
  

  Nieuwsbrief  Grenzeloos Samenwerken   

  

Nieuwsbrief  

Grenzeloos Samenwerken  

     15 oktober 2018  

  
Deze nieuwsbrief is afkomstig van het Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en is bestemd voor colleges van B&W, 

gemeenteraden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, voor Gedeputeerde en 
Provinciale Staten van de provincies Zuid-Holland en Utrecht en voor DB en AB Waterschap Rivierenland 

  

Nieuwe start per 1-1-2019!  
De definitieve besluitvorming over het starten met een nieuwe wijze van samenwerking (Grenzeloos Samenwerken) is 
in volle gang. De meeste gemeenten hebben inmiddels al ingestemd, maar nog enkele moeten definitief groen licht 
geven. Als dat gebeurt, en dat wordt wel verwacht, dan zal een feestelijke ondertekening van deze nieuwe 
samenwerking snel plaatsvinden. Vanaf 1-1-2019 werken we dan samen volgens de principes van Grenzeloos 
Samenwerken. De opgaven in ons gebied staan centraal en per opgave werken we samen met partners om ambities te 
realiseren en doelstellingen te bereiken. De gemeenten werken nauw samen met de strategische partners, de Provincies 
Zuid-Holland en Utrecht en het Waterschap Rivierenland. Ook maatschappelijke organisatie en bedrijven haken op 
onderdelen aan en doen mee. Vanuit de energie van de samenwerkingspartners realiseren we mooie resultaten voor 
ons gebied. 
 

 
 
Maar deze formele momenten weerhouden ons er niet van gewoon al lang aan de slag te zijn met het vormgeven en 
invullen van de verschillende opgaven uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Voor alle opgaven uit de RMA 
is vastgesteld welke projecten in 2019 zullen worden uitgevoerd. Dit is vastgelegd in het “Uitvoeringsplan RMA 2019”. 
Hierin staat per project aangegeven welke bijdrage van de partners wordt verwacht, zowel in geld als in inzet. Het 
uitvoeringsplan ligt nu ter besluitvorming voor bij de gemeenten en de strategische partners. We verwachten voor het 
begin van 2019 duidelijkheid te hebben over welke projecten in 2019 ook daadwerkelijk kunnen worden uitgevoerd. 
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Hoe staat het met de opgaven?  
De bestuurlijk en ambtelijk trekkers werken hard aan de vormgeving van de opgaven en resultaten worden inmiddels 
volop geboekt. Hieronder volgt een overzicht van de opgaven met kort de actuele stand van zaken: 
 

Opgave Landschapsontwikkeling: “Op weg naar een ‘nieuw’ landschap”  

Het team “goede landschapsontwikkeling” wil zich in het proces naar een RMA opstellen als initiator en verbinder: een 
inspiratieteam. Landschapsontwikkeling wordt in een brede 
context opgevat. Het gaat om de huidige en de toekomstige 
waarden van de ruimte in stad en land en de relaties ertussen. 
Landschap bevat cultuurhistorische structuren (archeologie, 
historische geografie), biedt belevings- en 
gebruiksmogelijkheden (recreatie/toerisme, landbouw) en 
heeft natuurwaarden (geomorfologie, ecologie). 
Geconstateerd is dat de opgave landschapsontwikkeling nauw 
samenhangt met de grote en kleine transformaties van het 
landschap in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met de 
diverse trekkers van de RMA zullen de komende maanden de 
opgaven worden verkend en welke rol landschap en ruimtelijke 
kwaliteit daarin spelen of zou moeten spelen. Doel is te komen 
tot een gedeeld beeld over het ‘nieuwe’ landschap dat beoogd 
wordt met de RMA en welke partijen daarbij een rol willen en 
kunnen spelen. In dit proces zal gebruik worden gemaakt van 
innovatie en vernieuwing vanuit initiatiefnemers, en van de betrokkenheid van de bewoners en gebruikers van het 
gebied (verbinden). Hiervoor zullen workshops worden georganiseerd met als thema “De kracht van samenwerken”. 
Het accent ligt dus op een bottom-up proces. 
  

