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Programma en achtergrondinfo Regioconferentie  

Grenzeloos Samenwerken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
 

Woensdag 22 november 2017, 19.00 – 22.00 uur te Evenementenhal Gorinchem 
 
 

 
 
“Waterschap legt in Gorinchem park aan met 2.700 zonnepanelen” 
“Zederik trekt 1,7 miljoen euro uit voor toekomstige woningbouwlocaties; Molenwaard heeft tot 2030 
honderden nieuwe huizen nodig; Giessenlanden: eengezinswoningen nodig voor doorstroming” 
“Lexmond op derde plek in ANWB file top vijf; Vianen staat elke middag vast door sluipverkeer” 
“Gemeenten Alblasserwaard scoren slecht op groene ranglijst” 
“Opening uniek wandelroutenetwerk in de regio” 
“Glasliefhebbers opgelet! Het Glasmuseum Leerdam toont glaskunst met Glass 4 Ever” 
“Lichte stijging WW-uitkeringen in regio” 
“Ondernemers uit Alblasserwaard zetten circulair idee om naar actieplan” 
 
 
Meedenken en meepraten over deze onderwerpen en andere opgaven op de agenda voor de toekomst 
van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden? Dat kan tijdens de Regioconferentie Grenzeloos 
Samenwerken. Aanmelden kan nog steeds via info@regioav.nl. 
 
Voor inwoners, raadsleden, statenleden, ondernemers, vertegenwoordigers van maatschappelijke 
organisaties, bestuurders en medewerkers van de betrokken overheden is er tijdens deze bijeenkomst 
volop de gelegenheid om suggesties aan te reiken voor de verdere concretisering en uitvoering van de 
regionale agenda voor de toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In de bijlage is per opgave 
nadere informatie opgenomen over de 15 opgaven van de ‘Regionaal Maatschappelijke Agenda’ (RMA) 
(ambitie & doelstellingen, aanpak, met wie en tastbare beoogde resultaten).  
 
De 15 opgaven van de RMA zijn stuk voor stuk vraagstukken die de overheid niet alleen kan oplossen. 
De genodigden voor deze conferentie hebben goed zicht op kansen en mogelijke knelpunten bij deze 
opgaven. En zij hebben belang bij het aanpakken van deze vraagstukken. De conferentie van 
22 november is daarmee voor de deelnemers een uitgelezen kans om aan te geven wat verwachtingen 
en ideeën zijn om deze opgaven succesvol aan te pakken en welke bijdrage de deelnemers daaraan 
willen leveren.  
 
Hoofdlijn van het programma  
Na een woord van welkom door Reinie Melissant (burgemeester van Gorinchem en voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur van de Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), praat Dirk van der Borg 
(burgemeester Molenwaard en bestuurlijk trekker van het programma Grenzeloos Samenwerken) de 
deelnemers bij over de voortgang van Grenzeloos Samenwerken, de inhoud van de agenda voor de 
toekomst van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de visie op de toekomstige wijze van 
samenwerken binnen en buiten de regio. 
 
Vervolgens is er voor de deelnemers volop de gelegenheid om nader kennis te maken met de ambities 
en vraagstukken die op de agenda staan en om input en suggesties aan te reiken. Welke vraagstukken 
zijn het meest urgent en verdienen prioriteit? Aan welke opgaven wilt u een bijdrage leveren (in welke 
vorm dan ook)? Wat zijn uw verwachtingen van anderen? Wat zijn mogelijke allianties voor de 
verschillende opgaven? 
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Het volledige programma voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit  
 

 
Nadere achtergrondinformatie over Grenzeloos Samenwerken vindt u op de website van de Regio AV.  
 
Wij zien uit naar een inspirerende bijeenkomst en verheugen ons erop u op 22 november te ontmoeten.  
 
