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Grenzeloos Samenwerken 
Verslag Regioconferentie 23 november 2016, De Til Giessenburg 

 
Datum verslag: 7 december 2016  

 
Opening   
Na een welkomstwoord door de voorzitter van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV), 
Govert Veldhuijzen, was het woord aan Dirk van der Borg, bestuurlijk trekker van Grenzeloos 
Samenwerken. In zijn inleiding bracht hij naar voren dat er in de regio AV en daarbuiten nieuwe allianties 
ontstaan om vanuit gezamenlijke belangen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. “En dat is 
precies de bedoeling van grenzeloos samenwerken”, aldus Dirk van der Borg. Als voorbeelden van 
nieuwe allianties die ontstaan op basis van inhoud, noemde hij de samenwerking in dijkring 16 als het 
gaat om het Deltaprogramma. Het gezamenlijke belang van versterken of verhogen van dijken en de 
economische meekoppel kansen worden hier onderkend en krachtig ten uitvoer gebracht. Een ander 
voorbeeld zijn de herstelwerkzaamheden aan de Merwedebrug. Ook een vorm van grenzeloos 
samenwerken vanuit de urgentie en een goede aanleiding om de bereikbaarheid van de regio hoger op 
de nationale agenda te krijgen. Ook de toekomst van de maritieme sector en de maakindustrie vraagt 
om gezamenlijke actie door de Drechtsteden en de regio AV, samen met Werkendam en de 
arbeidsmarktregio's.  
 
   In zijn inleiding stelde Dirk van der Borg ook het moeizame functioneren van 
   de huidige portefeuille-overleggen aan de orde. “We weten inmiddels dat oude 
   vaste overlegstructuren niet meer aansluiten bij de verschillende schaalniveaus 
   van opgaven waar we voor staan en bij de allianties die nodig zijn om opgaven 
   aan te pakken en ontwikkelingskansen te realiseren. Je moet niet draaien aan 
   knoppen van apparaten, die het toch niet meer doen.” Daarbij merkte hij op dat 
   het naast elkaar laten functioneren van het huidige overlegmodel en de  
   leertuinen doorbroken moet worden. Zijn toekomstperspectief is het inrichten 
van bestuurlijk-maatschappelijke tafels per vraagstuk. Tafels zoals die functioneren voor het 
Deltaprogramma en de landschapstafel van de gebiedscoalitie. “Dat is de toekomst van deze regio, met 
bestuurders en medewerkers die trekkerskwaliteiten hebben. Die weer schwung in de regio brengen, 
zoals de schwung die nu in de leertuinen is ontstaan.” 
 
Dirk van der Borg sloot zijn inleiding af met de uitnodiging aan de deelnemers om grenzeloos samen te 
werken, om antwoorden te vinden voor de vragen waar we voor staan, en zo het verschil te maken. 
“We kunnen het, maar het vergt wel doorpakken. Daar is leiderschap voor nodig, en het besef van 
gezamenlijke belangen.” 
 
Deelsessies leertuinen 
In deelsessies over de vier leertuinen: ‘Participatie’, ‘Triple-A’, ‘Maritieme economie’ en ‘Agrarische 
economie’ reikten de deelnemers vervolgens hun input aan over de inhoudelijk opgaven waarmee de 
leertuinen verder aan de slag gaan. De uitkomsten van deze deelsessies zijn in het vervolg van dit 
verslag weergegeven.  
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Grenzeloos samenwerken aan participatie 

 
 

Conclusie uit deelsessies Leertuin Participatie: 
Wat je vasthoudt verandert niet. Dus we moeten loslaten en nieuwe allianties aangaan om op een 
andere wijze de opgaven aan te gaan pakken. Experimenteerruimte is noodzakelijk! 
 
Ontwikkelingen 
In de regio’s Lekstroom en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is sprake van een heroriëntatie op het 
gebied van arbeidsparticipatie. Deels als gevolg van de ontwikkelingen in het sociaal domein, deels ook 
als gevolg van nieuwe bestuurlijke samenwerkingsplannen. Samen met bestuurders en de 
uitvoeringsorganisaties Avres, WIL en Pauw-bedrijven is gekeken naar de veranderende participatie-
opgaven van gemeenten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
 
Er liggen nieuwe opgaven en verantwoordelijkheden. Gemeenten zullen zich de vraag stellen hoe zij hu 
visie in beleid vertalen, dit willen uitvoeren en – eventueel – in welke samenwerkingsvormen. Bestaande 
samenwerking zal – indien door de gemeenten gewenst – zich hierop aanpassen. Wat hebben 
betrokkenen nodig om de toegenomen verantwoordelijkheid te kunnen waarmaken? In de leertuin 
Participatie kwam deze vraag langs drie invalshoeken aan de orde: de burgers, de managers en de 
bestuurders. 
 
Ontwikkelingen sociaal domein: 

 Veranderingen in de opgave participatie: 
doelgroep bijstand, WSW en groot deel 
Wajong is samengevoegd in de 
Participatiewet en verantwoordelijkheid 
gemeenten. Daarnaast is er de 
doelstelling om tot 2026 in Nederland 
125.000 mensen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. 
Hiervoor is ondertussen een 
‘doelgroepsregister’ aangelegd. Per 
arbeidsmarktregio is een doorvertaling 
gemaakt naar die 125.000 voor de 
komende jaren. 

