Nieuwsbrief
Grenzeloos Samenwerken
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

Samenwerken loont!
Goede samenwerking levert een hogere efficiëntie, lagere kosten
en meer kans op succes. Samenwerking levert ook meer
subsidiegelden op. Overheden gebruiken subsidies om een
versnelde uitvoering van beleid te realiseren. Vaak wordt door de
verstrekker als voorwaarde een samenwerkingsverband gevraagd.
Deels om een groter effect te bereiken, deels om administratieve
kosten te besparen.
De regio AV heeft vanuit Europa, ministeries en de provincie ZuidHolland al veel bijdragen ontvangen voor projecten op het gebied
van vergroening, verkeersveiligheid en recreatie. Ook voor opgaven
vanuit de Regionaal Maatschappelijke Agenda is inmiddels de
nodige financiële ondersteuning toegezegd. Voorbeelden hiervan
leest u in onderstaande artikel en komen als rode draad verder in
deze nieuwsbrief naar voren.

Groen Verbindt en Leader POP
Groen Verbindt
Groen Verbindt is een subsidie vanuit de Provincie Zuid-Holland, waarmee de
provincie doelen uit de Beleidsvisie Groen wil bereiken:
➢ bevordering van groenbeleving inclusief het vergroten van recreatie
in een gebied,
➢ stimulering van biodiversiteit of
➢ agrarisch ondernemerschap.
De provincie heeft de gebiedsprogramma’s van de regio AV beloont met een
subsidie van 1,5 miljoen euro. De Landschapstafel AlblasserwaardVijfheerenlanden bewaakt de subsidies uit het meerjarenprogramma Groen
Verbindt. In de Landschapstafel zijn de gemeenten van de regio AV en de
noordelijke Drechtsteden vertegenwoordigd. Inmiddels zijn er in
samenwerking met vele partijen in de regio al zo’n 25 projecten gestart op
het gebied van recreatie, vergroening en biodiversiteit. Vanuit de
subsidieregeling wordt maximaal 50% van de projectkosten betaald.
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Leader POP
Leader POP subsidies komen uit Europa en worden beschikbaar gesteld voor plattelandsontwikkeling. Voor deze
subsidies is de Plaatselijke Groep verantwoordelijk. Hierin wordt door de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
samengewerkt met de Krimpenerwaard en Gouwe-Wiericke. Vanuit deze subsidie wordt 50% van de subsidiabele
kosten van een project vanuit Europa betaald, aangevuld met 25% door de provincie Zuid-Holland en 25% door de
lokale of regionale overheden. De Leader-subsidies lopen al vanaf 2007 en het huidige traject is vastgesteld tot
2022. In de periode tot 2014 heeft de regio AV met een eigen investering van 1 miljoen al projecten voor totaal aan
6,5 miljoen kunnen realiseren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Cor Revet, programmamanager Ruimte (06-46935885 of
cor.revet@regioav.nl)

Flinke impuls Klimaatadaptatie en Bodemdaling
Aanvraag Procesondersteuning Regionale Versnelling goedgekeurd
Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde temperatuur brengt extremer weer met zich mee. Het resultaat:
wateroverlast, hittestress, schade aan groen en fundering. Het is belangrijk dat onze ruimtelijke inrichting
klimaatbestendig is. Daar wordt met de RMA-opgaven Waterveiligheid & Klimaatadaptatie en Bodemdaling hard aan
gewerkt. Met de goedkeuring van de Aanvraag Procesondersteuning Regionale Versnelling, krijgt het ontwikkelen van
plannen om ons werkgebied weerbaarder te maken tegen klimaatveranderingen, een flinke impuls. We ontmoeten
de ambtelijk trekkers Maureen Pesman en Pieter Sollie, wethouder Teunis Jacob Slob en Mathieu Gremmen,
heemraad van Waterschap Rivierenland. LEES VERDER>

