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Over de samenwerking
Klankbordgroep in nieuwe samenstelling van start
gegaan
Na de zomer zijn we gestart met een nieuwe
samenstelling van de Klankbordgroep Regio
Midden-Holland. Op 24 september en 26
november hebben we elkaar ontmoet. In de oude
samenstelling was een begin gemaakt met het
nadenken over een nieuwe rol als klankbordgroep.
Er was/is behoefte aan meer inhoudelijke
betrokkenheid van de raden bij de thema’s die op
regionaal niveau spelen. De klankbordgroep wil
zich hiervoor inzetten.
We zijn voortvarend van start gegaan. Met de
bestuurders is afgesproken dat we de nieuwe
bestuurlijke tafel Duurzaamheid als pilot gebruiken
om te kijken hoe we onze nieuwe rol vorm kunnen
geven. In de raadsledenbijeenkomst van 12
november hebben de raden een toelichting
gekregen op de ontwikkeling van de Regionale
Energiestrategie. Dit is een onderwerp waarbij het
van groot belang is dat de raden goed weten wat er
ontwikkeld wordt en waarover er medio 2019
besluitvorming plaatsvindt. De klankbordgroep
heeft daarom voorgesteld dat er begin 2019 een
sessie komt voor de experts van de fracties. De
bedoeling is dat fracties van al de raden op die
manier (inhoudelijk) voorbereid worden op de
besluitvorming die er aan komt met betrekking tot
de Regionale Energiestrategie.
De strategische agenda van het programma
Duurzaamheid wordt komende tijd opgesteld.
Vanuit de klankbordgroep hebben we de betrokken
raden opgeroepen om onderwerpen voor te stellen
voor deze agenda. De klankbordgroep verzamelt en
ordent deze en zal ze vervolgens voorleggen aan de
bestuurlijke tafel Duurzaamheid.
Als klankbordgroep hopen en verwachten we door
deze werkwijze de betrokkenheid en de interactie
tussen de raden en de bestuurlijke tafels te
vergroten. Als er vragen of opmerkingen zijn kunt u
uiteraard altijd één van uw vertegenwoordigers in
de klankbordgroep benaderen.
Lambert den Dekker,
lid Klankbordgroep Regio Midden-Holland namens
de gemeente Waddinxveen

De leden van de klankbordgroep:
Elly de Vries en Hennie Castelein (BodegravenReeuwijk)
Aris Maat en Ruud van der Wilt (Krimpenerwaard)
Jan de Koning en Mieke Kars (Gouda)
Ellen van Helden en Lambert den Dekker
(Waddinxveen)
Cindy uit de Bulten en Jacques Bovens (Zuidplas)
Nieuwe burgemeesters en voorzitter
De heer Kats is per 10 januari
2019 vertrokken als
burgemeester van Zuidplas. Hij is
burgemeester in Veenendaal
geworden.
Met ingang
van 10 januari
Dhr. Kats
2019 is de
heer S.
(Servaas) Stoop benoemd als
waarnemend burgemeester
Dhr. Stoop
van de gemeente Zuidplas.
De heer Schoenmaker is per 15
januari 2019 vertrokken als
burgemeester van Gouda. Hij
heeft de functie van bestuursvoorzitter bij
het COA
(Centraal
Orgaan opvang
Dhr. Schoenmaker asielzoekers)
aanvaard. Met
ingang van 15 januari 2019 is
mevrouw M. (Mirjam) Salet
benoemd als waarnemend
Mw. Salet, foto
burgemeester van de gemeente
Sandra Zeilstra
Gouda.

