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Verslag Regioconferentie 
Grenzeloos Samenwerken Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

22 november 2017  
 
Datum verslag: 1 december 2017 

 
Opening en voortgang Grenzeloos Samenwerken  

 
 
Op woensdagavond 22 november vond de regionale conferentie Grenzeloos Samenwerken plaats in 
de Evenementenhal te Gorinchem. Ruim 200 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, 
bedrijven, gemeenten, provincies en het waterschap waren aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan 
over belangrijke maatschappelijke opgaven in en rondom de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. 
En vooral om te bespreken hoe deze opgaven gezamenlijk en grenzeloos kunnen worden aangepakt. 
 

De avond werd geopend door burgemeester Reinie Melissant, voorzitter 
van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Zij gaf aan dat in het gebied 
veel gesproken wordt over gemeentelijke herindelingen en de provinciale 
grenscorrectie. Zij hield een warm pleidooi om uit te stijgen boven de 
bestuurlijke discussies en de inhoud centraal te stellen. “Wat hebben onze 
inwoners nodig? Waar moeten we aan werken? Met wie en hoe? Die vragen 
moeten beantwoord worden en daarmee helpen we onze inwoners en ons 
gebied echt verder”, aldus burgemeester Melissant. 

 
Daarna volgde de bijdrage van burgemeester Dirk van der Borg, bestuurlijk trekker van het programma 

Grenzeloos Samenwerken. Hij gaf aan hoe er samen met de provincies Zuid-
Holland en Utrecht en het waterschap Rivierenland gekomen is tot een 
eerste opzet van een nieuwe regionale agenda met vijftien 
maatschappelijke opgaven. “De eerste aanzet is er. Nu gaan we graag verder 
in gesprek met u, met maatschappelijke organisaties, met bedrijven, met 
inwoners en met gemeenten en samenwerkingsverbanden om ons heen. 
Wat vindt u belangrijk? Waar wilt u op inzetten? Samen geven we vorm aan 
deze agenda en gaan we aan de slag.” 
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Nadere kennismaking met de opgaven van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 
Na deze toespraken was er voor de deelnemers volop de gelegenheid om kennis te maken met de 
vijftien opgaven van de Regionaal Maatschappelijke Agenda. De deelnemers werden aan de tafels per 
opgave uitgenodigd om aan te geven hoe zij aankijken tegen de voorliggende opgaven en of zij een 
bijdrage willen leveren aan het oppakken van die opgave. De hoofdpunten die per tafel per opgave 
naar voren zijn gekomen, zijn samengevat in de bijlage bij dit verslag.  

 

 
 
Besluitvormingsproces, prioritering en fasering Regionaal Maatschappelijke Agenda  

Voor de deelnemers was er vervolgens de gelegenheid 
om aan te geven welke opgaven zij belangrijk vinden. 
De resultaten leidden tot een top vijf van opgaven: 
1) Betere bereikbaarheid, 2) Transitie naar duurzame 
energie, 3) Een goed functionerende arbeidsmarkt 
waarin iedereen kan meedoen, 4) Klimaatadaptatie & 
Waterveiligheid en 5) Vrijetijdseconomie. 
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Deze uitkomst wordt als indicatie benut in het verdere proces van besluitvorming (eind 2017/begin 
2018) over de Regionaal Maatschappelijk Agenda. Tijdens dit besluitvormingsproces zal een nadere 
afweging worden gemaakt om te komen tot een prioritering en fasering van de op te pakken opgaven. 
Om nadere input te verkrijgen voor het maken van deze afweging, zal in de komende periode de RMA 
aan de (potentiële) samenwerkingspartners worden voorgelegd met de vraag welke opgaven voor hen 
van belang zijn, of zij willen meewerken aan het oppakken van deze opgaven en welke bijdrage zij 
willen leveren. Op basis van deze nadere verkenning van commitment en partnerschap zal begin 
volgend jaar besloten worden over de prioritering en fasering van de RMA. 
 
Reflectie door panel  
Een panel gaf vervolgens een inhoudelijke reactie op de stemuitslagen. Dit panel kende de volgende 

samenstelling (van links naar rechts):  

 

 
 

‒ Tjapko van Dalen (lid Raad van Bestuur 
KleurrijkWonen en lid Raad van Toezicht bij 
Attent Zorg en Behandeling); 

‒ Martijn Spijk (directievoorzitter Rabobank 
Alblasserwaard Vijfheerenlanden); 

‒ Dirk van der Borg (burgemeester 
Molenwaard en bestuurlijk trekker 
Grenzeloos Samenwerken); 

‒ Bert van der Lee (directeur-bestuurder O2A5 
Openbaar Onderwijs Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden). 

 
Tijdens de reflectieronde werd door de deelnemers in de zaal en de panelleden aandacht gevraagd 
voor de volgende onderwerpen:  

• Bij opgave 6 ‘Toekomst agrarische sector’ wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de 
combinatie met duurzaamheid en innovatie. 

• Bij opgave 8 ‘Versterken innovatieve noord-zuid-as Utrecht-Brabant’ wordt benadrukt dat het 
van belang is de eigen kwaliteiten en krachten van de regio te versterken. Het gaat er bij deze 
opgave niet om te willen lijken op de aangrenzende regio’s om daarmee de concurrentie aan te 
gaan. Bij deze opgave gaat het erom de kracht en de potentie van de AV in beeld te brengen, en 
inzichtelijk te maken welke meerwaarde geboden kan worden aan aangrenzende regio’s, en 
welke cross-overs gerealiseerd kunnen worden. Wat heeft de AV aan buurregio’s te bieden en 
waar kan de AV vervolgens van profiteren in het samenspel met deze (innovatieve) buurregio’s? 
Vanuit het panel wordt aangegeven dat deze opgave verder moeten worden uitgewerkt om het 
belang van deze opgave goed te kunnen beoordelen.  

• Over opgave 9 ‘Vrijetijdseconomie’ merkt het panel op dat dit een opgave is met veel kansen en 
mogelijkheden. Gezien de vergrijzing is het bieden van ‘vertier voor ouderen’ van belang. Met 
investeringen in recreatie en toerisme, maak je het gebied ook aantrekkelijker voor de eigen 
inwoners. 

• Opgave 11 ‘Een goed functionerende arbeidsmarkt’ wordt erg belangrijk gevonden. Opgemerkt 
wordt dat het niet moet gaan om meer banen, maar om een betere aansluiting van onderwijs 
en arbeid (match van vraag en aanbod). 

• Over opgave 12 ‘Betere Bereikbaarheid’ merkt het panel op dat het van belang is deze opgave 
verder te differentiëren.  
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• Vanuit de zaal wordt voorgesteld de opgaven 13 ‘Waterveiligheid en klimaatadaptatie’ en 
14 ‘Bodemdaling’ als één opgave te beschouwen, omdat bij bodemdaling nadrukkelijk sprake is 
van een relatie met het klimaat en de zeespiegelstijging. In reactie op dit voorstel licht 
Dirk van der Borg toe dat deze knip is gemaakt, omdat op het terrein van bodemdaling al acties 
zijn opgestart. In de praktijk vindt nadrukkelijk afstemming plaats tussen deze opgaven en wordt 
gestuurd op de samenhang.  

• Over opgave 15 ‘Transitie naar duurzame energie’ merkt Tjapko van Dalen op dat het allereerst 
van belang is de consequenties van ambities en doelstellingen te onderkennen en te voorkomen 
dat er ‘stoere dingen’ worden geroepen, die niet realiseerbaar blijken te zijn. Bij energietransitie 
gaat het om een heel complexe opgave, waarvoor veel moet gebeuren. “Van het gas af” en “nul 
op de meter” zijn ambities waarvoor veel aanpassingen nodig zijn om deze te realiseren. Van 
belang is eerst te inventariseren wat concreet nodig is om in 2050 daadwerkelijk energieneutraal 
te kunnen zijn. Op basis van deze inventarisatie kan vervolgens in beeld worden gebracht wat 
de mogelijkheden zijn en in hoeverre deze ambitie realiseerbaar is. Daarbij benadrukt hij dat er  
“niet teveel op één paard gewed moet worden” om een discussie tussen “believers en 
non-believers” te vermijden. Vanuit Giessenlanden wordt aangegeven dat de gemeenteraad 
een gebiedsregisseur wil die ook kijkt naar wat inpasbaar is in het gebied. Tjapko bevestigt dat 
dit ondersteunt wat hij zegt. Vanuit de zaal wordt voorgesteld de netbeheerder nadrukkelijker 
bij dit onderwerp te betrekken.  

