Convenant en
Projectagenda
Werv 2008

Voorwoord
Sinds de start van de Werv-samenwerking in 2002 brengen
wij jaarlijks ons programma uit in het bekende ‘Wervboekje’: de Projectagenda Werv. De Projectagenda is de
uitwerking van de beleidsagenda uit het Werv-convenant
voor het betreffende jaar. Het is een overzicht van projecten
en activiteiten waarin we gezamenlijk optrekken met het
daarbij behorende kostenplaatje.
Voor dit jaar, 2008, is daar iets bijzonders aan. De projectagenda is gebaseerd op een nieuw convenant dat de
samenwerking voor 2008 tot en met 2010 waarborgt.
“Kansrijk Carré” heet het convenant omdat wij kansen
zien in de samenwerking voor onze vier gemeenten. Op
16 mei 2008 is “Kansrijk Carré” ondertekend door de
vier gemeentebesturen, waarmee bevestigd is dat de vier
gemeenten hier de komende jaren de schouders onder
willen blijven zetten.
Voor het opstellen van ‘Kansrijk Carré’ hebben we in
2007 grondig gekeken naar onze drijfveren voor de
samenwerking. In deze projectagenda geven wij deze in
vogelvlucht voor u weer.
Daarna worden per samenwerkingsthema de ambities voor
de komende drie jaar gegeven waarbij ingezoomd wordt op
onze projecten en activiteiten in 2008.
Na lezing zult u kunnen vaststellen dat we trots mogen zijn
op de Werv !
Namens het Bestuurlijk Overleg Werv,
Geert van Rumund (voorzitter)
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Werv-convenant
2008 - 2010
’Kansrijk Carré’

Inleiding

Sinds 2002 werken de vier Werv-gemeenten Wageningen,
Ede, Rhenen en Veenendaal samen. Aanvankelijk op een
beperkt aantal zaken maar dit is in de loop der jaren
uitgebreid tot een groot programma. In 2002 was er sprake
van één gezamenlijk project; het gezamenlijk ontwikkelen
van een visie op de stedelijke ontwikkeling van de regio
met daaraan gekoppeld een beeld van de mobiliteit en
bereikbaarheid van en naar de Werv-regio. Intussen
wordt op meer dan vijf thema’s samengewerkt en loopt er
een twintigtal gezamenlijke projecten en activiteiten.
Het eerste Werv-convenant liep van 2002 tot 2006 en
is, met instemming van de gemeentebesturen, verlengd
tot 2008. In 2007 is samen met veel betrokkenen
gekeken naar de resultaten van de samenwerking tot
dan toe. De bevindingen zijn vervolgens voorgelegd
4
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aan de gemeentebesturen. Daarop kwam vanuit de vier
gemeenteraden het verzoek aan het Werv-bestuur om,
in lijn met de positieve resultaten, vervolg te geven aan de
samenwerking. Op 16 mei 2008 is het convenant Werv
2008–2010 ‘Kansrijk Carré’ ondertekend door de vier
gemeentebesturen.
Vergeleken met het eerste convenant is ‘Kansrijk Carré’ op
een aantal punten gewijzigd. Of beter: sterke punten uit
het verleden worden nog meer uitgebaat, zwakke punten
worden ondervangen met aanvullende acties. Daarmee
worden de kansen, die de vier gemeenten gezamenlijk
zien, in verdergaande samenwerking omgezet.
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Motivatie
De motivatie van de vier gemeenten om samen te werken
heeft drie belangrijke redenen:
• ligging rond en behoud van het landschappelijk
waardevolle Binnenveld;
• natuurlijke binding tussen de vier gemeenten;
• één gezicht tonen naar andere overheden om winst
te behalen voor de ruim 220.000 inwoners op alle
aspecten van wonen, werken en voorzieningen.
Werv ziet haar ambities onderstreept door ontwikkelingen
op rijksniveau. In de Nota Ruimte van het ministerie van
VROM en in Pieken in de Delta van het ministerie van
Economische Zaken wordt Werv aangemerkt als ‘regionaal stedelijk netwerk’ resp. ‘economisch kerngebied’.
Food Valley, waarin de Werv-gemeenten met de
universiteit van Wageningen als kern gelegen zijn, wordt
in het Coalitieakkoord van het kabinet Balkenende IV
genoemd, voor het versterken van het innovatieklimaat en
het benutten van economische kansen op (inter)nationaal
niveau.
6
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Convenant
Samenwerken op basis van een convenant kent voor- en
nadelen. Voor de gemeentebesturen wegen de voordelen
zwaarder dan de nadelen, daarom blijven zij vasthouden
aan samenwerking op basis van een convenant. In deze
structuur is draagvlak van de colleges en gemeenteraden
dé pijler waarop de samenwerking is gebaseerd. Bestuurlijk
draagvlak en democratische legitimatie hebben hun
fundament in solidariteit en loyaliteit. De samenwerking
wordt juist daarom breed gewaardeerd. Bovendien
behoudt elke gemeente rechtstreeks zeggenschap op de
samenwerking; gemeenteraden zijn alle vier bepalend in
de besluitvorming en de vier tezamen borgen op deze
manier de democratische legitimatie. Ook dat wordt breed
gewaardeerd en verdient voortzetting.

