Projectagenda
Werv 2009

Voorwoord

Alweer zeven jaar geleden, in 2002, zijn we met de
gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal
intensief gaan samenwerken in de WERV. Voor u ligt de
Projectagenda waarin we laten zie wat er in 2009 allemaal
in WERV-verband op stapel staat.
In 2008 is het convenant op basis waarvan we samenwerken
vernieuwd. Onder de naam ‘Kansrijk Carré’ hebben de vier
gemeenten bevestigd dat we nog tenminste tot en met
2010 op deze manier met elkaar verder willen; er is al zoveel
bereikt, dat smaakt naar meer!
De Projectagenda 2009 is het tweede jaarplan op basis
van ‘Kansrijk Carré’. Het is het overzicht van projecten
en activiteiten waarin we in 2009 gezamenlijk optrekken.
Het daarbij behorende kostenplaatje is ook opgenomen.
Het bestuur van de samenwerking heeft dit voorgesteld
aan de gemeenteraden in het najaar van 2008. Inmiddels
hebben alle vier de gemeenteraden de Projectagenda 2009
goedgekeurd.
Voor 2009 pakken we met veel enthousiasme weer meer
gezamenlijk op. Ik verwacht dat u na het lezen van de
projectagenda tot dezelfde conclusie komt.
Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen, neem
gerust contact op met het Projectbureau van de WERV. De
contactgegevens vindt u achterin dit boekje.
Namens het Bestuurlijk Overleg WERV
Geert van Rumund (voorzitter)
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‘Kansrijk Carré’
Werv Convenant
2008-2010
Inleiding

Sinds 2002 werken de vier WERV-gemeenten Wageningen,
Ede, Rhenen en Veenendaal samen. Aanvankelijk op een
beperkt aantal zaken maar in de loop der jaren uitgebreid
tot een uitgebreid 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 naar en van en in de WERV-regio. Anno
2009 wordt er op zes thema’s samengewerkt en lopen er
meer dan twintig gezamenlijke projecten en activiteiten.
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Het eerste WERV-convenant liep van 2002 tot 2006 en is
– met instemming van de gemeentebesturen – verlengd
tot 2008. In 2007 is teruggekeken naar de resultaten tot
dan toe. Daarop is besloten om – gezien het positieve
resultaat van de samenwerking – door te gaan. In 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 positieve resultaten omgezet.
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Complementariteit

Basisgedachte achter de samenwerking is het elkaar
aanvullen - complementair zijn - om zo een complete regio
vormen. Daarin is het specifieke van elke gemeente een
pijler:
• Wageningen: Kennisstad (‘Life Sciences’ en ‘FoodValley’)
• Ede: Bovenlokale voorzieningen
• Rhenen: Recreatie en Toerisme
• Veenendaal: Winkelhart met bovenregionale uitstraling

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.
Kortom: Samen Sterk.
De ambities van WERV passen in de ontwikkelingen op
rijksniveau. In de Nota Ruimte van het ministerie van
VROM en in Pieken in de Delta van het ministerie van
Economische Zaken is WERV een regionaal stedelijk
6
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netwerk en een economisch kerngebied. FoodValley
– waarin WERV en de universiteit van Wageningen een
spil in zijn – wordt in het Coalitieakkoord van het kabinet
Balkenende IV genoemd. FoodValley is een manier
waardoor door economische vernieuwing (inter) nationale
economische kansen worden gegrepen.