• Vanuit de zaal wordt tot slot aandacht gevraagd voor het sociaal domein. Dit onderwerp lijkt in 
de opgaven te zijn ondervertegenwoordigd en zou in meerdere opgaven beter uitgediept 
kunnen worden. 

 
Afsluiting  

 
Als afsluiting van de avond gaven vertegenwoordigers 
vanuit de provincies Zuid-Holland, Utrecht en het 
waterschap Rivierenland hun reflecties op de avond. 
Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van de provincie Zuid-
Holland: “Het was een heel inspirerende avond en ik deel 
de oproep van burgemeester Melissant om vanuit de 
inhoud samen te werken. We zien in de agenda veel 
aanknopingspunten waar wij graag onze bijdrage aan 
leveren.” 
Heemraad Goos den Hartog van het waterschap 
Rivierenland: “Bij bijna alle opgaven speelt water een 
belangrijke rol en dat is niet zo gek in ons land. Op veel 

opgaven werken we dan ook al goed met elkaar samen en dat willen we graag waar mogelijk verder 
uitbreiden.” 
Gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw van de provincie Utrecht: “De avond was voor mij leerzaam 
en inspirerend. We ondersteunen van harte de manier van grenzeloos samenwerken en zien goede 
aanknopingspunten om op veel opgaven zoals de agrarische economie en recreatie en toerisme de 
samenwerking te versterken.” 
Ook gedeputeerde Jeannette Baljeu van de provincie Zuid-Holland kijkt terug op een goede 
conferentie: “Samenwerking op deze mooie en belangrijke thema’s zorgt voor een krachtige regio.”  
 
Met deze positieve woorden werd een inspirerende en geslaagde avond over grenzeloos 
samenwerken in en om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden afgesloten. 
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Bijlage: Hoofdpunten naar aanleiding van nadere kennismaking met opgaven RMA 
 

 
Aan de tafels per opgave werden de deelnemers uitgenodigd om aan te geven hoe zij aankijken tegen 
de voorliggende opgaven en of zij een bijdrage willen leveren aan het oppakken van die opgave. 
De hoofdpunten die per tafel per opgave naar voren zijn gekomen, zijn samengevat in deze bijlage.  
 
Opgave 1: Werken aan een goede landschapsontwikkeling  
Voor deze opgave zijn de volgende suggesties en ideeën aangereikt: 

• Slopen agrarische bebouwing leidt tot (50%) minder bebouwd oppervlak. Aandacht voor 
certificeren bouwrecht. 

• Slopen van ruilverkaveling-boerderijen die niet worden gebruikt, tegen passende vergoeding. 

• Niet-agrarische bedrijven in buitengebied financieel helpen om te vertrekken en de grond weer 
terug te geven aan het landschap. 

• Herverkavelingen op basis van de kwaliteit van het gebied. 

• Toepassing Ruimte voor Ruimte Regeling. 

• Agrarische ondernemers doen mee! Agrarische ondernemers laten meedenken over toeristisch-
recreatieve kansen. 

• Vaarverbinding Graafstroom met Ottolandse Vliet tot stand brengen. Vuilendam open voor 
recreatievaart. Herbouw schutsluis Alblasserdam.  

• Herstel: sluis, erfgoed, ecologie biodiversiteit – waterrecreatie. Biodiversiteit en cultuurhistorie 
echt aanpakken. 

• 15 projecten “Groen Verbindt”. 

• “Ik mis de heilige graal, de droom!” Maak een nieuw landschapsbeeld. Met kunstenaar “out-of-
the-box” en houd op met aanmodderen. Creatieve sessie met Gert Jan Kool. 

• Opgaves verbinden. 

• Landschapsplan uitvoeren. 

• Aankleding nieuwe woonwijken, industrieterreinen (bijv. Nieuwpoort). 

• Het DNA ‘mensen-gebied’ basisvisie. Concreet: Ga voor erfgoedstatus (UNESCO). 

• Zuinig zijn op wat we hebben, bodem moet niet verder dalen.  

• Kwaliteiten: water, groen, industrie, glasfabriek.  

• Wegen: Fiets moet er beter over heen kunnen! 

• Leader aanvragen: wat zijn de mogelijkheden: versterking economie, duurzaamheid en 
stad-land-verbindingen. 

 
Opgave 2: Evenwicht vraag en aanbod van woningen  
Er was veel belangstelling voor de tafel ‘wonen’. De meeste deelnemers wilden niet alleen 
geïnformeerd worden, maar hadden ook een duidelijke boodschap. Er zijn aan deze tafel interessante 
en nuttige gesprekken gevoerd over wat de belangrijkste opgaven zijn op het gebied van wonen in 
onze regio. Conclusie is dat de aanwezigen samenwerking op het gebied van wonen belangrijk vinden 
en dat de drie hoofdthema’s onderschreven worden: 

• Vraag en aanbod zijn in evenwicht zowel kwantitatief als kwalitatief. 

• Verduurzaming van de voorraad. 

• Zorgen dat mensen met een zorgbehoefte in de wijk kunnen wonen. 
 
Aan de deelnemers is gevraagd waar binnen de projecten voor wonen meer prioriteit aan gegeven kan 
worden. Hieruit kwam naar voren dat betaalbaarheid, verduurzaming van de woningvoorraad als zeer 
belangrijk worden ervaren.  
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Ook de projecten ‘Langer zelfstandig thuis wonen’ (scheiden; woon-zorg), ‘bestaande voorraad’, 
‘flexibel bouwen’, ‘nieuwbouw’ en ‘kansen benutten’ scoorden hoog. Daarnaast is aandacht gevraagd 
voor de volgende punten: ‘herstructurering’, ‘tiny houses’, ‘Jeugd en starters’, ‘woningen voor 
éénoudergezinnen en alleenstaanden’, ‘interregionale samenwerking’ en ‘meer aandacht voor natuur 
in tuinen en directe omgeving’. 
 
Opgave 3: Verkeersveiligheid  
De deelnemers aan de tafel over de opgave Verkeersveiligheid konden zich vinden in de ambitie en de 
aanpak, zoals deze geformuleerd zijn voor deze opgave. De deelnemers gaven daarbij aan dat het door 
trends in de samenleving (denk bijv. aan smartphone-gebruik, elektrisch rijden, waveboards) een 
dynamische opgave is. Hoe speel je in op dit soort trends? Verkeersveiligheid vergt een lange adem. 
De deelnemers vinden de mix van vier pijlers, die voor deze opgave geformuleerd zijn, terecht: 
1. Een duurzaam veilig wegennet in 2030; 
2. Gericht verkeerstoezicht op wegen en in gebieden met ongewenst verkeersgedrag in 2030; 
3. Projecten voor gedragsbeïnvloeding van scholieren (100% deelname basisscholen en VO-scholen 

aan verkeerseducatie), jongeren, senioren, bewoners en organisaties/bedrijfsleven in 2030; 
4. Realiseren van een regionale samenwerkingscultuur op het gebied van verkeersveiligheid. 
 
Ten aanzien van deze vier pijlers gaven de deelnemers de volgende aandachtspunten mee: 

• Een duurzaam veilig wegennet: aandacht werd gevraagd voor voldoende veilige fietspaden in het 
buitengebied van de Vijfheerenlanden, veilige fietssnelwegen langs verkeersaders en uniforme 
verkeersregels in de regio (bijv. uniformering voorrang op rotondes). 

• Gericht verkeerstoezicht op wegen en in gebieden met ongewenst verkeersgedrag: de gekozen 
beleidslijn van toezicht en voorlichting graag nog verder zichtbaar invulling geven. Accent op 
snelheid, afleiding in het verkeer en beveiligingsmiddelen (zoals bij gebruik fietshelm). 

• Gedragsbeïnvloedingsprojecten: Aandacht voor het stimuleren van fietsen zodat mensen weer 
beter leren fietsen, goede informatie over bepaalde verkeersthema’s, langdurig aan 
gedragsbeïnvloeding doen, ook aandacht voor parkeren en gedrag is gewenst. 

• Realiseren van een regionale samenwerkingscultuur op het gebied van verkeersveiligheid: 
essentieel om vanuit organisaties te werken aan verkeersveiligheidscultuur. 25-65-jarigen is een 
vergeten groep waar nog de meeste winst valt te halen. 

