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"WERV, kansrijk carré"

vier gemeenteraden vastgesteld. Inmiddels zijn door de raden twee
kadernotities vastgesteld: Economisch Actieplan WERV en
Volkshuisvesting
WERV.
Eind
2006
is
de
WERV
Volkshuisvestingsverordening vastgesteld. De vaststelling van het
Economisch Actieplan WERV staat begin 2007 gepland. Daarmee
wordt de basis voor de samenwerking steeds breder en meer solide.

WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten
Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. De vier gemeenten werken samen op basis van een in maart 2002 ondertekend convenant
dat door de vier gemeenteraden aangenomen is. Het convenant is
inmiddels verlengd tot 2008.

Projectagenda
Door samen concrete projecten te ondernemen, benutten de vier
gemeenten kansen in het voordeel van alle inwoners en doelgroepen
van de WERV-regio. Elk jaar geven de WERV-gemeenten in de
'Projectagenda' aan met welke projecten zij gezamenlijk aan de slag
gaan. In deze agenda vindt u dan ook de onderwerpen en plannen
van 2007; met een 'doorkijkje' naar 2008.

Uitgangspunt in de samenwerking is het bereiken van een goede
woon- en werkomgeving voor de bewoners van de regio. Daarbij is
verbetering van het woon- en werkklimaat door versterking van de
eigen kwaliteiten van de vier gemeenten een belangrijke basisgedachte. Het versterken van ieders 'eigenheid' is daarom uitgangspunt
in de samenwerking. Daarnaast is ook de gedachte dat door samenwerking het resultaat meer moet en kan zijn dan de som van de
afzonderlijke gemeentelijk inzet een belangrijke motivatie voor de
samenwerking.

In de Projectagenda is evenals voorgaande jaren onderscheid
gemaakt in A- en B-projecten. De rol die WERV in de projecten speelt
verschilt daarin aanzienlijk:
A-projecten zijn de projecten waarvoor de WERV-gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Voor deze projecten dient het WERV
budget als primaire bron van bekostiging; eventueel aangevuld met
bijdragen van derden.
B-projecten zijn de projecten waarin de WERV een rol heeft maar
waar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij anderen of op een
ander schaalniveau ligt. In de meeste gevallen zijn dat de afzonderlijke gemeenten.

Inmiddels zijn er twee rijksnota's verschenen waarin WERV wordt
genoemd: de Nota Ruimte (van het ministerie van VROM) en de nota
Pieken in de Delta (van het ministerie van EZ). In beide nota's wordt
de WERV een regio met bovengemiddeld economisch potentieel
genoemd. De WERV heeft de ambitie om de kansen die daardoor
geboden worden te benutten.
Aanvankelijk was de samenwerking uitsluitend gericht op ruimtelijke
ordening in het stedelijk gebied en mobiliteit en bereikbaarheid van
de gehele regio. Inmiddels wordt er op vele gebieden samen gewerkt.
Een aantal beleidsdocumenten is inmiddels tot stand gekomen die
voor de uitvoering van de huidige projecten de basis vormen.
De Regionale Structuurvisie WERV is de gezamenlijke visie op ruimtelijke ontwikkeling en op de ontwikkeling van mobiliteit en bereikbaarheid van de WERV-regio tot 2030. De RSW is in 2005 door de
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WERV-projectfonds
De vier WERV gemeenten dragen aan het WERV-fonds één euro per
inwoner per jaar bij. Dit betekent voor 2007 een budget van
220.000 euro. Vijftig procent is bestemd voor de WERV-projecten
(110.000 euro) en de andere vijftig procent voor het WERV
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Informatie en coördinatie vanuit
WERV-gemeenten

Projectbureau (eveneens 110.000 euro). Daarnaast leveren de
gemeenten ook menskracht aan de projecten. Gemiddeld komt dit
neer op een fulltime medewerker per gemeente.