Met vriendelijke groeten,  
 
Namens de partners van Grenzeloos Samenwerken in en buiten de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden,  
 
 
 
 
 
 
Reinie Melissant       Dirk van der Borg 
Voorzitter Dagelijks Bestuur      Bestuurlijk trekker  
Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden    Grenzeloos Samenwerken  
 

Tijd Onderwerp 

Vanaf 19.00 uur Inloop en ontvangst  
 

19.30 – 19.35 uur Opening door dagvoorzitter: Marcel Harmsen  
 

19.35 – 19.40 uur Welkom: Reinie Melissant (voorzitter regio AV) 
 

19.40 – 20.00 uur  Grenzeloos Samenwerken: Dirk van der Borg (bestuurlijk trekker Programma Grenzeloos 
Samenwerken) 

20.00 – 20.05 uur  Toelichting op vervolg van programma door de dagvoorzitter 
 

20.05 – 20.55 uur  De markt op: Nader kennismaken met de opgaven van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden 
 
Tijdens dit programmaonderdeel wordt elke opgave nader toegelicht aan een statafel.  
Gedurende dit programmaonderdeel van 50 minuten is er voor de deelnemers gelegenheid 
om nader kennis te maken met 5 opgaven. Na elke 10 minuten zal er een duidelijk 
geluidssignaal in de markthal klinken en is het verzoek aan de deelnemers deel te nemen 
aan/door te schuiven naar een andere statafel.  
 
Aan de hand van de bijgevoegde achtergrondinformatie over de 15 opgaven, kunt u 
voorafgaand aan de conferentie alvast nadenken bij welke 5 statafels u wilt aanschuiven.  
 

20.55 – 21.55 uur  
 
 
 
 

Ophalen inbreng deelnemers, discussiëren en reflecteren door een panel: onder 
leiding van dagvoorzitter 
 
Tijdens dit programmaonderdeel worden de deelnemers gevraagd om met behulp van 
‘stemkastjes’ aan te geven welke opgaven zij wel of niet belangrijk vinden en wat 
topprioriteiten zijn. Deze uitkomst wordt als indicatie benut in het verdere proces van 
besluitvorming (eind 2017/begin 2018) over de Regionaal Maatschappelijk Agenda (RMA) 
en over de verdere afweging om te komen tot een prioritering en fasering van de op te 
pakken opgaven.  
 
Een panel geeft vervolgens een reflectie op de inbreng van de deelnemers.  
 

21.55 – 22.00 uur  Afsluiting: voorzitter DB Regio AV  
 

Vanaf 22.00 uur  Gelegenheid voor napraten en borrel 
 

https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/grenzeloos-samenwerken/
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BIJLAGE bij programma Regioconferentie 22-11-2017 
 
 
De Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ziet er als volgt uit. 

 

Strategisch 
Thema 

Nr 
  

Maatschappelijke opgave  
 

L
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e
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 1 Werken aan een goede landschapsontwikkeling 

2 Evenwicht tussen vraag en aanbod van woningen realiseren 

3 Zorgen voor voldoende verkeersveiligheid 

4 Werken aan sterke en aantrekkelijke stedelijke kernen en hun centrumfuncties 

5 We willen ons inzetten voor goede zorg tegen aanvaardbare kosten 

E
c

o
n

o
m
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c

h
 

k
ra
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g
 

6 Werken aan een goede toekomst voor de agrarische sector 

7 Versterken van de (maritieme) maakindustrie 

8 Versterken van de innovatieve noord-zuid as van Utrecht naar Brabant 

9 Versterken van de vrijetijdseconomie 

10 Afstemmen van ontwikkeling van bedrijventerreinen 

11 Werken aan een goede functionerende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen 

12 Werken aan een betere bereikbaarheid 

K
li

m
a

a
t 

ro
b

u
u

s
t 13 Werken aan waterveiligheid en klimaatadaptatie 

14 Omgaan met bodemdaling 

15 Omslag naar duurzame energie (energietransitie) 

 
Hierna is per opgave nadere informatie opgenomen over de ambitie & doelstellingen, de aanpak, met wie en 
de tastbare beoogde resultaten.  
 