Karakteristiek voor de samenwerking
2008-2010

Balans tussen verplichting en vrijblijvend
Meer dan voorheen wordt gelet op een evenwicht
tussen vrijheid en verplichting van de afspraken. Daarbij
wordt meer dan voorheen gekeken of afspraken over
projecten in contracten kunnen worden vastgelegd. En bij
ontwikkelingen binnen de gemeente wordt steeds vaker
gekeken of dit strijdig kan zijn met bovengemeentelijke
(WERV-)belangen.
Betrokkenheid bewoners en raden
De betrokkenheid van de bewoners van de WERVgemeenten wordt versterkt. Dit verloopt via de
volksvertegenwoordigers:
de
gemeenteraden.
De
jaarplannen en steeds vaker ook afzonderlijke projecten
en activiteiten worden van meet af aan besproken met
de raden zodat de plannen en ideeën getoetst kunnen
4
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worden aan de belangen van de Werv-inwoners. De
Werv-samenwerking werkt altijd parallel met vier
gemeenteraden waarmee de samenwerking past in ons
democratisch bestel.
Daarin speelt de raadscommissie Werv – bestaande uit
vertegenwoordigers van de vier gemeenteraden – een
steeds grotere rol. De Werv-commissie is daarmee
een klankbord voor het bestuur van Werv en is een
ambassadeur voor de samenwerking.
Samenwerking buiten de regio
Werv-belangen houden niet op bij de grenzen van
het Werv-gebied. Er bestaan sinds jaar en dag allerlei
samenwerkingsrelaties tussen de Werv-gemeenten met
gemeenten daarbuiten. Gewoon omdat het – op basis van
de inhoud van projecten – nodig is om breder samen te
werken. In de praktijk betekent dit dat de extra gemeente
deelneemt aan wethoudersoverleggen van de Werv over
projecten die alle gemeenten aangaan. Daar worden ook
bindende afspraken gemaakt met die extra gemeenten.
Om dit goed te laten verlopen staat een afspraak voorop:
afspraken mogen nooit de belangen van de afzonderlijke
WERV-gemeenten doorkruisen.
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Positie en Lobby
Werv wil haar identiteit en profiel duidelijker zichtbaar
maken. De successen die behaald zijn vormen daarvoor
een basis. Werv wil erkenning van derden als ‘economisch
kerngebied’ (EZ), als ‘regionaal stedelijk netwerk’ (VROM),
als ‘innovatief pilotproject investeren in landschap’ (LNV),
kern in Food Valley, uitbaten. Werv werkt aan het
verkrijgen van actieve steun op alle bestuurlijke niveaus
voor de ontwikkeling en het behoud van de leefbaarheid
van het WERV gebied aan haar bijna 225.000 inwoners.
Samenwerking met de provinciebesturen van Gelderland en
Utrecht en ook met het Rijk is hierin anno 2009 belangrijk.
Toekomst na 2010
De vaststelling door de raden van het Vervolgconvenant
2008-2010 heeft een belangrijke vraag opgeroepen:
wat na 2010? Gaan we dan door? Moet het anders?
Zijn de ontwikkelingen om ons heen zodanig dat we het
beter is anders in te steken? Meer gemeenten? Andere
gemeenten? Andere soort afspraken? Globaler? Ruimer
en breder? Of concreter en meer detail?
In 2008 is daarom in opdracht van het Werv-bestuur
van de Werv een advies gevraagd over de toekomst
van de Werv samenwerking na 2011. Het onderzoek is
eind 2008 nagenoeg afgerond. In het voorjaar van 2009
worden de stappen gezet die leiden tot duidelijkheid over
de toekomst van Werv.
6
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Verantwoording

