
Regionale samenwerking 

(U10, AGW, LW) 



 

 

1. Regeerakkoord: 

 
• Op verschillende plaatsen hebben gemeenten 

daarom in samenspraak met de provincie het 
initiatief genomen tot gemeentelijke 
herindeling. Het kabinet ondersteunt die 
beweging. Blauwdrukken van bovenaf 
werken hiervoor niet, maar het proces 
helemaal van onderop laten komen levert 
ook niet altijd een optimaal resultaat op. Een 
proces van herindeling is gewenst voor 
gemeenten die langjarig en in hoge mate 
afhankelijk zijn van gemeenschappelijke 
regelingen voor essentiële taken. Het is dan 
aan de provincie de herindelingsprocedure 
op basis van de Wet Algemene regels 
herindeling (Wet Arhi) te starten. (p. 7) 

 

Lopikerwaard: samenwerken, integreren 

of anderzijds? 
Overwegingen: 

1) Dvo of integratie? 

2) De DVO met Oudewater loopt af 

in 2021.  

3) Statenverkiezingen 2019 

4) Positie lopik 

 

 

 

 



- Welke rol ziet Woerden voor 

zich?: 

- Ambtelijk 

- Bestuurlijk 

 

- Wat is de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van Woerden 

in de regio? 

 

 In relatie tot de visie op 

woerden 

lopikerwaard 

• Welke onwtikkelingen zijn er voor 

Woerden? 

–  groei naar 60k 

autonoom in 2040 

– Montfoort nu ca. 14k 

– Oudewater nu ca 10k 

 

• Consequenties? 

– inkoopregio’s  

– Gewicht in regio 

– organisatiegrootte 



1. netwerksamenwerking 
 

2. Groen, gezond en slim 
 

3. Ontwikkelingen: demografie 
(80k woningen), mobiliteit 
(nmca), economie, 
duurzaamheid 

  Ruimtelijk 
Economische Koers: lange termijn 
strategische agenda 
 
  kwartiermaker voor 
actieprogramma 

U10: van belangenverkenning naar 

uitvoering 

Dus: bestuurlijke ontwikkeling: 

 

a) Tafels gelinkt aan REK 

(gezonde 

woon/leefomgeving; 

duurzame bereikbaarheid; 

klimaatneutrale regio; 

economische positionering; 

gezonde inclusieve regio) 

 

b) Opgaveteams 

 (lobby, verdienmodellen 

landelijk gebied, regionale 

investeringskaart) 



 

 

 Contributie: 61,5k 

 Mobiliteitstafel: 15,5 k nog te 

reserveren! 

 

Opbrengsten: 

• Lobby 

• Kennisdeling 

• Lange termijn strategie 

• Mogelijke capaciteit/kennis 

(knooppunten) en fondsen (bij 

deelname mobiliteitstafel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U10 kansen en benodigdheden 

 

1. Knooppunt Woerden 

 (nmca  regionale 

systeemsprong  woerden 

interessant in westen want station en 

ruimte tot bouw rond knooppunt. 

 

2. Deelname aan mobiliteitstafel 

 

 

 

 

 



Economic Board Utrecht 

o Kennisinstituut economie regio Utrecht en platform voor triple helix 

samenwerkingen 

o Ondersteuning via U10 

o Woerden lid sinds 2016 (50k) 

o Focus woerden op EBU is aansluiting onderwijs arbeidsmarkt 

 

• Strategische agenda ‘stepping stones’ 2013-2020. Onderlegger voor 

‘groen, gezond en slim’ 

 

Focus: economische ontwikkeling regio Utrecht (internationalisering en 

aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt). 

 

Opbrengsten: kennis voor Woerden, regelen meer betrokkenheid bij 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 



Alphen, Gouda, Woerden 

• Netwerksamenwerking 

• Tafels: infra & bodem, vrije tijd – water – groen, Groene Hart Werkt! 

• Woerden levert bm, wethouder Groene Hart Werkt!, secretaris, 

programmamanager infra & bodem 

• Convenant PZH (1,53 mio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Gemeente / derden Opdracht / Subsidie  Subsidie PZH  

0. Programmamanagement Gemeente n.v.t. € 0 

1. Kaasacademie Gemeente Opdracht € 225.000 

2. CIV Smart Technology Gemeente Beide € 100.000 

3. Topsurf Derde partij Subsidie € 325.000 

4. Portals Groene Hart Derde partij Opdracht * € 285.000 

5. Kaasexperience / Cheese 
valley 

Gemeente of derde partij Opdracht * € 180.000 

6. Programma 
waterrecreatie en erfgoed 
Hollandsche IJssel 

Derde partij Subsidie € 150.000 

7. Aanpak bodemdaling in 
het Groene Hart 

Beide Opdracht ** € 250.000 

8. Vervolgonderzoek 
containeroverslag 

Gemeente Opdracht € 15.000 

Totale subsidie     € 1.530.000 

 



• Groene Hart Werkt (GHW) ooit begonnen als bestuurstafel economie 
arbeidsmarkt  

• Inmiddels een platform: doel tweeledig: 1) bevorderen en ontwikkelen 
aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en 2) het bevorderen van de ontwikkeling 
van nieuwe (duurzame) werkgelegenheid in AGW.  