Complementariteit
De samenwerking boogt op complementariteit van de vier
deelnemende gemeenten die gezamenlijk een ‘complete
regio’ vormen. Hierbij is het speciﬁeke karakter van de vier
gemeenten samengevat:
•
•
•
•
4

Wageningen: Kennisstad (‘Life Sciences’ en ‘Food Valley’)
Ede: Bovenlokale voorzieningen
Rhenen: Recreatie en Toerisme
Veenendaal: Winkelhart met bovenregionale uitstraling
7

Bestuurlijke samenwerking
nieuwe stijl
Samenwerking op basis van een convenant betekent
samenwerken op vrijwillige basis en van onderaf
(niet opgelegd) georganiseerd. Vrijwilligheid van de
samenwerking betekent echter geen vrijblijvendheid in de
samenwerking. Om de solidariteit en de verwachtingen
ten opzichte van elkaar te benadrukken en toetsbaar te
maken, worden samenwerkingsvormen meer verplichtend
vastgelegd als ‘bestuurlijke samenwerking nieuwe stijl’ en
‘Werv-proof handelen’.
Samenwerking nieuwe stijl wordt met name gezocht in het
aangaan van contracten op het niveau van gezamenlijke
projecten. Werv-proof denken en handelen betekent dat
lokale beleidsontwikkelingen eerst worden beoordeeld
in relatie tot het Werv-belang. Vanaf nu wordt dit, in
tegenstelling tot voorheen, vooraf en systematisch in de
beleidsvorming meegenomen.

Betrokkenheid raden

Een breed gedragen democratische basis voor de Wervsamenwerking is essentieel voor het bereiken van de
beoogde resultaten. Het convenant stelt de gemeenteraden
in staat als democratisch gekozen orgaan beleidskaders
voor Werv-ontwikkelingen en Werv--projecten op
te stellen en rechtstreeks toe te zien op het gezamenlijk
8
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realiseren van de gestelde Werv-doelen.
Het Werv-bestuur voert plannen en projecten uit
passend binnen het Werv-beleidsplan 2008–
2010 dat integraal onderdeel
is van het convenant ‘Kansrijk
Carré’. Jaarplannen worden
eveneens vastgesteld door de
gemeenteraden en op het niveau
van de afzonderlijke projecten
worden de raden betrokken bij
besluitvorming in kaderstellende
fasen.
Daarnaast wordt de Werv-commissie, bestaande uit
leden van de vier gemeenteraden, nauw betrokken bij
het ontwikkelen van beleid. De Werv-commissie kan
hierdoor haar klankbordfunctie en ambassadeursrol voor
het bestuur van de Werv en met de gemeenteraden
optimaal benutten. Dit was de afgelopen jaren reeds het
geval, maar wordt in de toekomst versterkt door meer
nadruk te leggen op de rol van de commissie in de Wervprojecten.

Samenwerking buiten de regio

Werv-belangen houden niet op bij de grenzen van het
Werv-gebied. Er bestaan allerlei samenwerkingsrelaties
tussen de Werv-gemeenten met gemeenten daarbuiten.
In de praktijk betekent dit dat de extra deelnemende
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gemeente deelneemt aan wethoudersoverleg van de
Werv over projecten die deze gemeenten aangaan.
Werv erkent dat deze relaties en belangen meerwaarde
hebben voor het bereiken van de Werv-doelen. De Werv
wil deze ontwikkeling dan ook bestendigen.
Dit betekent dat tot 2011, de duur van ‘Kansrijk Carré’, geen
nieuwe gemeenten toetreden tot de Werv-samenwerking.
De ‘territoriale grondslag’ van de samenwerking blijft
zoals voorheen bepaald door de vier Werv-gemeenten.
Daarmee wordt prioriteit gegeven aan versterking en verdieping
van de bestaande samenwerking.
Dit betekent echter wél dat Werv strategische allianties
aangaat met andere dan Werv-gemeenten. Zij doet
dit vooral vanuit de inhoud van ontwikkelingen; voor
de Werv-overstijgende belangen worden met andere
gemeenten strategische allianties aangegaan binnen
het kader van de Werv-projectagenda. Voor deze
projecten kunnen met meerdere gemeenten contracten
(‘samenwerking nieuwe stijl’) worden aangegaan.
Voorwaarde voor het afsluiten van dergelijke contracten
is dat de afzonderlijke gemeentelijke- of Werv-belangen
hierdoor niet worden doorkruist.

10

7

Profilering en Lobby
Oordelend over de samenwerking tot nu toe heeft het
bestuur besloten de Werv-identiteit en het -proﬁel
duidelijker zichtbaar te maken en successen uit te dragen.
Werv wil de erkenning van derden als ‘economisch
kerngebied’, ‘regionaal stedelijk netwerk’, ‘innovatief
pilotproject landschapsontwikkeling’, ‘kern in Food Valley’,
uitbaten. Zij wil daarvoor op alle bestuurlijke niveaus
actieve steun krijgen voor de ontwikkeling en het behoud
van de leefbaarheid van het Werv-gebied voor haar ruim
220.000 inwoners.
In
de
lobby
naar
andere
overheden
en
met
betrekking
tot
fondsenwerving
schiet Werv nu nog
tekort. Zij wil voor haar
inwoners winst behalen
op
alle
aspecten
van wonen, werken
en
voorzieningen.
Daarom wil de WERV vanuit één
krachtige positie de gezamenlijke waarden, kwaliteiten
en doeleinden van het stedelijk netwerk bij andere
overheden onder de aandacht brengen. Samenwerking
met de provinciebesturen van Gelderland en Utrecht
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is hierin van groot belang. Beide provinciebesturen zijn
in deze de belangrijkste gesprekspartners voor Werv.
Er wordt de komende jaren meer nadruk gelegd op en
bindende afspraken gemaakt met de provinciebesturen.
Ondersteuning in het bereiken van de Werv-ambities is
daarbij het uitgangpunt. Er worden daartoe extra middelen
ingezet voor strategische communicatie en lobby.