Opgave Wonen: “Wat is de behoefte aan flexibel wonen?”  

De Opgave Wonen is een al lopende opgave die ook in 2019 e.v. gecontinueerd wordt met de corporaties en de gemeenten 
Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Op projectbasis wordt ook samengewerkt met andere gemeenten, regio’s en 
instanties. Zo werken we samen op het gebied van Wonen-zorg Vitaliteit en bekijken we samen met de provincie waar de 
projecten kunnen versnellen. 
 
Een nieuw onderwerp waarop wordt samengewerkt is Flexibel 
wonen. De huurmarkt verandert sterk op dit moment. Veel 
mensen hebben snel, goedkope woonruimte nodig. Denk aan 
arbeidsmigranten, gescheiden mensen, uitstroom ggz en 
statushouders maar ook expats, mantelzorgers en studenten. 
Het gaat over meer dan een miljoen huishoudens in 
Nederland. Verder is tijdelijke verhuur wettelijk mogelijk 
gemaakt. In het voorjaar van 2018 is een landelijk traject 
gestart om aan de hand van een viertal pilotstudies inzicht te 
bieden in de vraagontwikkeling, huidig aanbod en kansen op 
gebied van flexwonen. Wij hebben ons hiervoor aangemeld 
om in het gemengde gebied van de AV te bepalen wat de 
behoefte is en wat dan de mogelijke oplossingen zijn. 
Vanwege de veronderstelling dat het in onze regio om andere 
aantallen en groepen gaat dan bijv. een studentenstad als 
Leiden en wij daarmee ook de verwachting hebben dat dit wellicht ook andere oplossingen vraagt. De opgedane kennis 
wordt gebruikt om een instrument te ontwikkelen dat ook op andere plekken door gemeenten zelf gebruikt kan worden. 
Het doel van de pilot is primair om de behoefte aan flexwonen in beeld te krijgen door de omvang en ontwikkeling van 
de diverse doelgroepen vast te stellen, alsook de daarmee samenhangende vraag naar snel toegankelijke woonruimte. 
Ook zal de verkenning een eerste inzicht bieden in de mogelijkheden in de lokale woningmarkt en in de kansen om meer 
aanbod te creëren voor deze doelgroepen. In hoeverre is een mix van bewonersgroepen mogelijk en wenselijk? Welke 
concrete locaties of al dan niet te transformeren bestaande gebouwen lenen zich voor flexwonen? 
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Opgave Verkeersveiligheid: “Op weg naar 0 verkeersslachtoffers”  

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in onze regio. En dat is nodig. Het wordt haastiger en onrustiger op de weg. 
We zien de trend van sociale normvervaging in het verkeer en toename van ongevallen. Veel persoonlijk leed en ook 
maatschappelijke schade. We maken al enige tijd een punt van nul slachtoffers in de regio en provincie. Het regionaal 
actieprogramma verkeersveiligheid 2017-2019 geeft invulling aan de preventieve aanpak van verkeersveiligheid. Vanuit 
dit actieprogramma werken we nauw samen om deze nul te halen. Op www.maakeenpuntvannul.nl staat veel 
informatie over verkeersveiligheid. In onze regio werken we met een lichte mate van voorliefde voor de kwetsbare 
verkeersdeelnemers: jongeren, fietsers en ouderen. Zij zijn vaker bij ongevallen betrokken. Verkeersacties worden 
gecommuniceerd naar de media en vaak wordt een wethouder of regionaal ambassadeur betrokken.  
  
Een paar voorbeelden van waar wij zichtbaar zijn in de regio:  

❖ Inmiddels werken 48 basisscholen mee aan SCHOOL op SEEF, waarvan 25 
met een label (www.schoolopseef.nl);  

❖ Al 15 regionale VO- en MBO-scholen doen mee aan www.totallytraffic.nl. 
Docenten zijn zeer tevreden over deze gastlessen die jongeren bewust 
maken van het gebruik van hun smartphone, alcohol en drugs in het 
verkeer;  

❖ Werken aan veilig gedrag bij fietsoversteken in bijvoorbeeld Meerkerk en 
Groot-Ammers;  

❖ Geven van trainingen aan senioren over het gebruik van hun voertuigen. 
Ongeacht of dit een auto, elektrische fiets of scootmobiel is;  

❖ Voor wijken en dorpen het op maat maken van lokale verkeerscampagnes 
onder de vlag van “Veilig Verkeer? Ik doe mee!”. Dergelijke campagnes 
zijn onder andere voor Oud-Alblas, Hoornaar, Schoonrewoerd, Leerdam Centrum, schoolomgeving Gorinchem 
Noord en Meerkerk ontwikkeld.   