 
 

 Uitdaging: beleidsmatige en budgettaire koppelingen maken vanuit de Jeugdwet, WMO en 
Participatiewet: inzet sociale teams, samenwerking met de lokale welzijnsinstelling, inzet voor de 
bovenkant van de arbeidsmatige dagbesteding en beschut werken van de WSW te combineren of 
andere koppelingen te leggen. 
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 De harde werkelijkheid is dat niet voor iedereen een betaalde baan beschikbaar is in de regio’s. 
Aan participeren zal dan ook op andere wijzen invulling gegeven moeten worden dan alleen op 
korte termijn uitstroom naar regulier werk. Kan dat door ook andere vormen zoals dagbesteding en 
vrijwilligerswerk meer te waarderen als bijdrage aan onze maatschappij? Kan daarbij ook lokaal 
maatwerk ontstaan (en dus ook lokale verschillen)? Dat vraagt om ‘lokale aanhechting’ om 
participatie te versterken zoals aansluiting bij lokale sociale teams, schulddienstverlening en 
maatschappelijke begeleiding. 

 
Ontwikkelingen in bestuurlijke samenwerking: 

 Alblasserwaard-Vijfherenlanden:  
– Fusie van de gemeenten Zederik, Vianen en Leerdam tot gemeente Vijfheerenlanden. 
– Uittreding gemeente Hardinxveld-Giessendam uit AV-regio, de arbeidsmarktregio AV en 

GR Avres en toetreding tot Drechtstreden. 
– Fusie van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden. 
– Gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen gaan fuseren. Lingewaal maakt nu deel 

uit van de GR Avres en de arbeidsmarktregio AV. Wat zal de oriëntatie zijn van de nieuwe 
gemeente? 

 Regio Lekstroom:  
– Houten en Wijk bij Duurstede bezien samenwerking gemeentelijke organisaties. 
– Deelnemende gemeenten van de GR PAUW: voorgenomen besluit om de GR in de huidige 

vorm te stoppen en de taken en het personeel die daar op termijn mee vrij vallen te beleggen 
in een andere vorm die “participatie proof” zal moeten zijn.  

 
Woensdag 9 november is er een zeer constructieve bijeenkomst geweest met de bestuurders uit de 
regio U10 en de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden op het gebied van Participatie. Hier is vanuit de 
inhoud van de opgave gekeken naar de centrale vraag: Hoe zien we de toekomst van de participatie, 
wat zouden we hierin willen bereiken en wat is hier dan voor nodig? Dit steeds vanuit een drietal 
invalshoeken te weten: de burger, het management en het openbaar bestuur. Steeds met de centrale 
vraag hoe zou je vanuit dit perspectief de toekomst (over 5 jaar) willen zien en wat is daarvoor nodig. 
Er bleek een hoge mate van gedeeld toekomstbeeld te zijn. De eerste gedachten die hieruit naar voren 
kwamen zijn op 23 november gedeeld aan de hand van stellingen en discussie. 
 
Stelling 1 Niet voor iedereen is betaald werk 
beschikbaar. Is vrijwilligerswerk met bewezen 
maatschappelijk nut ook een acceptabele 
vorm van meedoen?  
Er blijkt dat er niet voor iedere werkzoekende 
binnen de doelgroep een betaalde baan te vinden 
is (Regio AV verhouding 1:9 en regio Lekstroom 
1:10).  
Ook is de doelgroep zeer divers. Niet voor alle 
mensen is betaald werk een goede en reële 
oplossing. Gaan we inzetten op het toch naar een 
betaalde baan helpen van deze mensen of is het 
mee doen breder en in ook vrijwilligerswerk een 
vorm van participatie?  

Veruit het overgrote deel van de aanwezigen is van mening dat vrijwilligerswerk ook een vorm van 
participatie is en een redelijk alternatief is als betaald werk niet lukt. Door degenen die het niet eens 
zijn met de stelling wordt gesteld dat betaald werk de inzet moet zijn/blijven.  
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Vraag 2: De aanpak van de opgave verhoudt 
zich niet met bestuurlijke grenzen.  
We moeten op zoek naar nieuwe vormen van 
grenzeloos samenwerken. 
Bestuurlijke grenzen, zowel tussen gemeenten 
als tussen instanties zijn op dit moment vaak 
leidend voor de aanpak van de opgave. Dat doet 
onvoldoende recht aan de soms praktische 
afstand tot de meest geschikte arbeidsmarkt; 
organiseer de aanpak zo dicht mogelijk bij de 
mensen en pas de schaalgrootte daar op aan. 
Ook moet de samenwerking tussen 
arbeidsmarktregio’s versterkt worden,   

bestuurlijke grenzen mogen niet belemmerd werken. 
In beide sessies tijdens de conferentie bleek nagenoeg iedereen het eens te zijn met deze stelling. 
 
 
Vraag 3: Als overheid moeten we leren 
loslaten om onze partners de ruimte te geven 
voor ondernemerschap en gedeeld 
eigenaarschap. Loslaten betekent een 
regierol op de outcome i.p.v. ons bezig 
houden met de bedrijfsvoering. 
Deze stelling gaat in op de rol van de overheid 
en de verhouding naar de andere partijen. Niet 
alleen de overheid of alleen de partners zijn 
eigenaar van het probleem, maar gezamenlijk. 
Ieder met zijn of haar eigenstandige 
verantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de diverse 
partijen ook in staat moeten worden gesteld 
deze verantwoordelijkheid goed op te pakken.  
Voor de overheid betekent dit dat zij de uitvoering meer aan de andere partijen moet overlaten en 
duidelijk de regie moet pakken door te sturen op de outcome. Circa75% van de aanwezigen is het 
hiermee eens. 10% is neutraal en 15% is het er niet mee eens (controle op de partner is nodig om grip 
te kunnen houden als bestuur). 
 