Toekomst na 2010

Kernvraag tijdens de evaluatie was of de Werv in de
bestaande convenantstructuur een voldoende krachtige
speler naar andere overheden toe is. Daarnaast moet
geconstateerd worden dat er diverse bestuurlijke
ontwikkelingen in de regio aan de gang zijn die invloed
hebben op de wijze en manier van samenwerken. Regio
De Vallei, Zuidoost Utrecht en eventuele gemeentelijke
herindelingen, zijn zaken die invloed hebben op de
samenwerking. Het Werv-bestuur beoogt samen te
werken op een manier die past bij deze ontwikkelingen.
Binnen de komende convenantperiode zal daarom in
opdracht van het bestuur van de Werv een onafhankelijk
en toekomstgericht advies gevraagd worden over de
samenwerking op termijn; dat wil zeggen de samenwerking
na 2010. Daarbij worden de relatie tot WGR Regio De
Vallei, de relatie tot het Bestuurlijk Platform Zuidoost
Utrecht en overige relevante bestuurlijke ontwikkelingen
in de regio betrokken.
12
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Beleidsagenda Werv
2008-2010 en
Projectagenda
Werv 2008
In de beleidsagenda van het convenant Werv 2008 –
2010 ‘Kansrijk Carré’, zijn per thema van samenwerking
uitgangspunten en doelstellingen opgenomen. In de
Projectagenda Werv 2008 zijn deze ‘vertaald’ naar de
ambities voor de samenwerking voor het jaar 2008.

10
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Ruimtelijke
ontwikkeling
en Natuur &
Landschap
Kansrijk Carré 2008-2010:
Ruimtelijke ontwikkeling en
Natuur & Landschap
1

14

Het behouden van het Binnenveld als onmisbare
groene zone met belangrijke ecologische, recreatieve
en agrarische waarden tussen de stedelijke bebouwing
van de Werv-gemeenten, vormt één van de
hoekstenen van dit convenant. Uitbreiding van
bebouwing in dit gebied wordt in principe uitgesloten.
Aantasting van de landschappelijke en natuurlijke
kwaliteiten ervan wordt voorkomen en waar mogelijk
hersteld. Leidend is het in 2007 door de raden
vastgestelde landschapsontwikkelingsplan (LOP) voor
het Binnenveld.
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Duurzame ontwikkeling en zorgvuldig ruimtegebruik
van het Werv-gebied staan voorop.
Leidend is de in 2005 door de raden vastgestelde
Regionale Structuurvisie Werv 2015 - 2030.

3

Bij planvorming in het Werv-gebied wordt steeds
gewerkt vanuit onderlinge samenhang en complementariteit.

Projectagenda Werv 2008:
Ruimtelijke ontwikkeling en
Natuur & Landschap
Landschapsontwikkeling Binnenveld (LOP)
• In 2007 is door de vier gemeenteraden het
landschapsontwikkelingsplan Binnenveld vastgesteld.
Daarmee is het startsein gegeven voor de uitvoering
van tientallen maatregelen die nodig zijn voor de
uitvoering van dit integrale plan. In 2008 wordt
hieraan uitvoering gegeven. Dit wordt ingezet vanuit
de volgende concrete taken en activiteiten:
- Coördinatie uitvoering LOP
Het coördineren van de realisatie van het
landschapsontwikkelingsplan Binnenveld. Hierbij
hoort ook het ondersteunen, door coördinatie
en lobby, van de afzonderlijke gemeenten in het
verkrijgen van subsidies voor de maatregelen die
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worden uitgevoerd. Tevens maken gezamenlijke
promotie en communicatie over het Binnenveld
hiervan deel uit. Bij een aantal projecten wordt
betrokkenheid van de raden verwacht.
- Landschapsfonds Binnenveld
Het begeleiden van de Verkenning Landschapsfonds
Binnenveld vereist met name afstemming met de
portefeuillehouders Binnenveld. Eenmaal afgerond
is de verwachting dat een fonds – in welke vorm dan
ook – opgericht wordt.
- Beeldkwaliteitsplan Binnenveld
Het opstellen van een Beeldkwaliteitsplan voor het
Binnenveld. Het plan geeft eenduidige richtlijnen
voor het beeld in het gehele Binnenveld. Het
Beeldkwaliteitsplan zal door de vier raden worden
vastgesteld.
- Algemene coördinatie
Het afstemmen van LOP activiteiten met andere
organisaties die uitvoerend in het Binnenveld werken,
onder andere SVGV, Provincies, DLG en LNV.
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Milieu en Water
Kansrijk Carré 2008-2010:
Milieu en Water

14

4

Een schoon milieu is essentieel voor de gezondheid
en de veiligheid van de inwoners van de Werv en
van belang voor de kwaliteit van de natuur en de
leefomgeving. Dit betekent dat wij ons in onze plannen
en in het beheer laten leiden door een verantwoorde
en respectvolle visie op de kwaliteit van bodem, water,
lucht, geluid, ﬂora en fauna.