Dhr. Cazemier

De heer Schoenmaker was tevens
de voorzitter van de regio
Midden-Holland.
In het dagelijks bestuur van regio
Midden-Holland is afgestemd dat
de heer Cazemier (burgemeester
Krimpenerwaard) de
voorzitterstaken voorlopig op zich
neemt.
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Over de samenwerking
Raadsledenavond 10 december 2018
Op 10 december vond de regiobrede
raadsledenavond plaats voor alle raadsleden van de
gemeenten in Midden-Holland. Zij kregen daar de
kans om kennis op te doen over de vijf programma’s
die de gemeenten met elkaar oppakken. Na de
inleiding door ons scheidend voorzitter Milo
Schoenmaker en een heuze Midden-Hollandquiz
werden de wethouders uit de regionale bestuurlijke
tafels voorgesteld.
Daarna gingen
de raadsleden
samen met
collega’s het
gesprek aan
met de
voorzitter en/
of de vicevoorzitter van
de vijf
programma’s/
bestuurlijke
tafels:
Economie,
Onderwijs,
Arbeidsmarkt; Verkeer & Vervoer; Sociaal Domein;
Ruimte & Wonen en Duurzaamheid. Er werd
gesproken over wat er de afgelopen periode binnen
dit programma speelde; welke onderwerpen de
komende periode opgepakt worden en hoe het zit
met de betrokkenheid van raden bij deze regionale
onderwerpen.
Groene Hart door Rijk geselecteerd voor aanpak
bodemdaling
Het Groene Hart heeft een veenbodem en kampt
daardoor met een zakkende bodem. Complexe
materie die vraagt om gezamenlijke en lange-termijn
inzet van overheden, bedrijfsleven,
kennisinstellingen en andere partijen. Op 16
november 2018 maakte de Rijksoverheid bekend dat
zij het voorstel van acht overheden uit de regio
accepteert om samen te werken aan deze
bodemproblematiek en de toekomst van het Groene
Hart. Het Rijk investeert 10 miljoen in de aanpak van
bodemdaling.

Alphen aan den Rijn, Gouda, Woerden, provincie
Zuid-Holland, provincie Utrecht en de
hoogheemraadschappen van Rijnland, De
Stichtse Rijnlanden en Schieland en de
Krimpenerwaard dienden het voorstel
gezamenlijk in. De partijen zijn zeer verheugd
over het sluiten van de zogeheten regiodeal.
Hilde Niezen, wethouder in Gouda en bestuurlijk
trekker van deze regiodeal: “Bodemdaling is een
van de grootste uitdagingen in de regio. In het
Groene Hart willen en kunnen we veel maar de
Rijksoverheid is een essentiële partner. Niet
alleen vanwege de financiële ondersteuning
maar ook om het onderwerp landelijk en
internationaal te agenderen en om
belemmerende wet- en regelgeving aan te
passen.”
Volgens Niezen kijken de partijen uit naar de
ondertekening van de regiodeal maar vooral
naar de uitvoering. “Wij staan in de startblokken
om aan de slag te gaan en zien kansen voor
nieuwe projecten, bijvoorbeeld rondom
innovatieve methoden voor nieuwbouw of het
aanleggen van wegen, het opzetten van een
kenniscentrum rondom bodemdaling,
onderwaterdrainage in de landbouwsector of
het experimenteren met nieuwe teelten.”
Gesprekken met het Rijk over de concrete
invulling van de regiodeal gaan nu plaatsvinden.
De ondertekening van de concrete deal wordt
verwacht in het voorjaar van 2019. In totaal zijn
er in Nederland 88 voorstellen ingediend voor
een regiodeal. Daarvan zijn er 12 geselecteerd
voor het vervolg. Kijk op de website van de
Rijksoverheid voor meer informatie.
Deze regiodeal is mede tot stand gekomen
vanuit de samenwerking met gemeenten Alphen
aan den Rijn en Woerden. Zij hebben een eigen
halfjaarlijkse nieuwsbrief. Als u aan wilt melden
voor die nieuwsbrief, stuur dan een e-mail naar
aanmeldenagwnieuwsbrief@regiomiddenhollan
d.nl
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Resultaten vanuit de programma’s
Lees hier over waaraan wordt gewerkt binnen de programma’s van
Regio Midden-Holland… Wat doet de regio voor u?

ECONOMIE, ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT
Actualisering strategische
agenda programma
Voor het programma
Economie Onderwijs
Arbeidsmarkt Midden-Holland
wordt gewerkt aan een
actualisatie van de
Wethouder Jan Vente, strategische agenda. De
samenwerkende partijen bij
voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg
dit overleg (bedrijfsleven,
Economie, Onderwijs, onderwijs en gemeenten)
Arbeidsmarkt
willen een handelingsagenda
ter versterking van de
economische structuur in de regio.
In het triple helixoverleg Economie Onderwijs
Arbeidsmarkt Midden-Holland van 6 december 2018
hebben de partijen afspraken gemaakt over de
aanpak en gewenste resultaten. Bespreking van
economische en demografische ontwikkelingen
moet leiden tot concrete afspraken over thema’s en
projecten die in deze bestuursperiode uitgevoerd
gaan worden. Afronding van het opstellen van de
agenda en werkafspraken is voorzien voor de zomer
van 2019.
Impuls vernieuwing technisch vmbo
Het Rijk stelt structureel € 100 miljoen beschikbaar
als extra investering voor alle vmbo-scholen met een
techniekprofiel. Deze impuls is bedoeld om te
bevorderen dat er overal in Nederland goede
technische opleidingen zijn, nu en in de toekomst.
Omdat de arbeidsmarkt overal anders is, en
daarmee de vraag naar technisch personeel
verschilt, kan het onderwijsaanbod per regio
verschillen. Daarom is de scholen gevraagd om voor
1 april 2019 een regionaal plan in te dienen.
Essentieel is dat dit plan moet zijn opgesteld met
relevante regionale partijen, scholen, mboinstellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid.

