
 

Highlights Activiteiten 2018 

 

Gebiedsplatform Algemeen 

Het Gebiedsplatform hield in 2018 twee plenaire bijeenkomsten met haar achterban. Op 18 april is uitgebreid 
gesproken over de ‘zichtbaarheid’ van het Gebiedsplatform. Om de zichtbaarheid te vergroten is gesproken 
over de opzet van een cursus om zo de waarden van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden onder de aandacht te 
brengen van bewoners in het gebied.  
 
Tevens is de organisatievorm van het Gebiedsplatform tegen het licht gehouden, om zo het Gebiedsplatform 
toekomstbestendig te maken. Besloten is met enkele betrokken mensen na te denken over de organisatievorm 
en de mogelijkheden om mensen actief te betrekken, aansluitend bij ieders interessegebied.  
 
De tweede plenaire bijeenkomst is gehouden op 14 november, in de Schaapskooi te Ottoland. Dit was een door 
de achterban goed bezochte bijeenkomst. Daar is gesproken over de Regionale Maatschappelijke Agenda aan 
de hand van de thema’s landschapsontwikkeling, agrarische economie, vrijetijdseconomie, bodemdaling en 
energietransitie. We hebben de achterban van het Gebiedsplatform geïnformeerd over de verwachtingen. Als 
Gebiedsplatform zijn we als geen ander in staat de verbinding met het maatschappelijk middenveld in de 
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te realiseren. Draagvlak van dit middenveld bij de realisatie van de 
plannen en projecten is m.i. buitengewoon belangrijk. 

 

Vrijkomende agrarische bebouwing 

VAB moet geborgd worden in de Regionale Maatschappelijke Agenda Agrarische Economie en Landschap. In 

2018 is een start gemaakt met de inventarisatie van het beleid rond de VAB’s van de afzonderlijke gemeenten. 

Dit heeft geresulteerd in  de visie ‘Bouwstenen Vrijkomende Agrarische Bebouwing’ van Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden, die op de Fokveedag van 6 oktober is gepresenteerd. Bij wonen is aandacht voor 

kleinschalige woonmilieus en woongroepen. Bij nieuwe functies kan ingespeeld worden op het agrarische 

karakter met duurzame kleinschalig landbouwactiviteiten (biologisch, ecologisch),  nieuwe vormen van 

innovatieve, kleinschalige bedrijvigheid zoals Lab’s voor voedsel en energietransitie. Tevens kunnen passende 

recreatieve ontwikkelingen worden ingepast. Met de inzet van ‘erfcoaches’ kunnen agrariërs worden 

ondersteund om te zoeken naar toekomstbestendige oplossingen voor VAB’s, passend in het gebied. De 

factsheet/flyer is als bijlage bij dit document gevoegd. 

 

Ambassadeur van het landschap 

Het organiseren van een gebiedsbrede cursus rondom de karakteristieken van de Alblasserwaard-
Vijfheerenlanden zoals archeologie, natuur, landschap, samenleving, waterhuishouding etc..  Centraal staan 



onder andere  kenmerkende elementen in het landschap. Werktitel voor de cursus wordt  ‘Ambassadeur van het 
landschap’. Dit wordt opgepakt met de aangesloten organisaties. De cursus moet in 2019 van start.  
 

Regionale Samenwerking 

Door de samenwerkende gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is in 2018 de Regionaal 

Maatschappelijke Agenda (RMA)  gepresenteerd. Deze agenda is het resultaat van de inventarisatie van 

belangrijke opgaven in de regio vanuit de regioconferentie ‘Grenzeloos Samenwerken in en om de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden’. In totaal zijn vijftien maatschappelijke opgaven benoemd waar 

provincies, waterschap, maatschappelijke organisaties, bedrijven, inwoners en omliggende gemeenten en 

samenwerkingsverbanden aan willen werken. Input voor de Regionaal Maatschappelijke Agenda vormde ‘Het 

Verhaal in Beeld’  zoals eerder door het Gebiedsplatform is opgesteld. Daarin wordt het gebied bestempeld als 

‘karakteristiek en authentiek’.  

