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Op naar Regio
FoodValley!

Voor u ligt de 8e Projectagenda Werv: Het jaarplan van de
samenwerking van de vier gemeenten Wageningen, Ede,
Rhenen en Veenendaal. De projectagenda is opgesteld
op basis van het Werv Convenant Kansrijk Carré 2008 2010. De laatste dus!
In 2009 is besloten om op grotere schaal samen te gaan
werken: Barneveld, Nijkerk, Scherpenzeel en Renswoude
horen hier bij. We hebben elkaar gevonden onder de
noemer van FoodValley. Werv en Regio de Vallei gaan
samen verder!
2010 is een overgangsjaar. In 2009 is het Toekomst Werv
onderzoek afgerond waarin naar de toekomstbestendigheid van de samenwerking in de huidige Wervsamenwerking is gekeken. Niet vier, niet vijf maar acht
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gemeenten is het resultaat. De Werv als economisch
kerngebied en regionaal stedelijk netwerk in rijksnota’s
wordt hiermee een kans van een regio van Randmeer tot
(Neder)Rijn.
Naast het toekomstonderzoek is er vanuit de
maatschappelijke geledingen een sterk geluid gekomen
over de richting waarin we moeten samenwerken:
de Ambitieschets FoodValley 2020, opgesteld door
de kennissector en marktpartijen, zijn ‘als een bom’
ingeslagen.
In 2009 heeft dit geleid tot het opstellen van de
Gebiedagenda WERV en Vallei (door WERV en Regio
de Vallei samen). De Gebiedsagenda WERV en Vallei is
daarom een van de pijlers van de nieuwe samenwerking.
Een randvoorwaarde voor de nieuwe regio is het ‘borgen
en boosten’ van het Werv programma in de nieuwe
samenwerking. Afgesproken is de verworvenheden van de
Werv een plaats in de nieuwe samenwerking te geven.
In de werkpraktijk betekent dit dat het zaak is om het
programma en wat er nodig is voor voortzetting van de
uitvoering goed in beeld te brengen. Dit wordt voor de
gangbare beleidsvelden van de samenwerking gedaan.
De betrokken portefeuillehouders hebben voor het
programma allen geanticipeerd op de nieuwe regio.
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RO
Buitengebied en
Binnenveld

In 2010 zijn er drie belangrijke pijlers van de activiteiten in
het Binnenveld. Er wordt voortgebouwd op de ingeslagen
weg waarin uitvoering van het vastgestelde LOP, de
afspraken met LNV en VROM en de ondersteuning van
6
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het FoodValley-concept, uitgangspunten zijn.
Het Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld, door de
gemeenteraden vastgesteld in 2007 heeft geleid tot
zichtbare resultaten zoals een Beeldkwaliteitsplan, een
Weidevogelplan en een rits, samenhangende, kleinere
activiteiten.
In 2008 heeft het ministerie van LNV het Binnenveld
uitgeroepen tot het voorbeeldgebied Investeren in
Landschap. Daarbij is de aandacht gericht op verschillende
financieringsmogelijkheden en wervingsmethodieken voor
het vullen van een Landschapsfonds - Ons Binnenveldfonds
- met privaat geld. Een dergelijk fonds moet ervoor zorgen
dat bij het Binnenveld betrokken gebruikers in staat zijn
het landschap duurzaam te beheren.
Voorbeelden van activiteiten en projecten voor
het Binnenveldfonds zijn biobased economy (geld
genereren uit groene afvalstromen), de Binnenvelddag
(betrokkenheid bij het Binnenveld vergroten) en de
zogenoemde Uitzichtgarantie. Nieuw in 2010 is de start
van Cultuurhistorie in het Binnenveld. Het zichtbaar maken
van cultuurhistorische waarden van het Binnenveld en zo
mogelijk herstellen en versterken. Het gaat om aardkundige,
historisch geografische en historische bouwkunst. Dit is
een belangrijk aspect van een aantrekkelijk woonmilieu
en voor recreatie. Dit moet natuurlijk in balans zijn met
de wensen vanuit de landbouw om duurzaam te kunnen
produceren.
4
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Werv loopt niet aan de leiband van LNV. De activiteiten
passen bij of in het Landschapsontwikkelingsplan.
De pilot biedt veel ruimte voor méér dan wat het
Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld mogelijk maakt.
In 2009 is het Binnenveld ook aangewezen als
voorbeeldgebied Landschapselementen. Aan de hand van
deze pilot wil het ministerie van VROM toetsen welke baten
staan tegenover investeringen in landschapselementen.
Het gaat om de aanleg of aanwezigheid van 25 ha
landschapselementen (natuur en water) in een gebied
van maximaal 500 ha. Het gehele Binnenveld is circa
5000 ha. Voor deze pilot zal een deel van het Binnenveld
dienst mogen doen. Er moeten zodanige contracten met
de grondeigenaren worden afgesloten dat een langdurig
beheer verzekerd is.
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Economie