Op basis van die plannen kunnen scholen vanaf
2020 voor een periode van vier jaar extra geld
krijgen.
In en rond Midden-Holland zijn er diverse
initiatieven tot samenwerking tussen scholen, om
de inzet van deze techniekgelden te kunnen
benutten. Ook in deze regio worden nut en
noodzaak van goed techniek onderwijs
onderkend.
Tijdens het triple helixoverleg Economie
Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland van 6
december 2018 hebben het Driestarcollege, het
Coenecoop College, het Schoonhovens College en
het SPB Rijnstreek gepresenteerd. Hier kunt u de
presentaties inzien. De initiatieven konden op
veel waardering rekenen. Het belang van deze
samenwerking en de uitwerking van de plannen
werd breed onderschreven.
Tijdens het triple helixoverleg van 27 juni 2019
zal dit punt opnieuw geagendeerd worden, onder
andere met de vraag wat een gemeente aan deze
initiatieven kan bijdragen.
Regionale kantorenstrategie Midden-Holland
De gemeente Gouda verzorgt namens de
samenwerkende gemeenten in Midden-Holland
de totstandkoming van de nieuwe
kantorenstrategie. Die strategie zal op basis van
onder andere een analyse van de bestaande
kantorenmarkt, trends en ontwikkelingen, ingaan
op mogelijkheden en kansen in de toekomstige
kantorenmarkt.
Met de nieuwe strategie willen de gemeenten de
kantorenmarkt in Midden-Holland een duidelijke
positie nemen in het geheel van de Randstad.
De strategie wordt opgesteld door de Stec groep.
In aanloop naar het opstellen van de strategische
visie op de regionale kantorenmarkt, hebben de
leden van het triple helixoverleg Economie
Onderwijs Arbeidsmarkt van 6 december een
aantal discussiepunten besproken.
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Resultaten vanuit de programma’s
Logistieke corridor A12
De gemeenten Lansingerland, Waddinxveen,
Zoetermeer en de Provincie Zuid-Holland en VNONCW West hebben overeenstemming bereikt over
het gezamenlijk werken aan een logistieke hotspot
A12. Afspraken daarover en aanpak daarvan zijn
vastgelegd in een bestuursovereenkomst die op 19
februari 2018 is getekend.
Om die samenwerking goed te verankeren zijn
concrete afspraken nodig en moeten en voldoende
middelen beschikbaar komen. Daartoe zal een
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) worden
getekend. Om tot de SOK te komen, moeten nog
veel zaken worden uitgewerkt.
Na presentatie van het programmaplan en de daarin
opgenomen programmalijnen tijdens het triple
helixoverleg Economie Onderwijs Arbeidsmarkt
Midden-Holland van 21 juni 2018, is in de
vergadering van 6 december de belangstelling en
mogelijkheid tot deelname aan een programmalijn
besproken. Aan de samenwerkende gemeenten is
de vraag voorgelegd of en zo ja aan welke
programmalijn(en) zij willen meewerken.
Afgesproken is dat gemeenten individueel bepalen
of zij deelnemen, en zo ja aan één of meerdere
programmalijnen. Terugkoppeling hiervan vindt
plaats in het eerstvolgend triple helixoverleg in
2019.
Vervolgonderzoek containeroverslag MiddenHolland
Eén van de programmalijnen van het
programmaplan voor uitwerking van de logistieke
corridor A12 is het vervolgonderzoek
containeroverslag regio Midden-Holland. De
mogelijkheden, nut en noodzaak van een
containeroverslag zijn onderzocht door het bureau
Panteia. De regio Midden-Holland heeft hieraan een
financiële bijdrage geleverd.
Het eindrapport van dit verkennend onderzoek is
kort besproken in het triple helixoverleg van 6
december. Op basis van de uitkomsten van de
voorkeurslocaties van dit onderzoek bereiden
gemeenten inhoudelijk een standpunt voor. De
uitkomsten hiervan worden verwacht in het eerste
kwartaal van 2019.

