Nieuwsbrief

Raadsleden en bedrijfsleven bepalen kaders economisch actieplan

Rijk kiest voor regio's met economisch perspectief
Nu de overheid de economische potentie
van de WERV-rregio onderschrijft ('Nota
Ruimte' van VROM en de nota 'Pieken in de
Delta' van EZ) is het belangrijk dat de WERVgemeenten een gezamenlijke economische
visie en gezamenlijk beleid ontwikkelen. Een
economisch beleidsplan staat dan ook met
stip genoteerd in de projectagenda WERV
2005 en verder. Trekker van dit project is de
gemeente Wageningen. Inmiddels ligt er
een 'kaderstellende notitie Economisch
actieplan WERV', op tafel.
Als er één les is geleerd uit de totstandkoming van de Regionale Structuurvisie WERV,
dan is het wel het belang dat betrokkenen
en belanghebbenden in een vroeg stadium
meedenken en -praten. Visies en daaruit
voortkomende plannen kunnen dan rekenen op breed politiek en maatschappelijk
draagvlak. Dit leidt tot een plan dat hout
snijdt.
Intergemeentelijke raadscommissie
Om het onderwerp 'economie en WERV'
helder te krijgen, is er vanaf het begin goed
geluisterd naar raadsleden en bedrijfsleven.
Op 16 maart organiseerde de Intergemeentelijke Raadscommissie WERV in Veenendaal
een themabijeenkomst voor raads- en commissieleden. Aan de hand van statements,
die door bekenden uit de wereld van EZ
werden gepresenteerd, werd in groepen

over het thema economie en/in WERV
gediscussieerd. Een kleine bloemlezing. Als
belangrijke speerpunten noemde men Food
Valley, de Kenniseconomie en recreatie, toerisme en natuur.
Dat samenwerking meer kansen biedt werd
onderschreven, waarbij werd opgemerkt
dat ook EU-middelen zijn gericht op regio's.
Eén discussiegroep pleitte onder meer voor
een onderzoek, waarbij centrale vragen zijn:
'waar willen we goed in zijn' en 'waar zijn
we goed in'. Over samenwerking met het
KAN waren de aanwezigen redelijk unaniem. Wel ervaringen uitwisselen en kiezen
voor
een
pragmatische
opstelling.
Belangrijker is dat de WERV-gemeenten
eerst zelf eensgezind optrekken en een eenheid vormen. En daaraan dragen dit soort
avonden positief bij was de mening van de
aanwezige raadsleden.
Klankbordgroep bedrijfsleven
Ook het bedrijfsleven is gevraagd intensief
mee te denken over de economische ontwikkeling van de WERV-regio. Daarvoor is
een speciale klankbordgroep samengesteld,
waarin uit elke gemeente twee ondernemers op persoonlijke titel zitting hebben.
Allemaal ondernemers die een brede kijk
hebben op de economische problematiek
en mogelijkheden in de WERV-regio. Op 7
april kwam de klankbordgroep voor de eerste keer bijeen in het gemeentehuis van Ede.

De bijeenkomst concentreerde zich op de
sterke en zwakke punten van de economie
van WERV en de kansen op economisch
gebied in de komende tien jaar. De uitkomsten van de bijeenkomsten zijn meegenomen in de kaderstellende notitie
Economisch Actieplan WERV. In september
wordt aan de gemeenteraden gevraagd met
deze kaderstellende notitie akkoord te gaan.
De belangrijkste ambities voor een gezonde
ontwikkeling van de economie in de WERVregio zijn:
het creëren van een internationaal concurrerend vestigingsklimaat voor de kenniseconomie en WERV te profileren met Food
Valley en creatieve industrie
● recreatie en toerisme een impuls geven
door nieuwe moderne vormen daarvan te
stimuleren
● het ontwikkelen van een logistiek cluster, dat met name werkgelegenheid kan bieden voor middelbaar en lager geschoolden
● samenwerking stimuleren om te komen
tot een volledig aanbod in de regio van verschillende typen detailhandel
● bevorderen van de mobiliteit op de
arbeidsmarkt
●

De verwachting is dat er in de loop van
2006 een definitief economisch beleidsplan
op tafel ligt.