De basis van het economieprogramma blijft dezelfde
als voorgaande jaren: het Economisch Actieplan ‘Een
Wervend Perspectief’. Het actieplan betekent de
uitvoering van een projectenenveloppe. Met de uitvoering
van de zeven projecten uit de projectenenveloppe is, na
goedkeuring door de raden, in 2007 gestart. Alle zeven
projecten zijn inmiddels óf uitgevoerd óf lopen.
De samenwerking tussen de gemeenten op economisch
gebied heeft in 2009 sterk in het licht gestaan van verbreding. In de Ambitieschets FoodValley 2020, een ambitie
van het regionale bedrijfsleven en kennisinstellingen,
wordt een beroep gedaan op de regionale overheid. De
vraag van de kennisinstellingen en bedrijfsleven aan de
overheid is de ruimtelijke randvoorwaarden te creëren die
nodig zijn voor het realiseren van de ambitie zoals in de
Ambitieschets verwoord: een Europese topregio worden
op het gebied van kennis en innovatie in de food-sector.
De vraag van deze partijen ligt in het verlengde van de
6
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het rijksbeleid voor de Werv-regio: Werv als regionaal
stedelijk netwerk (Nota Ruimte) en als economisch
kerngebied - ‘een piek’ - in het rijksbeleid van Ministerie
van Economische Zaken ‘Pieken in de Delta’.
De acht gemeenten hebben besloten dat de verworvenheden van de beide regionale samenwerkingsverbanden
- Werv en Regio de Vallei - geborgd worden in de nieuwe
samenwerking. De projecten uit het Economisch Actieplan
en de activiteiten die daar weer uit voortgekomen zijn,
zullen daarom een plek krijgen in de nieuwe regio.
Concreet betekent dit in 2010 het volgende programma:
Perifere en grootschalige detailhandelsvestiging
De detailhandel is een zeer dynamische sector van
de economie waarin ontwikkelingen elkaar snel
opvolgen. Voorbeelden van dergelijke ontwikkelingen
zijn schaalvergroting, de rol van internetwinkelen en
nieuwe winkelconcepten zoals outlet en megamall. De
gemeenten spelen op dit soort ontwikkelingen in door
het opstellen van detailhandelsvisies. Daarin wordt
gestreefd naar het creëren van een evenwichtige
winkelstructuur op de schaalgrootte van buurt, wijk
en gemeenten.
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De Werv+B1 gemeenten doen dit niet afzonderlijk,
maar gezamenlijk in regionaal Werv+B verband.
De eerste aanzet voor dit beleid is in 2009 gedaan.
In 2010 wordt de visie afgerond voor Werv+B. Het
project lijkt zich goed te lenen voor opschaling naar de
nieuwe regio.
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Werv+B staat voor de Werv gemeenten
Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal, aangevuld
met Barneveld

11

Stimulering Creatieve Economie
Creativiteit neemt in de moderne kenniseconomie
een belangrijke plaats in. De creatieve bedrijfstakken
zorgen niet alleen voor werkgelegenheid maar hebben
ook indirect effect op de economie. De creatieve
sector heeft een sterk innovatief karakter en wordt tot
de kennisintensieve bedrijvigheid gerekend. De sector
ontwikkelt nieuwe concepten, producten, diensten en
zogenaamde ‘slimme’ bedrijfsprocessen. De sector
groeit bovengemiddeld en het economisch belang
stijgt evenredig mee. De creatieve economie is dan
ook ‘hot’. Het project is in het najaar 2009 gestart en
zal inzicht geven in de aanwezigheid van de creatieve
economie in de regio: wat zijn de ‘drivers’ van de
creatieve economie in het Werv+B gebied en wat
zijn de ‘aangrijpingspunten’ voor beleid om creatieve
economie te stimuleren. Het doel van deze stimulering 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.
Dit alles met het resultaat een toename van de
directe en indirecte werkgelegenheid en toegevoegde
waarde uit de creatieve activiteiten. Het spreekt voor
zich dit project in het licht van de nieuwe regio zeer
perspectiefvol is.
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Versterking zakelijk toerisme
Als uitvloeisel van het project Promotie en Acquisitie
Werv+B van het Economisch Actieplan is het zakelijk
toerisme als aandachtspunt naar voren gekomen. Het
bevorderen van zakelijk toerisme verkleint niet alleen
de afhankelijkheid van verblijfsaccomodaties van de
toeristische markt, maar draagt tegelijkertijd bij aan
seizoensspreiding. Tevens heeft het aantrekken van
zakelijk (verblijfs)toerisme een positief effect op de
toeristische bestedingen in de regio (en andersom).
Ook dit project is zeer relevant in het licht van de nieuwe
samenwerking Regio FoodValley; de verwachting is
dan ook dat dit project na 2010 voortgezet wordt in
de nieuwe regio.
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Uitbouw toerisme
Er wordt momenteel door de vijf gemeenten op
een aantal toeristische activiteiten samengewerkt.
In 2010 geven de gemeenten voorkeur aan het
versterken van deze insteek boven het ontwikkelen
van nieuwe activiteiten. Een in het oog springende
activiteit waarin samenwerking wordt versterkt is het
Food4you festival in Wageningen met als ‘trekker’ de
Wageningen Universiteit. Een festival waarin de brug
wordt geslagen tussen wetenschap en burger op het
gebied van Food.
14