 
Vraag 4: Grenzeloos samenwerken 
vraagt ruimte om te vernieuwen. De 
vernieuwing moet komen van onze 
partners. We geven ze daarvoor 
experimenteerruimte en tijd (vanuit het 
principe van waarderend vernieuwen).  
Alle aanwezigen zijn het eens met het feit 
dat er ruimte moet zijn voor vernieuwing en 
dat vernieuwing erg noodzakelijk is. Niet 
iedereen is ervan overtuigd dat de huidige 
partners degenen zijn waarvan een 
dergelijke vernieuwing te verwachten is.  
In de huidige praktijk moet de overheid 
vaak flink trekken om vernieuwing bij   
partners voor elkaar te krijgen. Ook geeft een aantal mensen aan dat ook de overheid moet 
vernieuwen en niet alleen de partners. 
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Uitkomsten deelsessies leertuin Triple A 

Tijdens de deelsessies van de Leertuin Triple A werd twee keer gedurende een uur met een groep van 
ongeveer 30 belangstellenden gesproken over deze gebiedsgerichte leertuin.  
 
De voorzitter van deze Leertuin, wethouder André Landwehr (gemeente Vianen), verzorgde de aftrap 
van deze sessie. Hij lichtte toe dat het bij het gebied van de leertuin Triple A gaat het om de corridor 
A2-A27-A15. Dit gebied bevindt zich aan de randen van de provincies Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland 
en Noord-Brabant. Gaat het hier om een enigszins vergeten gebied? Of is dit een gebied dat volop 
kansen biedt? André Landwehr benadrukte dat de potentie van dit gebied groot is en dat er volop 
kansen liggen. Zo is de A2 de kennisas van Amsterdam naar Maastricht. Hoe kunnen we daar in dit 
gebied invulling aan geven? En de A27 zou in plaats van in de file-top-tien een plaats verdienen in de 
economische-top-tien. Het projectteam van deze leertuin is momenteel aan het verkennen op welke 
mogelijke speerpunten deze leertuin zich gaat richten. De deelnemers aan deze sessie worden van 
harte uitgenodigd bij te dragen aan deze verkenning. Twee onderwerpen die uit deze eerste verkenning 
naar voren zijn gekomen, zijn: 

 Logistiek en alles wat daarmee samenhangt; hoe kunnen we de Noord-Zuidverbinding in dit gebied 
beter benutten?  

 De connectie tussen de regionale vrijetijdseconomie en het plaatselijke toeristische aanbod; denk 
aan het Pact van Loevestein, de verbinding van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
Regiobranding met Glasmuseum Leerdam, Vesting Gorinchem, Kinderdijk, de waterdriehoek 
(incl. een bredere blik naar mogelijke verbindingen met het Nationaal Luchtvaart Museum in 
Soesterberg en het Waterlinie Museum in Bunnik). 

 
Vervolgens wordt onder leiding van Anita Vergouwe 
(gemeentesecretaris van Gorinchem en ambtelijk trekker van 
deze leertuin) gediscussieerd over bovenstaande onderwerpen 
en worden de deelnemers uitgenodigd hun input aan te reiken. 
De uitkomsten van de twee deelsessies zijn hieronder 
puntsgewijs weergegeven.  
 
 

 
Inhoudelijke uitkomsten  

 Het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio, per weg, water(bus), spoor en hoogwaardig en 
frequent openbaar vervoer is een topprioriteit voor de regio. “We staan meer stil dan dat wij rijden 
op de autosnelwegen. Dat kost erg veel geld.” De A27, en de (knooppunten met de) A2 en A15 
staan dagelijks in file top tien. Het autoverkeer heeft de afgelopen jaren een bescheiden groei laten 
zien. Het vrachtverkeer is met maar liefst 80% gestegen. Nederland is een doorvoerland, en met 
name de corridor langs de A15 is een hoofddoorvoerroute. Als mogelijke oplossingen voor dit 
vraagstuk zijn de volgende suggesties gedaan: 
– Het vraagstuk van bereikbaarheid vraagt om meervoudige oplossingen, waarbij ook gekeken 

moet worden naar alternatieve vervoersmogelijkheden, bijv. het beter benutten van waterwegen 
en het aanleggen van fietssnelwegen (dus niet alleen focussen op de A2, A27, A15, maar de 
aandacht ook richten op de F2, F27 en F15). 

– Versterking OV. Denk bijvoorbeeld ook aan het doortrekken van de waterbus vanuit Dordrecht 
naar bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede (via de Lek) of Tiel (via de Waal). Nut de waterwegen ook 
toeristisch uit. 

– Benut initiatieven om werktijden te verschuiven door als ambassadeur langs te gaan bij 
bedrijven (spreiding werktijden). 

– Benut initiatieven om spits mijden te belonen (www.spitsmijden.nl). 
– Het verder analyseren van de mobiliteitsvraagstukken. Denk daarbij ook aan de A15 richting 

Nijmegen. Denk ook aan het verder ontwikkelen van woon-werkvervoer over het water 
(bijvoorbeeld vanuit Rotterdam en aanleggen bij Boskalis). 