De Projectagenda Werv 2009 is door de vier colleges
en de vier raden goedgekeurd op voorstel van het BO
Werv. Het Bestuurlijk Overleg WERV is samengesteld
uit een Werv-wethouder uit elk van de vier colleges van
Burgemeester en Wethouders. Het bestuur heeft een
voorzitter die aangewezen is door de vier burgemeesters.
Momenteel is dat de burgemeester van Wageningen Geert
van Rumund. Elk lid heeft een of twee beleidsverleden
waarvoor hij/zij (op WERV-schaal) verantwoordelijk is.
De Projectagenda Werv 2009 is door de vier
gemeenteraden vastgesteld. De raden geven daarmee
aan het eens te zijn met de plannen voor 2009. Het gaat
daarbij om het jaarprogramma in het geheel.
Wanneer er vragen aan de orde zijn die de kaders en of
randvoorwaarden van een project betreffen, dan wordt
dit apart aan de raden voorgelegd. Dit is regelmatig het
geval. Deze werkwijze past daarmee in de democratische
principes van gemeentelijke bestuur.
Een ‘ambassadeur’ voor de samenwerking is de Werv
commissie. De Werv-commissie bestaat uit twee
raadsleden per gemeente. Zij fungeren als ambassadeur
voor de samenwerking naar de eigen gemeenteraad
en naar buiten toe. Ook voorzien zij het bestuur met
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informatie en standpunten van de (eigen) raad aan het
Werv-bestuur.
Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit:
Geert van Rumund, voorzitter
Mariëtte Kroes, Mobiliteit en Bereikbaarheid
Roel Kremers, Economie en Sociale Zaken
Ad van Hees, Volkshuisvesting en Milieu
Cees Sanders, Ruimtelijke Ordening
De Werv-commissie bestaat uit de volgende raadsleden:
Hans Teunisse (voorzitter) en Lex Hoefsloot, Wageningen
Jaap Boot en Teunis van Roekel, Ede
Simone Veldboer en Karel van Vlastuin, Rhenen
Marieke Overduin (vice-voorzitter) en Dirk Koudijs,
Veenendaal
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Beleidsagenda WERV
2008-2010
Projectagenda
WERV 2009
In de beleidsagenda van het Convenant Werv 20082010 ‘Kansrijk Carré’, zijn per beleidsveld uitgangspunten
en doelstellingen voor de duur van het convenant
opgenomen. In de Projectagenda Werv 2009 zijn deze
vertaald naar de ambities voor de samenwerking voor het
jaar 2009.
In dit hoofdstuk zijn per thema eerst de uitgangspunten
van het convenant 2008-2010 opgenomen. Daarna komt
de uitwerking voor 2009 aan bod.
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Ruimtelijke
ontwikkeling
en Natuur &
landschap
Kansrijk Carré 2008-2010:
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Natuur & Landschap

1 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
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 2009:
Ruimtelijke Ontwikkeling en
Natuur & Landschap

Nieuw zijn de uitvoeringsmaatregelen van het
Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Binnenveld. Het LOP
is begin 2008 door de vier gemeenteraden vastgesteld en
is daarmee leidend voor de ontwikkelingen in het groene
hart tussen de vier bewoonde delen. Daarbij is in 2008
door de minister van LNV, het Binnenveld uitgeroepen
tot voorbeeldgebied in het programma ‘Investeren in
Natuur’.
•

14

Binnenveldfonds
Er komt een landschapsfonds voor de financiering van
duurzame ontwikkeling en beheer van het Binnenveld:
het Binnenveldfonds. Vanuit het rijk, Ministerie
van LNV, en beide provincies wordt dit project
11

ondersteund. Werv voorziet hierin met name bij het
op gang brengen en coördineren van het proces om te
komen tot een Binnenveldfonds.
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•

Uitzichtgarantie en sponsorbijdragen
In 2009 wordt ook de haalbaarheid van een
‘Uitzichtgarantie’ verkend. Dit gaat over de
haalbaarheid om via een uitzichtgarantie
een
sponsorbijdrage aan het Binnenveldfonds te leveren.
Het idee is vernieuwend in zijn soort.
Er zijn behalve de uitzichtgarantie nog andere
ideeën die worden uitgewerkt voor het verkrijgen
van sponsorbijdragen van derden: de adoptie van
landschapselementen door marktpartijen of de
oprichting van een ‘Vrienden van het Binnenveld’ zijn
voorbeelden.
Een derde lijn die hierin uitgewerkt wordt is de
mogelijkheden de biomassa van het Binnenveld beter
te benutten.