Bedrijventerreinenstrategie Midden-Holland
Onder aansturing van de gemeente
Krimpenerwaard wordt gewerkt aan een nieuwe
regionale bedrijventerreinenstrategie MiddenHolland.
De conceptanalyse van vraag en aanbod naar
bedrijventerreinen in Midden-Holland zal op korte
termijn ter bespreking aan een
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in deze
regio worden aangeboden. De uitkomsten van die
bespreking zullen worden meegenomen bij het
opstellen van de visie op de bedrijventerreinen.
Belangrijk is dat niet alleen m2 in de visie een plek
krijgen, maar vooral de kwalitatieve aspecten van
de bedrijventerreinen.
De conceptvisie zal naar verwachting in juni 2019
aan de leden van het triple helixoverleg worden
aangeboden.

RUIMTE EN WONEN
Bestuurlijke Tafel Ruimte,
Wonen, Economie
Op 12 december heeft in Gouda
de Bestuurlijke Tafel Ruimte,
Wonen, Economie
plaatsgevonden. Dit is het
Wethouder Jan
Hordijk, voorzitter jaarlijkse overleg van het
regionaal
bestuurlijk overleg Ruimte
Bestuurlijk Overleg Wonen en het bestuurlijk
Ruimte en Wonen overleg Economie, Onderwijs,
Arbeidsmarkt met
gedeputeerde Adri Bom en bestuurders van de
waterschappen.
In het overleg is gesproken over ruimtelijke
adaptatie, het regionale en provinciale
woonbeleid, het regionale en provinciale beleid
bedrijventerreinen, het provinciale
omgevingsbeleid en het perspectief Groene Hart.
Op deze terreinen is afgesproken dat regio en
provincie elkaar zullen informeren en betrekken bij
de vorming van het beleid. De bestuurders van
Midden-Holland hebben gepleit voor een
gebiedsgerichte benadering en een sterke rol voor
samenwerkende gemeenten.
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Resultaten vanuit de programma’s
Regionale zienswijze provinciaal omgevingsbeleid
ingediend
Tot 17 december 2018 lag het provinciale OntwerpOmgevingsbeleid ter inzage. Het Bestuurlijk Overleg
Ruimte Wonen heeft een zienswijze ingediend,
aanvullend op de zienswijzen die door de individuele
gemeenten zijn ingediend. In de zienswijze wordt
ingegaan op het door de provincie voorgestelde
woonbeleid, het economische beleid en het beleid
rond klimaat en energie. Regio Midden-Holland pleit
voor meer ruimte in het provinciale beleid voor
lokaal en regionaal maatwerk. Daarvoor is het nodig
dat in het proces rond het nieuwe provinciale
omgevingsbeleid meer gelegenheid is voor inbreng
vanuit de regio.
Aantal beschikbaar te stellen woningen convenant
uitstroom opvang en zorg 2019 vastgesteld
Het ‘Convenant uitstroom opvang en zorg regio
Midden-Holland” is op 4 juli 2016 ondertekend. Het
convenant bevat afspraken tussen de vijf
samenwerkende gemeenten in Midden-Holland over
het beschikbaar stellen van voldoende sociale
huurwoningen voor mensen die (moeten)
uitstromen uit instellingen voor maatschappelijke
opvang, tijdelijk verblijf en beschermd wonen en
voor de huisvesting van ex-gedetineerden.
Op grond van dit convenant moet het totaal aantal
woningen uiterlijk op 31 december voorafgaande
aan het betreffende jaar worden vastgesteld in een
regionaal bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen
Midden-Holland.
De leden van het bestuurlijk overleg Ruimte en
Wonen hebben in de vergadering van 10 december
2018 het aantal woningen voor 2019 vastgesteld op
68.
Strategisch onderzoek vitale kernen
De provincie verkent hoe zij samen met betrokkenen
kan bijdragen aan vitale en leefbare kleine kernen in
Zuid-Holland. Wonen in een kleine gemeenschap
buiten, maar wel dichtbij de stad, is namelijk voor
veel inwoners aantrekkelijk. Maar de
aantrekkelijkheid komt onder druk te staan als
voorzieningen verdwijnen en bevolkingsopbouw in
de kernen drastisch verandert.
Kleine kernen zijn belangrijk voor Zuid-Holland
omdat ze naast de grote steden een aanvullend type