 
Opgave 4: Sterke en aantrekkelijke stedelijke kernen 
De deelnemers aan de tafel over de opgave ‘Werken aan sterke en aantrekkelijke stedelijke kernen’ 
maakten nadrukkelijk de verbinding met andere opgaven van de RMA. Gesprekken gingen onder 
andere over (de verbinding tussen) recreatieve voorzieningen in de regio, fietsroutes, beter benutten 
van waterwegen, gericht zijn op kansen voor ‘win-win’ en het monumentenbeleid. 
 
De gemaakte opmerkingen die direct van toepassing waren op deze opgave, hadden een wat algemeen 
karakter. Bijvoorbeeld dat gemeenten met elkaar in gesprek moeten gaan, “durf te kiezen”, “koester 
de verschillen”, “elkaar niet beconcurreren” en “denk ook aan de omgeving rond Gorinchem”.  
 
Uit de gesprekken aan deze tafel kwam niet direct naar voren wat ideeën zijn over de vormgeving van 
de samenwerking rond deze opgave. “Met wie, hoe en voor welke voorzieningen?” Daarnaast werd de 
vraag opgeworpen of gemeenten überhaupt invloed hebben op bepaalde voorzieningen, en of die niet 
veel meer gestuurd worden door de markt, het rijksbeleid en ontwikkelingen van buiten. Dit zijn vragen 
die nog van een antwoord moeten worden voorzien. 
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Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare kosten  
De deelnemers aan de tafel over deze opgave onderschrijven de vier redenen voor gewenste 
samenwerken in het sociaal domein, te weten: 
1. Integraliteit; 
2. Bovenlokale projecten; 
3. Efficiëntie en uniformiteit aan de achterkant; 
4. Kennisdeling. 
 
De inzet op deze vier onderwerpen moet leiden tot de transformatie in het sociaal domein. 
 
Er is aan deze tafel veel gesproken over de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in het zorgdomein, 
die natuurlijk enorm zijn. Opvallend was dat men weinig op de hoogte was van de zaken die regionaal 
speelden. De uitleg hierover werd zeer gewaardeerd. Het is een breed en veelomvattend domein wat 
maakt dat mensen niet alles overzien wat er binnen dit domein lokaal, regionaal en zelfs 
bovenregionaal speelt. Verschillende deelnemers gaven aan dat ‘uitleg door mensen zelf’ (bijv. tijdens 
werkbezoeken) hen een goed beeld geeft van wat er wordt gedaan. Daarmee benadrukten zij de 
waarde in deze fase van ‘vertellen’ en niet zozeer de ‘cijfers’. 
 
Behalve de interessante gesprekken, zijn er diverse aandachtpunten meegegeven, zoals: preventie, 
maatwerk en zorg voor tijdige zorg. Andere zaken die zijn genoemd: 

• Zorg voor een sluitende keten; 

• Investeer in genoeg zwaardere zorg; preventie alleen is niet de oplossing (niet afdoende); 

• Samenwerking zorg en onderwijs versterken; 

• Bewust divers bouwen; 

• Ouderen: Maak de waard groen met bomen tegen hittestress. Maak begijnhofjes; 

• Maak snelle interventie mogelijk. 
 
Opgave 6: Toekomst agrarische sector  
Aan de tafel over de toekomst van de agrarische sector is gesproken over ‘visiegerichte’ en 
‘actiegerichte’ aspecten en de wisselwerking tussen visie en actie. Bij de visiegerichte aspecten gaat 
het om aanbrengen van samenhang tussen bestaande initiatieven, lopende en toekomstige 
activiteiten, op basis van een regiobreed gedragen visie op (beleidskader voor) de toekomst van de 
agrarische sector in haar regionale context. Het ontwikkelen van deze visie/dit beleidskader wil niet 
zeggen dat alles stil kan vallen, omdat ‘we druk zijn met een visie’. Integendeel, vanuit de actiegerichte 
initiatieven wordt input geleverd aan de visie en de toekomstige actiegerichte initiatieven zijn weer 
gebaseerd op die visie. Dit is een dynamisch geheel. De interactie tussen visiegerichte en actiegerichte 
aspecten willen zeggen dat denken en doen hand in hand gaan.  
 
Deze interactie werd aan de tafel over de toekomst van de agrarische sector goed herkend. Het werkte 
verhelderend om de deelnemers mee te nemen in dit verhaal. Wel is er een groot verschil in 
voorkeuren van deelnemers, variërend van “niks visie, gewoon doen” tot “vooral niet te operationeel 
benaderen, maar breed in de context zetten”. 
 
In de gesprekken aan deze tafel werd benadrukt dat een breed palet aan samenwerkingspartners 
betrokken is (of moet worden). (Potentiële) samenwerkingspartners bij deze opgave zijn de provincies 
Zuid-Holland en Utrecht, het Waterschap Rivierenland, lokale overheden, agrarische ondernemers 
(koplopers), LTO/Collectieven, maatschappelijke organisaties/Blauwzaam, de Gebiedscoalitie, de 
Innovatietafel A5H en burgers. 
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Bij de deelnemers was ook veel herkenning in het feit dat de agrarische sector in veel andere opgaven 
verweven is, zoals landschapsontwikkeling, energietransitie, bodemdaling en recreatie & toerisme. 
 
Er waren relatief weinig agrarische ondernemers aanwezig bij de conferentie, de deelnemers aan de 
tafel over deze opgave bestonden voornamelijk uit bestuurders, raadsleden en ambtenaren.  
 
Duurzaam & innovatief is de rode draad door alle activiteiten. Als de sector zich niet duurzaam & 
innovatief ontwikkelt, is er geen toekomst. 
 
Opgave 7: Versterken (maritieme) maakindustrie  
Het gesprek aan de tafel over het versterken van de (maritieme) maakindustrie heeft de volgende 
oogst opgeleverd:  

• Mbo-scholen hebben behoefte aan investeringsruimte voor nieuwbouw van scholen; 

• Stimuleer samenwerking met Mbo-scholen om de hele maritieme markt te kunnen bedienen; 

• Er zijn veel initiatieven, maar men weet van elkaar niet wat ondernomen wordt; 

• Betrek ook het Da Vinci College en Het Gilde. 
 
Opgave 8: Versterken innovatieve noord-zuid-as Utrecht-Brabant  
Aan deze opgave ligt de ambitie ten grondslag om als regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden het eigen 
profiel te versterken, en dat van de aangrenzende economisch sterke clusters de Drechtsteden, de 
Utrechtse regio en in het verlengde daarvan de metropoolregio Eindhoven. De AV heeft de ruimte en 
de potentie om voor deze buurregio’s te fungeren als innovatieve proeftuin of broedplaats. 
Wederkerigheid is daarvoor het uitgangspunt. Het gaat bij deze opgave dus niet om de ambitie de AV 
te ontwikkelen als een ‘mini-(metropool)regio Eindhoven of Utrecht’ en om het aangaan van de 
concurrentie met deze buurregio’s, maar om het in beeld brengen van de kwaliteiten, kracht en de 
potentie van de AV is, waarmee meerwaarde geboden kan worden aan aangrenzende regio’s, en 
waarmee cross-overs gerealiseerd kunnen worden. Wat heeft de AV aan buurregio’s te bieden en waar 
kan de AV vervolgens van profiteren in het samenspel met deze (innovatieve) buurregio’s?  
 
Aan de statafel over deze opgave is gesproken over het voorstel voor het uitvoeren van nader 
onderzoek om de kracht en de potentie van de AV in beeld te brengen, in de vorm van het ontwikkelen 
van het ‘Economisch Beeld Alblasserwaard-Vijfheerenlanden’. Bij dit type onderzoek gaat het erom 
relevante facts en figures over de kwantitatieve en kwalitatieve karakteristieken en de economische 
kracht en potentie van de regio in beeld te brengen. De deelnemers aan deze tafel waren overtuigd 
van het belang van onderzoek naar de ‘facts and figures’ van onze AV-regio, in relatie met de ons 
omringende omgeving. De gemeente Culemborg heeft aangegeven graag betrokken te worden bij dit 
onderzoek.  
 
Uitkomsten van dit onderzoek zijn bruikbaar voor verschillende opgaven binnen de RMA en dat kan 
zeker op onderdelen versnellend werken. 
 