WERV is geen interne aangelegenheid van de vier deelnemende
gemeenten. Daarom wordt nadrukkelijk contact en samenwerking
gezocht met andere samenwerkingsverbanden en organisaties in de
regio. Ook bijdragen van bewoners en belangengroepen zijn welkom. Wie wil meedenken en meepraten of informatie wil over
bepaalde projecten wilt ontvangen, kan contact opnemen met de
coördinatoren- of communicatiemedewerkers-WERV van de vier
gemeenten:

Projectbureau WERV
Het projectbureau WERV is het 'kantoor' van WERV. Het is gevestigd
in het gemeentehuis van Rhenen. Het projectbureau is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de
WERV-samenwerking en de coördinatie van de WERV projecten. De
projectbureaumedewerkers WERV, Liesbeth de Jong en Hester Raats
(projectbureaumanager en administratief medewerkster) zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur.

Gemeente Wageningen
Wilma Pol (0317 - 492 735)
Margot van der Haring (0317 - 492 511)
Gemeente Ede
Angelique Gerritsen (0318 - 680 478)
Wilma van Wensem (0318 - 680 593)
Gemeente Rhenen
Karsten Riemens (0317 - 681 630)
Eveline Henneke (0317 - 681 607)
Gemeente Veenendaal
Hans Snijder (0318 - 538 541)
Joke van der Schaaf (0318 - 538 242)

Projectbureau WERV
Nieuwe Veenendaalseweg 75
Postbus 201, 3910 AE Rhenen
T:
0317-681 797 / 681 798
F:
0317-617 064
E:
werv@rhenen.nl
I:
www.werv.nl
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Nieuwsbrief en website

Projectagenda 2007

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op WERV-gebied?
Dan kunt u zich bij het projectbureau of via het sturen van een e-mail
gratis abonneren op de WERV-nieuwsbrief die regelmatig verschijnt.
De nieuwsbrieven zijn ook te vinden op de WERV-website.

Hiernavolgend worden de ambities van de WERV voor 2007 geformuleerd voor achtereenvolgens de thema's Economie,
Volkshuisvesting, Mobiliteit en Bereikbaarheid, Natuur en Landschap
en Sociale Zaken. De ambities voor dit jaar zijn voor een deel het
gevolg van eerder ingeslagen wegen.

Op de website www.werv.nl vindt u alle informatie over de WERV:
bestuur, organisatie, uitvoeringsplannen, persberichten, nieuwsbrieven en ook de belangrijkste projecten van de WERV samenwerking.
Ook kunt u daar een regionale evenementenkalender vinden.

Economie

Opdracht

●

Deze projectagenda is een uitgave van de vier WERV-gemeenten, in
opdracht van het Bestuurlijk Overleg (BO)WERV dat gevormd wordt
door de volgende portefeuillehouders WERV van de vier colleges en
hun voorzitter:
●
Marriët Kroes, gemeente Wageningen, aandachtsveld
Mobiliteit en Bereikbaarheid
●
Roel Kremers, gemeente Ede, aandachtsveld Economie
●
Ad van Hees, gemeente Rhenen, aandachtsveld
Volkshuisvesting en Sociale Zaken
●
Cees Sanders, gemeente Veenendaal, aandachtsveld
Ruimtelijke Ordening (stedelijke en buitengebied)
●
Geert van Rumund, voorzitter van het Bestuurlijk Overleg
WERV
Dit bestuur is in mei 2006 benoemd na vorming van de vier colleges
na de raadsverkiezingen.
De Projectagenda 2007 is door het Bestuurlijk Overleg op 20 september 2006 vastgesteld.
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Economisch Actieplan
Het Economisch Actieplan WERV is in een definitieve fase beland en
is door drie gemeenteraden in december 2006 vastgesteld; in februari volgt behandeling in de raad van Veenendaal. Belangrijke motivatie voor het opstellen van het Economisch Actieplan WERV is het
waarmaken van de positie die de WERV-regio inneemt in het nationale economisch beleid (Pieken in de Delta en Nota Ruimte). Aan het
Actieplan is een uitvoeringsprogramma gekoppeld. Vier projecten
gaan in 2007 van start. Voor deze vier projecten wordt 20.000 euro
uit het WERV-fonds bijgedragen voor co-financiering. Voor de projecten zijn de provincies benaderd met het verzoek mede te financieren.
Promotie en acquisitie WERV
Het doel van dit project is om door middel van een aantal concrete
acties WERV goed op de kaart te zetten als aantrekkelijke vestigingslocatie bij potentiële investeerders. Hierdoor wordt een bijdrage
geleverd aan de werkgelegenheid in de regio. Het resultaat is een
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bredere naamsbekendheid van WERV als regio en uitbreiding van
bedrijvigheid passend binnen de speerpunten van het Economisch
Actieplan. Hierin is bijzondere aandacht voor Food Valley als één van
de belangrijkste dragers voor economische ontwikkeling. Concrete
resultaten zijn: een duidelijk (beeld)merk voor de regio, promotie- en
informatiemateriaal over vestigingsmogelijkheden, up to date informatie over economische ontwikkelingen (via website) en presentatie
op beurzen.