In het kader van de RMA is een Strategisch Beraad opgezet, dat de koers uitzet en de voortgang bewaakt. Het 
Gebiedsplatform is een van de partners in het Strategisch Beraad.  Ze is betrokken bij de thema’s 
landschapsontwikkeling en agrarische economie, vrijetijdseconomie, bodemdaling en energietransitie 
 

Natuur en vogelwacht 

Natuur & Vogelwerkgroep heeft in 2018 gesproken met de Omgevingsdienst Zuid Holland-Zuid over de 

natuurwetgeving. Tevens had zij een gesprek met beheerders over de Slingelandse Plassen.  

 

Commissie Natuur en Landschap 

De commissie Natuur en Landschap heeft in 2018 eenmaal vergaderd over trends, ontwikkelingen en uit te 

brengen adviezen. De commissie heeft zich verder gebogen over aanpassing van het Landschapsplan 1996 en 

het ecologisch beheer van wegbermen. In 2018 is afscheid genomen van Henk de Goeij die jarenlang 

verbonden was aan de commissie.  

 

Commissie Beeldkwaliteit 

In de commissie Jeugd- en beeldkwaliteit is binnen het project ‘Groen Verbindt’ het initiatief genomen om 

gastlessen te gaan geven op het Wellant College.  

• Jeugd & Beeldkwaliteit  

Jeugd & Beeldkwaliteit is een project i.s.m. het Wellant College de Bossekamp. Aanleiding van dit project was 

het document “Het verhaal in beeld” van het Gebiedsplatform. Het Wellant College de Bossekamp zag 

aanknopingspunten om dit verhaal toe te passen in het onderwijs.  

Het verhaal wordt toegepast tijdens de module Jij & je omgeving. Brugklassers kregen de opdracht om in hun 

eigen omgeving datgene vast te leggen wat zij zo belangrijk vinden om te behouden. Tot slotte zijn deze 

elementen verbonden door een route die vervolgens is geïntegreerd in een app. Er wordt gewerkt aan een 

vervolg hierop met het thema archeologie. 

Hoe sta je sterk als vrijwilligersorganisatie  

In mei 2017 was het thema van de plenaire bijeenkomst hoe sta je sterk als vrijwilligersorganisatie. Dit omdat 

de maatschappij steeds meer verandert en het profiel van ‘de vrijwilliger’ verandert. Tijdens de avond werden 

er handvatten gegeven over het aantrekken en vasthouden van vrijwilligers.  

Dit thema is voor veel maatschappelijke organisaties relevant. Wanneer er signalen komen wil het 

Gebiedsplatform kijken hoe we dat gezamenlijk op kunnen pakken.  



 

Korte Ketens  

 
Dit is een thema die in 2016 al is opgepakt door het Gebiedsplatform. Maar dit thema is in de regio nog steeds 

actueel.  

 

Netwerken  

Het Gebiedsplatform vertegenwoordigt het maatschappelijk middenveld van de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden in verschillende netwerken:  

• Gebiedscoalitie  

Het Gebiedsplatform is een van de partners van de in 2014 opgerichte Gebiedscoalitie AV. De Gebiedscoalitie is 

samengesteld uit een vertegenwoordigers vanuit onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven en het 

maatschappelijk middenveld. Jan Boele vertegenwoordigt als vicevoorzitter van het Gebiedsplatform het 

maatschappelijk middenveld in de Gebiedscoalitie. 

De Gebiedscoalitie komt voort uit de Gebiedsdeal. Dit is een afspraak tussen gebiedspartijen om uitvoering te 

geven aan hun gezamenlijke groenblauwe ambities. Provincie Zuid Holland heeft voor de uitvoering van 

projecten geld beschikbaar gesteld.  

De gebiedscoalitie ziet toe op een vlotte uitvoering van de gebiedsdeal. Ze neemt tevens het initiatief ten 

aanzien van de totstandkoming van nieuwe deals. 