•

Beeldkwaliteitsplan
In 2009 wordt verder gewerkt aan één gezamenlijk
Beeldkwaliteitsplan voor het Binnenveld. De basis
hiervoor is in 2008 gelegd door bestaande visies en
plannen te inventariseren. Daarop wordt afgestemd,
voortgebouwd en aangevuld.
15
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•

Weidevogelbeheer
Het weidevogelonderzoek studeert op mogelijkheden
voor verbetering van het beheer van het Binnenveld
ten gunste van weidevogels die ook voor agrariërs en
gebruikers van het Binnenveld haalbaar zijn. In 2009
wordt dit onderzoek afgerond.

•

Coördinatie
Het Binnenveld heeft veel functies en kent daarom veel
belanghebbenden. Daarbij is samenwerken met alle
betrokkenen en met grote organisaties en instellingen
zoals LNV, LEI en WUR nodig. Werv zet daarom met
name ambtelijke capaciteit in om ‘alles en iedereen’ te
coördineren.
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Milieu en Water

Kansrijk Carré 2008-2010:
Milieu en Water

14
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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.
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In het waterbeleid zal specifiek aandacht worden
besteed aan de problematiek van waterberging en de
waterkwaliteit.

7

De Werv-gemeenten geven het goede voorbeeld op
o.a. 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 2009:
Milieu

Een nieuw thema in de Werv samenwerking is milieu en
water. In 2008 is besloten te concentreren op milieu; water
is in goede handen bij andere gremia. Klimaat, Biomassa
en Burger in Beeld zijn de drie milieudomeinen waarbinnen
de samenwerking in 2009 geschiedt.
•
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Klimaatbeleid
De stand van zaken op het gebied van klimaatbeleid is
per gemeente verschillend. In 2009 zal daarom eerst
bij elkaar gekeken en geleerd worden. Daaruit wordt
duidelijk of en welke concrete gezamenlijke acties op
het gebied van klimaatbeleid mogelijk zijn.
15

16

•

Biomassa
Aansluiten bij het biomassaproject dat reeds opgestart
is door Regio de Vallei wordt als zeer kansrijk gezien.
Precieze uitwerking is in het voorjaar van 2009 aan de
orde.

•

Burger in (Milieu)beeld
In 2009 willen de vier gemeenten de betrokkenheid
van burgers bij het milieu vergroten. Hiervoor zal
tenminste één actie in gang gezet worden. In de keuze
wát voor actie zal eerst gekeken worden naar de acties
die op afzonderlijk gemeentelijk niveau georganiseerd
zijn.

19

Economie, Recreatie
en Toerisme

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

20

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 met 14.000 arbeidsplaatsen en een sterk
accent op kwaliteit, maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaamheid. Werv weet zich
hierin gesteund door het rijksbeleid in de Nota Ruimte
(2004) Pieken in de Delta (2004) en het Regeerakkoord
(2007).
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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,
Arbeidsmarkt.
11 Overeenkomstig
het
Economisch
Actieplan
WERV en met in achtneming van het Landschaps
OntwikkelingsPlan 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
		 - het aanbrengen van samenhang in het 		
		 regionale toeristisch-recreatieve product
		 -		profilering van de toeristisch-recreatieve 		
		 kernkwaliteiten binnen het Werv-gebied
		 - arrangementontwikkeling
•		 Versterking van het toeristisch verblijfsklimaat
•		 Kwaliteitsverbetering en uitbreiding verblijfs			 recreatieve aanbod
•		 Versterken mogelijkheden voor watergebonden
			 recreatie
•		 Ondersteunen van initiatieven op het gebied
			 van agrotoerisme
18
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Projectagenda 2009:
Economie, Recreatie en Toerisme

Door het actieplan Economie ‘Een Wervend Perspectief’
zit Werv tot 2011 op economisch gebied bepaald niet
stil. Voor 2009 wordt een aantal activiteiten voortgezet en
nieuwe activiteiten gestart.
•

Regionaal Detailhandelsbeleid WERV
Dit project, gestart in en gefinancierd uit de
projectagenda 2008, wordt in 2009 voortgezet.
Doel is de ontwikkeling van een gezamenlijk Perifeer
en Grootschalig Detailhandelsvestiging (pdv/gdv).
Hierin wordt onderscheid gemaakt naar lokaal
verzorgend, regionaal verzorgend en bovenregionaal
specialistisch.