– De hele corridor van de A15 (weg, spoor en water) aandacht vraagt. Hiervoor is het noodzakelijk 
om samen op te trekken met de provincie Gelderland.  

http://www.spitsmijden.nl/
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 Versterken van de regionale vrijetijdseconomie. “We moeten onze toeristische parels openstellen 
voor de toeristen en toeristische attracties koppelen aan elkaar.” Voor dit onderwerp zijn de 
volgende suggesties gedaan:  
– De ondernemers hebben zelf geen tijd om zich met het ‘koppelen’ (het aanbrengen van 

onderlinge verbindingen) bezig te houden. Dat zou een mooie taak zijn voor de overheid. Hierbij 
komt de behoefte naar voren aan regiobranding. Er is nu sprake van terughoudendheid bij (veel 
kleine) recreatieondernemers om samen op te trekken. Het is van belang dat te doorbreken, 
door de meerwaarde van samenwerking te laten zien: “Samenwerken is niet iets inleveren, 
maar samenwerken is samen meer bereiken!” De parels in het gebied met elkaar verbinden en 
daarmee een gevarieerd aanbod aanbieden aan recreanten en toeristen. Het zou hier toch ook 
moeten lukken om iets te verzinnen à la “Gelderland levert je mooie streken”.  

– Er is een geweldige combinatie in dit gebied van cultuur en natuur; die moet je koesteren en 
uitnutten. Denk daarbij ook aan de historische parel De Diefdijk (van Vianen naar Gorinchem). 

– Het zou een paraplu moeten zijn met als drager het (bijzondere) rivierenlandschap met 
daaronder de specifieke attracties (als kersen op de taart). Dit vraagt ook om betrokkenheid en 
inzet van de gezamenlijke VVV’en. 

– Kijk bij dit thema over de grenzen heen van het Triple-A gebied. Denk bijvoorbeeld aan het 
landgoed ‘Heerlijkheid Mariënwaerdt’ (zie in dit verband ook het rapport van de ‘Dutch River 
Delta’). 

– Koppel de toeristische attracties op een logische wijze aan elkaar. 
– Zorg ook voor voldoende verblijfsaccommodaties, passend bij het karakter van het gebied (geen 

grote hotels). 
– Denk mee over een goede ‘afvloeiing’ van toeristen van Kinderdijk het gebied in (de verleiding). 

Zorg daarbij voor een goede verbinding naar het achterland (aansluiting op de N216) 
 

 Toerisme en recreatie: 
– Laat de ondernemers zelf bepalen hoe zij willen omgaan met de zondagsrust. 
– Kijk naar het verder ontwikkelen van het toerisme over de waterwegen (Lek, Linge en Waal). In 

reactie op deze suggestie noemt André Landwehr het initiatief om de Linge aan te sluiten op 
het Amsterdam-Rijn Kanaal. 

– Laat het eigenaarschap voor lokale initiatieven bij ondernemers liggen en spreek hen daarop 
aan. 

– Zorg ervoor dat de inwoners van het gebied zelf de beste ambassadeurs worden voor dit 
gebied. Het moet in de haarvaten van de inwoners gaan zitten dat dit een bijzonder gebied is. 
Hierbij is de opmerking gemaakt dat: ‘de romantiek’ (van ‘de ervaring van het platteland’ niet is 
bedacht door de mensen die er wonen, maar door degenen die er niet wonen). Begin lokaal, 
dan regionaal, dan nationaal, dan mondiaal. 

– Zoek aansluiting met toeristische slogans die hun waarde hebben bewezen (zoals IAmsterdam 
en “Er gaat niets boven Groningen”). Zoek daar een logische verbinding mee. 

– Zoek en definieer de unique selling points voor deze streek (het Rivierenlandschap) en koppel 
daar op een logische wijze de toeristische attracties aan. 

– In de discussie gaat het (nu) vooral over het toerisme en de toeristen. Denk juist ook aan de 
recreant. Die zou nog wel eens erg interessant kunnen zijn. 

 
Procesmatige uitkomsten: 

 De bestuurlijk trekker van Grenzeloos Samenwerken (Dirk van der Borg, burgemeester 
Molenwaard) heeft samen met de ambtelijk trekker (Kees de Haas, secretaris-directeur regio AV) 
een ronde gemaakt langs de raden van de gemeenten die participeren in de Regio AV. In die ronde 
is ook een gesprek gevoerd met de gemeenteraad van Vianen. In de komende periode worden nog 
bezoeken gebracht aan de raden van Culemborg, Geldermalsen en Lingewaal. 

 Er is een oproep gedaan om ook de Krimpenerwaard bij de leertuinen te betrekken. 

 Deze sessie krijgt een verder vervolg voor vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven. 

 Over concrete initiatieven zal (ook) contact worden opgenomen met beide provincies (Zuid-Holland 
en Utrecht), die als partner participeren in het programma Grenzeloos Samenwerken.  
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 De suggestie is gedaan om studenten van de Hogeschool in Rotterdam (Toerisme) een scan te 
laten uitvoeren; aanvullend onderzoek te laten doen. 

 Voor het concretiseren van initiatieven zal een lange adem nodig zijn.  

 Zorg dat bij het uitwerken van initiatieven op het terrein van Duurzaamheid het verdienmodel (de 
levensvatbaarheid) van het initiatief goed is uitgewerkt. 

 
Aan het eind van de beide deelsessies is een flyer uitgedeeld met de uitnodiging aan de deelnemers 
om aanvullende suggesties aan te reiken voor wat er op de foto van het gebied zou kunnen of moeten 
komen.  
 