leefomgeving bieden. Er is meer rust en ruimte,
maar zijn toch gelegen in de Randstad. Samen
functioneren kleine kernen en steden in een
uniek Zuid-Hollands netwerk.
Maar de aantrekkelijkheid van kleinere kernen
staat onder druk door een aantal
maatschappelijke trends, zoals digitalisering van
voorzieningen, waarmee de lokale vestiging kan
verdwijnen. Daarnaast vergrijst de bevolking in
veel kleine kernen sterker dan in de steden,
onder meer doordat veel jongeren naar de stad
trekken.
In opdracht van de provincie Zuid-Holland heeft
een verkenning plaatsgevonden naar
mogelijkheden om kleine kernen vitaal te
houden. Uit het onderzoek blijkt dat de situatie
van Zuid-Hollandse kleine kernen relatief gunstig
is ten opzichte van landelijke gebieden buiten de
Randstad, maar dat het inspanning vraagt om
dit ook in de toekomst zo te houden en een
neerwaartse spiraal te voorkomen. De Provincie
heeft een aanbod gedaan om met de
gemeenten mee te denken bij het kernenbeleid.
Op 10 december is dit besproken in het
bestuurlijk overleg Ruimte en Wonen. Daarin is
aangegeven dat gemeenten zelf nagaan of zij
van dit aanbod gebruik willen maken.
Gemeenten samen op weg met ruimtelijke
adaptatie
De Regio Midden-Holland, aangevuld met
Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel
is aangewezen als werkregio in het kader van
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. In dit
Deltaplan hebben waterschappen, gemeenten,
rijk en provincies afgesproken dat alle
gemeenten in 2020 een klimaatstresstest
hebben uitgevoerd en eventuele maatregelen
hebben uitgewerkt in een plan. Zo moet
Nederland op termijn beter opgewassen zijn
tegen de klimaatverandering. Het gaat dan om
bijvoorbeeld het voorkomen of beperken van
schade ten gevolge van wateroverlast,
hittestress en droogte. Dit alles in samenspraak
met de inwoners.
In Midden-Holland heeft zich een ambtelijke
werkgroep gevormd, waarbij ook de
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Resultaten vanuit de programma’s
waterschappen en provincie betrokken zijn. Het doel
van de werkgroep is het uitwisselen van ervaringen,
kennis en informatie en het stimuleren van de
voortgang.
Elke gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor de
uitvoer van de stresstest en dialoog met inwoners en
andere belanghebbenden over te nemen
maatregelen. Alle gemeenten zijn inmiddels
begonnen aan de stresstest.
Tijdens de Bestuurlijke Tafel Ruimte, Wonen,
Economie Midden-Holland is afgesproken dat
bestuurders van de relevante beleidsterreinen en
organisaties nader betrokken zullen worden.
Wethouder Ria Boere (Krimpenerwaard) is
bestuurlijk regionaal vertegenwoordiger in het
Deltaprogramma.

Enthousiasme op
nationaal congres
Veenomeen 2018
Met dank aan grondige
research, een energiek
netwerk en goed
gefundeerde verhalen,
was Nationaal Veenomeen
op 22 november bij TAETS
Hilde Niezen, voorzitter
Zaandam een groot succes
Platform Slappe Bodem
met 350 deelnemers
vanuit het Rijk,
waterschappen, provincies, gemeenten,
kennisinstituten, marktpartijen en
belangenorganisaties.
Op het Nationaal congres Bodemdaling, Veenomeen
ging de aandacht uit naar de resultaten die er het
afgelopen jaar zijn geboekt rondom het beheersbaar
omgaan met bodemdaling door slappe klei- en
veenbodems in stedelijk en landelijk gebied. De
naam van ‘Heel Holland Zakt’ werd op verzoek van
het netwerk aangepast met een scope die voorbij de
westelijke provincies van ons land reikt. Onder
leiding van Inge Diepman werd inzicht gegeven in de
status van bodemdaling in Nederland.