Voor meer informatie www.gebiedsdeal.nl  

 

• HANCA  

HANCA staat voor Histori, Archeologie, Natuur, Collectief Alblasserwaard. Dit is een aparte stichting en bestaat 

uit de volgende organisaties uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden:  

• Historische Vereniging Binnenwaard 

• Historische Vereniging West Alblasserwaard 

• Historische Kring Nieuwpoort 

• Boerderij & Erf 

• Archeologische Werkgemeenschap Nederland, afdeling Lek en Merwestreek 

• Agrarische Natuurvereniging Den Haneker 

• Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard'  

Deze organisaties maken gezamenlijk een digitale kaart met daarin informatie over alle  

cultuurhistorische elementen, landschappelijk- en natuurgebieden inclusief het Agrarische natuurbeheer in de 

Alblasserwaard. 

De digitale kaart zal uiteindelijk openbaar worden, maar zover is het nog niet. Houdt de website www.hanca.nl 

in de gaten.  

 

• PPS Waterroute  



PPS Waterroute is een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen ondernemers, overheid en onderwijs. De 

PPS Waterroute stelt zich ten doel om een kennis- en opleidingsinfrastructuur voor de watersector te 

realiseren en zo het imago van de regionale watersector een impuls te geven. Het Gebiedsplatform 

vertegenwoordigt binnen deze samenwerking het maatschappelijk middenveld. 

 

AVG 

Er is een AVG beleid opgesteld en ingevoerd voor het Gebiedsplatform. Hiermee voldoen we aan de wettelijk 

gestelde eisen.  

 

Kernteam, Commissie Natuur en Landschap, Commissie Beeldkwaliteit 
De samenstelling van het kernteam is in 2018 als volgt: 

• Vacant: Voorzitter 

• Jan Boele (Vice voorzitter) 

• Gerrit de Jong (Penningmeester) 

• Jacques Verhagen 

• Teus Koorevaar  

• Cor Revet (Adviseur vanuit Regio AV) 

Het Kernteam heeft in 2018 in totaal vier keer vergaderd. Het thema van het jaar 2018 was het vergroten van 

de zichtbaarheid van het Gebiedsplatform?? 

Projecten/thema’s waar het Gebiedsplatform in 2018 inhoudelijk actief bij betrokken is geweest of 

in heeft geadviseerd. 

• Bouwstenen Vrijkomende agrarisch bebouwing 

• Jeugd- & beeldkwaliteit  

• Groen Verbindt, gastlessen Wellant College? 

• Digitale nieuwsbrief Boerderij & Erf 

• SIMAV en gemalenstichting 

• Landschapsplan met historische lijn, actualisatie in 2018 vanuit CNL 

• Landgoed de Hoeken in Hoornaar 

• BinnensteBuiten (actiegroep tegen plan de Hoeken?) 

• Blauwzaam 

• Waterdriehoek 

• Gebiedscoalitie AV 

• Statenontmoeting 

• Deelname Fokveedag op zaterdag 6 oktober 

• Energietransitie, 22 febrauri 2018 

• Thema-middag Agrarische sector in 2030 

• Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid over natuurwetgeving 

• Slingelandse Plassen met Natuur- en vogelwacht 

• Rietmoeras Kinderdijk 

• Ecologisch beheer wegbermen 

 

 

 



 
 
Financiële rapportage 31-12-2018  
 

 
 

Inkomsten Uitgaven 2018

Bijdrage gemeenten 2018  * Gebiedsplatform 255,00€                

7.344,00€     Kernteam 57,20€                  

Commissie Beeldkwaliteit -€                      

              - VAB 3.130,88€            

Bijdrage gemeenten 2019 * 

? Commissie Natuur & Landschap 65,00€                  

Communicatie 99,32€                  

Kantoorkosten 2,79€                    

Algemene kosten 120,31€                

Totaal uitgaven 2018 3.730,50€            

Budget 2019 3.613,50€            

Totaal 2018 7.344,00€     7.344,00€            