•

Stimulering Creatieve Economie
Creatieve Economie Werv loopt eveneens door
vanuit 2008. Het doel is innovatiebevordering.
Door middel van het creëren van een dynamisch
en aantrekkelijk klimaat voor de ontwikkeling van
creatieve bedrijvigheid en in wisselwerking met de rest
van het bedrijfsleven.

19

•

Recreatie en Toerisme ‘Ieder zijn Identiteit,
Samen de Promotie’
Na de vaststelling van de visie op toerisme en recreatie
in de regio ‘Ieder zijn Identiteit, Samen de Promotie’
eind 2008, begin 2009 komt de uitvoering van
het plan aan bod. Inzet van Werv-middelen in de
uitvoering is met het oogmerk promotieactiviteiten op
het gebied van toerisme en recreatie ‘aan te jagen’ en
de uitvoering van het programma te coördineren.

20

•

Zakelijk Toerisme
Opnieuw wordt een project van het Economisch
Actieplan Werv ‘Een Wervend Perspectief’ in
uitvoering genomen. Dit project moet het zakelijk
toerisme in de Werv-regio versterken. De combinatie
van toerisme gekoppeld aan zaken(bezoek) is in
het kader van Werv als topregio in economisch
ontwikkeling (Food Valley) zeer perspectiefvol.

•

Vastgoedmonitor WERV
De sponsoring van de Stichting Vastgoedmonitor gaat
het tweede jaar in. In 2008 vindt voortzetting van
overleg plaats tussen de Stichting Vastgoedmonitor en
Werv over de randvoorwaarden van de sponsoring.

23

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 20082010 een gezamenlijk Volkshuisvestingsplan opgesteld
voor de Werv-regio.

24
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Projectagenda 2009:
Wonen

De projecten en activiteiten op het gebied van
volkshuisvesting in 2009 worden pas echt concreet als er
meer helderheid is over de gezamenlijke Woonvisie ‘Samen
meer dan de som der delen’. Duidelijk is dat samenwerking
op een aantal concrete projecten meerwaarde heeft
voor alle gemeenten. Dat betekent in 2009 nadruk op
het bestendigen van de samenwerking tussen de vier
gemeenten door het gezamenlijk uitvoeren van een aantal
projecten.
•
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Concrete projecten
Een open woningmarkt (huiswaarts.nu) houdt niet
op bij een open huurwoningmarkt. Het betekent ook
dat gemeentebestuurders niet willen dat bewoners te
maken krijgen met verschillende regelgevingen in de vier
gemeenten. De concrete projecten betreffen daarom
in eerste instantie afstemming van regelgeving: Het
toewijzen van nieuwbouwwoningen, startersregeling,
maatschappelijk gebonden eigendom en kopen met
korting zijn daar voorbeelden van.

25
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•

Integraal woonbeleid met woningcorporaties
Tegelijkertijd het behouden en intensiveren van
de samenwerking met een belangrijke partner
in volkshuisvestelijke zaken: de acht Wervwoningcorporaties. Hierin zal afstemming en uitbouwen
van de samenwerking in het kader van integraal
woonbeleid centraal staan. Specifiek onderdeel daarin
is visie en beleid ten aanzien van de zogenaamde
bijzondere doelgroepen.

•

Regionale kennisontwikkeling
Een derde punt van aandacht is de regionale
kennisontwikkeling wonen in de Werv-regio. Binnen
de gemeenten is veel kennis beschikbaar die efficiënter
en effectiever ingezet kan worden.