 
 

 
 
 
  

Opgave 1: ‘Werken aan een goede landschapsontwikkeling’

Ambitie & doelstellingen: 
➢ Landschap aantrekkelijk en karakteristiek houden, kernkwaliteiten behouden
➢ Nieuwe ontwikkelingen op goede wijze inpassen (bijv. duurzaamheid/energietransitie, aanpak dijken en oevers, 

nieuwe bestemming voor vrijkomende agrarische bebouwing)
➢ Gebruikmaken van innovatie en vernieuwing vanuit initiatiefnemers
➢ Betrokkenheid inwoners en gebruikers van het gebied benutten en versterken

Aanpak:
➢ Uitwerken karakteristiek vergroten biodiversiteit, meer zichtbaar maken cultuurhistorie
➢ Overzicht lopende plannen, projecten en initiatieven
➢ Verbeteren beschikbaarheid van landschaps- en ruimtelijke informatie voor alle partners; ontsluiten beleidsdocumenten
➢ Maatschappelijke initiatieven ondersteunen en faciliteren (in lijn van nieuwe Omgevingswet); verbinden van diverse belangen voor 

mogelijk maken van initiatieven

Met wie: 
➢ Provincies Zuid-Holland en Utrecht, Gemeenten , Waterschap, Gebiedsplatform, 

Blauwzaam

Tastbare resultaten:
➢ Kansen en bedreigingen voor goede landschapsontwikkeling in beeld gebracht
➢ Opgaven voor cultuurhistorie en biodiversiteit nader uitgewerkt
➢ Actieve rol maatschappelijke organisaties, burgers en ondernemers voor bereiken ambitie
➢ Centraal digitaal bronnenbestand van beleidsdocumenten, projecten en initiatieven
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Opgave 2: Evenwicht tussen vraag en aanbod van woningen
Ambitie & doelstellingen: 
➢ De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een aantrekkelijk en onderscheidend woongebied voor nieuwe en huidige inwoners
➢ Vraag en aanbod zijn in balans
➢ Verduurzaming van de voorraad
➢ Verblijf en wonen van alle doelgroepen in de wijk/het dorp

Aanpak:
➢ Realisatie van projecten met relevante partners op projectniveau
➢ Structureel overleg met belangrijkste partners binnen deze opgave,

te weten: gemeenten, corporaties en provincies
➢ Samenhang aanbrengen in lopende ontwikkelingen en projecten 

Met wie: 
➢ Gemeenten, provincies, corporaties, makelaars, ontwikkelaars, 

zorgaanbieders

Tastbare resultaten:
➢ Nieuwbouw daar waar de vraag is
➢ Versnelling van woningbouwprojecten
➢ Energieverbetering woningen
➢ Aardgasloos bouwen

Opgave 3: Werken aan voldoende verkeersveiligheid
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden voldoende verkeersveilig in 2030 met minder verkeersslachtoffers
➢ Intensieve samenwerking met gezamenlijke ambitie: “een punt maken van nul verkeersslachtoffers”

Aanpak (pijlers):
1. Nieuwe regionale gebiedsagenda verkeersveiligheid 2020-2030 met partners
2. Integrale aanpak van duurzaam veilig regionaal vervoerssysteem 2030 
3. Gericht verkeerstoezicht en verkeersvoorlichting op wegen/gebieden met ongewenst verkeersgedrag in 2030
4. Gedragsbeïnvloeding van focusgroepen en verkeerseducatie (100% deelname basis- en VO-scholen) in 2030
5. Realiseren van samenwerkingscultuur voor zo breed mogelijk gedragen en uitvoering agenda verkeersveiligheid 2030

Met wie: 
➢ Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (AV-gemeenten, Drechtsteden, 

ROV Zuid-Holland, Provincies ZH en Utrecht, Waterschap, politie, OM 
en maatschappelijke organisaties), zowel bestuurlijk als ambtelijk