Vlnr: Pieter Sollie, Maureen Pesman, Mathieu Gremmen, Teunis Jacob Slob
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Zes opstarters met lening Revolving Fund AV
Sinds 2017 kunnen ondernemers uit de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV) gebruikmaken van een
stimuleringsbijdrage uit het AV Ontwikkelingsfonds. Dit fonds is onderdeel van de RMA-opgaven Vrijetijdseconomie
en Arbeidsmarkt. Er is door de gemeenten in de regio AV geld beschikbaar gesteld voor:
➢ initiatieven die recreatie bevorderen en bijdragen aan een langer verblijf van toeristen in het gebied;
➢ de ontwikkeling van werkgelegenheid voor mensen die geen baan hebben.
Ondernemers kunnen maximaal € 25.000 renteloos lenen om hun plannen uit te voeren. In totaal is er € 250.000
beschikbaar, waarvan € 150.000 voor innovatie in de toeristisch-recreatieve sector en € 100.000 voor het creëren van
werkgelegenheid. Het AV Ontwikkelingsfonds is een zogenaamd revolverend fonds: leningen moeten binnen vijf jaar
worden terugbetaald, waarna het geld beschikbaar komt voor een nieuw initiatief.
De selectie van de ingediende aanvragen en toekenning van de gelden wordt door het stichtingsbestuur gedaan. Het
bestuur bestaat uit Leo Kool, directeur van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos, en Harry Vertooren, oprichter en
oud-directeur van Merford in Gorinchem. Beide zijn ervaren ondernemers en betrokken bij de ontwikkeling van het
bedrijfsleven in de eigen regio. Voorzitter van het stichtingsbestuur is Marga de Jager, directielid van de ANWB. LEES
VERDER>

Wandelroutenetwerk
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
gereed
Onderdeel van de RMA-opgave Vrijetijdseconomie is het realiseren
van een wandelroutenetwerk Alblasserdam-Vijfheerenlanden. In 2015
is de 1e fase daarvan gestart. De provincie Zuid-Holland stelde €
400.000 subsidie beschikbaar voor de ruim 400 km wandelroute uit de
provinciale structuurvisie. Met een nieuwe subsidie van € 398.000 in
2016 kon daar nog eens 260 kilometer aan wandelroutes aan worden
toegevoegd. Vervolgens kon een aannemer aan de slag om de
wandelroutes met knooppunt- en verwijzingsbordjes en
tussenmarkeringen herkenbaar te maken. En werden er bruggetjes en
terreinmeubilair geplaatst. De wandelroute is ook gedigitaliseerd en
met een licentie aangesloten bij de wandelrouteplanner. In
samenwerking met OASEN zijn diverse watertappunten aangelegd. Een
onderdeel van de aanleg van het wandelroutenetwerk betrof ook het
aanpassen van de panelen bij de Toeristische Overstap Punten of
TOP’s. Na 4 jaar loopt de aanleg nu ten einde. LEES VERDER>
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Arbeidsmarktregio Gorinchem aan
het werk
Het werkbudget voor de Arbeidsmarktregio (RMA-opgave
Arbeidsmarkt) is dit jaar fors toegenomen. Het jaarbudget van €
122.000 zoals in de begroting opgenomen, wordt uitgebreid door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) met €
1.000.000. Het ministerie stelt het geld beschikbaar voor actieplannen
om mensen aan het werk te helpen. Het door de arbeidsmarktregio
Gorinchem ingediende actieplan, genaamd de DOE AGENDA, is door
het ministerie gehonoreerd. LEES VERDER>

Wethouder Kraaijeveld presenteert de DOE
AGENDA op de radenbijeenkomst van 26 juni jl.

Nieuwe stappen op weg naar
meer veiligheid en bereikbaarheid
Binnen de RMA-opgaven Bereikbaarheid en Verkeersveiligheid
hebben de bestuurlijke tafels de uit te voeren infrastructurele
projecten in 2020 en het actieprogramma Verkeersveiligheid 20202021 vastgesteld. Met deze vaststellingen kan bij de provincie ZuidHolland weer de jaarlijkse financiële ondersteuning vanuit de
Subsidie Regeling Mobiliteit worden verkregen.
Voor een betere OV-verbinding tussen Utrecht-Gorinchem-Breda
wordt een pilot benoemd waarbij ook onderzocht wordt hoe de
ontsluiting van het tussengelegen gebied is te verbeteren. LEES
VERDER>

Redactie: Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Save-the-date
Regionale
Conferentie
RMA
25 september
19.30 uur
Zalencentrum
De Til
Giessenburg

info@regioav.nl
085-4868540
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