23

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 cq. regionale voorzieningen, zowel met
openbaar vervoer als over de weg. Naast een goede
externe ontsluiting van de regio worden goede interne
verbindingen als essentiële bestaansvoorwaarde
beschouwd voor het functioneren van het regionaal
stedelijke netwerk.

24
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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 vervoerinfrastructuur 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 en het Economisch
Actieplan (mbt aspect recreatie&toerisme).

28
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Projectagenda 2009:
Mobiliteit en Bereikbaarheid

26

•

‘No Traffic, No Business’
In het verwezenlijken van de ambities als regionaal
stedelijk netwerk en economisch kerngebied loopt Werv
tegen grote mobiliteit- en bereikbaarheidsknelpunten
aan. ‘No Traffic, No Business’ is het uitgangspunt
voor de Werv mobiliteitsambitie voor 2009. Om
constructief bij te dragen aan het in beeld brengen
van de ruimtelijke (c.q. mobiliteit en bereikbaarheid)
knelpunten en oplossingen is budget nodig voor
(bijdragen aan) het maken van analyses, studies en
onderzoeken die in dit kader nodig zijn.

•

Speerpuntenprogramma Mobiliteit WERV
Er is een aantal projecten uit het speerpuntenprogramma
mobiliteit en bereikbaarheid waarin wordt samengewerkt
zonder dat daar Werv-financiering voor nodig is.
Voorbeelden zijn de autoverbinding Ede-Veenendaal
en de ontwikkeling van Ede-Oost. Deze samenwerking
wordt in 2009 voortgezet.
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•

OV WERV – Stadsregio Arnhem-Nijmegen
Dit projectonderzoek naar de haalbaarheid van een
verbeterde Openbaar Vervoerverbinding tussen Werv
en de Stadsregio loopt vanuit 2008 door in 2009.
Een goede verbinding tussen Werv en het nationale
stedelijk netwerk van de stadregio Arnhem-Nijmegen is
van groot belang in het licht van rijksambities met deze
regio’s. Dit wordt gefinancierd uit de projectagenda
2008.

•

Zuidelijke ontsluiting WERV
Op basis van de verschillende onderzoeken om de
wegcapaciteit op de brug bij Rhenen te verbeteren, blijkt
dat er geen bevredigende middellange termijnoplossing
haalbaar is. Omdat de ontwikkeling van de regio mede
afhankelijk is van een goede wegenstructuur aan de
zuidkant, wordt in 2009 met de provincies Gelderland
en Utrecht een quickscan uitgevoerd. Op basis hiervan
kan met het Rijk worden onderhandeld over mogelijke
ontsluitingsmaatregelen.
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•

Mobiliteitsmanagement in WERV
De Werv-regio heeft potentie om – aansluitend
aan het regioconvenant rondom de noordelijke
Vallei – een ‘nieuwe regio’ te worden in het kader
van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement.
Mobiliteitsmanagement is het organiseren van slim
reizen. Aangezien de auto niet alle problemen kan
oplossen, wordt de reiziger geprikkeld alternatieven te
gebruiken als fiets, openbaar vervoer, gebruik van P+R,
of telewerken. Vanuit een Wagenings initiatief wordt in
2009 gewerkt aan het opstellen van een regioconvenant
voor de zuidelijke Vallei. Binnen dit convenant werken
overheden en bedrijven nauw samen om het slim reizen
beter te organiseren.