Uitbouw toerisme
Visie op het aanbod van accommodatie in de regio met daarin een
aanjaagfunctie voor de WERV-gemeenten. Daarnaast monitoren van
de ontwikkelingen in de sector op kwantiteit en kwaliteit. Het resultaat is versnelling van vernieuwing van het aanbod. Concreet betekent het een aanvulling van het aanbod en inzicht in ontwikkelingen.
Lobby
WERV beoogt de provinciale overheid beter in contact te laten komen
met WERV. De provincies zijn 'de ambassadeurs' voor WERV tussen
Rijk en gemeenten. Hiertoe wordt een introductiedag georganiseerd
en een communicatieplan opgesteld zodat provinciale bestuurders
regelmatig worden geïnformeerd over WERV.

Regionale arbeidsmarkt
Het doel van een actieve regionale arbeidsmarkt is enerzijds adequaat
te voorzien in de arbeidsvraag van regionale werkgevers en anderzijds de uitstroom van werkzoekenden (met name langdurig werkzoekenden en jongeren) te bevorderen. Concreet betekent dit o.a.
uitbreiding van het overleg tussen regionaal bedrijfsleven (inclusief
brancheorganisaties), CWI, onderwijsinstellingen en gemeenten. Dit
overleg is gericht op het inventariseren en profileren van de arbeidsbehoeften en acties om in deze behoeftes te voorzien. Het is ook
belangrijk om de wisselwerking tussen onderwijsveld en bedrijfsleven
te stimuleren. Daarnaast zal regionale afstemming en integratie van
gemeentelijke inspanningen om m.n. langdurig werklozen aan het
werk te helpen en de oprichting van een regionale taskforce voor
bestrijding van jeugdwerkloosheid in dit project aan de orde zijn.

Basis
betrokken partijen

BO-lid

Food Distributie centra in WERV (DC's)
Dit project betreft drie insteken: het herhuisvesten van bestaande
bedrijven op een grootschalig terrein, nieuwe bedrijven aantrekken
en een vernieuwende opzet ten behoeve van de optimalisatie van
logistieke processen (onder de paraplu van parkmanagement). Het
resultaat is een pakket breedgedragen maatregelen die worden uitgevoerd op logistieke terreinen en een gezamenlijke aanpak om meer
food gerelateerde logistieke bedrijven naar de regio te trekken.
Concreet betekent dit een actielijst met door te voeren maatregelen
en een overzicht van mogelijk aan te trekken bedrijven.
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WERV Convenant, Structuurvisie WERV,
Economisch Actieplan WERV
Provincies Gelderland en Utrecht, Stichting Food
Valley, Kennisinstellingen, Innovatieplatform,
bedrijfsleven, Kamers van Koophandel, MKB,
CWI, UWV, RPA, VVV, VBT's Utrecht en
Gelderland, Recron, etc.
R. Kremers (portefeuille Economie WERV)

Financiën
Totaal benodigd '07
Dekking uit saldo
Dekking uit begroting '07
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Volkshuisvesting

Regionaal Volkshuisvestingsplan
Nu er in de regio WERV een open woningmarkt geldt, is het tijd om
ook op andere gebieden van het wonen een gezamenlijke visie te
ontwikkelen. In 2007 wordt ingezet op realisering van een brede
WERV-woonvisie. Dit doen de WERV-gemeenten in samenwerking
met betrokken partners op het gebied van wonen, zoals de woningcorporaties, vastgoedsector en zorginstellingen. Overleg met de provincies Gelderland en Utrecht neemt hierbij uiteraard ook een
plaats in.