Wageningen

In het voorjaar is de Regionale Structuurvisie door de vier gemeenteraden van Wageningen,
Ede, Rhenen en Veenendaal vastgesteld. Een mijlpaal, want daarmee is een stevig fundament
gelegd onder de verdere samenwerking.
Koppen uit eerdere nieuwsbrieven als 'Op weg
naar een gemeenschappelijke koers',
'Regionale Structuurvisie bereikt spannende
fase' of 'Regionale Structuurvisie nadert eindfase', zult u dan ook niet meer tegenkomen.
Tijdens de persbijeenkomst na de vaststelling
door de vierde en laatste gemeente zei WERVvoorzitter Cees Sanders, dat met het bereiken
van deze mijlpaal de basis is versterkt. 'De vier
gemeenten kunnen nu aan de slag met projecten, die in het bijbehorende uitvoeringsplan
zijn genoemd.' De daad is meteen bij het
woord gevoegd. Een volkshuisvestingsplan en
een economisch actieplan staan in de steigers.
U leest hierover in deze nieuwsbrief.
Daarnaast wordt eind dit jaar begonnen aan
een landschapsontwikkelingsplan voor het
Binnenveld, waarin onder andere ecologische
verbindingen, nieuw aan te leggen natuur,
water en recreatie worden meegenomen.
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Trekker van dit project is de gemeente Ede. Al
deze plannen laten zien dat WERV zijn vleugels uitslaat. De Regionale Structuurvisie
vormt daarbij een belangrijk referentiekader.
De definitieve versie van de Regiovisie is binnenkort verkrijgbaar bij het projectbureau en
wordt ook op de website geplaatst
(www.werv.nl). Daarnaast komt er een bondige brochure, waarin de nadruk ligt op de
plankaarten 2015 en 2030, die de beoogde
ontwikkeling van de regio laten zien.
In deze nieuwsbrief kijken we terug op ontwikkelingen en activiteiten in de achterliggende periode, zoals de Regiodag en de bijzondere bijeenkomst van de Intergemeentelijke
Raadscommissie rond het thema 'economie'.
Daarnaast vertellen wij u wat WERV voor de
rest van het jaar op de rol heeft staan.

Agenda
Regionale Businessdagen Gelderse Vallei
De Regionale Businessdagen Gelderse Vallei
worden gehouden op woensdag 19 en donderdag 20 oktober in congrescentrum De
Reehorst in Ede. Thema van de dagen is:
'Ondernemingen, Overheden en Onderwijs:
samen sterk'.
Ook WERV is er present, als samenwerkingsverband van de vier lokale overheden dat
samenwerking met ondernemingen en
onderwijs in de regio actief ondersteunt.
Recreatie en Toerisme
De intergemeentelijke raadscommissie WERV
houdt op woensdag 21 september een
thema-avond over het onderwerp Recreatie
en Toerisme. De raadsleden willen op deze
manier het WERV-bestuur informeren over
aandachtspunten die voor de inwoners
belangrijk zijn als het gaat over recreëren in
de WERV-regio.
Meer informatie bij het projectbureau WERV,
telefoon (0317) 681797.

WERV en KAN vinden elkaar in infrastructuur, economie en Europa

Eerste overleg krijgt vervolg
In de Nota Ruimte van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
wordt WERV in relatie tot het Knooppunt Arnhem-N
Nijmegen (KAN) genoemd als een regio
met economische potentie, die extra aandacht verdient. Aanleiding voor het WERV-b
bestuur
om een kennismakingsgesprek te arrangeren.
Na afloop van dit eerste gesprek merkte
KAN-voorzitter Jaap Modder op dat deze
kennismaking naar meer smaakte. De
bestuurders konden elkaar met name vinden op de drie thema's Economie,
Infrastructuur en Europa. In het najaar treffen zij elkaar opnieuw om over nadere invulling hiervan te spreken.