❖ BOB-campagne voor sportverenigingen gericht op het voorkomen van alcoholgebruik in het verkeer.  
  
Bij al deze activiteiten werken gemeenten, waterschap, provincie, organisaties en politie nauw samen. En zijn we bezig 
met een gezamenlijke nieuwe regionale gebiedsagenda verkeersveiligheid voor na 1 januari 2020. Het nieuwe landelijk 
strategisch plan verkeersveiligheid 2030 dat in december door de minister wordt gepresenteerd zal onze leidraad 
worden. En uiteraard benutten we hiervoor de ‘grenzeloze’ samenwerking. 
 

Opgave Zorg: “Verlengde samenwerking Kamers met Kansen”  

Ook de komende twee jaar werken we gezamenlijk verder met het Leger des Heils en Poort6 om jongeren goed onderdak 
te geven en te begeleiden naar zelfstandigheid. ‘Kamers met kansen’ is in de omtrek een uniek project voor jongeren 
tussen de 18 en 27 jaar die binnen één tot anderhalf jaar zelfstandig wil wonen en leven en die dat alleen niet helemaal 
voor elkaar krijgen. De jongeren huren een ingerichte kamer, wonen zelfstandig en maken gezamenlijk gebruik van de 
aanwezige voorzieningen. Doordat ze met andere jongeren met verschillende achtergronden samenleven, leren ze 
rekening houden met elkaar onder andere doordat ze zich moeten houden aan bepaalde huisregels. Een persoonlijke 
begeleider vanuit het Leger des Heils maakt samen met de jongere een plan met afspraken en doelen op het gebied van 
opleiding, werk of dagbesteding. Ze worden getraind in woon-, sociale en werkvaardigheden. Er kan sprake zijn van 
ontwikkelings- en/of persoonlijkheidsproblematiek, gecombineerd met problemen op het gebied van middelengebruik. 
De mate van de problemen bepaalt of een deelnemer in aanmerking komt voor dit project. Dit wordt bij aanmelding 
van de deelnemer besproken. 
  
In twee middagen zijn achtereenvolgens de betrokken 
portefeuillehouders en de verwijzers, waaronder scholen, 
sociaalteams op bezoek geweest bij het project. Hierbij heeft 
men een indruk kunnen opdoen van het project en de locatie en 
ervaringen kunnen uitwisselen. Door samen het gesprek aan te 
gaan ontstonden er veel goede ideeën voor de verdere 
verbetering en doorverwijzing. De komende tijd zal dit verder 
uitgewerkt worden om zo de dienstverlening aan deze 
kwetsbare groep jongeren verder te verbeteren. Mocht u meer 
willen weten over Kamers met Kansen dan kunt u aanvullende 
informatie vinden onder: www.kamersmetkansen-gorinchem.nl. 

http://www.maakeenpuntvannul.nl/
http://www.schoolopseef.nl/
http://www.schoolopseef.nl/
http://www.kamersmetkansen-gorinchem.nl/
http://www.kamersmetkansen-gorinchem.nl/
http://www.kamersmetkansen-gorinchem.nl/
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 Opgave Agrarische Economie: “Subsidie voor plattelandsontwikkeling aangevraagd”  