➢ Onderwijs
➢ Bedrijfsleven
➢ Dorpsraden, klankbordgroepen, wijkraden

Tastbare resultaten:
➢ Eind 2019 regionale gebiedsagenda verkeersveiligheid 2020-2030 opgesteld
➢ Vanaf 2020 tot en met 2030 uitvoering gebiedsagenda verkeersveiligheid
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Opgave 4: Werken aan sterke en aantrekkelijke stedelijke kernen

Ambitie & doelstellingen: 
➢ Onze stedelijke kernen bieden goede voorzieningen voor onze inwoners en de omgeving 
➢ De stedelijke kernen versterken elkaar in hun centrumfunctie
➢ Het gaat onder meer om: onderwijs, winkels, wonen, werken, culturele voorzieningen en zorg
➢ Deze opgave richt zich op onderwerpen die niet in andere opgaven van de RMA aan bod komen

Aanpak:
➢ Uitvoeren verkenning om opgave beter in beeld te krijgen; beantwoorden van vragen als:

‒ Wat zijn per kern van de voorzieningen de relaties met de omgeving (ook met kernen buiten de AV)? 
‒ Wat zijn de sterke punten van een kern, wat de ontwikkelpunten?
‒ Waar vullen de kernen elkaar op dit moment aan en waar zitten de gaten?
‒ Hoe kunnen kernen elkaar beter aanvullen (complementariteit)? 

➢ De verkenning is vertrekpunt voor gezamenlijke dialoog, 
over waar kernen elkaar moeten/kunnen aanvullen

Met wie: 
➢ Provincies, gemeenten binnen en buiten de AV, 

maatschappelijke partners van diverse stedelijke voorzieningen

Tastbare resultaten:
➢ In 2019 is een verkenning uitgevoerd die zicht geeft op:

‒ wat de kernen sterk en aantrekkelijk maakt
‒ wat de relaties tussen kernen en hun omgeving zijn
‒ en hoe de kernen elkaar kunnen versterken en aanvullen

Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare kosten

Ambitie & doelstellingen: 
➢ In het belang van onze inwoners ervoor zorgen dat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben 
➢ Kosten van de zorg binnen de perken houden: ambitie is hier een goede balans in te vinden
➢ Zorg zo dicht mogelijk bij de client organiseren
➢ Aan de ‘achterkant’ het werk efficiënt en eenduidig organiseren en kosten zo laag mogelijk houden

Aanpak:
➢ Doorzetten van lopende projecten in 2018
➢ Vanuit de inhoud bespreken op welke onderdelen er voordelen zijn van 

samenwerking op welk gebied (waarbij aanhaken en in welke samenstelling)
➢ Bekijken welke projecten/voorzieningen er spelen in de regio’s om ons heen 

en elders en bekijken of hier nieuwe samenwerkingen kunnen worden aangegaan
➢ Bepalen hoe de samenwerking binnen dit thema organiseren
➢ Elkaar ontmoeten aan de transformatietafel sociaal domein breed
➢ Mogelijk maken van kennisdeling

Met wie: 
➢ Gemeenten, provincies, zorgaanbieders, cliëntenraden 

Tastbare resultaten:
➢ Doorontwikkeling van de zorg in het kader van de transformatie
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Opgave 6: Goede toekomst agrarische sector
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Stimuleren regionale duurzame innovatieve landbouw 

en regionale plattelandsontwikkeling
➢ Balans vinden tussen belangen en ambities op terreinen van kwaliteit en 

toegevoegde waarde van het landelijk gebied, duurzame kringloop, efficiënte 
benutting grondstoffen, dierenwelzijn; met oog voor grenzen aan schaalvergroting

Aanpak:
➢ Proces ontwerpen en opstarten voor ontwikkeling regionaal 

integraal landbouwbeleid voor de AV (doorvertaling van m.n. 
Europees en provinciaal beleid voor agrarische sector; GLB en POP) 

➢ Vanuit de sector actief participeren in het ontwikkelingsproces van Omgevingsvisie
➢ Update stakeholderanalyse en met stakeholders gezamenlijke aspiratie definiëren, als ‘kijkrichting’ voor concrete projecten die vanuit 

de sector/stakeholders geïnitieerd worden

Met wie: 
➢ Gebiedsraad als bestuurlijk platform (AV-gemeenten, Drechtsteden, provincies ZH en Utrecht, Waterschap)

