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Onderwerp: 

toezegging subsidie Provincie Zuid-Holland voor samenwerkingsverband Alphen - Midden-Holland -

Woerden 

Kennisnemen van: 

Een volgende stap in het samenwerkingsverband Alphen - regio Midden-Holland - Woerden. 

Inleiding: 

Het samenwerkingsverband Alphen - regio Midden-Holland - Woerden heeft op 19 december 2016 een 
bestuursakkoord ondertekend met de provincie Zuid-Holland. Van de voorbereiding hiertoe bent u op de 
hoogte gesteld met de rib 16R.00687. Met de provincie is een strategische agenda afgesproken die zich 
richt op: 

1. Bereikbaarheid 
Doelstelling: De infrastructuur van Groene Hart gemeenten wordt ontwikkeld in samenhang met 
bovenliggende netwerken en economische kerngebieden buiten de regio. 

2. Bodemdaling 
Doelstelling: Nederland is koploper innovatie en kennis op het gebied van bodemdaling en waterbeheer, 
hieraan levert het Groene Hart een bijdrage. 

3. Groene Hart Werkt! 
Doelstelling: De stip op de horizon is een circulaire economie en een duurzame arbeidsmarkt. Door 
samenwerking en het creëren van innovatieruimte wordt het Groene Hart (weer) dė proeftuin van de 
Randstad. 

4. Vriietijd, water en groen 
Doelstelling: Het Groene Hart komt in de top-10 van bekendste recreatiegebieden van Nederland. Hiervoor 
wordt de verbinding tussen het landschap en water in het Groene Hart met de stedelijke omgeving versterkt 
en wordt het Groene Hart als recreatieregio in de nabijheid van de grote steden in de markt gezet. 

5. Wonen 
Doelstelling: de steden en dorpen in het Groene Hart zorgen in elk geval voor voldoende woningen ten 
behoeve van de eigen lokale en regionale behoefte en leveren daarmee een kwalitatieve en kwantitatieve 
bijdrage aan de woningbouwopgave in de Randstad. 

6. Energie 
Doelstelling: Versnelling naar een fossielarme energievoorziening. 
Om tot de realisatie van deze doelen te komen, zijn er met de provincie Zuid-Holland twee 
investeringsprogramma's afgesproken: 

A. Investeringsprogramma 'Investeren in vernieuwen': in de Zuidelijke Randstad wordt 
een programma opgezet met de bedoeling gezamenlijk strategische projecten van 
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flinke omvang gefinancierd te krijgen. Hieronder vallen 
» Mobiliteit: het verbinden van de economische kerngebieden van het Groene Hart onderling en met 

de Zuidelijke Randstad, 
» Groene Hart Werkt!: vormgeving van circulaire economie vanuit een triple helix platform 
» Waterrecreatieve verbindingen: het aan elkaar koppelen van de waterrecreatieve netwerken in de 

Zuidelijke Randstad 
« Innovatieve aanpak bodemdaling: programma voor kennisdeling en innovatie samen met 

ministeries, provincies, waterschappen, bedrijven en wetenschap 
» Gebiedspromotie: investeringen in toeristische verbanden (portals) binnen het Groene Hart en met 

de omliggende stedelijke gebieden 

B. Gebiedsgerichte aanpak: de Provincie wil samen met regio's werken aan 
gebiedsgerichte projecten die bijdragen aan ontwikkelingen van/in de regio's. Hoewel de omvang van de 
projecten iets kleiner is, bestaat er thematische overlap met de vorige agenda op de elementen van 
(circurlaire) economie, innovatieve aanpak bodemdaling en gebiedspromotie. 

Bij dit tweede investeringsprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak, is er met de provincie Zuid-Holland 
overeenstemming bereikt over subsidie van concrete projecten. 

Kernboodschap: 

Op 31 maart heeft het samenwerkingsverband Alphen - regio Midden-Holland - Woerden een aanvraag 
ingediend bij college van GS van Provincie Zuid-Holland voor de ondersteuning van projecten voor de 
investeringsagenda Gebiedsgerichte Aanpak. Op 28 juni heeft PS besloten om 8 van deze projecten te 
ondersteunen: 

1. Kaasacademie: versterken van de kaaseconomie in het Groene Hart, verbeteren van 
opleidingsmogelijkheden in de kaasbranche en het ontwikkelen van toerisme/recreatie op het 
thema kaas. 

2. Cheesevalley/cheese experience: profilering van een deel van het Groene Hart als Cheese Valley 
waarbij het thema kaas prominent onder de aandacht wordt gebracht van (internationale) toeristen. 

3. Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) 'Smart Techonology': Bij de MBO opleiding 'CIV 
Smart Technology wordt er zo veel mogelijk bij en met bedrijven lesgegeven over de automatisering 
van complexe technische processen, zodat de aansluiting met het bedrijfsleven optimaal wordt 
gevonden. 

4. TopSurf: Onderzoek naar het tegengaan van bodemdaling en de teloorgang van het 
polderlandschap door het toedienen van een grondverbeteraar in veenweide gebied, welke wordt 
vervaardig uit reststromen (mest, slib en groenafval) 

5. Portals van het Groene Hart van Holland: versterken van bekendheid van het Groene Hart als 
toeristisch - recreatieve bestemming 

6. Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel: (verdere) ontsluiting van cultuurhistorische 
elementen, zorg voor goed en veilig vaarwater, voldoende afmeervoorzieningen en verbindingen 
met en tussen routestructuren moet zorgen voor toename van (dag)recreanten over het water 

7. Aanpak bodemdaling in het Groene Hart 'Leeromgevingen Stad en Buitengebied: Kennisprojecten 
rond bodemdaling rond de stad (historische binnenstad van Gouda als Living Lab) en platteland 
(minder, slimmer en lichter landbouwtransport in de buitengebieden moet het beheer van 
infrastructuur vergemakkelijken en de leefbaarheid verhogen) 

8. Multi/synchromodaal vervoer: onderzoek naar alternatieve containeroverslaglocaties bij 
goederenververvoer over water (Gouda, Nieuwerkerk a/d IJssel en Gouderak) 

De insteek van deze projecten is om de samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen 
('triple helix') te vergroten. De deelnemende partijen leveren daarom allen een investering, zodat de 
projecten worden gecofinancierd. 

Het belang van Woerden bij deze projecten lijkt evident. Recreatie, onder andere rond het thema kaas en 
over het water, aanpak van bodemdaling en leefbaarheid van het veenweide gebied, borging van technisch 
en 'kaasgerichť MBO onderwijs en aansluiting hiervan op het bedrijfsleven zijn direct relevant voor de 
(economische) ontwikkeling van Woerden. De gemeente Woerden neemt dan ook deel (of is voornemens 



deel te nemen) met middelen of capaciteit in de meeste projecten (1-3,5,7). 

Financiën: 

De bestuurlijke toezegging voor de subsidies van deze projecten is 1,53 miljoen euro. De daadwerkelijke 
hoogte van de subsidie is afhankelijk van de accountantscontrole na afloop van de projecten, die 
waarschijnlijk tot 2019 doorlopen. 

Vervolg: 

Met de bestuurlijke toezegging van PS is het proces van ambtelijke aanvraag bij de Provincie opgestart. De 
projecten kunnen van start op het moment dat deze aanvraag binnen is. De eerste bevoorschotting wordt in 
2018 verwacht. 

Bijlagen: 
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