Gesproken werd over waar de lokale, regionale
en nationale bestuurders invloed op hebben als
het gaat om de aanpak van bodemdaling. En
hoe zij dit in praktijk brengen, de zaal deelde
interactief mee in dilemma’s die voor de nabije
toekomst in het verschiet liggen. Deltares,
onafhankelijk instituut voor toegepast
onderzoek op het gebied van water en
ondergrond, liet zien tot welke (bestuurlijke)
vraagstukken en oplossingen bodemdaling in
het buitenland leidt en van welke internationale
inzichten en aanpak Nederland kan leren en
floreren.
In de praktijksessies en op de kennismarkt werd
onder andere dieper ingegaan over
bodemdaling als thema in het nationale beleid
rond klimaat, water, bodem, landbouw,
ruimtelijke ordening en gebruik van
satellietdata. Ook de aandacht voor
slappebodemproblematiek in de waterschapsen Provinciale Statenverkiezingen van 2019
werd belicht. Vanuit het nationale
kennisprogramma Bodemdaling werden
praktijkervaringen gedeeld met natte teelten,
onderwaterdrainage en innovatieve
ophoogtechnieken. De presentaties zijn
beschikbaar op de website.
Oproep tot coördinerend bewindspersoon rond
aanpak bodemdaling
In de Tweede Kamer is een motie van het
Kamerlid Jacco Geurts met brede steun
aangenomen die het kabinet oproept om te
komen tot een coördinerend bewindspersoon
rond de aanpak van bodemdaling. Een dergelijk
signaal van de Kamer geeft wel de urgentie aan
die daar gevoeld wordt. Het platform zal de
vorderingen blijven volgen en daarop inspelen.
De motie in stemming gebracht tijdens de
vaststelling van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2019. Voorafgaand aan
de motie was in het wetgevingsoverleg Water
van 26 november uitvoerig in de Kamer
gediscussieerd over bodemdaling. De motie
Geurts was een van de uitkomsten van dit
overleg.
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Resultaten vanuit de programma’s
Bodemdaling in de media
Sinds de week van het congres op 22 november
heeft de media weer veel aandacht besteed aan
bodemdaling. Ook de voorzitter van het platform
Hilde Niezen is een aantal maal geïnterviewd,
bijvoorbeeld voor het NOS journaal.

de doorstroming op de A20 Nieuwerkerk – Gouda
en de A12 Gouda-Utrecht, in samenhang met de
aansluiting van N11 op A12 (Bodegravenboog).
Daarnaast biedt de mogelijke oeververbinding bij
de Algeracorridor perspectief voor een betere
bereikbaarheid van de Krimpenerwaard.”

Verder was er ook aandacht voor de problematiek
vanuit het AD, Trouw, NRC, Noord Hollands Dagblad
en zelfs 3FM. Kijk in het overzicht In de media voor
een greep uit de artikelen en nieuwsitems.

De besluiten zijn genomen in het bestuurlijk
overleg MIRT waarin de financiële investeringen in
ruimtelijke projecten en programma’s worden
besproken. De investeringen in Verkeer en Vervoer
moeten de huidige knelpunten oplossen en moeten
tegelijkertijd verdere ruimtelijke ontwikkeling
mogelijk maken. Het Rijk trekt hierin samen op met
de regio’s, in ons geval betreft het regio Zuidwest
Nederland.

VERKEER EN
VERVOER
Tevredenheid regio over
toezeggingen Rijk voor
verbeteren bereikbaarheid
Regio Midden-Holland is
tevreden over de besluiten
van Minister Cora van
Nieuwenhuizen en
Wethouder Inge
Staatssecretaris Stientje van
Nieuwenhuizen,
voorzitter regionaal
Veldhoven van vorige week
bestuurlijk overleg
om de bereikbaarheid te
Verkeer en Vervoer
verbeteren. Tijdens het
halfjaarlijks Bestuurlijk
Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT) zijn concrete
toezeggingen gedaan over onder andere onderzoek
naar de aansluiting van N11 op A12
(Bodegravenboog), de verkenning naar de
oeververbinding in Rotterdam en de versnelling van
verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den
IJssel en Gouda.
Inge Nieuwenhuizen, regionaal voorzitter bestuurlijk
overleg Verkeer en Vervoer in Midden-Holland:
“Goede bereikbaarheid is een enorme uitdaging, ook
in onze regio. De doorstroming van verkeer staat
hoog op de agenda. Voor alle gemeenten zijn de
toezeggingen goed nieuws. De grootste knelpunten
in onze regio worden in deze afspraken specifiek
genoemd. Provincie en regiogemeenten trekken
samen op en zien nu dat er serieuze stappen
gemaakt worden dankzij de goede samenwerking.
Deze besluiten bieden kansen voor verbetering van