11

De overheden (Rijk, provincies en gemeenten)
zien het festival als een manier bij uitstek om de
bewoners te betrekken bij FoodValley. Het festival laat
abstracte begrippen als FoodValley, kenniseconomie,
innovatie, duurzaamheid leven. Het festival vergroot
de toeristische aantrekkelijkheid van de regio op het
vlak waarop de gemeenten elkaar in de nieuwe regio
hebben gevonden. Eind 2009 is samenwerking in het
kader van Food4you opgenomen in het Regiocontract
met de provincie Gelderland.
Promotie en Acquisitie
Sinds het economisch actieplan ‘Een Wervend
Perspectief’ wordt uitgevoerd, staat promotie en
acquisitie centraal in de regio.
Regio Business Dagen
Deelname aan de Regio Business Dagen is een van de
activiteiten in het kader van EZ Werv+B in 2010. Voor
de kosten die verbonden zijn aan de Regio Business
Dagen (aanpassen stand, kosten standplaats) moet
10.000 Euro worden gereserveerd.
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Promotie: samenwerking
Samenwerking tussen overheid, instellingen en
bedrijfsleven staat centraal in de nieuwe regio
FoodValley: de gouden driehoek is de motor voor
ontwikkeling van innovatie en kenniseconomie. De
gemeenten zien hierin vooral een faciliterende rol. Om
deze rol actief te vervullen, bv. door het organiseren
van bijeenkomsten, het contracteren van interessante
sprekers en het doen van oriënterend onderzoek is
budget nodig. Het voorstel is om dit niet te begroten
voor 2010 maar neer te leggen bij de nieuwe regio.
Regionale programmering werklocaties
Een van de projecten uit het Economisch Actieplan
Werv is Regionale programmering werklocaties.
Dit wordt samen met Regio de Vallei opgepakt en
heeft daarmee al de schaalgrootte van de nieuwe
regio. Voor 2010 wordt geen budget gevraagd uit het
Werv-fonds.
Regionaal Arbeidsmarktbeleid/POA
De betrokkenheid van de Werv+B gemeenten bij het
regionale arbeidsmarktbeleid verloopt via bestaande
structuren en instellingen. Bekeken wordt hoe deze
deelname actiever kan zijn. Eventuele financiële
middelen worden door middel van subsidie (RUP)
gedekt.
16
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Vastgoedmonitor Werv
In 2010 zal gekeken worden naar de samenwerking
met de Stichting Vastgoedmonitor om het profijt van
de monitor te vergroten. Dit zal voor een groot deel
gezocht worden in communicatieactiviteiten: deelname
aan de Regio Business Dagen en beschikbaarheid
van de monitor. Voor 2010 voorziet Werv in
ondersteuning met een bedrag van 15.000 Euro voor
EZ en Volkshuisvesting Werv samen.
De Stichting heeft de ambitie de regio vanaf 2011
op te schalen naar de schaalgrootte van Regio
FoodValley. 2010 zal derhalve het laatste jaar zijn dat
de Stichting de monitor op Werv-schaal uitbrengt.
Op weg naar de nieuwe regio zal zeker gekeken naar
de mogelijkheid de monitor ‘op te schalen’ naar de
schaal van de nieuwe regio.
De gemeente Barneveld draagt in principe aan de projecten
bij naar rato van inwonertal. Dat betekent bovenop
deze begroting een bijdrage van ongeveer 23% door de
gemeente Barneveld.
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Mobiliteit en
bereikbaarheid