•

Algemene belangenbehartiging
WERV is – als mede-probleemhouder – meer of minder
intensief betrokken bij de verbreding van de A12,
verbreding van de A50, Zuidelijke Ontsluiting Werv,
verkeersstroom A30–A15 / Rondweg VeenendaalOost, Valleilijn, etc. Ook hierin blijft Werv in 2009
samenwerken met betrokkenen in het algemeen en
met projecthouders in het bijzonder.
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Maatschappelijke
voorzieningen
Kansrijk Carré 2008-2010:
Maatschappelijk 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
samenwerkende gemeenten zullen er nauwlettend op
toezien dat de bereikbaarheid van deze vitale functies in
voldoende mate gegarandeerd blijven.
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
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en samenhangend pakket aan onderwijsvoorzieningen,
die 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.
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.
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Projectagenda Werv 2008:
Maatschappelijk voorzieningen
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•

Dress for Succes
De eerste indruk is nog steeds de beste! Tijdens een
sollicitatiegesprek is de eerste indruk bepalend of een
werkzoekende kans maakt op een nieuwe baan. In
Dress for Succes wordt in 2009 aangesloten bij een
initiatief van de gemeente Wageningen. Doel van
Dress for Succes is de kansen van werkzoekenden op
de arbeidsmarkt te vergroten. Er wordt daarbij gebruik
gemaakt van de Wageningse kennis en ervaring. De
overige gemeentes van de Werv gaan ruchtbaarheid
geven aan het initiatief van Wageningen.

•

Loonkostensubsidies
Soms hebben mensen een steuntje in de rug nodig om
ergens aan het werk te komen. Loonkostensubsidie
is daar een van. Met deze regeling worden bedrijven
die mensen uit de Wet werk en bijstand aan het werk
helpen gecompenseerd met subsidie.
In 2009 wordt de mogelijkheid bekeken om
loonkostensubsidieregelingen tussen gemeentes niet
te veel te laten afwijken van elkaar.
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•

Arbeidsplaatsen Plantion
Bloemveiling Plantion vestigt zich in 2009 binnen de
Werv-grenzen en levert nieuwe arbeidsplaatsen op.
De gemeenten trekken gezamenlijk op in het kader
van personeelswerving voor Plantion.

•

Regionale kennisontwikkeling
Kennisontwikkeling binnen de gemeenten op basis
van afstemmen met en leren van elkaar blijft een
belangrijk punt in de samenwerking: de uitbesteding
van de aanvullende bijstand naar de Sociale
Verzekeringsbank ter compensatie van het AOW gat
voor 65 plussers, het convenant ‘kinderen doen mee’
en de uitwerking hiervan. Diverse actuele onderwerpen
zullen met gezamenlijke inzet bekeken worden: reintegratie contracten, minimabeleid, langdurigheidstoeslag/-verordening en gezamenlijke aanbesteden
waar mogelijk.
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Overige projecten

Projectagenda 2009
•

36

In 2009 worden initiatieven van de Werv commissie
actief ondersteund. In 2009 staan, net als in 2008,
thema-avonden georganiseerd door de Wervcommissie op de rol. De commissie denkt daarbij
aan ‘Sport en gezondheid’ en een ‘Gezamenlijk
Werv-evenement’. Tijdens thema-avonden worden
onderwerpen die voor inwoners belangrijk zijn over
het voetlicht gebracht. Het standpunt van de vier
raden wordt getoetst in de bijeenkomsten die vaak
interactief van vorm zijn. De Werv-commissie is zo
de ambassadeur tussen het Bestuurlijk Overleg en de
verschillende raden.
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Communicatie
en Lobby
Kansrijk Carré 2008-2010:
Communicatie en Lobby

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

Projectagenda Werv 2009:
Communicatie			

In 2009 wordt iedereen over thema’s en projecten die lopen
geïnformeerd. Communicatie in deze zin is toegespitst op
thema of project. Daarnaast is informatievoorziening via
de publieksversie van de Projectagenda (dit boekje), de
Nieuwsbrieven Werv en persberichten en artikelen op de
gemeentepagina’s. De website wordt dit jaar verbeterd.
De jaarlijkse regiobijeenkomst voor raadsleden wordt door
het college van Wageningen aan de raadsleden van de vier
gemeenten aangeboden.
34
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Projectagenda Werv 2009:
Lobby

Met de vaststelling van het Vervolgconvenant in de
raden is – in tegenstelling tot voorheen - budget voor
lobbyactiviteiten beschikbaar. Dit is bedoeld voor
profilering en positionering van de Werv-samenwerking
naar buiten toe.
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•

Strategische communicatie en lobby
In 2009 wordt een strategisch communicatie/lobbyplan
opgesteld om profilering van de Werv-samenwerking
structureel vorm te geven. Het lobbyplan wordt
opgesteld pas nadat de resultaten van het externe
onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Werv
is afgerond. Hiervoor wordt ondersteuning door een
extern bureau ingezet.