Twee reacties zijn op 24 november binnengekomen: 

 Een reactie uit het Groene Hart, twee opmerkingen, die deels slaan op de vraag 'wat mag er op 
deze foto niet ontbreken' en deels van andere aard zijn.  
– Mijn eerste opmerking is de suggestie om van Triple A ook een Triple P (People, Profit, Planet) 

te maken. Mijn ervaring is dat wanneer slechts één van de P's centraal staat, het beoogde 
eindresultaat niet wordt gehaald of daar slechts een slap aftreksel van is. Dat leidt ertoe dat 
volgens mij op de foto ook de sociaal-culturele kengetallen e.d. niet mogen ontbreken, evenmin 
als de landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische kengetallen. Geef de mensen en de 
omgeving daarmee een nadrukkelijker plek in de beraadslagingen over de toekomst van het 
gebied.  

– Mijn tweede opmerking slaat op het eenvoudige beeld van economische activiteiten dat ik 
enkele malen meende aan te treffen. "We leggen industrieterreinen aan en dan komt er 
industrie" was er één van. Je legt industrieterreinen aan en er komen opslagdozen, is de 
werkelijkheid. Mijn pleidooi zou zijn om dieper te duiken in de rondzoemende beelden van 
economie en economische activiteiten en veel scherper te zijn op het punt van effectiviteit van 
(boven)gemeentelijke interventies gericht op bevordering van economie. Niet het wensdenken 
voorop, maar de toets op impact. 

 

 Mijn foto voor de Triple A: De foto betreffende de enorme milieubelasting/CO2 uitstoot, als gevolg 
van de stilstaande personenauto’s en vrachtauto’s, hetgeen zijn weerslag heeft op het prachtige 
aanliggende Groene Hart. Zo snel mogelijk de verkeersremmers op de A15 en A27 wegnemen, 
verkeersremmers zijn de overgangen van 3 naar 2 banen. Aldus een ondernemer uit Oud-Alblas. 
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Uitkomsten deelsessies leertuin Maritieme Economie 
 
Doel van de maritieme leertuin 
Het beoogde maatschappelijk effect is dat de AV samen met de Drechtsteden over een maritieme sector 
beschikt die wereldwijd positief en onderscheidend is. Het doel van de leertuin Maritieme Economie is 
om te ontdekken of de huidige samenwerkingsverbanden in de AV voldoende zijn om de positie van de 
maritieme sector te waarborgen en te benutten of dat er andere verbanden moeten worden gelegd. 
Nevendoel is te ontdekken welke concrete maatregelen er nodig zijn om deze positie te versterken. 
 

 
 
Inleiding 
De leertuin startte met een korte presentatie waarin facts en figures en achtergrondinformatie werd 
gegeven. Aan de hand van stellingen werd vervolgens gediscussieerd en zijn informatie en tips 
opgehaald waarmee de leertuin verder aan de slag gaat. 
 
Stellingen 
Voorafgaand aan de discussie op basis van de stellingen wordt een indruk verkregen van de 
samenstelling van deelnemers aan deze deelsessie. Het gezelschap bestaat voor circa 80% uit 
bestuurders, ambtenaren en raadsleden. En 20% komt vanuit het maatschappelijk middenveld en de 
maritieme sector. 
 
Stelling: Gelet op de recente ontslagrondes moeten wij juist nu investeren in de maritieme sector? 
De helft van de aanwezigen is het hier mee eens. Hierbij wordt wel aangegeven dat de overheid niet in 
bedrijven zelf moet investeren, maar moet faciliteren. Hierbij wordt gedacht aan investeren in 
(binnen)havens. Dit is niet alleen in het belang van de maritieme sector, maar geeft ook 
werkgelegenheid voor bijvoorbeeld de transportsector. De overheid kan budget vrijmaken voor 
verbinders tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. Er is een tekort aan MBO+ personeel. Het werk 
op lager niveau wordt voor een groot deel verplaatst naar lage-lonen-landen. Hierin kan Nederland niet 
concurrerend zijn op de arbeidsmarkt. Verplaatsing naar innovatief werken is nodig. Ook wordt 
aangegeven dat er vanuit het bedrijfsleven weinig begrip is voor lange procedures bij 
vergunningverlening. 
 
Stelling: Realisatie van HBO in de regio is voor de maritieme sector prioriteit 1. 

Meer dan de helft van de deelnemers is het hier mee eens. Wel wordt opgemerkt dat een HBO in de 
regio AV niet realistisch is. Gedacht moet worden aan een dependance vanuit Rotterdam. Gezien de 
voorkeur van studenten voor studeren en wonen in een levendige grote stad, is het de vraag of 
Dordrecht niet meer geschikt is dan Gorinchem. Gedacht wordt ook om bij bestaande Hbo-opleidingen 
arrangementen/opleidingen te laten aanbieden voor de maritieme sector. Het mbo-onderwijs wordt al 
opgetrokken naar mbo+. Er worden ook al slagen gemaakt om bij het bedrijfsleven aan te sluiten en 
stages worden steeds meer bedrijfsvraaggericht, waarbij stagiaires op een project worden gezet. Een 
voorbeeld van een goede samenwerking tussen opleidingen en bedrijfsleven is in de Drechtsteden 
‘Machines programmeren’. De opleiding gaat in februari van start. 
 

http://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2016/12/Leertuin-Maritiem-AV-workshop-radenbijeenkomst-23-november-2016-vs-21112016.pdf
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Er is een tekort aan technisch personeel. Hoe interesseer je jonge mensen voor de maritieme sector? 
Zorgen zijn er over het behoud van werk voor lager geschoold personeel. Het werk wordt voor een groot 
deel overgenomen door lage-lonen-landen en machines. Hoe houden we deze mensen aan het werk? 
Bij de overheid ligt de verantwoordelijkheid voor deze groep. 
 