WERV Woonruimteverdeelsysteem (B-project) en
Huisvestingsverordening (A-project)
Regionaal WERV Volkshuisvestingsplan (A-project)

●
●

Woonruimteverdeling en Verordening
In 2006 hebben de WERV-gemeenten in overleg met de woningcorporaties in de regio WERV een huisvestingsverordening voor de regio
opgesteld. Deze huisvestingsverordening wordt per 1 juli 2007 van
kracht. In de Huisvestingsverordening WERV zijn de regels voor toewijzing van (sociale) huurwoningen vastgelegd. Daarmee is de open
woningmarkt in WERV een feit. De inwoners van de WERV-gemeenten kunnen vrij kiezen in welke gemeente binnen de WERV zij willen
wonen.

Basis

Looptijd
Vaststelling

In de eerste helft van 2007 krijgen onderdelen uit de
Huisvestingsverordening concreet vorm. Er worden onder meer één
(WERV-)urgentiecommissie en één (WERV-)klachtencommissie
woonruimteverdeling ingesteld voor de vier gemeenten gezamenlijk.
In de huisvestingsverordening is een overgangsregeling opgenomen,
zodat opgebouwde rechten van woningzoekenden zoveel mogelijk
behouden blijven.De woningcorporaties zijn inmiddels aan de slag
om het nieuwe woonruimteverdeelsysteem te implementeren. Er
komt op internet één portaal waar de woningzoekenden van de
WERV-gemeenten terecht kunnen voor het woningaanbod in de
regio. Vanaf het tweede kwartaal van 2007 worden de inwoners van
de WERV-gemeenten uitgebreid geïnformeerd over de veranderingen
die gaan plaatsvinden.
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WERV convenant '02-'08, Structuurvisie WERV
(2005), kaderstellende notitie Volkshuisvesting
(2005)
2004 - 2008
Volkshuisvestingsplan: 2008
Huisvestingsverordening: 2006
Hieraan gekoppeld: Invoering
Woonruimteverdeling 01 07 07
woningcorporaties, provincies, Woonbond,
zorginstellingen
A. van Hees (portefeuille Volkshuisvesting
WERV)

betrokken partijen
BO-lid

Financiering
Totaal benodigd 2007
Dekking uit saldo

€ 67.000
€ 47.000 (deels reeds vast in
verplichtingen)
€ 20.000

Dekking uit begroting '07
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Mobiliteit en Bereikbaarheid

nen gerichte mobiliteitsmanagement acties worden ondernomen teneinde de verkeersgroei te beheersen. Aan het onderzoek (opdracht
van de provincie Utrecht) draagt WERV met 10.000 Euro bij.

Uitvoeringsplan Speerpunten Mobiliteit en Bereikbaarheid
(A- en B-projecten)
Uitvoeringen als gevolg van ontwikkelingen
(A- en B-projecten)

●
●

Ontsluiting van de spoorzone Ede/Ede Oost op de A12
De ontsluiting van Ede Oost / Spoorzone Ede op de A12 loopt door.
Dit wordt getrokken door de gemeente Ede waarbij de relatie met
mobiliteit in de rest van de WERV-regio consequent punt van aandacht is. Voor dit project is geen inzet van WERV-middelen in 2007
nodig. Het OV deel is opgenomen onder 'Rondje WERV'.

Uitvoeringsplan Speerpunten Mobiliteit en Bereikbaarheid
De visie op de gewenste verkeer- en vervoersstructuur in het WERVgebied is op hoofdlijnen geformuleerd in de Structuurvisie WERV.
Hierin zijn vier projecten opgenomen die bijdragen aan het oplossen
van vier hoofdknelpunten op gebied van mobiliteit en bereikbaarheid
van de WERV-regio. Inmiddels zijn er nieuwe projecten ontstaan: het
OV-deel van bovengenoemde trajecten die gebundeld zijn onder de
naam 'Rondje WERV' en de busverbinding WERV-KAN. Daarnaast
loopt op dit vlak ook nog het 'Fietspadennetwerk Binnenveld' dat voor
haar ontwikkeling afhankelijk is van andere WERV- projecten (zoals
ontwikkelingen in het Binnenveld en in de Toerisme en Recreatie sector).