•

Aan de slag
Het plan zal een strategie (visie) en uitvoerende
activiteiten omvatten. Na vaststelling door het bestuur
zal hieraan uitvoering worden gegeven.
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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 o.a.
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 2009:
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 2009
Werv -fonds

Elke gemeente draagt per inwoner bij aan het Wervfonds. De bijdrage per inwoner aan het Werv-fonds
bedraagt 1,10 Euro per inwoner (per 01 januari 2008).
Deze bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd. Het fonds
is geoormerkt aan drie soorten uitgaven: de Wervprojecten, de Werv-organisatie en lobby voor Werv.
De verdeelsleutel hierbij is 5:5:1. Voor de projecten zoekt
Werv naar medefinanciering door derden.

Projecten 2009

Het totale bedrag gemoeid met de projecten in 2009
bestaat uit de inkomsten van het Werv-fonds (geoormerkt
aan projecten) en het saldo voor de projecten per
31 december 2008. Dit is 180.910 Euro.

40

Begroting 2009
Projecten			

180.910

RO/Binnenveld
55.000		
Wonen
10.000
Economie
44.700
Mobiliteit en Bereikbaarheid 20.000
Milieu
10.000
Sociale Zaken
10.000
Communicatie
25.000
Overige Projecten		 6.210
		
Organisatie

Organisatie		

149.910

Lobby

Lobby		

36.182

TOTAAL			

367.002
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Projectbureau Werv
Projectbureau

Het Projectbureau Werv is het secretariaat van het
bestuurlijk overleg Werv en coördineert de uitvoering
van projecten.
Op het projectbureau werken twee medewerkers:
Liesbeth de Jong, projectbureaumanager
Tel.: 0317 681 798 E-mail: liesbeth.de.jong@werv.nl en
Christel van Dijk, managementassistente
Tel.: 0317 681 797 E-mail: christel.van.dijk@werv.nl
Wij zijn dagelijks bereikbaar (bij voorkeur bellen tussen
9 en 12 uur). Ook zijn wij bereikbaar via info@werv.nl . Ons
kantoor is gevestigd in het gemeentehuis van Rhenen.
Elke gemeente heeft een ambtelijk coördinator Werv die
voor de afstemming van Werv-zaken binnen de eigen
gemeente zorg draagt.
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Dit zijn voor de vier gemeenten:
Wageningen: Wilma Pol 		
Tel.: 0317 492 735 E-mail: wilma.pol@wageningen.nl
Ede: Theo Neyenhuis
Tel.: 0318 680 176 E-mail: theo.neyenhuis@ede.nl
Rhenen: Bart Brandenburg
Tel.: 0317 681 668 E-mail: bart.brandenburg@rhenen.nl
Veenendaal: Hans Snijder
Tel.: 0318 538 541 E-mail: hans.snijder@veenendaal.nl
Voor vragen of informatie over de samenwerking kunt u
bij deze ambtelijk coördinatoren of projectbureau terecht.

Colofon
Deze Projectagenda is een uitgave van het bestuurlijk
overleg WERV
Uitgave: Maart 2009
Eindredactie: Projectbureau Werv in samenwerking met
de werkgroep Communicatie
Vormgeving en druk: Donkers Marketing Communicatie
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Projectbureau Werv
Postbus 201
3910 AE Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen
I www.werv.nl
E info@werv.nl