5

Duurzaamheid geldt als leidend beginsel en houdt
in dat zo zuinig mogelijk gebruik wordt gemaakt van
onze natuurlijke hulpbronnen. Hergebruik, minimale
emissies, herwinbare energie en zuinig ruimtegebruik
zijn algemeen aanvaarde basisprincipes.

6

In het waterbeleid zal speciﬁek aandacht worden
besteed aan de waterbergingsproblematiek en de
waterkwaliteit.
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De Werv-gemeenten geven het goede voorbeeld op
onder andere het gebied van duurzaam inkopen en het
vergunnen/handhaven van hun eigen gemeentelijke
voorzieningen en activiteiten.

8

Milieucommunicatie naar inwoners en bedrijfsleven
wordt geïntensiveerd.

Projectagenda Werv 2008:
Milieu en Water
• Verkenning milieuagenda
Milieu is een nieuw samenwerkingsthema voor de
Werv-gemeenten. Dit betekent voor 2008 dat
er een begin wordt gemaakt met het verkennen
van een samenwerkingsagenda. Daarbij vormen
bovengenoemde beleidskaders van ‘Kansrijk Carré’ de
leidraad voor deze agenda.

18

15

Economie, Recreatie
en Toerisme
Kansrijk Carré 2008-2010:
Economie
9

16

De Werv wil uitgroeien tot een economisch
kerngebied van formaat en wil in 2015 een veelzijdige,
kennisintensieve economische structuur hebben die
werk biedt aan zowel de eigen beroepsbevolking als
die in de omringende regio. Dit moet resulteren in een
toename van 14.000 arbeidsplaatsen en een sterk
accent op kwaliteit, maatschappelijk verantwoord
ondernemen
en
duurzaamheid. De
Werv weet zich
hierin
gesteund
door het rijksbeleid
in de Nota Ruimte
(2004), Pieken in
de Delta (2004)
en het Regeerakkoord (2007).

19

10 Leidend is het in 2006/2007 door de raden vastgestelde
Economisch Actieplan Werv ten aanzien van de
speerpunten Kenniseconomie/Food Valley, Recreatie
& Toerisme, Logistiek, Detailhandel en Arbeidsmarkt.

Kansrijk Carré 2008-2010:
Recreatie en Toerisme

11 Overeenkomstig het Economisch Actieplan Werv en
met in achtneming van het landschapsontwikkelingsplan Binnenveld en de Structuurvisie wordt het
toeristisch-recreatieve beleid van de vier gemeenten
gekenmerkt door:
• Versterking van de toeristisch-recreatieve marktpositie van het Werv-gebied, door:
- ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve
infrastructuur
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•
•
•
•

- het aanbrengen van samenhang in de regionale
toeristisch-recreatieve productproﬁlering van de
toeristisch-recreatieve kernkwaliteiten binnen het
Werv-gebied
- arrangementontwikkeling
Versterking van het toeristisch verblijfsklimaat;
Kwaliteitsverbetering en uitbreiding verblijfsrecreatieve aanbod;
Versterken mogelijkheden voor watergebonden
recreatie;
Ondersteunen van initiatieven op het gebied
van agrotoerisme.

Projectagenda Werv 2008:
Economie, Recreatie en Toerisme
Sinds 2006 wordt uitvoering gegeven aan de projecten
van het Economisch Actieplan ‘Een Wervend
Perspectief’. Elk jaar wordt een aantal nieuwe
projecten in uitvoering genomen. Sommige projecten
duren meer dan een jaar en zijn reeds eerder gestart.
Deze lopen in 2008 door. De economische projecten
worden afgestemd met de gemeente Barneveld,
binnen het portefeuillehoudersoverleg EZ.
Het gaat om de volgende activiteiten in de samenwerking op het gebied van economische ontwikkeling
en op het gebied van recreatie en toerisme.
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•

Promotie en
acquisitie
Werv
Het project
promotie en
acquisitie
Werv loopt
sinds 2007.
Het laatste
deel van dit plan zal worden opgeleverd, zijnde
het foldermateriaal ter promotie van de Werv +
Barneveld regio als interessante vestigingsregio. In het
kader van promotie en acquisitie werd ook voor 2008
een bureaukalender uitgegeven.

•

Recreatie en Toerisme in Werv
‘Ieder z’n identiteit, samen de promotie’
In 2008 wordt gewerkt aan een visie en plan op het
gebied van Recreatie en Toerisme in de Werv-regio.
Het resultaat is een toeristische herkenbaarheid van
de regio met de ambitie
meer toeristen in de
regio te ontvangen.
Hierdoor krijgt de
verblijfsrecreatiesector een nieuwe
economische impuls.
19

Voor wat betreft de uitvoering van de promotie is een rol
weggelegd voor bureaus voor toerisme en ondernemers.
Met deze partijen worden afspraken gemaakt die waar
mogelijk worden vastgelegd in prestatieafspraken/
raamcontracten. Van de gemeenteraden wordt een actieve
bijdrage verwacht binnen de geplande werksessies.
•