Hoe krijg je de zuivelketen snel om tafel? Dat het kan is bewezen: op 28 augustus 2018 is een subsidieverzoek ingediend 
voor het POP3 plattelandsontwikkelingsprogramma. In drie weken tijd hebben twee zuivelverwerkers, verschillende 
agrariërs, twee kennisinstituten, twee adviesbureaus en zes gemeenten 
(na 2019 drie gemeenten) een samenwerking gesmeed om deze 
aanvraag mogelijk te maken. Doel van de subsidieaanvraag: toewerken 
naar een adaptieve landbouw. Adaptieve landbouw is voor de agrarische 
sector belangrijk, want er komen grote vraagstukken op de agrarische 
sector af. Reduceren van uitstoot van ammoniak, CO2 en andere 
klimaatdoelstellingen, een veranderend klimaat, waterveiligheid, 
voedselveiligheid, duurzame landbouw, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zijn een greep uit alle vraagstukken die in de komende jaren 
een antwoord vragen. Daarom wordt naast het smeden van een 
samenwerking tussen partijen ook ingezet op vier pilotprojecten. De 
pilots richten zich op onderzoek naar een beter gebruik van de bodem, 
slimmere grondstoffenstromen, bemesting en vernatting. Doordat 
partijen uit de hele keten meewerken aan de pilots, zal het gemakkelijker 
zijn om de resultaten breed te delen en concreet voordeel te doen met 
geslaagde pilots. Het wensbeeld is om de samenwerking te benutten om een breder programma van pilots uit te rollen 
in de komende jaren. 
 

 Opgave Maritieme (maak)industrie: “Nieuwe deeltijdopleiding MBO 4”  

De opleidingsbehoefte op MBO en MBO+ niveau onder de maritieme (maak)industrie is in een grote regio 
geïnventariseerd. Vervolgens heeft een nadere analyse 
plaatsgevonden met een aantal bedrijven. Daaruit is duidelijk 
geworden dat een deeltijdopleiding scheeps- en jachtbouw op 
MBO 4 het beste aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven. Daar 
zal dan ook in eerste instantie de energie op worden gericht. 
Door STC (Scheepvaart en Transport College) is het initiatief 
genomen om te komen tot de ontwikkeling van deze opleiding. 
Daarbij wordt uitgegaan van een deeltijdopleiding van 2 jaar die 
modulair wordt aangeboden.  
 

Opgave Vrijetijdseconomie: “Jan Blanken Fietsroute aanwinst voor de regio”  

In Vianen werd op 17 juli jl. het Jan Blanken monument onthuld en daarbij werd bekend 
gemaakt dat de gelijknamige fietsroute op de kaart is gezet. Deze fietsroute is het eerste 
concrete project dat onder deze opgave is uitgevoerd. De Jan Blankenroute staat garant 

voor 75 km fietsen door het 
gebied waar de waterwerken van 
deze ingenieur het landschap 
bepalen. Over de Diefdijk en 
langs forten, door historische 
vestingsteden en polders met 
prachtige vergezichten. De route 
wordt gereden aan de hand van 
fietsknooppunten.  
  
Voor wie 75 km te lang vindt is er 
een korte variant ten noorden en 
zuiden van de Lek tussen Vianen 
en Culemborg, de Waterwerken-
route. Deze route van 29 km 
voert langs forten, sluizen en 
groene wallen. Stuwende kracht achter de totstandkoming 
van de Jan Blankenroute en de bijbehorende folder is de 
voormalige wethouder van Vianen en trekker van de opgave 

http://www.kamersmetkansen-gorinchem.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo0pnc4_bdAhXCPOwKHbPoDuEQjRx6BAgBEAU&url=https://stc-group.nl/projects/civ-maritieme-techniek&psig=AOvVaw2k4dphGnPR-PElvdgTrL-G&ust=1539085805403453
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‘Vrijetijdseconomie’, André Landwehr. Inmiddels wethouder in De Bilt heeft hij de regio een mooie 
recreatiemogelijkheid nagelaten. In dagblad Trouw van zaterdag 22 september werd uitgebreid stil gestaan bij deze 
nieuwe fietsroute. De recensie was zeer positief.  
  