Wie moet voorop lopen om de maritieme sector verder te brengen? 
Op deze vraag wordt door iedereen het bedrijfsleven genoemd. Zorgwekkend is dat het ook slecht gaat 
met de toeleveranciers van de maritieme sector. De ontslagen vanuit deze sectoren vormen een zorg 
voor de overheid en voor uitkeringsinstanties. De sector zal ook ‘out of the box’ moeten denken. Zo zijn 
er al bedrijven die andere diensten/producten leveren voor de niet-maritieme sector. Er is een rol voor 
de overheid weggelegd voor verbinden, samenwerken en innovatie. 
 

Open vragen 

Hebben wij in deze leertuin dingen gemist? 

 Op de sheet ‘o.b.v. indeling Nederland Maritiem Land’ staat een kruis door de visserij. Graag dit 
kruis weghalen. 

 Enthousiasmeren en stimuleren van de jeugd voor technische opleidingen. Te beginnen bij de 
basisscholen en de leraren erbij betrekken, bijvoorbeeld door middel van gastlessen. Dit gebeurt al 
in Werkendam. 

 Gevraagd wordt of er ondernemers in de leertuin meedenken. Dit is nog niet het geval, hiervoor 
wordt aangesloten bij de Drechtsteden. 

 Investeert de overheid in jongeren om in samenwerking met het onderwijs bij bedrijven aan het werk 
te komen met uitzicht op vast werk? Als reactie wordt hierop aangegeven dat dit te kostbaar is 
omdat er 1-op-1-begeleiding nodig is. 

 
Waar moet deze leertuin zich op gaan richten? Ons doel is ‘welke verbanden hebben wij, welke houden 
wij en moeten wij op zoek naar andere samenwerkingen? 

 Grote bedrijven willen waarschijnlijk graag een platform waar op basis van gelijkwaardigheid met 

de overheid gesproken kan worden. 

 Geen regionaal platform. Van belang is dat bestuurders bij het bedrijfsleven langs gaan. 

 Een beetje overleg kan geen kwaad. Er zijn al zoveel overleggen, geen nieuwe meer toevoegen 

vandaar dat er aansluiting is gevonden bij de Drechtsteden. Het bedrijfsleven meekrijgen in de 

overleggen en initiatieven die er zijn. 

 Luisteren naar wat de verwachtingen van het bedrijfsleven zijn. 

 Richten op waar de pijnpunten zitten. 

 Wat kunnen bedrijven zelf toevoegen? 

 Wat betreft de ontslagrondes zijn er initiatieven van de bestuurders van Drechtsteden: wat is er aan 

de hand, wat gebeurt daar, hoe kan de overheid helpen en wat kunnen wij voor elkaar betekenen? 

 Belangrijk is om innovatieve initiatieven bij elkaar te brengen of met elkaar in contact te brengen. 

 Meer richten op hbo. 

 De kennis in Nederland bundelen: in de regio een Silicon Valley voor de maritiem sector oprichten. 
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Uitkomsten deelsessies leertuin Agrarische Economie 
 
De centrale vraag voor de deelsessies van deze leertuin luidde als volgt: Waarmee verdient de boer 
in onze regio zijn boterham in 2030? De agrarische sector is belangrijk voor de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden. De sector is in beweging en staat voor grote uitdagingen. Welke vraagstukken liggen 
er en wie zijn er nodig om oplossingen te vinden? Tijdens deze workshop hebben we dit verder 
uitgediept. 
 
      
     Deelnemers  
     Door middel van “stemmen met je mobiel of tablet”  
     participeerden de aanwezigen op interactieve wijze. Eerst 
     inventariseerden we wie er in de zaal zaten. In beide sessies 
     zijn de bestuurders in de meerderheid en zijn de agrarische 
     ondernemers in de minderheid: 
 
 

 
NB: circa 20% van alle aanwezigen was niet in het bezit van een tablet of smartphone en heeft niet 
online meegestemd.  
 
Kennisniveau van de deelnemers  
Voorafgaand aan de discussie peilden we de kennis over de agrarische sector onder de aanwezigen. 
Het beeld dat hieruit ontstond is dat het aantal landbouwbedrijven in het gebied lager ingeschat wordt 
dan het werkelijke aantal. Ook het aantal arbeidskrachten op de landbouwbedrijven en het 
grondoppervlak in de AV dat door de agrarische sector in gebruik is, werden onderschat. Het aandeel 
biologische bedrijven werd door bijna de helft van de aanwezigen goed ingeschat. Daarentegen werd 
de toename van het aantal koeien in het gebied overschat. 
 
Introductie  
Dirk Heijkoop (burgemeester van Hardinxveld-Giessendam en bestuurlijk trekker van deze leertuin) legt 
uit hoe de leertuin Agrarische Economie is opgezet en welke activiteiten tot nu toe zijn ondernomen. 
Er gebeurt al heel veel op het gebied van de agrarische sector en een van de belangrijke doelstellingen 
van deze leertuin is deze activiteiten met elkaar te verbinden. Naast de gesprekken met collega-
bestuurders en ambtenaren uit de omliggende gebieden en met de provincies Zuid-Holland en Utrecht, 
zijn ook gesprekken met de boeren in het gebied gevoerd tijdens “leren-in-de-tuin-gesprekken”. Dit zijn 
gesprekken in kleine groepjes, letterlijk “in de tuin” op de boerderij. Agrarische ondernemers van 
verschillende leeftijden, met verschillende visies op de sector en hun bedrijfsvoering en met 
verschillende perspectieven hebben aan deze gesprekken deelgenomen. Er is veel wat ons bindt, dat 
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is in deze leertuin weer eens onderstreept. Daarnaast constateren we ook dat de samenwerking wel 
een stimulans nodig heeft.  
 

