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 en om de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, voor Gedeputeerde en Provinciale Staten van
de provincies Zuid-Holland en Utrecht en voor DB en AB Waterschap Rivierenland

Regionale conferentie RMA
Op 25 september jl. vond de jaarlijkse conferentie RMA van de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden plaats. Rond de 140 belangstellenden
uit een breed scala van organisaties, zowel overheid als niet-overheid,
bezochten het evenement. Deze nieuwsbrief besteedt uitgebreid
aandacht aan de conferentie. Na een overzichtsverslag, wordt een
weergave gegeven van het gesprek tussen de avondvoorzitter en
bestuurders van de AV-gemeenten, provincie en waterschap. Tenslotte
kunt u lezen wat de sessies, waarin 6 van de RMA-opgaven werden
toegelicht, hebben opgebracht.

Het bestuur van de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden dankt alle aanwezigen die met elkaar
de conferentie tot een succesvolle avond hebben
gemaakt!

Grenzeloos Samenwerken. Doet u mee?
Zalencentrum De Til in Giessenburg was op 25 september jl. de gastlocatie voor de jaarlijkse regionale conferentie
van de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In haar openingsrondje liet avondvoorzitter Kim Coppes al snel zien
hoe breed en gemêleerd het gezelschap van aanwezigen die avond was: gemeenten, provincies, het waterschap,
allerlei samenwerkingsverbanden uit de regio, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen,
bedrijfsleven… De regio was goed vertegenwoordigd.
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De conferentie werd geopend door een trotse burgemeester van Gorinchem, die net te horen had gekregen dat haar
gemeente was uitgeroepen tot Sportgemeente van het jaar 2019. In haar toespraak legde zij een parallel tussen het
worden van sportgemeente en het werken als GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: “Het succes zit in samenwerken,
grenzeloos samenwerken.” Dat was ook de titel van de film, die -na een introductie van de burgemeester van
Molenlanden, Dirk van der Borg- deze avond in première ging. In de film wordt de kijker meegenomen langs de 13 RMAopgaven, die verdeeld zijn over drie strategische thema’s: leefbaar en aantrekkelijk gebied, economisch krachtig gebied
en klimatologisch gebied. Wilt u de film (terug)zien? Dat kan via deze link.

Doet u mee?
Na de film schetsten Maks van Middelkoop en Dick Verwoert de ontwikkelingen van
het landschap Alblasserwaard Vijfheerenlanden nu en richting 2050. Maks van
Middelkoop gaf een uiteenzetting over de laatste ontwikkelingen op het gebied van
de RMA-opgave Landschapsontwikkeling, waarvan hij bestuurlijk trekker is. Hij
benadrukte dat in het uitvoeringsplan vooral de focus ligt op activiteiten voor de korte
en lange termijn, waarmee de brede regio concreet aan de slag kan. Kortom: “Handen
uit de mouwen”, aldus wethouder Van Middelkoop, waarbij hij tot slot aan alle
aanwezigen de vraag stelde: “Doet u mee?”

EO Wijersstichting
Hierna gaf ambtelijk trekker Dick Verwoert een overzicht van de activiteiten die de
afgelopen maanden met het ontwerp- en adviesbureau voor stedenbouw, landschap
en buitenruimte, IMOSS, zijn uitgevoerd. Deze activiteiten leiden uiteindelijk tot een
uitvoeringsprogramma landschapsontwikkeling dat een breed draagvlak geniet. Ook
vertelde Dick Verwoert dat de deelnemers van de RMA-opgave
Landschapsontwikkeling benaderd zijn om deel te nemen aan de 11 e editie van de EO
Wijers prijsvraag. Voor deze prijsvraag is de EO Wijersstichting op zoek naar
verrassende ideeën, slimme ontwerpoplossingen en een scherpe visie voor het
platteland van morgen. Omdat dit een onderdeel is van het landschapsuitvoeringsplan
dat momenteel voor de Alblasserwaard Vijfheerenlanden wordt opgesteld, is besloten
hieraan mee te doen.

Centrumfunctie Gorinchem
Na afloop van de bijdrage van Dick Verwoert kregen de aanwezigen de gelegenheid
om uit zes verschillende presentaties er twee te kiezen om bij te wonen. Naast de
RMA-opgaven landschapsontwikkeling, energietransitie, klimaatadaptie, agrarische
economie en bereikbaarheid, bestond ook de mogelijkheid om te kiezen voor de
deelsessie Centrumfunctie van Gorinchem. Een onderwerp waarvoor in de Tweede
Kamer aandacht is gevraagd tijdens de behandeling van de herindeling van
Vijfheerenlanden en Molenlanden. Reinie Melissant benadrukte dat de
centrumpositie van Gorinchem -zoals de Tweede Kamer die formuleert- niet bestaat.
“Je moet niet redeneren vanuit de stad, maar je moet redeneren vanuit de regio. We
praten veel liever vanuit de functionele regio Gorinchem.
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Zo zijn tussen 120.000 en 150.000 mensen uit de omliggende regio afhankelijk van bijvoorbeeld werkgelegenheid, zorg
en onderwijs in Gorinchem. Maar Gorinchem op haar beurt is ook weer zeer afhankelijk van de regio. Neem
bijvoorbeeld onderwijs: 70% van de leerlingen van het Camphusianum komt uit de regio en van Het Gilde komt slechts
8% van de leerlingen uit Gorinchem. Zonder regio geen Gilde. Kortom, we kunnen niet zonder elkaar!”, aldus de
voorzitter van de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Na afloop van de carrousels met deelsessies vond er in de hal
van het zalencentrum nog een gezellige netwerkborrel en een kleine informatiemarkt plaats, alwaar de RMA opgaven
acte de présence gaven. Al met al was de regionale conferentie succesvol en zeker voor herhaling vatbaar.

