Economische kracht in pracht omgeving
Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Samen kunnen we meer
Dit is ons ambitie-document. Als overheden, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke
organisaties leggen wij onze ambities en energie bij elkaar. Wij geloven dat we van samen werken
allen beter worden. Daarvoor nemen we verantwoordelijkheid. Met concrete projecten en
praktische coalities bouwen we verder aan vitale Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
In Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is het goed wonen en werken. Het gebied bruist van de
initiatieven in ondernemerschap, techniek, landbouw, duurzaamheid, recreatie, toerisme en
leefbaarheid. Op al deze terreinen zijn verschillende samenwerkingsverbanden, organisaties en
netwerken actief, ieder met hun eigen thema en eigen doelstellingen.
De Potentie van Alblasserwaard Vijfheerenlanden, onder in het groene hart nabij de grote stad,
schuilt in de optelsom van waarden van ondernemerschap, cultuurlandschap, natuur, landbouw en
agrofood. De aanwezigheid van water vraagt van ondernemers en agrariërs ook nu nog specifieke
kennis, kwaliteiten en kunde. Het steeds weer inspelen op de natuur en de omgang met water blijft
uitdagen en prikkelen tot verbeteringen en innovaties. We willen samen dit gebiedskapitaal tot
meerwaarde brengen.
Dit is mooi, maar niet genoeg.
Om de toekomst aan te kunnen, en deze potentie te ‘verzilveren’, willen wij meer gaan samen
werken. Waarom? Uit de voorbeelden hieronder blijkt dat we veel meerwaarde kunnen creeren als
we onze kennis koppelen, kruisbestuiving tussen partijen bevorderen en meer integrale projecten in
het gebied opstarten. Dat zijn onze bouwstenen. De meeste meerwaarde voor iedereen vinden we
als we allen de kracht en pracht van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden uitdragen.

Bouwstenen voor meerwaarde
Jongeren + kennis + bedrijven = werk
Onderwijs heeft de ambitie om goed aan te sluiten op de groene en blauwe arbeidsmarkt. Kennis is
de motor van de samenleving en schept kansen voor jongeren. Daarvoor treffen voorbereidend- en
beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheid elkaar al, maar zij willen deze afstemming intensiveren.
Bijvoorbeeld om specifieke opleidingen te ontwerpen die aansluiten bij de behoefte in de markt en in
het gebied. We zien kansen in het thema waterbeheer. De overheid kan helpen met gunstige
voorwaarden om jongeren in de regio aan het werk te houden.
3 topsectoren
 Techniek: de industriële sector vormt een sterke economische ring om het gebied. De
zakelijke dienstverlening groeit daarin mee. De doorontwikkeling hiervan is belangrijk voor
innovatie en werkgelegenheid. Techniek heeft zijn functie in alle takken van bedrijvigheid: of
we het nu hebben over water, over voedsel of over logistiek.


Recreatie & toerisme in water en groen. Hier zien we kansen in de verbinding tussen
sectoren: de agrarische sector met cultuurhistorie, met zorgfuncties, met educatie en met
het thema water.
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Landbouw + voedsel is een belangrijke pijler in de AV. Ontwikkeling van het agrarisch bedrijf,
in ketencombinatie met de verwerkende voedselindustrie biedt veel mogelijkheden voor
innovatie en werkgelegenheid. De verwevenheid tussen agrarische economie + ecologie in
agrarisch natuurbeer draagt bij aan de zorg voor het landschap en biodiversiteit en aan
recreatieve belangstelling vanuit de steden. Met het aanzien van en de kwaliteit van het
landschap bepalen de boeren dus mede de inkomenskansen voor de recreatiesector.

Naar een energieneutraal AV.
Burgers, boeren, ondernemers, onderwijs en overheid, we willen allemaal energie besparen en
energie duurzaam opwekken en duurzaam ondernemen. Bedrijven en agrariërs zijn al enkele jaren
bezig om energieconvenanten af te sluiten. Er vindt al een sterke lobby plaats richting burgers. Om
ons gebied in 2030 werkelijk energieneutraal te hebben willen we nu op dit thema veel sterker
samenwerken om concrete resultaten te boeken. Op dit thema zien we veel motivatie en veel
kansen.
Het water zit in onze genen
Water en AV zijn ‘van nature’ onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Water vormt een dreigende
kracht maar ook een drijvende kracht voor kennis- en economische ontwikkeling. Het water blijft ons
uitdagen tot innovatieve oplossingen. Overheden en ondernemers en burgers kunnen alleen samen
tot acceptabel waterbeheer komen en tot eerlijk verdeeld risicobeheer. Water verbindt ook en biedt
van oudsher logistieke mogelijkheden, denk aan een waterbus. Bedrijven die werken met het water
en aan het water kunnen een goede input leveren aan het Deltaprogramma Water. Wij denken dat
de vele uiteenlopende actoren in ‘water’ veel sterker samen kunnen gaan optrekken.
Verbinding stad en platteland
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de stedelijke rand horen bij elkaar. De steden staan niet meer
met de rug naar het platteland. Integendeel, zij kunnen zich veel meer laten inspireren door
plattelandswaarden. De samenwerking en verbinding groeien met recreatieve verbindingen, met
streekproducten en biedt kansen op werkgelegenheid. Voor landschappelijk beheer zoeken we
nieuwe verdienmodellen en verbanden. We beheren Werelderfgoed in Kinderdijk. Ook Dordt als
oudste stad biedt kansen. Overheden, bedrijven, scholen en organisaties willen de kansen van de
verbinding verder uitbaten. Ook in bestaande overlegkringen willen we meer samenwerken om de
kansen te realiseren.
Vanuit een ruimtecapsule zou je AlblasserwaardVijheerenlanden kunnen herkennen als een
stedelijke en industriële randzone rondom het groene agrarische landschap en dat samen in een ring
van water.
Leefbaarheid en sociale cohesie platteland
Het fijne leefklimaat in de AV hebben we te danken aan de sociale cohesie en aan leefbare dorpen en
steden. Zorg voor en door elkaar speelt een steeds belangrijkere rol in de toekomst al is het maar
vanwege een zich wat terugtrekkende overheid. Er zal veel vraag ontstaan naar nieuwe
burgerinitiatieven en nieuwe vormen van bedrijvigheid. Om een voorbeeld te noemen: nieuwe
zorgvormen en andere kleinschalige bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen. Hier is
sociaal ondernemerschap, creativiteit en kruisbestuiving heel gewenst en dat willen we stimuleren
en ondersteunen.
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Ondernemerskracht + Bestuurskracht +