Tastbare resultaten:
➢ 2018: Levend netwerk/Dynamisch Platform waar kennis, informatie en activiteiten gedeeld kunnen worden en dat aanwijsbare 

projecten heeft gerealiseerd
➢ Eind 2019: Regionaal integraal landbouwbeleid voor stimuleren van duurzame innovatieve landbouw en plattelandsontwikkeling in 

lijn met Provinciaal, Nationaal en Europees beleid
➢ 2021 Agrarische thema’s zijn goed uitgewerkt op regionaal niveau in de Omgevingsvisie

Opgave 7: Versterken van de (maritieme) maakindustrie

Ambitie & doelstellingen: 
➢ Voldoende en relevante opleidingsmogelijkheden MBO en MBO+ in een AV overstijgende regio
➢ Aansluiten bij de Drechtsteden en het overige maritieme speelveld in Zuid-Holland Zuid

Aanpak:
➢ Inventarisatie bij (maritieme) maakindustrie naar technische opleidingsbehoefte (aansluiting bij initiatief Hardinxveld-Giessendam)
➢ Ontwikkeling curriculum op MBO+ niveau inclusief organisatie- en financieringsmodel
➢ Aansluiting op uitwerking drie actielijnen uit provinciale toekomstverkenning maritieme sector 1) regionale profilering en 

specialisatie, 2) showcases maritiem, en 3) maritieme databank

Met wie: 
➢ STC (Scheepvaart en Transport College)
➢ School & Bedrijf
➢ (Maritieme) maakindustrie
➢ Provincie Zuid-Holland
➢ Regionaal Arbeidsmarkt Platform
➢ Netherlands Maritime Technology
➢ Innovation Quarter

Tastbare resultaten:
➢ In 2018 is een plan van aanpak beschikbaar om te voorzien in de opleidingsbehoefte op MBO+ niveau
➢ Vanaf 2018 is er in de AV georganiseerd maritiem overleg tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheid
➢ Vanaf 2018 neemt de AV met een onderscheidende positie deel aan uitvoering van provinciale maritieme strategische agenda
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Opgave 8: Versterken innovatieve noord-zuid-as Utrecht – Brabant

Ambitie & doelstellingen: 
➢ De regio AV versterkt het profiel van de clusters Regio Utrecht, Drechtsteden en metropoolregio Eindhoven
➢ De regio AV wil een innovatieve broedplaats zijn van initiatieven vanuit deze clusters
➢ De regio AV werkt daarmee aan een upgrading van het dynamische en innovatieve karakter van Het Groene Hart

Aanpak:
➢ Allereerst moet er inzicht komen in de kwantitatieve en kwalitatieve karakteristieken van ons gebied
➢ Deze inzichten leiden tot de betekenis van ons gebied voor de omliggende regio’s (mogelijke cross-overs)
➢ Vanuit die conclusies worden relaties gezocht, ontwikkeld en gelegd met de ons omringende regio’s

Met wie: 
➢ Provincies Utrecht, Zuid-Holland en op termijn Noord-Brabant
➢ De clusters Regio Utrecht, Drechtsteden en metropoolregio Eindhoven
➢ Kennisinstellingen waaronder wellicht ook ‘Brussel’

Tastbare resultaten/fasering:
➢ Fase 1: Oriëntatie en inventarisatie (eerste half jaar 2018)
➢ Fase 2: Wat betekent dit? Bespreken met stakeholders & betrokkenen 

(planning medio 2018)
➢ Fase 3: Afgestemde strategische meerjarenagenda Innovatie (planning eind 2018)

Opgave 9 ‘Versterken van de vrijetijdseconomie’
Uitgangspunt: 
➢ De regio goed op de kaart zetten en iconen verbinden (uitkomst conferentie nov. 2016)