Het eerste gesprek kan worden getypeerd
als een verkennend gesprek. Op welke
onderdelen kunnen we elkaar versterken,
helpen, ondersteunen en van elkaar leren?
Dat leverde over en weer nuttige informatie
op. In het KAN-gebied speelt 'Health Valley',
te vergelijken met 'Food Valley' in de WERVregio, maar dan in de medische en gezondLees verder op pagina 2
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WERV is het regionaal stedelijk netwerk van de gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal.

WERV Regiodag groot succes
Een dag met veel inhoud en veel informele contacten. Daarmee is de WERV Regiodag op 27
april in één pennenstreek beschreven. De Regiodag wordt jaarlijks door het Bestuurlijk Overleg
van WERV (BO) georganiseerd. Dit jaar was Wageningen gastgemeente en mocht maar liefst
negentig gasten ontvangen, waaronder zo'n vijftig raads- en commissieleden. En dat is bijna
de helft van de gemeentelijke volksvertegenwoordigers.
Het leek een weerzien van 'oude bekenden',
waarmee maar weer blijkt dat men elkaar in
de achterliggende jaren heeft leren kennen
en vertrouwen en het nut van gezamenlijk
optrekken onderschrijft.
De dag begon met een presentatie door de
Wageningse wethouder Kenniseconomie,
Rik Eweg. Eweg is portefeuillehouder
Economie in het WERV-bestuur. Centraal
thema van de Regiodag was 'Mobiliteit en
Bereikbaarheid'. Een WERV-onderwerp,
waarvan de gemeenteraden benadrukken
dat dit voor het ontwikkelen van de regio
een kernthema is. De presentatie was toegespitst op de zogenoemde 'Ruggengraat',
de hoofdverkeersader waarlangs in de toekomst tal van ontwikkelingen zijn voorzien.
Aansluitend werd één van deze ontwikkellocaties al wandelend verkend, namelijk het
Kennislandgoed 'De Born'. Daar komt in de
nabije toekomst een concentratie van
onderzoeksinstituten en Wageningen UR.
Vervolgens kon het gezelschap - in het
kader van de kenniseconomie - kiezen tussen een bedrijfsbezoek aan Marin, Meteo
Consult of Biopartner Center. De workshops
's middags rond het thema 'Rondje WERV,
Openbaar Vervoer' leverden levendige discussies op. Het is problematiek waarmee
elke individuele WERV-gemeente te maken

heeft. Een gezamenlijke aanpak levert veel
meerwaarde op. Allereerst om de interne
mobiliteit en bereikbaarheid op elkaar af te
stemmen, maar vooral ook om knelpunten
bij Rijkswaterstaat en Provincie nadrukkelijk
onder de aandacht te brengen.
Ook voor de inwendige mens werd goed
gezorgd. Studenten van de Vakschool
Wageningen verrasten het gezelschap met
een culinaire lunch.
Volgend jaar is het de beurt aan de gemeente Ede om de Regiodag te organiseren.
Daarmee is Ede hekkensluiter in dit 'rondje
WERV', na Veenendaal (2003), Rhenen
(2004) en Wageningen (2005).
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heidssector. En de link tussen Health en
Food is niet moeilijk te leggen. Zowel
KAN als WERV onderschrijven het belang
van dergelijke afstemming en ondersteunen het concept van samenwerking tussen kennisinstituten, bedrijfsleven en
overheid. Volgens wethouder Rik Eweg
werken de universiteiten van Wageningen
en Nijmegen al veel samen en ze zouden
elkaar kunnen vinden in gezond voedsel.
Aan het eind van de ontmoeting worden
de beleidsterreinen infrastructuur, economie en Europa getypeerd als 'laaghangend fruit', waarop de vruchten van de
samenwerking het eerst geplukt kunnen
worden.

De workshops 's middags rond het thema
'Rondje WERV,
Openbaar Vervoer'
leverden levendige
discussies op.

