemeente bepaalt niet (meer) alles, en men kan ook niet 
verwachten dat zij overal voor zal zorgen. 

Schaalvergroting in beheer, dienstverlening en strategische 
vraagstukken 
Voor een regio die zijn blik naar buiten richt en zich als één 
geheel wil presenteren is een meer gezamenlijke sturing een 
even logische als noodzakelijke ontwikkeling. Schaalvergroting 
kent diverse vormen (een vorm is de fusie van Graafstroom, 
Nieuw-Lekkerland en Liesveld). Het gaat bij schaalvergroting 
vooral om een eenduidige, inhoudelijke, beleidsmatige sturing, 
De directe dienstverlening aan de burgers is in 2030 zo lokaal 
mogelijk

Eenduidige sturing komt ook voort uit de toenemende verwe-
venheid tussen stad en platteland in de regio. Deze functione-
ren in 2030 meer dan nu als een eenheid.
 

 4.  De Regiovisie een cyclisch proces

De regiovisie is een inhoudelijk kader aan de hand waarvan 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de uitdagingen die het 
heden en de toekomst bieden aangaat door deze met een 
duidelijke visie tegemoet te treden. 

Om ervoor te zorgen dat de visie actueel blijft en een leidraad 
vormt voor de toekomst houden wij deze gezamenlijk eens in 
de paar jaar tegen het licht. Dit betekent, dat er in de loop der 
tijd wederom gekeken zal moeten worden naar de visie en ons 
beeld van de trends, de vraagstukken en de manier waarop wij 
hier als regio  mee om willen gaan.
Een dynamisch proces dus, waarbij we gezamenlijk naar de 
toekomst blijven kijken en indien nodig onze koers bij stellen.

Het regioscenario wordt de komende periode via een regiona-
le agenda voor de toekomst uitgewerkt in beleidsdocumenten.
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