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

Regionale Conferentie RMA
25 januari 2021
De Regionale Conferentie over de RMA opgaven vindt gewoonlijk
plaats in september, maar kon vorige jaar in verband met de
coronamaatregelen helaas geen doorgang vinden. Gezien de
doorgaande ontwikkelingen binnen de regionaal maatschappelijke
agenda besloot het bestuur van de regio AV te kiezen voor een
digitale conferentie om alle betrokken partijen weer bij te praten.
Voor de organisatie een uitdaging. Voor het informatieve deel geeft
de techniek volop mogelijkheden. Maar hoe krijgt de interactie met
de 150 belangstellenden voldoende aandacht? Na de conferentie is
een onderzoekje gedaan hoe de bijeenkomst ervaren is. Met 3,6 van
de 5 sterren was dit een ruime voldoende. De uitslag van de enquête
kunt u hier zien. In deze nieuwsbrief leest u het verslag van de
conferentie.

Eén gezamenlijke focus: onze regio mooier en functioneler
maken
Niet een zalencentrum of een mooi conferentieoord, maar het
beeldscherm van een pc of tablet was maandagavond 25 januari de
‘gastlocatie’ van de digitale conferentie Grenzeloos Samenwerken.
Ondanks corona gaat het werk voor de RMA-opgaven immers
gewoon door en is het bijpraten van alle betrokkenen en
geïnteresseerden hét doel van de avond. Dit jaar vanuit huis, veilig
voor corona en rekening houdend met de door de regering ingestelde
avondklok.
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In haar openingstoespraak gaf Reinie Melissant aan dat deze digitale conferentie meer dan 150 deelnemers heeft.
Deelnemers van uiteenlopende pluimage: gemeenten, provincies, het waterschap Rivierenland, allerlei
samenwerkingsverbanden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Deelnemers die grenzeloos samenwerken aan de
13 RMA-opgaven. Zij benadrukte dat dit gemêleerd gezelschap één gezamenlijke focus heeft: het gebied Alblasserwaard
Vijfheerenlanden mooier en waar het kan functioneler maken. “Dat is onze gezamenlijke grenzeloze inzet”, aldus de
voorzitter van de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (GRAV). Na de opening nam Theo Segers
het woord. Hij is sinds zijn benoeming tot burgemeester van Molenlanden, ook bestuurlijk trekker RMA. Theo Segers
benadrukt het belang van de conferentie: “Elkaar bijpraten over de ontwikkelingen in de RMA-opgaven, elkaar inspireren
en stimuleren om uiteindelijk met zijn allen een mooi resultaat te bereiken voor de inwoners, bedrijven en organisaties in
de brede regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.” Tot slot gaf Theo Segers een overzicht van het programma van de avond
en introduceerde hij de gespreksleider van de avond, de burgemeester van Vijfheerenlanden en penningmeester van de
GRAV: Sjors Fröhlich. “Aan hem de taak om in een talkshow-achtige setting eenieder aan het woord te laten. Maar dat is
Sjors zeker toevertrouwd”, aldus Theo Segers.

Gesprekstafel 1: Landschap van de toekomst
Het nieuw landschapsontwerp voor de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
was het gespreksonderwerp aan de eerste gesprektafel. Max van Middelkoop,
bestuurlijk trekker van de RMA-landschapsontwikkeling, vertelt dat het
landschap wordt bedreigd door wateroverlast, energiewinning, bebouwing,
wegenaanleg en zeespiegelstijging. Daarmee rekening houdend proberen de
gemeenten in de regio gezamenlijk een beeld te krijgen hoe het landschap in 2050
moet uitzien. Van Middelkoop neemt landbouw en natuur als voorbeeld. “De
manier waarop het land agrarisch wordt gebruikt staat onder druk. Er spelen
zaken zoals bodemdaling, verdroging van de bodem en het feit dat er ruimte, dus
grond nodig is voor allerlei nieuwe ontwikkelingen.” Hij vervolgt: “Daarbij bevindt
de omvang en de kwaliteit van de natuur zich in een neerwaartse spiraal. Kortom:
er moet iets gebeuren in de strijd om de ruimte en respect voor landschap. De
vraag is dan wat?”, aldus Van Middelkoop.

In het
landschap
komen
allerlei grote
opgaven van
de 21e eeuw
elkaar tegen

Het volledige verslag van gesprekstafel 1 vindt u hier.