+ Gebiedspotentie =
Stevige Driepoot

Ondernemers, overheden en bestuurders van organisaties willen meer netwerkend werken om deze
ambities te realiseren. Dat vragen we ook van de politiek: het besef dat we samen verder komen dan
elk op zich en dat vraagt zeker een overheid die durft te participeren in initiatieven van andere
partijen. Waar de overheid terug treedt, is “Vertrouwen in burgers” nodig. Dat is ook het
uitgangspunt van Europa achter Community Led Local Development in de volgende fase van
plattelandsontwikkeling 2014-2020. Dat nieuwe samenwerken kunnen we alleen samen ontwikkelen.
Dat biedt de meeste kans op passend maatwerk. Daarbij kunnen we voortbouwen op onze
collectieve waarden.
We zeggen het maar hardop: om deze ambities waar te maken hebben we een andere overheid
nodig.
Nieuwe verdienmodellen
Vanwege de financiële crisis zal de komende jaren ook minder geld beschikbaar zijn voor subsidies of
investeringen van overheden. Met slimme combinaties gaan we creatieve financieringsmodellen
ontwikkelen en mogelijk kan een regionale ontwikkelingsmaatschappij hier een nuttige functie
vervullen. Hiervoor is zowel ondernemerskracht als experimenteerruimte nodig. Er komen ook
kansen in deze richting in het nieuwe plattelandsbeleid 2014-2020. Daar willen we op inspelen.
Een trefplek
De belangrijkste voorwaarde om samen te werken is dat mensen elkaar zo nu en dan treffen. Dat kan
zowel fysiek als virtueel en beide vormen hebben we nodig. We willen dus ook plekken waar
gebroed, verkend, en gewerkt kan worden. Hoe we dat doen, dat zoeken we uit.
Bereikbaarheid en communicatie
Om deze ambities waar te maken zijn bereikbaarheid en communicatie harde voorwaarden: zowel de
logistiek over de weg als snel internet op het platteland. Alle organisaties willen zich hiervoor hard
maken.
Allemaal naar buiten: ons gebied op de kaart
Met het uitdragen van de gebiedskwaliteiten en gebiedsdynamiek zetten we het gebied op de kaart.
Hier moeten we elkaar ruimte te laten en hier is werkelijk grondige samenwerking en onderling
vertrouwen nodig. Hier nodigen we ook allerlei maatschappelijke partijen uit tot initiatief en ook de
overheid om niet op de rem te staan. Rijg elkaars parels aaneen in gezamenlijke marketing.
Vanuit een gezamenlijke strategie zetten kennisorganisaties + ondernemers + bestuurders -ieder met
de eigen mogelijkheden- ons gebied op de kaart als duurzame en ondernemende regio waar het
aantrekkelijk wonen, werken en recreëren is. Marketing van het hele gebied kan niet door één partij
worden gedaan. Voor specifieke marketing rekenen we op specifieke gelegenheidscoalities.
Hoe zou ons gezamenlijke beeld en imago eruit kunnen zien. De fundering waarop we de verdere PR
van ons gebied samen kunnen uitbouwen.
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Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
 Het water zit in onze genen. De strijd tegen het water en het werken met het water hebben ons
sterk gevormd. We weten het: we bereiken meer met samen werken. Respect, samen doen, en
stevig ondernemen zijn waarden die wij hoog houden. Sociale betrokkenheid zien we als een
groot goed.
 Dat water heeft ook ons cultuurlandschap gevormd. Onze boeren beheren het met zorg. Het mag
gezien worden! En stedelingen zijn van harte welkom.
 Veel (familie-)bedrijven hebben wortels in de samenleving. Zij investeren ook in hun omgeving.
We geloven meer in coöperatie dan in harde concurrentie. We hebben hier collectieven en
ketenorganisaties waar we verder mee willen. Dit past bij de toekomst.
 Onze jeugd bouwt hier zijn toekomst, in land en in water.
 Dus hier werken overheid en ondernemers en onderwijs echt samen. PPP + Passie en Plezier.

Deelt U onze ambitie? Doet U ook mee?
Hoe gaan we deze ambitie waar maken? In elk geval met een serie concrete projecten. Maar ook met
sterkere samenwerking in de keten van producent tot consument.
Meld U met vragen of ideeën bij een van ons:

Ondertekenende organisaties
Overheden

Samenwerkende gemeenten Regio AV
Samenwerkende Drechtsteden

Ondernemers Duurzaam ondernemersnetwerk Blauwzaam
Ondernemingsorganisatie VNO-NCW AV
Onderwijs

AOC Wellantcollege

Maatschappelijke Organisaties
Agrarische Natuur Vereniging Den Hâneker,
Gebiedsplatform AV
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