Oplossen knelpunten A16 en Algera-corridor
In de afgesproken MIRT-verkenning wordt
onderzocht wat de effecten zijn van een extra
oeververbinding aan de Oostzijde van Rotterdam.
Deze nieuwe oeververbinding is bedoeld om de
A16 te ontlasten en knelpunten op te lossen op de
Algeracorridor en in het stedelijk OV. Met als eerste
mijlpaal het gezamenlijk ondertekenen van de
startbeslissing medio 2019. Wethouder Boere van
de gemeente Krimpenerwaard: “Ik ben ontzettend
trots dat we samen met de verbinding FeijenoordKralingen in de verkenning zitten. Ik zie het als een
geweldige kans voor ons gebied. De verbinding
Krimpenerwaard - Ridderkerk zorgt voor een betere
ontsluiting en bereikbaarheid van de
Krimpenerwaard. Graag gaan we met iedereen in
gesprek.”
A20 versneld aanpakken
Voor de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk
aan den IJssel en Gouda is mede op aandringen van
Regio Midden-Holland gekeken naar versnelling.
Eerder stond de verbreding gepland voor 2023,
maar nu heeft de minister aangegeven eerder te
willen starten. Het door het Rijk gereserveerde
budget van € 178 miljoen is naar voren gehaald,
zodat de verbreding in 2021 kan starten.
Wethouder Verkeer en Vervoer Jan Willem
Schuurman van de gemeente Zuidplas is blij met de
voortvarende aanpak: “Dankzij de gezamenlijke
inspanning van provincie en Regio Midden-Holland
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Resultaten vanuit de programma’s
is dit een volgende belangrijke stap naar het
verbeteren van de doorstroming en de
verkeersveiligheid”.
A12 verder onderzoeken
Op een andere belangrijke Oost-Westverbinding, de
A12, vraagt een aantal knelpunten om aandacht.
Met name op het gedeelte tussen Gouda en
Oudenrijn staat het verkeer vaak vast. Er is
afgesproken toe te werken naar een MIRTverkenning om ook die problemen aan te pakken.
Verkeersonderzoeken die momenteel lopen, geven
naar verwachting medio 2019 meer duidelijkheid.
Tegelijkertijd wordt gekeken naar het knelpunt in de
aansluiting N11-A12 (Bodegravenboog).
Drie ambassadeurschappen campagne ‘Maak een
punt van nul verkeersslachtoffers’
De afgelopen periode heeft de regio er drie
ambassadeurs voor de campagne Maak een punt
van nul verkeersslachtoffers bij gekregen.
Gemeente Zuidplas is ambassadeur geworden. Als
eerste gemeente vervult Zuidplas een dubbel
ambassadeurschap. Daarmee zet de gemeente zich
in voor zowel de inwoners van Zuidplas als voor
haar medewerkers. Jan Willem Schuurman,
wethouder Verkeer&Vervoer kreeg daarvoor op 4
december een speciale toolkit en een banner
uitgereikt door wethouder Kirsten Schippers van de
gemeente Waddinxveen, die ambassadeur is van de
regio Midden-Holland voor de campagne ‘Maak een
punt van nul verkeersslachtoffers.’
Jaarlijks vallen er meer dan 5.500 ernstige verkeersslachtoffers in Zuid-Holland. De meeste ongelukken
gebeuren door gedrag van verkeersdeelnemers zelf,
zoals onoplettendheid, te hard rijden en slecht
zichtbaar op de fiets. Wethouder Schuurman heeft
het vergroten van de verkeersveiligheid in de
gemeente Zuidplas hoog op de agenda staan.
Daarom wordt ook de gemeente Zuidplas
ambassadeur van de campagne ‘Maak een punt van
nul verkeersslachtoffers’.
Op 7 november werd Nedcargo uit Waddinxveen
ook ambassadeur van ‘Maak een punt van nul
verkeersslachtoffers’.

DUURZAAMHEID
Raadsledenavond over de
Regionale Energiestrategie
Afgelopen zomer tijdens de
enorme hitte en droogte
bleek maar weer eens
overduidelijk dat
klimaatverandering ons
allemaal direct raakt.
Wethouder Gezina
Daarom gaan we samen
Atzema, voorzitter
proberen de
regionaal bestuurlijk
temperatuurstijging zo
overleg
klein mogelijk te houden.
Duurzaamheid
In Den Haag wordt
daarvoor met heel veel
partijen onderhandeld voor een klimaatakkoord.
Maar juist in de regio’s, bij de gemeenten, moet
een groot deel van de maatregelen worden
uitgevoerd. Daarom is landelijk afgesproken dat
elke regio midden volgend jaar een voorstel met
een strategie zal doen waarin staat hoe die regio
zal bijdragen aan de doelstellingen: de Regionale
Energiestrategie (RES). Gemeenteraden zullen dit
voorstel straks moeten goedkeuren.
Op 12 november organiseerde de bestuurlijke
tafel Duurzaamheid voor geïnteresseerde
raadsleden een informatieavond over dit
onderwerp. Voor de RES Midden-Holland
presenteerde de regionale trekker daarvan,
ODMH, wat er van de regio verwacht wordt, hoe
de regio haar Regionale Energiestrategie zal gaan
formuleren en wanneer en hoe de raden aan zet
zijn. De opkomst voor deze bijeenkomst was
boven verwachting hoog. Vanuit alle gemeenten
waren raadsleden aanwezig. Ook de hoeveelheid
gestelde vragen liet de betrokkenheid van de
raadsleden zien. Aanwezigen waren blij deze
uitleg vroeg in het traject te krijgen en te horen
wat er van hen wordt verwacht en hoe het proces
waarschijnlijk zal verlopen. “Klimaat en energie
horen bij de meest belangrijke onderwerpen van
deze tijd”, liet een van de raadsleden weten,
“Daarom ben ik blij te zien dat we er gezamenlijk
stappen voor kunnen zetten.”
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Resultaten vanuit de programma’s
Om de raadsleden volledig te betrekken bij het
opstellen van de Regionale Energie-strategie zal de
bestuurlijke tafel Duurzaamheid geregeld
bijeenkomsten organiseren om de raadsleden van
de regio bij te praten. Daarmee krijgen ook de
raadsleden die op 12 november niet aanwezig
konden zijn, de kans zich te informeren. En vooral
wil de tafel Duurzaamheid de raadsleden graag ook
inhoudelijk bij het opstellen van de Regionale
Energiestrategie betrekken.