Een rondje bestuurders
Als avondvoorzitter van de regionale conferentie sloot Kim Coppes het plenaire
gedeelte van de conferentie af met een rondje interviews met de bestuurders. De
microfoon ging van bestuurder naar bestuurder.
Allereerst introduceert Kim Coppes de net benoemde gedeputeerde van de
provincie Zuid-Holland, Willy de Zoete. De gedeputeerde noemt de samenwerking
in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uniek. Ze vertelt dat ze onder de indruk
is hoe voortvarend de problemen in de regio (lees RMA-opgaven) gezamenlijk
worden aangepakt. De gedeputeerde benadrukt dat de provincie graag meewerkt
aan de verschillende RMA-opgaven en dat zij en haar collega-gedeputeerden zich
daar de komende tijd met veel enthousiasme voor zullen inzetten. Iets dat zeker ook
geldt voor Mathieu Gremmen, heemraad en eerste loco-dijkgraaf van het
waterschap Rivierenlanden. De heemraad is bestuurlijk trekker voor de RMA-opgave
klimaatadaptie. Hij noemt de samenwerking binnen de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden fantastisch, waarbij de hoge betrokkenheid van iedereen met het
gebied positief opvalt.

De Zoete: “De
samenwerking in
de regio
AlblasserwaardVijfheerenlanden
is uniek”

Van links naar rechts: Reinie
Melissant, Willy de Zoete, Dirk
van der Borg, Maks van
Middelkoop, Matthieu
Gremmen en Kim Coppes
Dirk van der Borg onderkent dit, maar geeft aan dat het voor de per 1 januari 2019 heringedeelde gemeenten moeilijk
is voldoende menskracht te mobiliseren om met de RMA-opgaven aan de slag te gaan. De gemeenten Molenlanden
en Vijfheerenlanden zijn nog volop bezig om alles op orde te krijgen. Het aantal beschikbare mensen is beperkt, dus
moeten er volgens Dirk van der Borg voortdurend keuzes gemaakt worden en/of prioriteiten gesteld. “We kunnen nu
eenmaal niet alles tegelijk”, aldus burgemeester Van der Borg. De voorzitter van de GR AlblasserwaardVijfheerenlanden en burgemeester van Gorinchem, Reinie Melissant, zegt dat zij alle begrip heeft voor de positie van
de nieuwe gemeenten. “Het opstarten van een nieuwe gemeente vergt nu eenmaal heel veel extra werk. Voor de
samenwerking binnen de regio betekent dit dat de gemeenten keuzes moeten maken: voor welke RMA-opgaven
kunnen wij nu wel tijd vrij maken en voor welke nu nog even niet. En dat gebeurt momenteel. Dat is prima zo en veel
beter dan elkaar te gaan frustreren: zeggen dat je dingen doet en dit dan niet doen door tijdgebrek”.
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Maks van Middelkoop beaamt dit. Door de herindeling valt zijn gemeente niet langer onder de provincie Zuid-Holland,
maar onder de provincie Utrecht. “In beginsel bestond de angst dat dit letterlijk tot een grens zou gaan leiden. Dat is
dus niet zo. Er werd al en wordt nog steeds grenzeloos samengewerkt. Zo werken de provincies Zuid-Holland en
Utrecht op meer fronten samen. Net zoals het waterschap Rivierenland dat met maar liefst vier provincies doet: ZuidHolland, Utrecht, Gelderland en West-Brabant. Grenzeloze samenwerking bestaat dus en werkt dus!”, aldus de
wethouder van Vijfheerenlanden. Waarbij de voorzitter van de GR Alblasserwaard-Vijfheerenlanden tot slot aangeeft
dat het samenwerkingsverband ook groeiende is. “Er is begonnen met een klein gezelschap en vandaag de dag haken
steeds meer Drechtsteden aan, maar ook de gemeente West Betuwe en de gemeente Altena. Het zijn -los van de
grenzen- mooie potentiële samenwerkingspartners om het beste te maken van en te halen uit onze mooie brede
regio.”

Deelnemers stappen in carrousel met deelsessies
Tijdens de regionale conferentie kregen de aanwezigen de gelegenheid om twee van de zes verschillende presentaties
van RMA-opgaven te volgen. In de diverse zalen van De Til waren er presentaties van landschapsontwikkeling,
energietransitie, klimaatadaptie, agrarische economie, bereikbaarheid en regiofunctie Gorinchem. Wat werd er
besproken? We nemen u in vogelvlucht mee langs de deelsessies. Met het aanklikken van de naam van de sessie kunt
u het verslag van deze deel-bijeenkomst lezen.

Opgave 1: Het Landschapsuitvoeringsplan

Opgave 15: Regionale energiestrategie AV

Opgave 13: De Klimaat Stresstest

Opgave 6: Vrijkomende Agr. Bebouwing

Opgave 12: Bereikbaarheid

Centrumfunctie Gorinchem
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