Gesprekstafel 2: RMA Leefbaarheid & Milieu
De tweede gesprekstafel geeft aandacht aan de RMA-opgaven Zorg, Wonen,
Verkeersveiligheid en Landschapsontwikkeling. Met het oog op de corona
pandemie oppert Sjors Fröhlich dat het ook in de regio alle hens aan dek is.
Lizanne Lanser beaamt dit. “Corona vraagt veel aandacht van de
zorgaanbieders waarbij er binnen onze regio ook veel zorgaandacht is voor de
mentale weerbaarheid van de zorgmedewerkers.” “Corona heeft ook haar
effecten op de verkeersveiligheid”, zegt Johan Quik desgevraagd. “Het aantal
fietsers en wandelaars neemt sterk toe. En ondanks het feit dat veel mensen
thuiswerken neemt het aantal ongevallen op het wegennet in de regio niet af”.
Binnen de RMA-verkeersveiligheid is er veel aandacht voor de veiligheid van
fietsers. Johan Quik noemt de steeds groter wordende landbouwvoertuigen
een zorgenkindje. “De wegeninfrastructuur in de regio is beperkt. Er zijn veel
oude lintwegen. En de combinatie van landbouwverkeer met ander verkeer
levert op die wegen steeds vaker gevaarlijke situaties op. Samen met de
provincie Zuid-Holland wordt er gewerkt aan oplossingen.
Het volledige verslag van gesprekstafel 2 vindt u hier.
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Gesprekstafel 3: RMA Economisch Krachtig
De derde gesprekstafel van de conferentie wordt gevuld met de bestuurlijke
trekkers van de RMA-opgaven agrarische economie, bedrijventerreinen,
vrijetijdseconomie en arbeidsmarkt en tot slot maritieme (maak)industrie en
bereikbaarheid. Sjors Fröhlich opent het gesprek door te stellen dat het voor
de boeren geen makkelijke tijden zijn: stikstofproblematiek, bodemdaling,
problemen omtrent opvolging…. Aan Teunis Jacob Slob vraagt hij hoe wij met
de RMA-opgave agrarische economie de boeren helpen? Slob beaamt dat de
boeren het niet makkelijk hebben. “Boeren hebben te maken met onzekerheid;
ze weten niet waar ze met hun bedrijf op afstevenen. De tijd dat boeren
uitsluitend bezig waren met voedsel produceren is voorbij. Vandaag de dag
hebben zij ook te maken met de toekomst van het gebied, het klimaat,
biodiversiteit en recreatief medegebruik. De vraag is hoe we deze zaken
dusdanig met de boeren kunnen delen dat daar ook een faciliterende impuls
vanuit gaat waaraan de boer zijn inkomen èn een stuk continuïteit aan kan
ontlenen. Deze ontwikkeling zal samen met de boeren gerealiseerd moeten
worden”, aldus Slob.

“Kansen worden
door de meeste
mensen gemist,
omdat het
gekleed gaat in
overalls en op
werk lijkt.”
Thomas Edison

Het volledige verslag van gesprekstafel 3 vindt u hier.

Gesprekstafel 4: RMA klimaatrobuust
Het klimaat verandert. De stijging van de gemiddelde
temperatuur brengt extremer weer met zich mee. Het
resultaat: wateroverlast en hittestress. Daarnaast zien we dat
de regio te kampen heeft met bodemdaling. Heemraad
Matthieu Gremmen vertelt dat voor de hele regio is
geïnventariseerd wat de effecten van het veranderend klimaat
zijn. De resultaten zijn terug te vinden in de online klimaatatlas.
Hij geeft aan dat het heel belangrijk is dat de dialoog met
iedereen in de regio wordt opgestart. “Dijkring 16 (waar
waterschap, provincie en gemeenten aan tafel zitten, red.) is in
gesprek met gebiedspartners over hoe men met de verwachte
klimaateffecten om wil gaan. Het verhogen van bewustwording over de effecten van klimaatverandering -en wat men
eraan kan èn moet doen- is belangrijk”, aldus Matthieu Gremmen. Burgemeester Heijkoop onderstreept dat er door
de klimaatverandering nog meer aandacht voor de waterveiligheid nodig is. “Het doel van de RMA-waterveiligheid is
dat de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden nu, maar ook in 2050, waterrobuust is. Daarbij is het belangrijk dat de
activiteiten die de wateropgave met zich meebrengt (bijvoorbeeld versterking van een dijk) gekoppeld worden aan
andere ruimtelijke en/of economische ontwikkelingen.” Hij benadrukt dat het belangrijk is dat er continu wordt
nagedacht over de gevolgen van klimaatverandering. “Denk aan het smelten van ijskappen, gletsjers en sneeuw in de
bergen en de stijgende zeespiegel, waardoor zoutwater het land inkomt. Het zout is een bedreiging voor de kwaliteit
van het grondwater èn de bodem in ons gebied.” Een bodem die in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden fors aan
het dalen is.
Het volledige verslag van gesprekstafel 4 vindt u hier.
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