De thema’s uit de tot nu toe gevoerde gesprekken vormen de input voor de discussie tijdens deze 

workshops. Aan de hand van stellingen discussiëren de deelnemers over de volgende stellingen. Een 

samenvatting van de discussie is hieronder weergegeven: 

 
1. Schaalvergroting biedt in de AV het beste perspectief voor de toekomst: 

 
 
Ja: Als sommige boeren stoppen, waardoor anderen groter kunnen worden, dan kan dat wel. Boeren 
zijn ondernemers, dan is groei vanzelfsprekend. Stilstand is achteruitgang. Wel zijn er nuances: Goed 
onderscheid maken tussen schaalvergroting en intensivering! 
Schaalvergroting gaat niet alleen over kwantiteit van reguliere bedrijfsvoering. Ook verbreding en 
innovatie vallen onder schaalvergroting. Een goede boterham verdienen hoeft niet perse met zo veel 
mogelijk dieren. Door ook alternatieven in de breedte te zoeken kun je ondernemerschap opschalen.  
Hierbij valt te denken aan excelleren in grondgebondenheid en weidegang of in de fruitteelt: grond 
anders gebruiken, onderteelt met kruiden etc. 
 
Nee: het gebied kan niet veel meer hebben. De schaalvergroting loopt tegen grenzen aan. Deze regio 
leent zich niet echt voor schaalvergroting zoals bijv. de Flevopolder. Het gebied leent zich wel heel goed 
voor koppeling met natuur en gebied. Daar zou meer aandacht voor moeten worden gevraagd bij zowel 
boeren als burgers. 
 
2. Wie bepaalt wat de producent levert? 

 
 
Er zijn weinig sectoren waar de producent zo weinig invloed op de prijs heeft. Het is geen zaak meer 
tussen producent en consument. De ketens hebben een perverse invloed: ecomelk en andere niches 
wordt veel duurder gemaakt zonder dat de boer hier significant meer voor betaald krijgt. Hier moet meer 
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transparantie in komen. Als de boer meer krijgt en de consument weet dat, dan is het prijsverschil voor 
de consument zichtbaar en voelen zij een verbinding tussen hun keuze in de winkel en het aanbod. 
 
De realiteit is dat de consument vooral kijkt naar de prijs. Hierover verschillen in de zaal de meningen 

en er wordt geconstateerd dat dit wel aan het veranderen is. De consumenten worden bewuster en 

hebben meer over voor eerlijke, duurzame voeding. Mensen moeten weer bewust gemaakt worden 

van de waarde van het echte eerlijke product. Dit is ook een cultuuraspect. Campagnes zijn nodig om 

het imago van het eerlijke product te verbeteren. 

 
3. Regionale overheid speelt richtinggevende rol in de ontwikkeling van de agrarische economie: 

 
 

Vrijwel alle bestuurders vinden in eerste instantie dat de overheid alleen een faciliterende rol heeft. 
Tijdens de discussie ontstaat ruimte voor de nuances. Men vindt dat de overheid een regulerende of 
soms beperkende rol kan hebben door het stellen van kaders. Positieve ontwikkelingen van actief 
stimuleren wordt wel als een rol van de overheid gezien, maar het initiatief ligt bij de sector. De 
verbindende rol van de overheid wordt breed onderschreven.  
 
Hoewel alle aanwezigen het belang van samenwerken grif onderschrijven, gebeurt dit nog te weinig. De 
verbinding tussen ondernemers, maatschappelijke organisaties, overheden etc. is niet vanzelfsprekend 
en hierin kan de overheid een initiërende rol spelen (=stimuleren). Valkuil hierbij is wensdenken 
“We willen graag iets doen voor de agrarische sector” is het verkeerde uitgangspunt. Kijk vooral goed 
naar wat effectief is in de praktijk.  
 
De provincie Zuid-Holland geeft richting door innovatie te stimuleren. In beleid ruimte creëren voor 
innovatie, maar de agrariër moet het bedrijf runnen. 
 
Een agrarisch ondernemer geeft aan de overheid mee: onderschat je invloed niet! Kijk bijvoorbeeld naar 
de ruilverkaveling in het gebied: Deze herinrichting is door de overheid ingezet en samen met de sector 
gerealiseerd. De bedrijven die met deze ruilverkaveling hebben meegedaan, zijn nu de meest rendabele 
en toekomstbestendige bedrijven.   
 
Als de overheid zegt dat ze de agrarische sector belangrijk vindt, moet daar ook een visie en beleid op 
zijn. Niet de ontwikkelingen reactief volgen, maar juist proactief beleid ontwikkelen om te bouwen aan 
een toekomstbestendige sector. Daarnaast wordt opgemerkt dat de overheid bij het maken van 
RO-beleid een richtinggevende rol heeft. Er is tevens behoefte aan een gelijk speelveld, met zelfde 
regels en benadering. De agrarische sector vraagt de overheid samen te werken en voor afstemming 
te zorgen bij het opstellen van doelen en richtlijnen. 
 