• Opzet gedeeltelijk hetzelfde: wethouder woerden ondersteund door 
programmamanager uit Alphen. Vanuit PZH echter subsidie om als platform 
door te gaan ipv bestuurstafel 

• Verschillende projecten, zowel van origine Woerdense projecten (uit project 
Woerden Werkt!) als andere projecten uit de regio, worden regionaal uitgerold 
onder het GHW. Samenwerking met o.a. drijven, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen 

• Voorbeelden 

– Kom Binnen Bij Bedrijven (kennismaken met (technische) werkgevers) 

– Groene Hart Kaasacademie (promotie positie regio op gebied van kaas) 

– CIV Smart Technology (verbinden studenten aan echte (technische) 
vraagstukken van bedrijven) 

– Lisdodde (gebruik van natuurlijke materialen uit de regio voor circulaire 
isolatiematerialen) 

Groene Hart Werkt: van bestuurstafel naar platform  



Bodemdaling en infra: regiodeal 

bodemdaling 

 Regeerakkoord: 

 

• Om regionale kansen te benutten sluit de Rijksoverheid “deals” met 

decentrale overheden, waarin de partijen zich verplichten om samen 

aan nieuwe oplossingen te werken. (p. 33) 

 

• In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro 

gereserveerd voor de aanpak van regionale knelpunten, waaronder 

nucleaire problematiek, ESTEC, Zeeland, Eindhoven, Rotterdam-

Zuid en de BES-eilanden. (p. 7) 

 (= nu 950 mio waarvan 500 mio voor de 6 opgaven) 

 



Regiodeal bodemdaling 
Dus:  

1) Werkbezoek Carola Schouten en Stientje van Veldhoven 12-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Vorige week was ik in de regio Gouda, waar ze te maken hebben met 
bodemdaling en wateroverlast. Boeren kunnen hun land niet meer op en 
woningen raken beschadigd. Ik kan geen garanties geven, maar ik kan me 
voorstellen dat die regio een beroep doet op het fonds.’ 

Carola Schouten, AD 20 feb 



Regiodeal bodemdaling proces 

• Verwachting tussen de 5 en 15 mio 

• Partners nu AGW, PZH, HHRijnland,  

Aansluiting nu met Plaform Slappe Bodem, Stuurgroep Groene Hart, 

Universiteiten, Deltares 

• Breekijzer naar aansluiting PU 

• September ‘two pager’  pitch  samen met Rijk concretiseren  

mei 2019 ondertekening 



Agw kosten & opgaven 

• Contributie 50k 

• Structurele dekking programmamanager AGW + ondersteuning U10 

40k 

• Datalab: 

 Samenwerking AGW, PZH, Utrecht, Utrecht Data School  

 gebruik van data voor beleid 

 2 onderzoekers universiteit Utrecht (UU betaalt overhead) 

 31k per jaar voor twee jaar 

 



Businesscase regionale samenwerking 

Kosten: 

U10  contributie  61,5k 

  mobiliteit  15,5k 

  ongedekt structureel vanaf 2019 

 

EBU  contributie 52k 

 

AGW  contributie 50k 

  progmanager 40k 
 ongedekt structureel 

  datalab  31k 
 ongedekt incidenteel 

Utrecht West contributie 7,5k 

Regionaal adviseur  40k
    

Totaal    297,5 
waarvan 86,5 ongedekt 

Baten: 

U10  lobby, inkoop,  

  kennis 

  knooppunt! 

 

EBU  kennis,   

 ondersteuning onderwijs-

 arbeidsmarkt 

AGW  convenant (1,53  

  mio/3/4= 125k p.j. 

   

  regiodeal! Max 15  

  mio voor regio 

 

Baten landen niet altijd bij gemeente, 

maar in regio zelf.  



• Wat is in relatie tot de visie op Woerden  

1) De juiste positie van Woerden in de regio? 

2) De juiste inzet tov de regio? 

discussie 