Opgave Bedrijventerreinen: “Nieuw platform voor afstemming in 2019”  

Medio 2018 is door het Bestuur van de regio AV de kwalitatieve 
verdieping van de regionale bedrijventerreinstrategie vastgesteld. 
Daaruit is duidelijk geworden dat de uitgangspunten van de 
bedrijventerreinenstrategie nog steeds van toepassing zijn en dat de 
genoemde bedrijventerreinen waaronder Groote Haar en Meerkerk IVa 
tot ontwikkeling kunnen worden gebracht.  De rapportage is ook de basis 
voor de inrichting van een platform voor monitoring, overleg en 
afstemming voor wat betreft de ontwikkeling en uitgifte van 
bedrijventerreinen. Als deelnemers aan dit platform worden gemeenten, 
private eigenaren van bedrijventerreinen, het georganiseerd 
bedrijfsleven, ontwikkelaars en makelaars voorzien. Dit platform zal in 
2019 operationeel worden.  

  

Opgave Arbeidsmarkt: “Extra geld voor arbeidsmarktregio Gorinchem”  

Het huidige kabinet wil met meer elan de arbeidsmarktregio’s 
ondersteunen. Vanaf 2019, als de Arbeidsmarktregio 
Gorinchem minder gemeenten omvat, komen er daarom meer 
financiële middelen ter versterking van de 
werkgeversdienstverlening. Als financiële bijdrage voor het 
uitvoeren van regionale actieplannen is in de begroting SZW 
één miljoen voor de arbeidsmarktregio Gorinchem opgenomen: 
in 2019 en in 2020. De arbeidsmarktregio kan aanspraak maken 
op deze middelen als zij voldoet aan een aantal voorwaarden. 
Over die voorwaarden schreef de staatssecretaris in de 
Kamerbrief van 7 september “(…) werkgevers en 
werkzoekenden [moeten] elkaar veel beter weten te vinden in 
de arbeidsmarktregio’s. Belangrijke randvoorwaarde is dat 
UWV en gemeenten in elke arbeidsmarktregio zorgen voor één 
herkenbaar, gezamenlijk, publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Ook private partijen kunnen zich daarbij aansluiten. 
Randvoorwaarde om meer mensen aan het werk te krijgen is bovendien dat gemeenten en UWV hun werkzoekenden 
veel meer en beter inzichtelijk maken op het regionale Werkgeversservicepunt, ook voor werkgevers en private 
arbeidsbemiddelaars. (...)”. Aansluitend op het ‘Actieplan Perspectief op werk’ wil de vernieuwde Arbeidsmarktregio 
Gorinchem in 2019 naar wegen zoeken naar verdere verbetering van het matchen op werk voor alle werkzoekenden die 
daarbij publieke ondersteuning nodig hebben. Werkgevers kunnen vanuit het WSP AV-regio bediend worden vanuit één 
regionaal werkgeversloket, met een (geharmoniseerd) regionaal pakket aan instrumenten en voorzieningen en met een 
inzichtelijk bestand van alle werkzoekenden. Om dit voor elkaar te krijgen, is de twee miljoen extra in het vooruitzicht 
gesteld door de regering. 
 

Opgave Bereikbaarheid: “Stap voor stap op weg”  