Ook wordt genoemd dat de overheid een belangrijke rol heeft in het creëren van ruimte voor mensen 
met vernieuwende ideeën om hen te helpen deze ideeën uit te proberen. Bij de keuzes die gemaakt 
worden in waar ruimte gecreëerd wordt, heeft de overheid invloed. 
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Het maatschappelijk belang gaat verder dan vaak wordt gedacht. Dat kan de sector niet alleen. De 

overheid heeft een belangrijke invloed op het organiseren van kritische massa bij innovatieve 

projecten met een maatschappelijk belang. Voorbeeld: een boer die onderwaterdrainage in zijn 

bedrijfsvoering wil invoeren: dit heeft alleen zin als alle boeren dit doen. Door als overheid te 

stimuleren of kaders te stellen, ontstaat de kritische massa die nodig is voor impact. 

 
4. Alleen innovatie kan Veenweidegebied behouden: 

 
 
 

Er zijn naast innovatie ook wel andere mogelijkheden. Wellicht oude, reeds lang bestaande technieken 
op het gebied van bewerken van land, opnieuw ontdekken en toepassen. 
Door bodemdaling te koppelen aan klimaat (  oxideren en inklinken veen heeft enorm broeikaseffect), 
wordt het bodemdaling-probleem een maatschappelijk probleem en dat biedt perspectief voor in 
gezamenlijkheid werken aan innovatieve oplossingen. Vanuit de provincie Zuid-Holland is een 
MIRT-onderzoek gedaan in het kader van waterveiligheid. De uitkomsten van het onderzoek 
onderstrepen hoe veel we met elkaar als maatschappij moeten doen om de gevolgen van bodemdaling 
op te vangen. De agrarische sector is ook in dit kader een belangrijke speler. 
 
Concrete thema’s en projecten waarbij samenwerking cruciaal is voor succes 

 Waterveiligheid, bodemdaling en onderwaterdrainage; 

 Korte ketens; 

 Bewustwordingscampagnes om het imago van het eerlijke product te verbeteren. 
 
Vervolgacties 
Uit de workshop zijn verschillende onderwerpen naar voren gekomen die nader onderzocht en/of 
uitgewerkt moeten worden: 

 Is een landbouwbedrijf bedoeld om voedsel te produceren of heeft de landbouw meer betekenis in 
de maatschappij? Hoe geef je dit vorm? 

 In hoeverre heeft fruitteelt verbinding met veehouderij?  

 Zijn er naast het afnemen van mest nog andere mogelijkheden tot samenwerking? 

 Liever exclusieve producten, niche in plaats van massa. Maar we kunnen niet met z’n allen op een 
niche duiken. Hoe gaan we daarmee om? 

 Omdenken: “hoe kom je te weten wat de sector belangrijk vindt” omdraaien naar “wat vindt de 
overheid belangrijk?”. Daarvoor is een heldere visie van de overheid op de sector nodig. De sector 
is in staat daar op in te spelen. Niet verschuilen achter wereldmarkt, maar jezelf opnieuw uitvinden 
op basis van de huidige en toekomstige ontwikkelingen en het oude durven loslaten. 

 Samenwerken om authenticiteit mee te geven: het echte product produceren, marketing. 
 
  

* Deze stelling is tijdens de eerste sessie niet besproken 
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Afsluiting  
Tijdens het laatste programmaonderdeel is allereerst het woord aan de Commissaris van de Koning van 
   Zuid-Holland, Jaap Smit. Hij onderschrijft de opmerking die Dirk van der Borg 
   aan het begin van deze avond heeft gemaakt, dat niet langer aan knoppen 
   gedraaid moet worden van apparaten die niet meer werken en dat de regio het 
   moet aandurven oude vaste overlegstructuren, die niet meer aansluiten bij de 
   opgaven van deze tijd, ter discussie te stellen. “Er zijn veel uitdagingen, die om 
   nieuwe manieren van werken vragen.” Daarbij is het van belang burgers te 
   beschouwen als mede-eigenaar van de overheden en te werken vanuit  
   waarden die de samenleving de moeite waard maken.  
 
Dirk van der Borg sluit de avond af met de opmerking dat met Grenzeloos Samenwerken een beweging 
in gang is gezet om vanuit inhoudelijke vraagstukken en gezamenlijke belangen te komen tot 
oplossingen. Hij geeft aan verheugd te zijn met de enorme betrokkenheid die vanavond zichtbaar is 
geworden. Er zijn veel ideeën en suggesties aangereikt, die in nieuwe vormen van samenwerking zullen 
worden opgepakt. Zo heeft de leertuin agrarische economie laten zien dat het van belang is het gesprek 
met de agrarisch ondernemer aan de keukentafel te laten plaatsvinden op het boerenerf. Hier ontstaat 
het gesprek en de energie. Oogst van de leertuin maritieme economie is dat mbo+ en hbo-onderwijs 
essentieel is voor de maritieme sector en de maakindustrie. In de leertuin Triple-A ontstaat een nadere 
focus als het gaat om de onderwerpen die deze leertuin kan oppakken. In de leertuin Participatie is veel 
steun uitgesproken voor ruimte om te experimenteren met grenzeloos samenwerken. Opdracht aan het 
programmateam van Grenzeloos Samenwerken, en aan een ieder die wil bijdragen aan deze 
samenwerking, is om alle input die tot nu toe is opgehaald verder te brengen en zichtbare resultaten te 
laten zien.  
 
   -0-0-0-0-0-0-0 