20

Stimulering creatieve economie
Het
doel
van
de
stimulering
van
de
creatieve economie in
Werv is het creëren
van een dynamisch en
aantrekkelijk klimaat voor
de
ontwikkeling
van
creatieve bedrijvigheid en
de wisselwerking met de rest
van het bedrijfsleven, gericht
op innovatiebevordering. Bij creatieve bedrijvigheid
wordt bijvoorbeeld gedacht aan vormgeving en
ontwerp, marketing en architectuur, maar ook aan
vernieuwend proces- en organisatieadvies. Het
resultaat van de inzet van de Werv-gemeenten is een
toename van de directe en indirecte werkgelegenheid
en toegevoegde waarde uit creatieve activiteiten.
Door middel van werksessies zal van de raden gevraagd
worden kaders te stellen voor dit project.
23
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Regionaal detailhandelsbeleid
Doel van dit project is de ontwikkeling van een
gezamenlijk PDV/GDV-beleid*, met onderscheid
naar lokaal verzorgend, regionaal verzorgend en
bovenregionaal/specialistisch.
Het resultaat van
dit beleid is een
betere afstemming,
werkgelegenheid en
het genereren van
regionaal inkomen.
In 2008 zal een plan
van aanpak worden
gemaakt, waarvan in
2009 de uitvoering zal worden opgepakt.
Door middel van werksessies zal van de raden gevraagd
worden kaders te stellen voor dit project.

* Perifere en Grootschalige Detailhandelsvestiging
24
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Wonen
Kansrijk Carré 2008-2010:
Wonen
12 Overeenkomstig de op 1 juli 2007 van kracht
geworden Regionale Huisvestingsverordening Werv
en woningtoewijzingsregeling treden de Wervgemeenten als één woningmarktgebied naar buiten,
waarbij lokaal maatwerk mogelijk blijft.
13 Bij de twee provinciebesturen wordt erop aangedrongen om in overleg met de Werv tot één regionale
taakstelling en één regionaal woningbouwprogramma
te komen. Hierbij dient de mogelijkheid van maatwerk
voor de afzonderlijke kernen opengehouden te worden.
14 Na vaststelling van
de Regionale Woonvisie
(afronding in 2007/2008)
wordt in de convenantperiode 2008-2010 een
gezamenlijk Volkshuisvestingsplan opgesteld
voor de Werv-regio.
22
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Projectagenda Werv 2008:
Wonen
De samenwerkingsagenda voor 2008 is goeddeels een
voortzetting van de projecten die voorgaande jaren zijn
ingezet.
•
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Woonvisie Werv
Nadat de open woningmarkt in de regio van start is
gegaan (juli 2007) is gestart met het opstellen van
een visie op wonen voor
de gehele Werv-regio. Dit
doen de Werv-gemeenten
in zeer nauwe samenwerking met de betrokken
partners op het gebied van
wonen: in de eerste plaats
met de woningcorporaties,
maar ook met bewonersorganisaties,
zorginstellingen en de vastgoedsector. Ook de vier
gemeenteraden zijn nauw bij het opstellen van deze
visie betrokken.
In het eerste kwartaal van 2008 zal de Woonvisie
Werv in conceptvorm gereed zijn. Uitgangspunt bij het
opstellen van de visie is betrokkenheid van de raden en
alle belanghebbenden, gedurende het gehele traject.

23

Daartoe worden gerichte activiteiten georganiseerd
teneinde te kunnen reageren op de visie. In het najaar
van 2008 zal de Woonvisie Werv in de gemeenteraden
ter besluitvorming worden neergelegd.
•

24

Uitvoering projecten uit Woonvisie Werv
Eind 2008 – als de Woonvisie is vastgesteld - kan een
start gemaakt worden
met de uitvoering van
projecten zoals die uit
de Woonvisie Werv
voortkomen.
Deze worden uitgevoerd
in samenwerking met
betrokken partijen, zoals
de woningcorporaties.
Iedere gemeente neemt
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een
project op zich. Het is nog niet bekend welke projecten
uit de woonvisie zullen voortkomen, de raden hebben
inmiddels wel een aantal richtingen aangegeven.

27
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•

Woonruimteverdeling
Per 1 juli 2007 handelt de onafhankelijke
Urgentiecommissie Werv de urgentieaanvragen voor
huisvesting af. Hierdoor wordt er binnen de Werv op
heldere en eenduidige wijze met huisvestingsurgenties
omgegaan.
Klachten worden op eenzelfde wijze door de
Klachtencommissie Werv behandeld. Beide
commissies worden in 2008 voortgezet.