Meer keuze en keuzevrijheid voor woningzoekenden. In de kern is dit het doel van één gezamenlijke en open woningmarkt in de WERV-rregio. Daarnaast bevordert één regionale woningmarkt de doorstroming en biedt het alle doelgroepen een betere kans passende woonruimte
te vinden. Gemeentegrenzen vormen dan geen belemmering meer in de keuze waar en in
welk soort woning woningzoekenden willen wonen.
Eén regionale woningmarkt heeft vanaf het
begin van de WERV-samenwerking hoog op
de verlanglijst gestaan. Nu de Regionale
Structuurvisie een feit is, kan dit Volkshuisvestingsplan voortvarend worden opgepakt.
Trekker van dit project is de gemeente
Veenendaal.
Kaderstellend
Om tot één woningmarkt te komen, is een
gezamenlijk Plan van Aanpak noodzakelijk.
Dat is inmiddels geformuleerd. Medio mei
heeft het bestuurlijk overleg van WERV
besloten om het Plan van Aanpak ter vaststelling aan de vier gemeenteraden voor te
leggen. Daarmee zijn de kaders helder,
waarbinnen het project verder kan worden
ingekleurd en geconcretiseerd. Ook de procedure en planning staan erin beschreven.
De WERV-gemeenten zijn niet de enige
betrokkenen bij dit Volkshuisvestingsplan.
Ook de in de regio opererende woningcorporaties en Vastgoedsector dragen bij aan
dit project. Dit samenspel vraagt in de
komende periode vanzelfsprekend veel
overleg en afstemming.
Onderwerpen in het Volkshuisvestingsplan
zijn bijvoorbeeld:
het definiëren van doelgroepen binnen
de volkshuisvesting, zoals jongeren, ouderen, kleine huishoudens, gehandicapten,

●

Wat merken de inwoners van WERV-samenwerking?

psychiatrische patiënten en dak- en thuislozen en het belichten van de huisvesting van
deze specifieke groepen
● afspraken over regionale en lokale taakstellingen, zowel kwalitatief als kwantitatief,
gebaseerd op de bestaande plancapaciteit
en woningbouwprogramma's. Dit kan leiden tot een (theoretisch) spreidingsmodel
binnen WERV
● één woonruimteverdeelsysteem, waarmee de eerste stap wordt gezet op weg
naar vrij woonverkeer (van huurwoningen
en sociale koopwoningen) tussen de vier
WERV-gemeenten
De ruimtelijke randvoorwaarden voor het
WERV-Volkshuisvestingsplan zijn opgenomen in de Regionale Structuurvisie. Andere
randvoorwaarden zijn draagvlak bij alle
betrokken partijen (gemeenten, woningcorporaties, zorginstellingen, woonconsumentenorganisaties, de beide provincies) en ook
marktpartijen worden betrokken bij het
opstellen van een volkshuisvestingsvisie.
Aandacht voor duurzaam bouwen en veiligheid (woonkeur) bij bouwprojecten wordt
benadrukt.
Als het traject vlot verloopt en alle neuzen
dezelfde richting op blijven staan, dan kan
het definitieve volkshuisvestingsplan rond
de zomer van 2006 ter vaststelling worden
aangeboden aan de vier gemeenteraden.

'Wel eens iets over gelezen.' 'Ooit iets over gehoord.' 'Ik merk er niets van.' 'Daarover wordt al zo lang gepraat.' Voor de inwoners van de WERVgemeenten is de WERV-ssamenwerking een 'ver van mijn bed show'. Te abstract en geen tastbare en zichtbare resultaten.
Liesbeth de Jong, projectbureaumanager
WERV, begrijpt die reacties wel. 'Als WERV
een project van a tot z zou ontwikkelen,
waar iedereen voelbaar, zichtbaar of merkbaar wat aan heeft, dan zou WERV concreter een gezicht hebben. Maar dat is nu eenmaal niet het geval.' Toch gaan de inwoners
volgens haar in de toekomst wel degelijk de
vruchten plukken van de samenwerking. De
WERV-inspanningen resulteren ongetwijfeld
in een beter woon-, en werkklimaat en het
op de kaart zetten van deze regio. 'En dat is
in ieders belang.'
'WERV is echt meer dan de optelsom van
vier gemeenten. Met een integrale benadering van gedeelde problematiek, worden we
allemaal meer.'