Opgave 9: Vrijetijdseconomie  
Aan de tafel over vrijetijdseconomie is onder andere gesproken over het wandelroutenetwerk en het 
initiatief voor het realiseren van de Jan Blankenroute. De realisatie van deze route houdt in dat de 
bestaande recreatieve infrastructuur voor fietsen, wandelen en varen wordt verrijkt met het verhaal 
over de werken van Jan Blanken. (Jan Blanken leefde van 1755 tot 1838, was waterbouwkundig 
ingenieur en inspecteur-generaal van de waterstaat.) Daarbij is het voorstel de Jan Blankenroute te 
verbinden aan bestaande initiatieven, zoals de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de reeds 
bestaande ‘Waterwerkenroute’ van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  
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Verschillende deelnemers aan de tafel over deze opgave noteerden hun naam en contactgegevens en 
gaven aan graag betrokken te willen worden bij de verdere realisatie van dit initiatief. Met deze 
belangstellenden zal in het eerste kwartaal van 2018 een vervolgbijeenkomst georganiseerd worden.  
Daarnaast gaven de deelnemers op een grote kaart van het gebied aan wat volgens hen de ‘points of 
interest’ zijn, die onderdeel kunnen uitmaken van de Jan Blankenroute.  
 
Opgave 10: Ontwikkeling bedrijventerreinen  
De uitkomsten van de gesprekken aan de tafel over de afstemming van de ontwikkeling van 
bedrijventerreinen laten zich als volgt samenvatten:  

• Aandacht voor lokale ontwikkelingen bij regionaal bedrijventerreinenbeleid. 

• De verkeer aantrekkende werking van bedrijven, verkeersoverlast of verkeersdruk in en rond de 
kernen in ogenschouw blijven nemen. 

• Bedrijventerreinen liefst dichtbij snelweg of geen woonwijk/kern ontwikkelen in de nabijheid van 
bedrijventerrein. 

• Welke ontwikkelingen wil de AV op economische clusters? Aandacht voor studie van Universiteit 
Utrecht naar cross-overs tussen economische sectoren. 

• Wat wil je op bedrijventerreinen, wat kan in het landelijk gebied of in de kernen? 

• Leegstaande bedrijventerreinen afbreken. 

• Fietssnelwegen aanleggen ook van en naar bedrijventerreinen en aansluiten op OV. 
 
Opgave 11: Goed functionerende arbeidsmarkt; iedereen kan meedoen  
De gesprekken aan de tafel over een ‘goed functionerende arbeidsmarkt, waarin iedereen kan 
meedoen’ heeft het volgende opgeleverd. Het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt werd 
niet ter discussie gesteld. Natuurlijk is een goed functionerende arbeidsmarkt een belangrijke opgave. 
De overheid kan niet meer of minder dan regisseren en bemiddelen. Aanwezigen maakten 
opmerkingen over het belang van goede samenwerking met het onderwijs en met ondernemers. 
Kritiek was er niet. Deelnemers stelden het op prijs persoonlijk te kunnen spreken met wethouder 
Bruggeman en met de aanwezige mensen van Avres en UWV.  
 
Het aantal deelnemers dat een bezoek bracht aan deze statafel was wellicht wat bescheiden, echter 
de aanwezigen geven ‘een goed functionerende arbeidsmarkt’ een plek in de top 5 van belangrijke 
thema’s voor de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 
 
Opgave 12: Betere bereikbaarheid  
Voor deze opgave zijn de volgende suggesties en ideeën aangereikt: 

• Pak het sluipverkeer aan, met name op de N214; 

• Bereikbaarheid voor de hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance) op A15 en A27 is belangrijk; 

• Wat zijn de ruimtelijke plannen van de gemeenten in de komende jaren? Pas daar de “fysieke 
bereikbaarheid “goed op aan (m.n. in de steden); 

• Onderzoek op A15 i.s.m. Goederen Corridor (i.s.m. ministerie IenW en provincie Zuid-Holland); 

• OV-bereikbaarheid, vooral naar het zuiden (snelbusroute aanleggen i.p.v. trein Utrecht – Breda); 

• Nieuw OV-vervoer (snelbus, waarbij je de fiets kan meenemen); 

• Beter vervoer over water organiseren (waterbus – doortrekken!).  
 
Opgave 13: Waterveiligheid en klimaatadaptatie  
Onder het meelevende oog van Droppie Water werd een kort filmpje getoond over het 
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (hier terug te kijken https://youtu.be/vJS8HJG9zZU). Vele 
belangstellenden namen een exemplaar mee voor kinderen en/of kleinkinderen van ‘Droppie Water 
en het klimaat’.  
  

https://youtu.be/vJS8HJG9zZU
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Tijdens de gesprekken aan de statafel werden verbindingen gelegd met o.a. het Da Vinci-college, met 
bedrijf Agrimaco en met de werkgroep Water van de stichting BlauwZaam. Er werd gesproken over 
mogelijke meekoppelkansen zoals de gewenste heropening van de sluis bij Alblasserdam en 
oplossingsrichtingen zoals het aanpassen van het hele watersysteem in de Zuidwestelijke Delta. 
Kortom een uitermate boeiend uur waarin bleek dat er veel energie is om de opgave met elkaar aan 
te pakken. 
 
Opgave 14: Bodemdaling  
Aan deze tafel nam een goed gemêleerd gezelschap deel van “boeren, burgers en buitenlui”. Er was 
sprake van grote betrokkenheid bij dit onderwerp. De aanwezige aannemers staan te popelen om met 
dit onderwerp aan de slag te gaan. Zij denken en doen graag mee. Er zijn voldoende boeren in de 
voorhoede die klaar zijn voor pilots. Tegelijkertijd zijn er ook genoeg kritische boeren. Dat zorgt voor 
een goede balans in de discussie. 
 
Aan deze tafel was ook veel aandacht voor alternatieve teelten. Vanuit de gedachte van niet het 
waterpeil te willen veranderen, maar bodemdaling als gegeven te beschouwen en de teelt daar op aan 
te passen.  
 
Ook werd aangegeven dat het tijdpad (voor besluitvorming) wel wat strakker mag. Deelnemers gaven 
aan klaar te zijn voor volgende stappen.  
 
Opgave 15: Transitie naar duurzame energie 
De tafel over deze opgave werd goed bezocht. Er werden vooral veel vragen gesteld over de projecten 
die lopen, zoals: Hoe woningen verduurzaamd moeten worden? Hoe dat nu gaat als iedereen van het 
gas af moet? Welke duurzame energie we kunnen opwekken in de regio? Wat betekent dit voor het 
gebied? Hoe gaat de overheid de transitie stimuleren? Of woningcorporaties aansluiten? Wie dit alles 
gaat betalen?  
 
De algemene tendens aan deze tafel was dat samenwerken nodig is en dat daar een goed programma 
voor moet komen. En dat VvE’s niet vergeten moeten worden. Daar zou een apart programma voor 
moeten komen, zo werd opgemerkt door een bezoeker. Heldere communicatie over de transitie naar 
duurzame energie wordt belangrijk gevonden.  
 



Grenzeloos Samenwerken
in en om de AV

Regionale Conferentie met maatschappelijke organisaties, bedrijven, gemeenten, 
provincies en waterschap in en om de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden

Woensdag 22-11-2017

Twitteren? #RCGS



Programma

 

Tijd Onderwerp 

19:30 – 19:35 uur Opening 
Marcel Harmsen (dagvoorzitter) 

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 het programma 
Marcel Harmsen (dagvoorzitter) 

20:05 – 20:55 uur  De markt op 
Nader kennismaken met de opgaven van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

20:55 ‒ 21:55 uur 
 

Ophalen inbreng deelnemers, discussiëren en reflecteren door een panel 
Marcel Harmsen (dagvoorzitter) 

21:55 ‒ 22:00 uur Afsluiting 
Dirk van der Borg (bestuurlijk trekker Programma Grenzeloos Samenwerken) 

Vanaf 22:00 uur Gelegenheid voor napraten en borrel 
 



Welkom door Reinie Melissant
voorzitter regio AV 



Grenzeloos Samenwerken door Dirk van der Borg
Bestuurlijk Trekker Programma Grenzeloos Samenwerken 



Waar staan we? Waar gaan we heen?

RADEN
COLLEGES

BEDRIJFSLEVEN
MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES

PROVINCIES
WATERSCHAP

raadsbezoeken, collegebijeenkomsten conferenties, samenwerking op specifieke opgaven Integrale samenwerking

OPZET NIEUWE 
AGENDA EN 

ORGANISATIE

Werksessies

Werkbezoeken

Leertuinen

Expertsessies

C
o

n
fe

re
n

ti
e

22-11-2017

Coalities 
rondom 
opgaven

Kleine 
organisatie 
inrichten



Grenzeloos Samenwerken

KLIMAAT
ROBUUST

ECONOMISCH 
KRACHTIG

LEEFBAAR
EN

AANTREKKELIJK

15 maatschappelijke opgaven



Bouwen op een goede basis!