•

Werv Vastgoedmonitor
In 2007 is de eerste Werv Vastgoedmonitor
verschenen. Deze Vastgoedmonitor is geheel door
inzet van marktpartijen tot stand gekomen. De Wervgemeenten hebben hieraan meegewerkt door het
leveren van uitgebreide informatie. Het initiatief van
de Stichting Vastgoedmonitor Werv wordt uiteraard
door de Werv toegejuicht en ondersteuning zal van
kracht blijven.
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Mobiliteit en
Bereikbaarheid
Kansrijk Carré 2008-2010:
Mobiliteit en Bereikbaarheid
15 Onder verwijzing naar de Regionale Structuurvisie
Werv en het Economisch Actieplan Werv wordt
gestreefd naar optimale bereikbaarheid van dit regionale stedelijke netwerk, alsmede de in de regio gelegen
vitale functies c.q. regionale voorzieningen, zowel met
openbaar vervoer als over de weg. Naast een goede
externe ontsluiting van de regio worden goede interne
verbindingen als essentiële bestaansvoorwaarden
beschouwd voor het functioneren van het regionaal
stedelijke netwerk.
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16 De Werv-regio streeft naar optimaal openbaar
vervoer, zowel in het regiogebied als in groter
verband. In samenwerking met relevante vervoerders
en -belangenorganisaties wordt daarom gezocht
naar mogelijkheden om rond het Binnenveld een
netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)
te ontwikkelen en te verbeteren. Hierbij worden
logische aanknopingspunten met bestaande lijnen
en de openbaar vervoer infrastructuur in de kernen,
nagestreefd.
17 Ingeval van nieuwe OV-verbindingen tussen de kernen
van de Werv-regio kunnen redenen ontstaan voor
zowel stedelijke verdichting als nieuwe ontwikkelingen;
hierbij mag geen strijdigheid optreden met de gewenste
openheid tussen de kernen.
18 Het gebruik van de ﬁets in de Werv-regio wordt
bevorderd. Dit moet leiden tot een hoogwaardig en
waar mogelijk ﬁjnmazig netwerk van ﬁetspaden in en
tussen de kernen. Planontwikkelingen vinden mede
plaats binnen het kader van de Regionale Structuurvisie, het landschapsontwikkelingsplan Binnenveld
en het Economisch Actieplan (met betrekking tot
Recreatie & Toerisme).
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Projectagenda Werv 2008:
Mobiliteit en Bereikbaarheid
Projecten op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid
van de Werv-regio komen voort uit de Structuurvisie
Werv 2015-2030 en het Speerpuntenprogramma
Mobiliteit en Bereikbaarheid dat een direct uitvloeisel van
de Structuurvisie is. Een groot deel van de projecten is
ingezet in 2003. Een aantal verkeert dan ook inmiddels
in een tweede of derde fase. Voor 2008 betekent dit
activiteiten op de volgende gebieden:
•
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Zuidelijke ontsluiting
In december 2007 zijn de kosten en effecten van de
zuidelijke ontsluiting van de WERV-regio in het ‘Tidalﬂow’ onderzoek gedetailleerder in beeld gebracht.
Op basis van deze resultaten vindt in 2008 nadere
besluitvorming plaats over de te nemen stappen.
Voor 2008 is een onderzoeksbudget nodig voor het
aandeel van Werv-gemeenten in het onderzoek.

31

32

•

Hoogwaardig openbaar vervoer Ede-Wageningen
De verbinding Ede – Wageningen is onderdeel van
het bekende ‘Rondje Werv’; een project dat sinds
2003 de aandacht van het Werv-bestuur heeft. De
Valleibus is in 2007 in gebruik genomen. In 2008 wordt
de Valleilijn op het traject
Ede - Wageningen verder
geoptimaliseerd
onder
andere om de punctualiteit te verbeteren. Er
wordt daarvoor gewerkt
aan dynamische reisinformatie.

•

Verbinding Ede-Veenendaal
Het openbaar vervoer deel van de verbinding tussen
Ede en Veenendaal maakt eveneens deel uit van het
‘Rondje Werv’. De gemeenten Ede en Veenendaal
en vervoerder Veolia zullen gezamenlijk de lijnvoering
van lijn 85 nader vastleggen en zorgen voor de juiste
inbedding in (provinciaal) beleid.
Voor het auto-deel van deze verbinding zijn besluiten
inmiddels genomen en worden uitgevoerd in 2008.
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•

Fietsroute Binnenveld
Op dit moment vindt
binnen Regio De
Vallei en de provincie
Gelderland een
praktische herijking
van het ﬁetsbeleid
en het regionale
ﬁetsnetwerk
plaats. In dit
kader is voor het
Binnenveld een structuur vastgesteld, waarvoor eind
2007 een wensbeeld is ontwikkeld. Over dit wensbeeld
en de fasering om tot realisatie te komen, volgt in
2008 afstemming met betrokkenen.

•

Openbaar vervoer Werv-KAN
Om tegemoet te komen aan de ambities die het
Rijk van de Werv-regio verwacht is een goede
openbaar vervoer verbinding tussen de Wervregio en de Stadsregio Arnhem-Nijmegen van groot
belang. In 2007 is gestart met het formuleren van
een onderzoeksopdracht. Hiervoor wordt met de
provincies Utrecht, Gelderland en de Stadsregio’s
Arnhem - Nijmegen (KAN) en Utrecht samengewerkt. In
2008 worden de resultaten bekend en worden concrete
plannen gemaakt.
33
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•

Busfolder Werv
Dit initiatief van 2007 wordt opnieuw geagendeerd in
2008. Doel is een heldere informatie over openbaar
vervoer verbindingen in de regio.