In de opgave om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren zijn een elftal stappen benoemd. We gaan op reis met 
alle stappen, voor dit moment staan we even stil bij de volgende stappen. Stap (1): het leveren van input voor het 
verkeersonderzoek A15 Goederencorridor Oost is inmiddels uitgevoerd. Het is van cruciaal belang dat de doorstroming 
op de A15 verbetert. De Rijksoverheid heeft hier fors meer geld voor beschikbaar gesteld. Stap (2): het in beeld brengen 
van bestaande en ruimtelijke en economische plannen in de regio. In dat kader wordt gebruik gemaakt van het 
woningmarktonderzoek. Ook wordt de in september verschenen actualisatie Economische Transformatie Monitor 
gebruikt.  De economie in de regio floreert en het valt op dat zowel het aantal banen dat door mensen van buiten de 
regio wordt ingevuld, is toegenomen als het aantal mensen dat buiten de regio werkt. Dat geeft extra druk op de 
infrastructuur in en om de regio. Stap (5): de gemeenten in de regio ontwikkelen in samenwerking met de provincies, 
Bereik, Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat een gezamenlijke visie – in kaartbeeld – op het wegennet in de regio 
in 2030. Het overleg is gestart en vindt periodiek plaats. Het helpt bij de uitvoering van onderhoud en verbeteringen van 
de wegen goed af te stemmen om te veel overlast tegen te gaan. Stap (8): Voorafgaand aan het ingaan van de nieuwe 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmvN2j5PbdAhUP66QKHWCXDxYQjRx6BAgBEAU&url=https://secure.giessenlanden.nl/kerngericht-werken/projecten-en-werkzaamheden_41715/item/ontwikkeling-bedrijventerrein-groote-haar-gorinchem_21877.html&psig=AOvVaw1w-NWeqThHcxslhyz3qj8r&ust=1539085981585320
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYjZ2Y5_bdAhXKC-wKHULNAd4QjRx6BAgBEAU&url=https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/domeinen/arbeidsmarkt/&psig=AOvVaw1BWyVvsug-QLhrVD9xftvN&ust=1539086760891111
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Zuid-Hollandse OV-concessie per 9 december 2018 door Qbuzz worden de HOV-haltes zoveel mogelijk voorzien van 
fietsenstallingen, fietskluizen, P+R-plaatsen en K+R-plaatsen. De optimale bereikbaarheid van de haltes worden 
versterkt door ook fietspaden van en naar 
haltes te verbeteren. Het werk is begin 
oktober gegund door de provincie Zuid-
Holland en de uitvoering start in oktober zodat 
de meeste werkzaamheden tijdig gereed zijn. 
De provincie heeft in de afgelopen tijd een 
goede samenwerking met de regio’s gehad om 
het Openbaar Vervoer goed te regelen. In het 
gebied van de hele Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem (DMG) concessie wordt door de provincie Zuid-Holland ruim 
25 miljoen geïnvesteerd in deze infra-structuurverbeteringen. We zijn onderweg…  
 

Opgave Waterveiligheid & Klimaatadaptatie: “Internetportal Klimaatatlas”  

Voor de opgave Waterveiligheid en Klimaatadaptatie zijn weer mooie stappen gezet. Recent heeft de Gebiedsraad een 
Perspectievennota vastgesteld. In deze nota wordt een route geschetst naar het beter verbinden van ruimtelijke 
ontwikkelingen en de dijkversterkingsopgaven in de regio wat ook een handreiking is voor omgevingsvisies van 
gemeenten en provincie. De blik van de Perspectievennota is daarbij gericht op de dijk- en oeverzone van de dijkring die 
de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden omringt: dijkring 16. In de nota komen de zaken aan bod die bovengemeentelijk 
en regionaal belang hebben. De Perspectievennota bundelt de opbrengst van de drie onderliggende bouwstenen: de 
verkenningen naar Verkeer op de dijken en Meerlaagsveiligheid en het rapport Kwaliteit dijken en oevers, én de 
jaarlijkse inventarisatie van koppel-kansen (per juni 2018) van waterschap en gemeenten.   
  
Voor klimaatadaptatie is een 
internetportal ontwikkeld 
voor de Alblasserwaard 
Vijfheerenlanden waarin 
kaartmateriaal wordt 
verzameld en gedeeld. Dit 
kaartmateriaal helpt om 
regionale kwetsbaarheden 
met betrekking tot 
wateroverlast, droogte, hitte 
en overstroming in beeld te 
brengen. Daarmee vormt dit 
de basis voor de regionale 
stresstest. De eerste 
ervaringen zijn uitgewisseld 
tussen gemeenten en 
waterschap. 
 

Opgave Bodemdaling: “Werken aan bewustwording”  