• Ook nu realiseren we al mooie resultaten voor de regio:
‒ Regionale Woonvisie & Bedrijventerreinenstrategie

‒ Uitvoering Deltaprogramma en vervolg MIRT-onderzoek 

‒ ‘Het Nieuwe Wonen’ en het ‘Energieloket’

‒ Matchen onderwijs en arbeid (maritieme) maakindustrie

‒ Initiatief tot realisatie Jan Blankenroute 

‒ Kaas Experience 

‒ Pilot onderwaterdrainage

• Maar huidige tijd vereist meer flexibiliteit en nog bredere samenwerking



Regionaal Maatschappelijke Agenda

Strategisch Thema Nr Maatschappelijke opgave

1 Werken aan een goede landschapsontwikkeling

2 Evenwicht tussen vraag en aanbod van woningen realiseren

3 Werken aan voldoende verkeersveiligheid

4 Werken aan sterke en aantrekkelijke stedelijke kernen en hun centrumfuncties

5 We willen ons inzetten voor goede zorg tegen aanvaardbare kosten

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 goed functionerende arbeidsmarkt waarin iedereen kan meedoen

12 Werken aan een betere bereikbaarheid

13 Werken aan waterveiligheid en klimaatadaptatie

14 Omgaan met bodemdaling

15 Omslag naar duurzame energie (energietransitie)

Leefbaar en

aantrekkelijk

Economisch

krachtig

Klimaat

robuust



Visie op toekomstige samenwerking

• Inhoud voorop, opgave centraal 

• Dynamische agenda, gericht op realiseren van doelen en resultaten

• Flexibel maar niet vrijblijvend 

• Netwerkend samenwerken, coalities rond opgaven 

• Organisatie: licht waar het kan, zwaar waar dat moet 

• Gemeenten dragen kosten samenwerking (compact team RMA)  

• Financiering voor realisatie projecten door participerende partners 



Toekomstbeeld: Leefbaar en aantrekkelijk



Toekomstbeeld: Economisch krachtig 



Toekomstbeeld: Klimaat robuust



Een Hollands Stromenland



Een nieuwe agenda: doet u mee?

• Nieuwe agenda voor toekomst van onze regio:

Regionaal Maatschappelijke Agenda 

• Drie strategische thema’s: 
1. Leefbaar en aantrekkelijk 
2. Economisch krachtig 
3. Klimaatrobuust 

• Met medewerking van:

Wat zijn uw verwachtingen 
en ideeën? 
Welke bijdrage wilt u leveren? 



DE MARKT OP



Meningen peilen, discussie en reflectie



Panel

Martijn Spijk

Directievoorzitter Rabobank
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Tjapko van Dalen

Directeur woningcorporatie
Kleurrijk Wonen

Bert van der Lee

Directeur/bestuurder stichting
openbaar primair onderwijs O2A5

Dirk van der Borg

Burgemeester Molenwaard en
bestuurlijk trekker Grenzeloos
Samenwerken 



Hoe grenzeloos is deze conferentie? Woont u in 
één van de vijf AV gemeenten of Vianen, of 
daarbuiten?

1. In één van de vijf AV-gemeenten of Vianen
56%

2. Daarbuiten
44%

8



Bij welke organisatie werkt u?

8

1. Gemeente Molenlanden

14%

2. Gemeente Vijfheerenlanden

17%

3. Gemeente Gorinchem

8%

4. Andere gemeente

5%

5. Provincie Zuid-Holland/Utrecht

12%

6. Waterschap Rivierenland

2%

7. Maatschappelijke organisatie

12%

8. Bedrijfsleven

14%

9. Anders

16%



Wat is uw leeftijd? 

1. 19 jaar of jonger
1.3%

2. 20 – 34 jaar
6.0%

3. 35 – 49 jaar
18.5%

4. 50 – 64 jaar
57.6%

5. 65 jaar of ouder
16.6%

8





Opgave 1: Landschapsontwikkeling

1. Totaal niet belangrijk
0.8%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
10.9%

3. Belangrijk
62.5%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
25.8%

Doel is om het landschap aantrekkelijk en karakteristiek te houden, de 

kernkwaliteiten te behouden en nieuwe ontwikkelingen goed in te passen.
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Opgave 1: Landschapsontwikkeling

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 1.4% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 13.0% 7.5%

3 Belangrijk 59.4% 64.2%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 26.1% 28.3%

Doel is om het landschap aantrekkelijk en karakteristiek te houden, de 

kernkwaliteiten te behouden en nieuwe ontwikkelingen goed in te passen.



Opgave 1: Landschapsontwikkeling

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

25.0% 13.0% 18.2% 0.0% 7.1% 0.0% 7.1% 6.7% 9.5%

Belangrijk 56.3% 60.9% 81.8% 85.7% 57.1% 100.0% 71.4% 40.0% 66.7%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

18.8% 26.1% 0.0% 14.3% 35.7% 0.0% 21.4% 53.3% 23.8%

Doel is om het landschap aantrekkelijk en karakteristiek te houden, de 

kernkwaliteiten te behouden en nieuwe ontwikkelingen goed in te passen.



Opgave 1: Landschapsontwikkeling

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 4.2% 0.0% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 33.3% 0.0% 12.9% 14.3%

3 Belangrijk 50.0% 66.7% 79.2% 61.4% 52.4%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 0.0% 16.7% 25.7% 33.3%

Doel is om het landschap aantrekkelijk en karakteristiek te houden, de 

kernkwaliteiten te behouden en nieuwe ontwikkelingen goed in te passen.



Opgave 2: Woningbouw

1. Totaal niet belangrijk
3%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
29%

3. Belangrijk
49%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
19%

Doel is om de regio AV een aantrekkelijk en onderscheidend 

woongebied te laten zijn voor huidige en nieuwe inwoners.
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Opgave 2: Woningbouw

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 2.5% 1.5%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 25.3% 34.8%

3 Belangrijk 48.1% 51.5%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 24.1% 12.1%

Doel is om de regio AV een aantrekkelijk en onderscheidend 

woongebied te laten zijn voor huidige en nieuwe inwoners.



Opgave 2: Woningbouw

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 3.8% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 9.5% 0.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

25.0% 23.1% 36.4% 42.9% 33.3% 33.3% 35.3% 19.0% 34.8%

Belangrijk 40.0% 50.0% 45.5% 42.9% 55.6% 66.7% 47.1% 47.6% 56.5%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

35.0% 23.1% 18.2% 14.3% 5.6% 0.0% 17.6% 23.8% 8.7%

Doel is om de regio AV een aantrekkelijk en onderscheidend 

woongebied te laten zijn voor huidige en nieuwe inwoners.



Opgave 2: Woningbouw

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 0.0% 2.4% 8.3%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

100.0% 37.5% 25.0% 29.4% 20.8%

3 Belangrijk 0.0% 50.0% 64.3% 44.7% 54.2%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 12.5% 10.7% 23.5% 16.7%

Doel is om de regio AV een aantrekkelijk en onderscheidend 

woongebied te laten zijn voor huidige en nieuwe inwoners.



Opgave 3: Verkeersveiligheid

1. Totaal niet belangrijk
5%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
30%

3. Belangrijk
36%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
29%

Doel is om te werken aan voldoende verkeersveiligheid in 2030 met minder 

verkeersslachtoffers: “een punt maken van 0 verkeersslachtoffers”.
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Opgave 3: Verkeersveiligheid

Doel is om te werken aan voldoende verkeersveiligheid in 2030 met minder 

verkeersslachtoffers: “een punt maken van 0 verkeersslachtoffers”.

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 3.8% 4.8%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 30.0% 30.6%

3 Belangrijk 32.5% 41.9%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 33.8% 22.6%



Opgave 3: Verkeersveiligheid

Doel is om te werken aan voldoende verkeersveiligheid in 2030 met minder 

verkeersslachtoffers: “een punt maken van 0 verkeersslachtoffers”.