Ambitie & doelstellingen: 
➢ Het verder toeristisch/recreatief (en economisch) ontsluiten van het gebied, 

met aandacht voor DNA van het gebied
➢ Verbinden van (bestaande en mogelijk nieuwe) kwaliteiten en iconen
➢ Door: - Bekendheid: de regionale en (inter)nationale bezoekers vinden de AV

- Bereikbaarheid: AV goed bereikbaar, ontsloten voor div. doelgroepen
- Benutting: voldoende arrangementen, voor dag(deel) en meerdaags bezoek

Aanpak:
➢ Structureel overlegplatform recreatie & toerisme opzetten met stakeholders
➢ Samenhang aanbrengen in lopende en nieuwe ontwikkelingen en projecten 

Met wie: 
➢ Gemeenten
➢ (Verenigingen van) ondernemers op terreinen van recreatie en toerisme
➢ Den Hâneker, VVV Zuid-Holland Zuid, de drie iconen (Kinderdijk, Vestingdriehoek 

Gorinchem – Leerdam Glasstad), Waterdriehoek, KaasExperience, Routebureau Utrecht

Tastbare resultaten:
➢ Jan Blankenroute (2018): Excursie van 65 km in westelijk rivierengebied tussen Gorinchem en Vreeswijk langs werken van Jan 

Blanken (1755 –1838, Nederlands waterbouwkundig ingenieur, inspecteur-generaal van de waterstaat)
➢ Eerste bijeenkomst stakeholders (2018) 
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Opgave 10: Afstemmen ontwikkeling van bedrijventerreinen
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Kwalitatief en kwantitatief voorzien in voldoende ruimte op bedrijventerreinen voor bedrijven uit verschillende segmenten
➢ Leegstand en onderlinge concurrentie tussen bedrijventerreinen voorkomen

Aanpak:
➢ Kwalitatieve verdieping van regionale bedrijventerreinenstrategie AV 2016 op basis van provinciale STEC behoefteramingen
➢ In overleg met provincie Zuid-Holland en subregio’s in Zuid-Holland-Zuid ontwikkelen van vraaggericht bedrijventerreinenbeleid
➢ Platform voor overleg en afstemming inrichten op basis van (markt)regio’s van bedrijventerreinen en bedrijvensegmenten

Met wie: 
➢ AV-gemeenten
➢ Gemeente Werkendam
➢ Regioverbanden zoals Drechtsteden en Rivierenland
➢ Provincie Zuid-Holland
➢ Provincie Utrecht
➢ Vertegenwoordigers van bedrijfsleven
➢ Makelaars bog

Tastbare resultaten:
➢ In 2018 een kwalitatief uitgewerkte regionale bedrijventerreinstrategie AV
➢ Vanaf 2018 platform voor overleg en afstemming bedrijventerreinen op basis van marktregio’s en bedrijvensegmenten
➢ Vanaf 2018 structurele monitoring van beschikbaarheid bedrijventerreinen

Opgave 11: Goed functionerende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Werkloosheidspercentage in AR-G: < 3% algemeen; voor 55+: 45%; en voor jongeren <23 jaar 5%
➢ Realiseren taakstelling Banenafspraak in 2024
➢ Betere samenwerking: Werkbedrijf AV, Ondernemers, overheid en onderwijs
➢ Opleidingsaanbod in regio heeft hoge arbeidsrelevantie

Aanpak:
➢ Naamsbekendheid WSP AV vergroten én oprichten E-platform AV  
➢ Samenhang aanbrengen in promotie (Arbeidsmarkt)regio 

Met wie: 
➢ Stichting School & Bedrijf
➢ WSP AV (samenwerking AVRES en UWV), Leerwerkloket AV, Matchmakers 
➢ Werkbedrijf AV (voorheen RAP)
➢ Ondernemersorganisaties, sociale partners 
➢ Cliëntenraad AVRES