CULTUUR
Bestuurlijk aanspreekpunt Cultuur
Het onderwerp cultuur is in de regio anders
ingericht dan de vijf bestuurlijke tafels waarop de
gemeenten in Midden-Holland samenwerken. Dit
onderwerp wordt met ambtelijke inzet regionaal
aangejaagd, gebruik makend van diverse
subsidieregelingen. In het Bestuurlijk Overleg
Sociaal Domein is afgestemd dat wethouder Robèrt
Smits (Bodegraven-Reeuwijk) bestuurlijk
aanspreekpunt is van de regionale taak Cultuur,
richting provincie en rijk voor lobby en de
subsidieaanvragen. In 2019 zal er, in vervolg op de
editie 2016, een conferentie Cultuureducatie voor
de Regio Midden-Holland worden georganiseerd.
Cultuureducatie: het ontdekken van kunst, cultuur
en creativiteit
Regio Midden-Holland onderhoudt, onder leiding
van onze penvoerder Parkvilla, nauw contact met
het Fonds voor Cultuurparticipatie. Het Fonds
monitort het Plan van Aanpak en stuurt aan op het
realiseren van de gemaakte afspraken. Ook verzorgt
het fonds, samen met het Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA), een
belangrijk onderdeel in de onderlinge landelijke
kennisdeling.

In opdracht van het Fonds voor Cultuurparticipatie
en het ministerie van OCW heeft bureau
ResearchNed de Monitor Cultuureducatie Primair
Onderwijs 2017-2018 uitgevoerd. Uit de monitor
blijkt onder andere dat scholen over het algemeen
voortgang boeken op het gebied van
cultuureducatie. Ook zijn scholen ten opzichte van de
vorige monitor positiever geworden over de kwaliteit
van cultuureducatie op hun school en blijkt dat meer
scholen een visie op cultuureducatie hebben
vastgelegd en meer scholen een Intern Cultuur
Coördinator hebben. Scholen die deelnemen aan
Cultuureducatie met Kwaliteit scoren beter op de
genoemde onderdelen dan scholen die niet meedoen
en scholen die deelnemen aan de subsidieregeling
Impuls muziekonderwijs scoren significant beter op
de deskundigheid van leerkrachten muziekonderwijs
en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse
educatie op het gebied van muziek.
Aandachtspunten vanuit de monitor zijn dat ondanks
de verbeterde scores nog lang niet alle scholen een
visie op cultuureducatie hebben en niet alle scholen
zijn tevreden over de deskundigheid van de leraren.
Ook zijn er nog scholen die weinig op de hoogte zijn
van wat hun culturele omgeving hen te bieden heeft.
Dit biedt ook voor onze regio genoeg
aanknopingspunten om in het vervolg van de periode
(Cultuureducatie met Kwaliteit loopt tot en met
2020) op in te zetten. De monitor wordt in het
voorjaar van 2019 weer afgenomen.
Het is momenteel nog niet bekend of er een
volgende periode Cultuureducatie met Kwaliteit
komt. Het nieuwe cultuurbeleid van het ministerie
van OCW vraagt om een ambitie en visie op
cultuureducatie aan de scholen. Het Fonds voor
Cultuurparticipatie ziet de verankering van
Cultuureducatie met Kwaliteit als een voortdurende
uitdaging met steeds weer nieuwe leerlingen in de
scholen.
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