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 6.3% 0.0% 5.9% 19.0% 0.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

42.9% 38.5% 20.0% 42.9% 12.5% 0.0% 23.5% 14.3% 40.9%

Belangrijk 28.6% 34.6% 40.0% 28.6% 56.3% 66.7% 47.1% 28.6% 31.8%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

28.6% 26.9% 30.0% 28.6% 25.0% 33.3% 23.5% 38.1% 27.3%



Opgave 3: Verkeersveiligheid

Doel is om te werken aan voldoende verkeersveiligheid in 2030 met minder 

verkeersslachtoffers: “een punt maken van 0 verkeersslachtoffers”.

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 11.1% 3.8% 4.8% 4.2%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 33.3% 19.2% 38.6% 12.5%

3 Belangrijk 50.0% 44.4% 34.6% 33.7% 41.7%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 11.1% 42.3% 22.9% 41.7%



Opgave 4: Aantrekkelijke stedelijke kernen

1. Totaal niet belangrijk
10%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
41%

3. Belangrijk
33%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
16%

Doel is om te zorgen voor aantrekkelijke stedelijke kernen (Vianen, Leerdam, Gorinchem) 

met voldoende en op elkaar afgestemde voorzieningen voor de hele regio.
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Opgave 4: Aantrekkelijke stedelijke kernen

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 14% 6%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 43% 42%

3 Belangrijk 29% 37%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 14% 15%

Doel is om te zorgen voor aantrekkelijke stedelijke kernen (Vianen, Leerdam, Gorinchem) 

met voldoende en op elkaar afgestemde voorzieningen voor de hele regio.



Opgave 4: Aantrekkelijke stedelijke kernen

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.8% 27.8% 13.6%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

65.0% 41.7% 25.0% 85.7% 25.0% 33.3% 35.3% 38.9% 40.9%

Belangrijk 10.0% 45.8% 25.0% 14.3% 50.0% 66.7% 35.3% 16.7% 40.9%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

5.0% 12.5% 50.0% 0.0% 25.0% 0.0% 17.6% 16.7% 4.5%

Doel is om te zorgen voor aantrekkelijke stedelijke kernen (Vianen, Leerdam, Gorinchem) 

met voldoende en op elkaar afgestemde voorzieningen voor de hele regio.



Opgave 4: Aantrekkelijke stedelijke kernen

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 12.5% 14.8% 8.8% 8.7%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 37.5% 48.1% 40.0% 47.8%

3 Belangrijk 50.0% 25.0% 25.9% 32.5% 39.1%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 25.0% 11.1% 18.8% 4.3%

Doel is om te zorgen voor aantrekkelijke stedelijke kernen (Vianen, Leerdam, Gorinchem) 

met voldoende en op elkaar afgestemde voorzieningen voor de hele regio.



Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten

1. Totaal niet belangrijk
5%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
17%

3. Belangrijk
50%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
28%

Doel is om ervoor te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben 

en tegelijk de kosten daarvan binnen de perken te houden.
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Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 3% 8%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 14% 22%

3 Belangrijk 53% 46%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 30% 24%

Doel is om ervoor te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben 

en tegelijk de kosten daarvan binnen de perken te houden.



Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 9.5% 3.8% 0.0% 0.0% 11.1% 33.3% 0.0% 10.0% 0.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

4.8% 15.4% 36.4% 14.3% 22.2% 33.3% 18.8% 10.0% 18.2%

Belangrijk 66.7% 46.2% 36.4% 42.9% 55.6% 33.3% 62.5% 40.0% 45.5%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

19.0% 34.6% 27.3% 42.9% 11.1% 0.0% 18.8% 40.0% 36.4%

Doel is om ervoor te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben 

en tegelijk de kosten daarvan binnen de perken te houden.



Opgave 5: Goede zorg tegen aanvaardbare 
kosten

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 50.0% 11.1% 11.1% 2.4% 4.3%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 11.1% 14.8% 20.2% 0.0%

3 Belangrijk 0.0% 77.8% 40.7% 52.4% 52.2%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 43.5%

Doel is om ervoor te zorgen dat inwoners de zorg krijgen die zij nodig hebben 

en tegelijk de kosten daarvan binnen de perken te houden.





Opgave 6: Toekomst agrarische sector

1. Totaal niet belangrijk
3%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
24%

3. Belangrijk
34%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
39%

Doel is om duurzame innovatieve landbouw en regionale plattelandsontwikkeling te 

stimuleren en daarbij een balans te vinden tussen verschillende belangen en ambities 

die daar spelen.
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Opgave 6: Toekomst agrarische sector

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 3.9% 1.6%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 18.2% 27.0%

3 Belangrijk 41.6% 28.6%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 36.4% 42.9%

Doel is om duurzame innovatieve landbouw en regionale plattelandsontwikkeling te 

stimuleren en daarbij een balans te vinden tussen verschillende belangen en ambities 

die daar spelen.



Opgave 6: Toekomst agrarische sector

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

31.6% 24.0% 50.0% 42.9% 12.5% 0.0% 25.0% 25.0% 9.1%

Belangrijk 26.3% 36.0% 25.0% 57.1% 12.5% 66.7% 25.0% 35.0% 54.5%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

42.1% 40.0% 0.0% 0.0% 75.0% 33.3% 50.0% 40.0% 31.8%

Doel is om duurzame innovatieve landbouw en regionale plattelandsontwikkeling te 

stimuleren en daarbij een balans te vinden tussen verschillende belangen en ambities 

die daar spelen.



Opgave 6: Toekomst agrarische sector

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 0.0% 3.8% 4.2%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 33.3% 15.4% 23.8% 20.8%

3 Belangrijk 0.0% 11.1% 42.3% 33.8% 41.7%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 55.6% 42.3% 38.8% 33.3%

Doel is om duurzame innovatieve landbouw en regionale plattelandsontwikkeling te 

stimuleren en daarbij een balans te vinden tussen verschillende belangen en ambities 

die daar spelen.



Opgave 7: (Maritieme) maakindustrie

1. Totaal niet belangrijk
11%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
25%

3. Belangrijk
33%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
31%

Doel is om voldoende en relevante MBO en MBO+ opleidingen te realiseren ter 

ondersteuning en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen in de 

Drechtsteden en daarbuiten.
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Opgave 7: (Maritieme) maakindustrie

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 8.8% 12.3%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 27.5% 21.5%

3 Belangrijk 33.8% 35.4%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 30.0% 30.8%

Doel is om voldoende en relevante MBO en MBO+ opleidingen te realiseren ter 

ondersteuning en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen in de 

Drechtsteden en daarbuiten.



Opgave 7: (Maritieme) maakindustrie

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 14.3% 23.1% 8.3% 14.3% 5.6% 0.0% 12.5% 4.8% 9.1%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

23.8% 34.6% 25.0% 0.0% 27.8% 66.7% 6.3% 33.3% 18.2%

Belangrijk 33.3% 34.6% 16.7% 42.9% 27.8% 33.3% 43.8% 33.3% 40.9%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

28.6% 7.7% 50.0% 42.9% 38.9% 0.0% 37.5% 28.6% 31.8%

Doel is om voldoende en relevante MBO en MBO+ opleidingen te realiseren ter 

ondersteuning en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen in de 

Drechtsteden en daarbuiten.



Opgave 7: (Maritieme) maakindustrie

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 44.4% 18.5% 7.1% 8.3%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 11.1% 33.3% 24.7% 20.8%

3 Belangrijk 0.0% 11.1% 29.6% 38.8% 33.3%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 33.3% 18.5% 29.4% 37.5%

Doel is om voldoende en relevante MBO en MBO+ opleidingen te realiseren ter 

ondersteuning en om zoveel mogelijk aan te sluiten bij ontwikkelingen in de 

Drechtsteden en daarbuiten.



Opgave 8: Innovatieve noord-zuid as 
Utrecht-Brabant

1. Totaal niet belangrijk
23%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
28%

3. Belangrijk
24%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
25%

Doel is om de regio AV een sterke positie te geven binnen de innovatieve clusters 

in de regio’s Utrecht, Drechtsteden en Eindhoven en een innovatieve broedplaats 

daarvoor te realiseren.
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Opgave 8: Innovatieve noord-zuid as 
Utrecht-Brabant

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 14% 35%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 36% 20%

3 Belangrijk 24% 25%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 26% 20%

Doel is om de regio AV een sterke positie te geven binnen de innovatieve clusters 

in de regio’s Utrecht, Drechtsteden en Eindhoven en een innovatieve broedplaats 

daarvoor te realiseren.