Tastbare resultaten:
➢ Eind 2019 in beeld hoe Arbeidsmarktregio Gorinchem doorgaat [hoeveel gemeenten en jaarbudget] 
➢ Vanaf 2019 werkt het ‘AV werkt-platform’ als dé plek waar iedere vacature in de regio te vinden is
➢ Naamsbekendheid WSP AV is 50% van alle mensen in regio in leeftijd van 20 tot 65 jaar
➢ Vanaf 2019 uitbreiding duale opleidingen HBO Drechtsteden (naast ICT)
➢ Vanaf 2020 AV Ontwikkelingsfonds verleent tiende startup een starterslening
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Opgave 12: Betere Bereikbaarheid   
Ambitie & doelstellingen: 

➢ 24-uurs bereikbaarheid op werkdagen op alle wegen in de regio 
zonder verkeerscongestie

➢ Goed functionerend OV-netwerk over weg, spoor en water 

➢ Bevorderen personenvervoer over water in aansluiting op Waterbuslijn

➢ Verbeteren digitale bereikbaarheid

Aanpak:

➢ Verbeteren doorstroming A15 en A27 op werkdagen, om onderliggend wegennet niet extra te belasten 

➢ Aansluiten bij verkeersonderzoek A15 / Goederencorridor Oost

➢ Ketenmobiliteit OV verbeteren door fiets- en parkeervoorzieningen aan te brengen (in aansluiting op nieuwe DAV-concessie)

➢ Overstap bevorderen van A15 naar OV (MerwedeLingeLijn en bus)

➢ Verkennen haalbaarheid aansluiting Waterbus en verennetwerk Riveer

➢ Verbeteren digitale ontsluiting van buitengebied; onderzoek kansen voor glasvezel 

Met wie: 

➢ Provincies Utrecht en Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, RWS, BEREIK!, Drechtsteden, aanbieders van OV en veerdiensten, 
taxibedrijven, logistiek en transportondernemers

Tastbare resultaten:

➢ Vanaf 2019 gezamenlijke aanpak onderhoud en verkeersmanagement voor alle wegen in de regio (inclusief A15 en A27)

➢ In 2019 implementatie multimodale DAV-concessie met infrastructurele voorzieningen

➢ In 2019 mogelijkheden glasvezel in beeld

Opgave 13: klimaatadaptatie en waterveiligheid
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Alblasserwaard-Vijfheerenlanden klimaatbestendig en water-robuust in 2050
➢ Inwoners zijn zich bewust van klimaatverandering en waterveiligheid
➢ Betere samenwerking: Wateropgave gekoppeld aan ruimtelijke en economische opgaven 

en draagt daardoor bij aan de kwaliteit van het gebied

Aanpak: 
➢ Regionaal netwerk AV oprichten
➢ Uitvoering geven aan nationaal Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 
➢ Samenhang aanbrengen in lopende ontwikkelingen en projecten 

Met wie: 
➢ Gebiedsraad als bestuurlijk platform (AV-gemeenten, noordelijke Drechtsteden, provincies, waterschap), 

Rijkswaterstaat, Waterwerkgroep BlauwZaam voor bevorderen bewustwording, Onderwijs: Waterbewustzijn 
vergroten bij scholieren 

Tastbare resultaten:
➢ Eind 2019 in beeld hoe regio wil omgaan met veranderend klimaat op basis van klimaat-stresstest, in 2020 volgt een 

investeringsagenda
➢ Vanaf 2019 krijgen basisschoolleerlingen inzicht in klimaatverandering, onder leiding van klimaatambassadeur  
➢ Vanaf 2020 benaderen projectontwikkelaars en bouwbedrijven over klimaat-adaptief bouwen 
➢ Vanaf 2019 is klimaatadaptatie integraal onderdeel van handelen van overheden in visies, planvorming en uitvoering 
➢ Eenduidige communicatie over waterveiligheid 
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Opgave 14: Bewust beter omgaan met bodemdaling
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Effectief omgaan met gevolgen bodemdaling en zeespiegelstijging; in stedelijke gebieden, linten 

en landelijk gebied 
➢ Bodemdaling wordt ervaren als gezamenlijke opgave; gezamenlijk aan de slag
➢ Kennisontwikkeling voor nieuwe oplossingen