Rechtstreekse verbinding per auto en openbaar vervoer tussen
Ede en Veenendaal
Na een studie over mogelijke oplossingen voor de knelpunten in deze
verbinding wordt het autodeel momenteel uitgewerkt door de twee
belangrijkste betrokken gemeenten Ede en Veenendaal. Evenals het
vorige project is ook hier systematisch punt van aandacht de relatie
met de mobiliteit en bereikbaarheid voor de gehele WERV regio. Ook
dit project loopt in 2007 door zonder inzet van WERV-middelen. Het
OV deel is opgenomen in 'Rondje WERV'.
Fietsroute Binnenveld
Onder het uitvoeringsplan valt ook project Fietsroute Binnenveld.

Kwaliteitsverbetering vervoersas Ede-Wageningen
De vervoersas Ede-Wageningen nadert zijn oplevering als onderdeel
van de Valleilijn. Derhalve is dit project afgerond en zijn geen WERV
middelen (meer) nodig vanaf 2007.

Uitvoeringen als gevolg van ontwikkelingen
Rondje WERV
Rondje WERV is vooralsnog structureel overleg tussen de gemeenten,
vervoerders, vervoersautoriteiten en reizigersorganisaties. Doordat
sprake is van verschillende OV-concessies, verschillende prestatieindicatoren, verwachte negatieve effecten van de nieuwe NS-dienstregeling is intensieve regie nodig om een betere afstemming te bereiken. Doel is resultaten te behalen op het gebied van afstemming en
informatievoorziening aan reizigers. Hiervoor wordt 10.000 euro aan
WERV-middelen ingezet.

Ontsluiting van de WERV-regio in zuidelijke richting
Voor 2007 is een volgende stap voorzien in de ontsluiting in zuidelijke richting. WERV zal bijdragen aan een gedetailleerd onderzoek van
de provincie Utrecht naar herkomst en bestemming van verkeer, alsmede een ontleding naar doelgroepen die binnen deze verkeersstroom kunnen worden onderkend. Op basis van dat onderzoek kun-
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Busverbinding WERV - KAN
De busverbinding tussen de WERV-regio en het nationale stedelijke
knooppunt Arnhem Nijmegen (KAN) is ontoereikend. WERV is in
rijksnota's opgenomen als economisch kerngebied gekoppeld aan het
KAN. In 2007 zal onderzoek worden gedaan naar de haalbaarheid
van een rechtstreekse buslijn tussen Wageningen en Nijmegen.
Hiervoor stelt WERV 10.000 euro beschikbaar.

Basis
betrokken partijen
BO-lid:

recreatie, begrenzing verstedelijking (de groene contour), gebruik
voor landbouw, natuurbescherming en fietsroutes.In 2005 is de eerste aanzet gegeven voor het plan welke tot vaststelling door de raden
leidt eind 2006/begin 2007. Het plan omvat een zeer omvangrijk uitvoeringsprogramma. Een van de uitvoeringsmaatregelen is het
opstellen van een beeldkwaliteitsplan voor het gehele Binnenveld. Dit
plan wordt (mede) gefinancierd door WERV (30.000 euro) en wordt
gedekt uit de reeds hieraan geoormerkte middelen van 2006.In dit
programma - waar veel partijen bij betrokken zijn - is coördinatie tussen betrokken partijen van cruciaal belang voor de succesvolle uitvoering van het programma. WERV vindt dat zij hierin een verantwoordelijkheid heeft. Daarvoor wordt in 2007 20.000 euro ingezet
voor het coördineren van het totale uitvoeringsprogramma
Landschapsontwikkeling Binnenveld.

