
 

25-9-2019 

REGIONALE 

CONFERENTIE RMA 

Hoe gaat het met de 13 RMA-opgaven? 

Op woensdag 25 september 2019 organiseert de GR Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden haar jaarlijkse regionale conferentie. Waar staan we met 

de 13 opgaven uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA)? Welke 

resultaten zijn bereikt? Omdat we grenzeloos samenwerken gaat deze 

uitnodiging naar bestuurders en ambtenaren uit de AV-gemeenten, de 

noordelijke Drechtsteden, Altena en West-Betuwe, de provincies Utrecht 

en Zuid-Holland, het waterschap Rivierenland, maatschappelijke 

organisaties en bedrijven. We starten gezamenlijk en nemen u met een 

film mee langs de opgaven. En we spreken over ons landschap in 2050. 

Daarna krijgt u gelegenheid om uit zes verschillende presentaties er twee 

bij te wonen (u vindt deze in de bijlage). Tenslotte eindigen we met een 

borrel en een informatiemarkt waar u uw overige vragen kwijt kunt en u 

bij kunt praten met bekenden. Komt u ook? 

 

Reinie Melissant, voorzitter GRAV 

 
 

 

Film over de 13 

opgaven in de 

RMA 

 

Keuze uit 6 

verschillende 

deelsessies 

 

Gezellige 

informatiemarkt 

en netwerkborrel 

 

Inloop: 19.00 uur 

Start: 19.30 uur 

Einde: 23.00 uur 

 

Aanmelden kan 

via onderstaand 

emailadres! 
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Giessenburg 

info@regioav.nl 

085 486 85 40 
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Programma op hoofdlijnen 
 

 

19.00 uur : inloop 
19.30 uur : start plenaire deel 
20.30 uur : carrousel met 6 deelsessies (ronde 1) 
21.20 uur : carrousel met 6 deelsessies (ronde 2) 
22.00 uur : informatiemarkt en netwerkborrel 
23.00 uur : einde 

 

 
 

Deelsessies 
 
1) Het Landschapsuitvoeringsplan (opgave 1 landschapsontwikkeling) 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een landschapsuitvoeringsplan. Uitgangspunt 
was dat er geen nieuw beleidsstuk moest komen. Beleid is de afgelopen jaren genoeg gemaakt, het is nu tijd om tot 
concrete projecten te komen. Tijdens deze sessie worden de resultaten van het landschapsuitvoeringsplan met de 
concrete projecten aan u gepresenteerd. En: hoe gaan we deze projecten met elkaar realiseren? Maks van 
Middelkoop (bestuurlijk trekker en wethouder Vijfheerenlanden), Dick Verwoert (ambtelijk trekker Molenlanden) 
en Serge Vonk (bureau iMoss) gaan graag het gesprek met u aan! 

 
2) De Regionale Energie Strategie in de AV (opgave 15 energietransitie) 

Na vaststelling van het klimaatakkoord moet iedere regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) 
aanleveren om invulling te geven aan de landelijke doelstellingen. De Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden 
hebben eerder besloten om deze RES gescheiden van elkaar vorm te geven: Vijfheerenlanden doet dat met een 
aantal Utrechtse gemeenten en Gorinchem en Molenlanden doen het samen. Tijdens een interactieve sessie wordt 
u door Christa Hendriksen (bestuurlijk trekker en wethouder Vijfheerenlanden), Eelke Kraaijeveld (bestuurlijk 
trekker en wethouder Gorinchem), Jeannette Bijkerk (ambtelijk trekker Vijfheerenlanden)  en Willen van Valen 
(ambtelijk trekker Gorinchem) bijgepraat en kunt u uw ideeën daarover kwijt. 

 
3) De Stresstest Klimaat (opgave 13 klimaatadaptatie) 

Dat ons klimaat verandert is inmiddels geen verrassing meer. Steeds meer krijgen we te maken met hittestress, 
hoosbuien en dreiging van hoog water. De opgave klimaatadaptatie heeft als doel om met oplossingen te komen 
voor deze veranderingen: hoe kunnen we ons gebied daarop voorbereiden? Inmiddels is een stresstest uitgevoerd 
die inzicht geeft in de risico’s die in ons gebied bestaan gelet op deze klimaatveranderingen. Mathieu Gremmen 
(bestuurlijk trekker en heemraad waterschap Rivierenland) en Daan Willems (ambtelijk trekker waterschap 
Rivierenland) praten u bij en horen graag wat u ervan denkt. 

 
4) Vrijkomende Agrarische Bebouwing (opgave 6 agrarische economie) 

Onderdeel van de opgave Agrarische Economie is zorgen dat in de regio dezelfde aanpak wordt gehanteerd en er 
dezelfde mogelijkheden zijn voor een passende vervolgfunctie van voormalige agrarische bedrijfslocaties aan de 
ruilverkavelingswegen. Inmiddels zijn hierin stappen gemaakt door een projectgroep bestaande uit 
vertegenwoordigers van LTO, Boerderij & Erf, Gebiedsplatform en gemeente Molenlanden. Nieuw beleid en een 
nieuwe aanpak zijn daarvoor ontwikkeld. Tijdens deze presentatie nemen Teunis Jacob Slob (bestuurlijk trekker 
en wethouder Molenlanden), Jan Boele (Gebiedsplatform) en Lida Bode (projectleider VAB) u mee in de 
contouren van dit nieuwe beleid en horen graag wat u daarvan vindt. 

 
5) De Regionale Gebiedsagenda Mobiliteit (opgave 12 bereikbaarheid) 

De Regionale Gebiedsagenda Mobiliteit is in 2018 door de provincie Zuid-Holland geïntroduceerd als een 
instrument voor de regio om regionale doelen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid helder te maken. Op 
basis van die agenda kunnen dan strategische keuzes worden gemaakt om mobiliteit en bereikbaarheid te 
verbeteren en de regio meer economisch krachtig te maken. Deze voor de regio belangrijke agenda wordt aan u 
gepresenteerd door Johan Quik (wethouder Molenlanden, vervangt bestuurlijk trekker Joost van der Geest) en 
Sjoerd Veerman (ambtelijk trekker Vijfheerenlanden). Schroom niet om uw vragen en ideeën in te brengen! 

 
6) De centrumfunctie van Gorinchem 

Bij de behandeling van de herindeling van Vijfheerenlanden en Molenlanden in de Tweede Kamer is aandacht 
gevraagd voor de centrumpositie van Gorinchem. Gorinchem vervult voor een omliggend gebied met 120.000 
inwoners een belangrijke functie op het gebied van met name zorg en onderwijs. Samen met de omliggende 
gemeenten wordt gesproken hoe deze functies behouden kunnen blijven en worden andere gebieden van 
samenwerking verkend. Reinie Melissant (burgemeester Gorinchem en bestuurlijk trekker) en Evert Wolters 
(ambtelijk trekker Gorinchem) praten u bij over de stand van zaken en het vervolg. 

https://alblasserwaard-vijfheerenlanden.nl/wp-content/uploads/2019/09/Resultaten-klimaatstresstest-A5H.pdf