Opgave 8: Innovatieve noord-zuid as 
Utrecht-Brabant

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 31.6% 3.8% 9.1% 42.9% 41.2% 33.3% 25.0% 31.6% 19.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

31.6% 38.5% 18.2% 28.6% 11.8% 33.3% 43.8% 21.1% 28.6%

Belangrijk 31.6% 15.4% 27.3% 14.3% 47.1% 33.3% 25.0% 10.5% 28.6%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

5.3% 42.3% 45.5% 14.3% 0.0% 0.0% 6.3% 36.8% 23.8%

Doel is om de regio AV een sterke positie te geven binnen de innovatieve clusters 

in de regio’s Utrecht, Drechtsteden en Eindhoven en een innovatieve broedplaats 

daarvoor te realiseren.



Opgave 8: Innovatieve noord-zuid as 
Utrecht-Brabant

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 25.0% 30.8% 22.5% 16.7%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 12.5% 23.1% 33.8% 33.3%

3 Belangrijk 0.0% 50.0% 38.5% 20.0% 25.0%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 100.0% 12.5% 7.7% 23.8% 25.0%

Doel is om de regio AV een sterke positie te geven binnen de innovatieve clusters 

in de regio’s Utrecht, Drechtsteden en Eindhoven en een innovatieve broedplaats 

daarvoor te realiseren.



Opgave 9: Vrijetijdseconomie

1. Totaal niet belangrijk
11.3%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
20.0%

3. Belangrijk
29.3%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
39.3%

Doel is om de regio AV toeristisch/recreatief en economisch beter te ontsluiten 

door stimuleren van bekendheid, bereikbaarheid en benutting van de sterke 

iconen in de regio.
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Opgave 9: Vrijetijdseconomie

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 12% 8%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 26% 11%

3 Belangrijk 28% 34%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 34% 47%

Doel is om de regio AV toeristisch/recreatief en economisch beter te ontsluiten 

door stimuleren van bekendheid, bereikbaarheid en benutting van de sterke 

iconen in de regio.



Opgave 9: Vrijetijdseconomie

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 5.6% 16.7% 8.3% 0.0% 5.6% 0.0% 0.0% 20.0% 13.6%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

22.2% 20.8% 16.7% 14.3% 16.7% 33.3% 31.3% 20.0% 4.5%

Belangrijk 33.3% 33.3% 33.3% 42.9% 33.3% 66.7% 18.8% 30.0% 22.7%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

38.9% 29.2% 41.7% 42.9% 44.4% 0.0% 50.0% 30.0% 59.1%

Doel is om de regio AV toeristisch/recreatief en economisch beter te ontsluiten 

door stimuleren van bekendheid, bereikbaarheid en benutting van de sterke 

iconen in de regio.



Opgave 9: Vrijetijdseconomie

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 11.1% 7.7% 12.2% 4.5%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 33.3% 11.5% 18.3% 27.3%

3 Belangrijk 50.0% 22.2% 34.6% 32.9% 22.7%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 33.3% 46.2% 36.6% 45.5%

Doel is om de regio AV toeristisch/recreatief en economisch beter te ontsluiten 

door stimuleren van bekendheid, bereikbaarheid en benutting van de sterke 

iconen in de regio.



Opgave 10: Ontwikkeling bedrijventerreinen

1. Totaal niet belangrijk
7%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
28%

3. Belangrijk
35%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
30%

Doel is om in de regio zorg te dragen voor goede kwaliteit en kwantiteit van 

bedrijventerreinen en leegstand en onderlinge concurrentie te voorkomen.
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Opgave 10: Ontwikkeling bedrijventerreinen

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 8% 6%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 21% 39%

3 Belangrijk 37% 32%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 34% 23%

Doel is om in de regio zorg te dragen voor goede kwaliteit en kwantiteit van 

bedrijventerreinen en leegstand en onderlinge concurrentie te voorkomen.



Opgave 10: Ontwikkeling bedrijventerreinen

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 4.8% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.6% 11.8% 4.8%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

28.6% 16.0% 9.1% 57.1% 47.1% 33.3% 29.4% 23.5% 33.3%

Belangrijk 47.6% 32.0% 27.3% 42.9% 23.5% 66.7% 29.4% 41.2% 33.3%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

19.0% 40.0% 63.6% 0.0% 29.4% 0.0% 23.5% 23.5% 28.6%

Doel is om in de regio zorg te dragen voor goede kwaliteit en kwantiteit van 

bedrijventerreinen en leegstand en onderlinge concurrentie te voorkomen.



Opgave 10: Ontwikkeling bedrijventerreinen

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 50.0% 11.1% 7.4% 6.3% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 33.3% 44.4% 27.5% 9.1%

3 Belangrijk 0.0% 55.6% 22.2% 36.3% 50.0%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 0.0% 25.9% 30.0% 40.9%

Doel is om in de regio zorg te dragen voor goede kwaliteit en kwantiteit van 

bedrijventerreinen en leegstand en onderlinge concurrentie te voorkomen.



Wat zijn resultaten van de huidige regionale 
samenwerking?

8

1. Fietsknooppuntennetwerk, wandelroutenetwerk, vaarroutenetwerk
30.2%

2. Revolverend Fonds voor arbeidsmarktbeleid en recreatie & toerisme
3.2%

3. Regionale Woonvisie en Bedrijventerreinenstrategie
19.0%

4. Regionaal Programma Verkeersveiligheid
9.5%

5. Aanvullend Openbaar Vervoer (Molenhopper)
2.4%

6. Regionale Cultuureducatie met Kwaliteit
3.2%

7. Transitieatlassen voor Primair en Voortgezet Onderwijs
4.0%

8. Deltaprogramma voor hoogwaterbescherming
15.1%

9. Alle hierboven
13.5%

Juiste 
antwoord



Opgave 11: Goed functionerende 
arbeidsmarkt

1. Totaal niet belangrijk
3%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
12%

3. Belangrijk
37%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
48%

Doel is om het werkloosheidspercentage in de AV nog lager te krijgen, 

het realiseren van de “banenafspraak” in 2024 en het zorgen voor een 

goed opleidingsaanbod gericht op de behoefte in de markt.
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Opgave 11: Goed functionerende 
arbeidsmarkt

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 6.5% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 7.8% 14.8%

3 Belangrijk 36.4% 37.7%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 49.4% 47.5%

Doel is om het werkloosheidspercentage in de AV nog lager te krijgen, 

het realiseren van de “banenafspraak” in 2024 en het zorgen voor een 

goed opleidingsaanbod gericht op de behoefte in de markt.



Opgave 11: Goed functionerende 
arbeidsmarkt

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 4.8% 4.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 0.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

14.3% 12.0% 16.7% 0.0% 31.3% 0.0% 12.5% 0.0% 4.5%

Belangrijk 52.4% 28.0% 33.3% 57.1% 37.5% 50.0% 62.5% 16.7% 36.4%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

28.6% 56.0% 41.7% 42.9% 31.3% 50.0% 25.0% 77.8% 59.1%

Doel is om het werkloosheidspercentage in de AV nog lager te krijgen, 

het realiseren van de “banenafspraak” in 2024 en het zorgen voor een 

goed opleidingsaanbod gericht op de behoefte in de markt.



Opgave 11: Goed functionerende 
arbeidsmarkt

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 7.7% 2.5% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 0.0% 19.2% 11.3% 8.7%

3 Belangrijk 100.0% 66.7% 38.5% 36.3% 34.8%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 0.0% 33.3% 34.6% 50.0% 56.5%

Doel is om het werkloosheidspercentage in de AV nog lager te krijgen, 

het realiseren van de “banenafspraak” in 2024 en het zorgen voor een 

goed opleidingsaanbod gericht op de behoefte in de markt.



Opgave 12: Bereikbaarheid

1. Totaal niet belangrijk
4%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
11%

3. Belangrijk
23%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
62%

Doel is om 24-uurs bereikbaarheid zonder files op alle wegen te realiseren, te zorgen 

voor een goed functionerend OV-netwerk, zorgen voor aansluiting op de Waterbuslijn 

en versterken van de digitale bereikbaarheid.
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Opgave 12: Bereikbaarheid

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 5.3% 3.1%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 9.2% 12.5%

3 Belangrijk 21.1% 23.4%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 64.5% 60.9%

Doel is om 24-uurs bereikbaarheid zonder files op alle wegen te realiseren, te zorgen 

voor een goed functionerend OV-netwerk, zorgen voor aansluiting op de Waterbuslijn 

en versterken van de digitale bereikbaarheid.