Convenant, RSW, bestuurlijk afspraken WERVKAN
Rijkswaterstaat, concessiehouders, vervoersmaatschappijen, reizigersorganisaties, Provincies
Mw. M. Kroes (portefeuille Mobiliteit en
Bereikbaarheid WERV)

financiering:
totaal benodigd 2007
dekking uit saldo 2006
dekking uit begroting '07

Basis
Looptijd
Vaststelling
betrokken partijen

€ 35.000
€ 23.000
(deels reeds vast in verplichtingen)
€ 12.000

Natuur en Landschap

BO-lid

Landschapsontwikkeling Binnenveld (A-project)

●

Financiering:
Totaal benodigd '07
Dekking uit saldo

Een landschapsontwikkelingsplan Binnenveld is een van de sleutelprojecten uit het uitvoeringsplan van de Structuurvisie WERV. Inzet is
een aanpak van het Binnenveld in relatie met omliggende groene
zones, ecologische verbindingen en ecopassages. Alle (toekomstige)
functies van het Binnenveld zijn meegenomen zoals stedelijk uitloopgebied, waterbergingszone, ecologische verbindingszone, natuur en
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Convenant, Structuurvisie WERV
2005 - 2007
Eind 2006/ begin 2007
reconstructiecommissie (GVUO), provincies
Gelderland en Utrecht, recreatieschappen,
waterschappen, LNV, agrariërs, natuur- en
milieuorganisaties, etc.
C. Sanders (portefeuille RO stedelijk en
buitengebied WERV)
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€ 50.000
€ 30.000
(deels vast in verplichtingen)
€ 20.000

Dekking uit begroting '07
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Sociaal maatschappelijk

Communicatie

Reïntegratiebeleid (A-project)
Work First (A-project)

●
●

Activiteiten (A-project)
WERV Regiodag 2007
WERV Nieuwsbrieven
WERV Projectagenda 2007 e.v.
Algemeen PR, voorlichting en informatie

●
●
●

Reïntegratiebeleid
In 2007 zal de ingeslagen weg van het samenwerken op het gebied
van reïntegratie van bijstandsgerechtigden worden voortgezet. Dit
zal gebeuren in de vorm van een gezamenlijk WERV-reïntegratieproject. Het streven is om in 2006 met een project te starten om bijstandsgerechtigden uitkeringsonafhankelijk te maken door middel
van het starten van een eigen bedrijf of zelfstandig beroep. In 2007
zullen de aanbesteding en indien mogelijk de uitkomsten van het project worden geëvalueerd.

●
●

Evenals in voorgaande jaren organiseert WERV een aantal communicatieactiviteiten welke met name gericht zijn op het vergroten van
betrokkenheid van inwoners, maatschappelijke organisaties, het
bedrijfsleven en - last but not least - de eigen volksvertegenwoordiging bij de samenwerking. In 2007 zal meer dan voorheen aandacht
zijn voor communicatie naar provinciale staten van de provincies
Gelderland en Utrecht.

Work First
In 2007 zal nader onderzoek plaatsvinden naar de mogelijkheden van
WERV-samenwerking op het gebied van Work First. In 2007 zullen alle
gemeenten Work First als reïntegratie-instrument hebben ingezet. 2007
zal worden gebruikt om te leren van ervaringen en als onderzoeksjaar
voor eventuele WERV-uitvoering van activiteiten in het kader van Work
First.Daarnaast zullen alle gemeenten in 2007 te maken hebben met de
invoering van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en de voorbereidingen van de modernisering van de Wet Sociale Werkvoorziening
(WSW). De noodzakelijke voorbereidingen voor beide wetten zullen in
WERV-verband worden uitgevoerd.
Basis
Samenwerking
betrokken partijen
BO-lid
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6

8

Convenant, Uitvoeringsplan, afspraken BO
Terugkerend
G. van Rumund, voorzitter
(portefeuille Algemene Zaken)

Financiën:
Totaal benodigd '07
Dekking uit saldo 2006
Dekking uit begroting '07

€ 20.000
0
€ 20.000

Convenant '02-'08, Projectagenda,
WERV SZ ('06)
Sociale Zaken WERV gemeenten
A. van Hees (portefeuille SZ WERV)

Financiën:
Totaal benodigd ' 07
Dekking uit saldo
Dekking uit begroting '07
2

Basis
looptijd
BO-lid

10

€ 10.000
0
€ 10.000
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Ede
Veenendaal

Wageningen
Rhenen

een compact gebied
met mogelijkheden
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