•

Algemene belangenbehartiging
Ook in 2008 zal algemene belangenbehartiging van
de mobiliteit en bereikbaarheid in en van/naar de
Werv-regio punt van aandacht zijn. Het gaat hierbij
onder andere om verbeteringsplannen rond de
autowegen
A12, A50 en A15
en de gevolgen
daarvan voor het
onderliggende
wegennet.
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Maatschappelijke
voorzieningen
Kansrijk Carré 2008-2010:
Maatschappelijke voorzieningen
19 De Werv-gemeenten streven naar behoud en , waar
mogelijk, verbetering van de kwaliteit van (regionale)
zorg- en gezondheidsvoorzieningen. De bereikbaarheid
van en naar het ziekenhuis in Ede en de bijbehorende
medische voorzieningen is daarvoor essentieel. De
samenwer kende
gemeenten zullen
er nauwlettend
op toe zien dat de
bereikbaarheid van
deze vitale functies
in voldoende mate
gegarandeerd
blijft.
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20 De regio kent een breed aanbod op het gebied van
onderwijs, dat naast het basisaanbod ook uit relatief
veel bijzondere onderwijsvormen is samengesteld,
waaronder het nodige beroepsonderwijs en waarbij
Wageningen met zijn ‘Wageningen Universiteit en
Research Centrum’ de kroon op dit aanbod vormt. De
regio streeft naar handhaving en waar nodig uitbouwen
van een compleet
en
samenhangend
pakket aan onderwijsvoorzieningen,
dat aansluit op
de arbeidsmarktbehoefte in het
kader van het
Economisch
Actieplan Werv.
21 De Werv-gemeenten hebben ieder op het gebied
van zorg, welzijnswerk en sociale zaken een eigen
maatschappelijke infrastructuur, manier van werken
en bekostigingsmethode ontwikkeld. Door uitwisseling
van ‘best-practices’, gezamenlijke aanbesteding/
inkoop en experimenten wordt gestreefd naar een
eensgezinde beleidsaanpak van maatschappelijke
vraagstukken.
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22 De Werv-regio wil zich ook in cultureel en sportief
opzicht proﬁleren door middel van:
• samenwerking en taakverdeling gericht op versterking en diversiﬁcatie van de culturele en sportieve
infrastructuur in de Werv-regio;
• periodiek een spraakmakend (meerdaags) cultureel
en/of sportief evenement te koppelen aan de
Werv-regio en het particulier initiatief daartoe
te stimuleren.

Projectagenda Werv 2008:
Maatschappelijke voorzieningen

Gedurende het eerste convenant Werv is er relatief minder
aandacht geweest voor samenwerking op het gebied van
sociale zaken en maatschappelijke voorzieningen.
In ‘Kansrijk Carré’ is er een duidelijke agenda op het
gebied van maatschappelijke voorzieningen. In 2008
wordt in die context op de volgende punten gewerkt aan
de samenwerking:
•
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Generaal Pardon
De huisvesting van de statushouders is een
basisvoorwaarde om te kunnen inburgeren. Daarom
wordt binnen de kaders van de afzonderlijke
gemeentelijke taakstellingen gekeken naar de
mogelijkheden om statushouders in één van de andere
37

gemeenten te
plaatsen, als de
eigen gemeente
niet meteen
geschikte
woonruimte
kan bieden.
Daarnaast worden in Wervverband afspraken gemaakt over de begeleiding,
inburgering en toeleiding naar de arbeidsmarkt.
•
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Dress for Success
‘De eerste indruk is de beste’ is bij sollicitaties bepalend
voor de vraag of een werkzoekende kans maakt op
de nieuwe baan. Behalve een sollicitatietraining is
representatieve kleding een belangrijk onderdeel; een
eerste indruk kun je immers nooit meer overdoen. Dress
for Success biedt mannen en vrouwen die vanuit een
uitkeringsinstantie
actief
solliciteren,
de
mogelijkheid
om zich gepast te
kleden voor het
sollicitatiegesprek.
In Wageningen is
daartoe een winkelproject gestart.
35

De kleding is afkomstig van werkende mannen of
vrouwen die een aantal van hun outﬁts doneerden. In
Werv-verband zal worden onderzocht of dit project
kan worden uitgebreid.
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•

Leren van elkaar
Afgesproken is dat de thema’s op het gebied van
Sociale Zaken vooralsnog zullen zijn: gezamenlijke
inkoop en organisatie van training en opleiding en
gezamenlijke voorbereiding van nieuwe wetgeving.
Onderwerpen die in dat verband in 2008 aandacht
zullen krijgen, zijn: Work-First, inburgering,
modernisering sociale werkvoorziening en WMO. Uit
oogpunt van wederzijdse expertiseontwikkeling en
shared-ofﬁces gedachte, zal de 2+2 samenwerking op
de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand een vast
agendapunt vormen.

•

Ad-hoc projecten
De hierboven genoemde activiteiten kunnen binnen
de huidige beschikbare bedrijfsvoeringkaders plaatsvinden.
Op maatschappelijk terrein kunnen zich echter
onverwachte ontwikkelingen voordoen (zie Generaal
Pardon), die het wenselijk maken in Werv-verband
hierop direct in te springen.
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Daarom wordt voor dit doel een budget opgenomen
en moet rekening worden gehouden met extra in te
zetten ambtelijke projectcapaciteit.
De ervaring leert dat het in de samenwerking Werv op dit
gebied veelal om uitvoering van wetgeving gaat. Inbreng
van raden op het gebied van samenwerking Sociale
Zaken Werv op bovengenoemde onderwerpen is naar
verwachting beperkt.
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Communicatie
en Lobby
Kansrijk Carré 2008-2010:
Communicatie en Lobby

23 De Werv wil haar doelstellingen benadrukken en
zich proﬁleren door actieve lobby en door het breed
uitdragen van haar werkzaamheden en resultaten.