Opgave 12: Bereikbaarheid

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 4.2% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 8.7%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 12.5% 16.7% 14.3% 23.5% 50.0% 12.5% 10.5% 4.3%

Belangrijk 33.3% 25.0% 8.3% 14.3% 29.4% 50.0% 6.3% 21.1% 26.1%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

66.7% 58.3% 66.7% 71.4% 47.1% 0.0% 68.8% 68.4% 60.9%

Doel is om 24-uurs bereikbaarheid zonder files op alle wegen te realiseren, te zorgen 

voor een goed functionerend OV-netwerk, zorgen voor aansluiting op de Waterbuslijn 

en versterken van de digitale bereikbaarheid.



Opgave 12: Bereikbaarheid

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0% 11% 4% 4% 0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0% 11% 11% 12% 5%

3 Belangrijk 0% 22% 14% 23% 43%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 100% 56% 71% 61% 52%

Doel is om 24-uurs bereikbaarheid zonder files op alle wegen te realiseren, te zorgen 

voor een goed functionerend OV-netwerk, zorgen voor aansluiting op de Waterbuslijn 

en versterken van de digitale bereikbaarheid.



Opgave 13: Klimaatadaptatie

1. Totaal niet belangrijk
4%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
14%

3. Belangrijk
34%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
48%

Doel is om de regio AV in 2050 klimaatbestendig te laten zijn, vergroten van bewustzijn 

bij inwoners over klimaatontwikkeling en vinden van “meekoppelkansen” met ruimtelijk 

en economische opgaven.
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Opgave 13: Klimaatadaptatie

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 5.2% 3.1%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 15.6% 12.3%

3 Belangrijk 41.6% 24.6%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 37.7% 60.0%

Doel is om de regio AV in 2050 klimaatbestendig te laten zijn, vergroten van bewustzijn 

bij inwoners over klimaatontwikkeling en vinden van “meekoppelkansen” met ruimtelijk 

en economische opgaven.



Opgave 13: Klimaatadaptatie

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 4.0% 0.0% 42.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

10.5% 16.0% 16.7% 0.0% 11.1% 0.0% 18.8% 21.1% 13.6%

Belangrijk 26.3% 36.0% 25.0% 28.6% 33.3% 66.7% 31.3% 31.6% 40.9%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

63.2% 44.0% 58.3% 28.6% 55.6% 33.3% 50.0% 47.4% 40.9%

Doel is om de regio AV in 2050 klimaatbestendig te laten zijn, vergroten van bewustzijn 

bij inwoners over klimaatontwikkeling en vinden van “meekoppelkansen” met ruimtelijk 

en economische opgaven.



Opgave 13: Klimaatadaptatie

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 11.1% 7.7% 3.7% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 22.2% 7.7% 12.2% 17.4%

3 Belangrijk 0.0% 33.3% 38.5% 36.6% 21.7%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 33.3% 46.2% 47.6% 60.9%

Doel is om de regio AV in 2050 klimaatbestendig te laten zijn, vergroten van bewustzijn 

bij inwoners over klimaatontwikkeling en vinden van “meekoppelkansen” met ruimtelijk 

en economische opgaven.



Opgave 14: Bodemdaling

1. Totaal niet belangrijk
4%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
26%

3. Belangrijk
43%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
27%

Doel is om effectief om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en 

zeespiegelstijging, bewustwording van een gezamenlijke opgave en 

het ontwikkelen van kennis voor nieuwe oplossingen.
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Opgave 14: Bodemdaling

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 3% 6%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 26% 29%

3 Belangrijk 45% 39%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 26% 26%

Doel is om effectief om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en 

zeespiegelstijging, bewustwording van een gezamenlijke opgave en 

het ontwikkelen van kennis voor nieuwe oplossingen.



Opgave 14: Bodemdaling

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 13.3% 5.3% 4.5%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

35.0% 28.0% 27.3% 14.3% 17.6% 0.0% 20.0% 31.6% 31.8%

Belangrijk 45.0% 48.0% 36.4% 85.7% 41.2% 100.0% 33.3% 21.1% 45.5%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

20.0% 24.0% 18.2% 0.0% 41.2% 0.0% 33.3% 42.1% 18.2%

Doel is om effectief om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en 

zeespiegelstijging, bewustwording van een gezamenlijke opgave en 

het ontwikkelen van kennis voor nieuwe oplossingen.



Opgave 14: Bodemdaling

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 50.0% 11.1% 3.7% 3.8% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 33.3% 29.6% 25.3% 21.7%

3 Belangrijk 0.0% 44.4% 51.9% 40.5% 47.8%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 11.1% 14.8% 30.4% 30.4%

Doel is om effectief om te gaan met de gevolgen van bodemdaling en 

zeespiegelstijging, bewustwording van een gezamenlijke opgave en 

het ontwikkelen van kennis voor nieuwe oplossingen.



Opgave 15: Energietransitie

1. Totaal niet belangrijk
3%

2. Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit
10%

3. Belangrijk
32%

4. Dit is voor mij een topprioriteit!
55%

Doel is om de regio AV in 2050 energieneutraal te laten zijn en het vinden 

van “meekoppelkansen” met ruimtelijke en economische opgaven.
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Opgave 15: Energietransitie

Choice Description In één van de 
vijf AV-
gemeenten of 
Vianen

Daarbuiten

1 Totaal niet belangrijk 3% 3%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen hoge prioriteit 9% 12%

3 Belangrijk 41% 24%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 47% 61%

Doel is om de regio AV in 2050 energieneutraal te laten zijn en het vinden 

van “meekoppelkansen” met ruimtelijke en economische opgaven.



Opgave 15: Energietransitie

Description Gemeente 
Molenlanden

Gemeente 
Vijfheeren
landen

Gemeente 
Gorinchem

Andere 
gemeente

Provincie Zuid-
Holland/Utrecht

Waterschap 
Rivierenland

Maatschappelijke 
organisatie

Bedrijfsleven Anders

Totaal niet belangrijk 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0%

Enigszins belangrijk, 
maar verdient geen 
hoge prioriteit

0.0% 12.0% 0.0% 28.6% 16.7% 0.0% 18.8% 10.0% 13.0%

Belangrijk 38.1% 36.0% 33.3% 42.9% 22.2% 100.0% 31.3% 20.0% 34.8%

Dit is voor mij een 
topprioriteit!

57.1% 52.0% 66.7% 28.6% 61.1% 0.0% 50.0% 70.0% 39.1%

Doel is om de regio AV in 2050 energieneutraal te laten zijn en het vinden 

van “meekoppelkansen” met ruimtelijke en economische opgaven.



Opgave 15: Energietransitie

Choice Description 19 jaar 
of 
jonger

20 – 34 
jaar

35 – 49 
jaar

50 – 64 
jaar

65 jaar 
of ouder

1 Totaal niet belangrijk 0.0% 0.0% 3.6% 3.6% 0.0%

2 Enigszins belangrijk, maar verdient geen 
hoge prioriteit

50.0% 22.2% 0.0% 10.7% 13.0%

3 Belangrijk 0.0% 33.3% 32.1% 31.0% 39.1%

4 Dit is voor mij een topprioriteit! 50.0% 44.4% 64.3% 54.8% 47.8%

Doel is om de regio AV in 2050 energieneutraal te laten zijn en het vinden 

van “meekoppelkansen” met ruimtelijke en economische opgaven.



• Opgave 12: Bereikbaarheid

• Opgave 15: Energietransitie

• Opgave 11: Goed functionerende arbeidsmarkt

• Opgave 13: Klimaatadaptatie

• Opgave 9: Vrijetijdseconomie

Top 5 belangrijkste opgaven 



Reflectie op de avond

Adri Bom-Lemstra

Gedeputeerde Provincie
Zuid-Holland 

Mariëtte Pennarts-Pouw

Gedeputeerde Provincie
Utrecht

Goos den Hartog

Heemraad
Waterschap Rivierenland



Afsluiting door Dirk van der Borg
Bestuurlijk Trekker Programma Grenzeloos Samenwerken 

En nu?

➢Verslag en resultaten komen naar u toe!

➢ In het 1e kwartaal 2018 krijgt u de concrete 
vraag:
➢ In welke opgaven bent u geïnteresseerd 

om mee te doen?
➢Wat zou uw bijdrage daarbij kunnen zijn?

➢ In het 2e kwartaal 2018 volgen dan concrete 
stappen om met elkaar de agenda verder te 
gaan invullen
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