'Door te zorgen voor afstemming tussen
gemeentelijke projecten en - zoveel mogelijk
- te beantwoorden aan gezamenlijk bepaalde, regionale (WERV-)ambities voegt de
samenwerking iets toe; en dat 'iets' is met
name een kwalitatieve verbetering van de
resultaten die de afzonderlijke gemeenten
bereiken. Daar worden we allemaal beter
van.'
Als voorbeeld noemt Liesbeth de Jong de
samenwerking op economisch en volkshuisvestingsgebied. 'Als er sprake is van één
woningmarkt, dan betekent dat simpelweg
veel meer keuze voor woningzoekenden. En
door samen te werken op economisch
gebied, kan de WERV-regio zich beter profileren als kenniseconomie / Food Valley dan
één enkele gemeente. Dat betekent aantrek-

ken van bedrijvigheid en dus werkgelegenheid in de regio. Voordeel voor de inwoners
dus. Food Valley is niet voor niets een
WERV-aangelegenheid geworden.'
Daarnaast stelt De Jong dat het voor individuele gemeenten van de omvang van de
afzonderlijke WERV-gemeenten veel moeilijker is om voor bepaalde knelpunten gehoor
te vinden bij provincie, rijk of Europa. 'Als je
samen optrekt, kun je veel meer gewicht in
de schaal leggen', is dan ook haar opvatting.
De projectbureaumanager is er dan ook van
overtuigd dat als we over een paar jaar
terugkijken, we zullen constateren dat de
WERV-samenwerking belangrijke resultaten
heeft geboekt.

Evaluatie WERV
In maart 2002 ondertekenden de WERVgemeenten het convenant. Dat betekende
het formele begin van de samenwerking. In
het convenant is vastgelegd om de uitvoeringspraktijk van het convenant na vier jaar
te evalueren, dus in 2006.
Inmiddels heeft het Bestuurlijk Overleg
WERV (BO) de gemeenteraden gevraagd
om in te stemmen met uitstel van deze evaluatie. Voorgesteld is de evaluatie in 2007
uit te voeren en het WERV-convenant te verlengen tot 2008. Twee redenen liggen hieraan ten grondslag.

Dragonder-oost, Veenendaal. Op één regionale
woningmarkt vormen gemeentegrenzen geen
belemmering meer in de keuze waar en in welk
soort woning inwoners van de WERV-gemeenten
willen wonen. (Foto: Gemeente Veenendaal)

Allereerst beschouwt het BO de samenwerking in WERV-verband te kort van duur om
te kunnen spreken van een zinvolle evaluatie. Daarnaast zijn eind 2004 aanvullende
afspraken gemaakt over de werkwijze van
het WERV-bestuur, die moeten leiden tot
meer slagvaardigheid en een breder actieveld in de samenwerking. Deze nieuwe
vorm moet enige tijd krijgen om zijn vruchten af te werpen en dat is een belangrijke
motivatie voor het verzoek tot uitstel.

Het Projectbureau
WERV
Het projectbureau is het ambtelijk coördinatiepunt van WERV en is gevestigd in het
gemeentehuis van Rhenen, Nieuwe
Veenendaalseweg 75, Postbus 201, 3910
AE Rhenen, telefoon:
(0317) 68 17 98 of 68 17 97.
Fax: 0317 617064, E-mail: werv@rhenen.nl
Projectbureaumanager Liesbeth de Jong en
administratief medewerkster Ingrid Wennink
zijn dagelijks bereikbaar (bij voorkeur 's ochtends bellen).
Meer informatie
WERV is geen interne aangelegenheid, maar
een zaak van de vier participerende
gemeenten. Er wordt nadrukkelijk contact
en samenwerking gezocht met andere
samenwerkingsverbanden en organisaties in
de regio. Wilt u actief meedenken en meepraten of informatie over bepaalde projecten, neem dan contact op met de ambtelijk
coördinator WERV van uw gemeente.
Gemeente Wageningen
Wilma Pol
(0317)
Gemeente Ede
Hennie Heesmans (0318)
Gemeente Rhenen
Karsten Riemens (0317)
Gemeente Veenendaal
Hans Snijder
(0318)
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