Bodemdaling is een proces dat onlosmakelijk met de veenbodem verbonden is en al meer dan 400 jaar speelt. De 
uitdaging om dit gebied op lange termijn op een betaalbare wijze leefbaar te houden is complex en vraagt om kennis 
die er vandaag nog niet is. Het goede nieuws is, we hebben tijd! Echter moeten we wél op weg gaan. Ten eerste is er 
coördinatie nodig. Er is inmiddels een aantal projecten gestart, met name gericht op het verwerven van kennis over 
onderwaterdrainage. Op korte termijn zullen de eerste proefvelden worden aangelegd. Maar onderwaterdrainage is 
slechts een deeloplossing en het speelveld is groter. De bodemdaling-problematiek heeft bijvoorbeeld ook betrekking 
op het bebouwde gebied. De eerste stap is nu om het gehele speelveld in kaart te brengen en dan coördinatie aan te 
brengen in de aanpak. Ook is het van belang dat bestuurders in de regio en andere stakeholders dit thema op de agenda 
krijgen en houden. Om dit te bereiken zal medio maart een symposium worden georganiseerd voor bestuurders, 
beleidsmedewerkers, stakeholders (zoals boeren) en andere betrokkenen in de regio. We willen hiermee zoveel 
mogelijk aansluiten op initiatieven die andere stakeholders al nemen op dit gebied. De komende tijd zullen we samen 
optrekken om alle initiatieven bij elkaar te brengen. Op de volgende bladzijde is op een prachtige manier grafisch 
weergegeven wat bodemdaling precies is, wat de effecten zijn, wat de kosten en baten zijn en hoe de toekomst eruit 
kan gaan zien. 
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Opgave Energietransitie: “Gescheiden paden, gezamenlijk doel”  

In het kader van het Klimaatakkoord dient elke regio een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin onder 
andere een ruimtelijke analyse wordt gemaakt van de diverse duurzame energievormen om te zien hoeveel elke regio 
kan bijdragen aan de nationale energiedoelstellingen. Op 18 september jl. hebben de colleges van de gemeenten 
Leerdam, Vianen en Zederik gezamenlijk besloten dat voor de toekomstige gemeente Vijfheerenlanden de RES zal 
worden opgesteld met de Utrechtse regio, de U10. Daarna hebben de gemeenten Gorinchem, Molenwaard en 
Giessenlanden besloten gezamenlijk te starten met het opstellen van de RES. De RES voor ons gebied zal dus in 2 regio’s 
opgesteld worden. Tijdens dit proces houden beide regio’s elkaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Met name in de 
uitvoering zullen de toekomstige drie AV-gemeenten, Molenlanden, Gorinchem en Vijfheerenlanden, elkaar zeker weer 
vinden aangezien de invulling van de opgave gebaat is bij een goede samenwerking tussen meerdere aangrenzende 
regio’s.  De daadwerkelijke 
acties die in de 
uitvoeringsprogramma’s 
opgenomen worden (denk 
aan de plaatsing van 
windmolens of 
zonnevelden) hebben 
immers veelal ook gevolgen 
voor de aangrenzende 
gemeenten. Een goede 
samenwerking tussen o.a. 
de AV-gemeenten en 
andere stakeholders is van 
groot belang om de opgave 
succesvol uit te kunnen voeren. 

 
Trekkerschap opgaven 
In november zijn er gemeenteraadsverkiezingen voor de toekomstige gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden. 
Dit zal ertoe leiden dat huidige bestuurders vertrekken en nieuwe bestuurders aantreden. In Gorinchem hebben de 
verkiezingen in maart van dit jaar plaatsgevonden. Daarom zal snel na 1 januari 2019 bekeken moeten worden op welke 
wijze het trekkerschap van de opgaven de komende periode opnieuw zal worden ingevuld. Tijdens een nog te 
organiseren bijeenkomst van de nieuwe colleges en de strategische partners (ergens in januari of februari 2019) zal het 
trekkerschap van de opgaven opnieuw worden verdeeld over de verschillende partners. We streven ernaar opgaven te 
verdelen op basis van de wensen die er vanuit de partners leven, de affiniteit van bestuurders met de inhoud van de 
opgave en met de filosofie van grenzeloos samenwerken, en tegelijk ervoor te zorgen dat er een evenwichtige verdeling 
van de opgaven tot stand komt.  
  

Reacties 
Heeft u opmerkingen of vragen over deze nieuwsbrief? We horen het graag.   
  

Contact  
Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden       T: 085-4868540  
Stadhuisplein 1   Postbus 119          E: info@regioav.nl  
4205 AZ  Gorinchem   4200 AC  Gorinchem    W: www.alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl  
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