Aanpak:
➢ Urgentiebesef: Thema bodemdaling op politiek-bestuurlijke agenda, o.b.v. overzicht beschikbare 

onderzoeken
➢ Dynamisch platform voor delen good practices, uitvoeren pilots en vinden nieuwe oplossingen
➢ ‘Masterplan’ voor lange termijn 

Met wie: 
➢ WSRL, Regio AV (gemeenten), Provincies Zuid-Holland en Utrecht
➢ Op korte termijn te betrekken stakeholders (bij pilots): Agrarische sector in breedste zin, VIC, 

Kennisinstellingen, Innovatietafel A5H, Landschapstafel, Gebiedsplatform AV,  Blauwzaam, Burgers

Tastbare resultaten:
➢ Eind 2018: Urgentiebesef: Thema Bodemdaling staat op politiek-bestuurlijke agenda van betrokken overheden en wordt door 

stakeholders onderkend 
➢ Vanaf 2018: Dynamisch platform (netwerkend werken) waarin  kennis en ervaring (good practices) worden gedeeld
➢ Vanaf 2018: Masterplan voor lange termijn: Toewerken naar innovatieve oplossingen. Belangrijk onderdeel hiervan is een “Programma 

van innovatieve pilots” waarmee gedurende 10 jaar onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen voor de regio kansrijk zijn

Opgave 15: Werken aan transitie duurzame energie
Ambitie & doelstellingen: 
➢ Alblasserwaard Vijfheerenlanden Energieneutraal in 2050!
➢ Betere samenwerking: Opgave energietransitie gekoppeld aan ruimtelijke en 

economische opgaven en daardoor bijdragen aan de kwaliteit van het gebied

Aanpak:
➢ We beginnen met mensen die willen!
➢ Regionaal netwerk AV oprichten om uitvoering te geven aan de transitie duurzame energie (2018)
➢ Samenwerken via bestaande structuren en samenhang aanbrengen in regionale opgaven, lopende ontwikkelingen en projecten 
➢ Continueren bestaande projecten, door opname in uitvoeringsplannen voor 2018 e.v. (o.a. Het regionale energieloket, Het Nieuwe 

Wonen, Wijkaanpakken woningeigenaren, Collectieve Inkoopacties isolatie en pv panelen) 
➢ Opstellen regionale energiestrategie, uitgewerkt in een samenwerkingsagenda AV (2018/2019)

Met wie: 
➢ Gebiedsraad als bestuurlijk platform (AV-gemeenten, Drechtsteden, provincies ZH en Utrecht, Waterschap)
➢ Energiewerkgroep Inwoners (ambtelijk) (op te richten) (o.a. gemeenten, provincies ZH en Utrecht, Waterschap, Omgevingsdienst(en) 

Netbeheerder(s), woningcorporatie(s), energie coöperatie(s) en inwoners) 
➢ Energiewerkgroep Bedrijven (ambtelijk)  (op te richten) (o.a. gemeenten, Omgevingsdienst(en), BlauwZaam, Netbeheerder(s)) 
➢ Onderwijs: Energiebewustzijn vergroten bij scholieren en MBO bouwopleidingen betrekken bij de uitvoering van renovaties/bouw

Tastbare resultaten:
➢ Eind 2019 inzicht in de energieopgave (besparing/opwekking duurzame energie) om in 2050 energieneutraal te zijn
➢ Vanaf 2018 bouwen projectontwikkelaars en bouwbedrijven gasloos (planvorming is energieneutraal)
➢ Vanaf 2019/2020 is de energietransitie integraal onderdeel van handelen van overheden in visies, planvorming en uitvoering 
➢ Eenduidige communicatie over de stappen richting energieneutraal wonen/werken/recreëren in de A/V
➢ Vanaf 2019 krijgen basisschoolleerlingen inzicht in klimaatverandering, onder leiding van klimaatambassadeur (energie en water)