Projectagenda Werv 2008:
Communicatie en Lobby
Vergeleken met voorgaande jaren is er in 2008 meer
aandacht voor algemene lobby in het kader van
positionering en proﬁlering Werv.
Activiteiten van 2008 zijn:
•
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Communicatieactiviteiten Werv
In 2008 zal worden voortgegaan op de gebruikelijk
communicatieactiviteiten:
twee
nieuwsbrieven,
de Projectagenda, de Werv-regiodag (dit jaar
georganiseerd door de gemeente Rhenen) en
ondersteuning van communicatie van afzonderlijke
projecten.
41
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•

Communicatieactiviteiten projecten Werv
Communicatie gekoppeld aan de projecten uit de
samenwerkingsagenda krijgt in 2008 meer aandacht.

•

Lobby
In 2008 wordt sterker dan voorgaande jaren ingezet
op lobbyactiviteiten. Proﬁlering en positionering en
versterking van samenwerking met andere overheden
staan hierin centraal:
- Proﬁlering en positionering
Voortzetting en versterking van activiteiten op het
gebied van proﬁlering en positionering Werv.
Dit is in lijn met het vervolgconvenant. Hiertoe zal
naast eigen lobby en communicatieactiviteiten
ook sterk gelet worden op communicatie en
lobbyactiviteiten binnen de projecten.
39

- Samenwerking
Samenwerking met de provincie Utrecht via de
Samenwerkingsagenda en met de provincie
Gelderland via het Regioprogramma De Vallei
zal niet alleen voortgezet, maar ook uitgebouwd
(c.q. meer structureel) worden.
- Toekomst Werv-samenwerking
In de eerste maanden zal (aansluitend op het
proces van 2007) de besluitvorming rond de
toekomst van de samenwerking afgerond worden
door besluitvorming in de vier raden. In 2008 zal
een extern onderzoek worden uitgevoerd ten behoeve van de samenwerking en samenwerkingsvorm ná 2010.
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Personele
samenwerking
Kansrijk Carré 2008-2010:
Personele samenwerking
24 Naast reguliere ‘Personele samenwerking nieuwe
stijl’ bij projecten wordt gestreefd naar uitwisseling
van kennis en deskundigheid op het gebied van
onder andere inkoop en het inhuren van speciﬁeke
expertise.
25 Voor de kwaliteitsontwikkeling van de directe
dienstverlening aan de inwoners wordt experimenteel
gestart met vormen van ‘shared services’.

Projectagenda Werv 2008:
Personele samenwerking
•
•
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Samenwerking nieuwe stijl wordt geïntegreerd in
bestaande werkstructuren.
Een werkgroep onderzoekt mogelijkheden voor
uitbreiding van ‘shared services’. Waar haalbaarheid
kansrijk is, zal gezamenlijk opgetrokken worden.
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Begroting
Projectagenda 2008
Elke gemeente draagt per jaar 50 eurocent per inwoner
bij aan de uitvoering van de Werv-projecten. Daarnaast
zoekt Werv naar medeﬁnanciering voor haar projecten.
Met het totale programma van 2008 is 237.789 euro
gemoeid. Dit wordt geﬁnancierd uit de bijdrage die elke
gemeente levert (in 2008 is dat 112.249 euro) en het saldo
van voorgaand jaar (dit is 125.539 euro).
Voor 2008 ziet het budget per thema er als volgt uit:
Ruimtelijke Ontwikkeling,
Natuur en Landschap
Milieu en Water

PM

Economie, Recreatie en Toerisme

67.000

Wonen

24.576

Mobiliteit en Bereikbaarheid

57.629

Maatschappelijke voorzieningen
Communicatie en Lobby
Overige projecten
Totaal projecten WERV 2008
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52.000

8.584
20.000
8.000
237.789
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Projectbureau
Het Projectbureau Werv is het secretariaat van het
bestuurlijk overleg Werv en coördineert de uitvoering
van projecten.
Het projectbureau wordt bemenst door
Liesbeth de Jong, projectbureaumanager
Tel.: 0317 68 17 98 E-mail: liesbeth.de.jong@werv.nl en
Christel van Dijk, managementassistente
Tel.: 0317 68 17 97 E-mail: christel.van.dijk@werv.nl
Bij voorkeur bellen tijdens werkdagen tussen 9 en 12 uur.
Het projectbureau is gevestigd in het gemeentehuis van
Rhenen en is bereikbaar via info@werv.nl
Elke gemeente heeft een ambtelijk coördinator Werv
die voor de afstemming binnen de eigen gemeente
zorg draagt:
Wageningen: Wilma Pol
Tel.: 0317 49 27 35 E-mail: wilma.pol@wageningen.nl
Ede: Angelique Gerritsen
Tel.: 0318 68 04 78 E-mail: angelique.gerritsen@ede.nl
Rhenen: Bart Brandenburg
Tel.: 0317 68 16 68 E-mail: bart.brandenburg@rhenen.nl
Veenendaal: Hans Snijder
Tel.: 0318 53 85 41 E-mail: hans.snijder@veenendaal.nl
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Projectbureau Werv
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