Van betrokkenheid naar invloed

Het beperkte strategische gehalte van de samenwerking
laat zich voelen. De Werv samenwerking heeft geen
adequaat antwoord op mobiliteitsvraagstukken die aan de
orde zijn in het licht van grotere ambities zoals FoodValley.
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Het besluit om in een groter verband samen te werken
betekent een keuze voor strategisch samenwerken. Dit
vraagt om op te gaan in de nieuwe regio waarbij een
schaalgrootte speelt die beantwoord aan strategische
belangen die de regio kent. De (gehele) regionale
infrastructuur en de regionale invulling van (Rijks)
programma’s komt daarin aan de orde. In 2010 is daarom
alle aandacht voor het ‘ingroeien’ van Werv in de nieuwe
regio. Op korte termijn, 2010, betekent dit inzet op een
beperkt aantal projecten en afronden van een aantal
‘losse’ eindjes.

Ambities 2010

Voor 2010 is besloten tot een focus op het regionaal
mobiliteitsmanagement in het kader van Taskforce
Mobiliteitsconvenant van het ministerie van V&W. In
2009 zijn concrete eerste stappen gezet om met een
groep ‘koplopers’ tot projectvoorstellen te komen;
een aantal projectvoorstellen is inmiddels in uitvoering
bij deelnemende partners (bedrijfsleven en kennisinstellingen). Hiervoor is door de minister van Verkeer en
Waterstaat subsidie toegezegd. Om dit binnen de korte
looptijd van de Taskforce te kunnen waarmaken, is het
voorstel om voor de duur van de Taskforce-gelden de
WERV-inzet op dit regionale mobiliteitsmanagement te
richten.
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Deze inzet levert op korte termijn de hoogste (kosten)
effectiviteit op. Door bijdragen van derden (rijk, provincies,
bedrijfsleven) is het budget voor de regio ruim 700.000
Euro.
Deze focus kan Werv zich permitteren doordat de
projectenportefeuille inmiddels in een dusdanig gevorderd
stadium is, dat hiervoor voornamelijk inzet in de vorm van
monitoring en voortzetting van lobby gevraagd wordt.
Deze ondersteuning wordt, indien gewenst, voortgezet en
betreft de volgende (lopende) projecten:
-

-

-

-
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De Rijnbrugproblematiek bij Rhenen is door de
provincie Gelderland als MIRT-project aangemeld
bij de minister. Het is nu zaak er voor te zorgen dat
kortetermijn maatregelen voor dit knelpunt (Tidal
Flow) niet uit het oog verloren worden.
Fietsen in het Binnenveld is onderdeel van het
werkprogramma voor het Gelders Fietsplatform
en wordt ook in de Utrechtse visie op fietsen
meegenomen.
De studie in 2009 naar Hoogwaardig Openbaar
Vervoer tussen Werv en de Stadregio heeft geen
uitvoeringsmaatregelen opgeleverd.
Ede-Oost en de ontwikkelingen Ede-Veenendaal
hebben een eigen dynamiek en behoeven geen sturing
op Werv-niveau.
17
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Na het besluit van de provincie Utrecht over het
niet reactiveren van de PON-lijn zal Werv zich met
name richten op de voortgang van het door Utrecht
geïnitieerde plan ‘Hoogwaardige busverbinding
Rhenen-Veenendaal-Amersfoort’.

Het kiezen voor mobiliteitsmanagement biedt tevens
perspectief voor het inbedden in regio FoodValley
i.o. In Regio de Vallei speelt een vergelijkbaar
mobiliteitsprogramma Verder via Veluwe.
Voor de uitvoering van het programma is enige financiering
nodig voor het inwinnen van advies en organiseren
van bijeenkomsten Mobiliteitsconvenant en dergelijke.
Hiervoor wordt 10.000 Euro begroot.
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Wonen en
huisvesting
Consolideren programma
De weg die eerder is ingeslagen - het consolideren
van de samenwerking door uitvoering van een aantal
concrete projecten en het behouden van intensieve
samenwerking met de Werv-corporaties - wordt in
2010 voortgezet. Daarbij is oog voor de ontwikkelingen
naar de nieuwe Regio FoodValley door de huidige
samenwerking steeds in dat licht te bezien.
Huisvestingswet
In 2011 zal de nieuwe Huisvestingswet waarschijnlijk
van kracht worden. Welke gevolgen dit heeft voor de
huidige Huisvestingsverordening Werv is nog niet
bekend. Wanneer de inhoud en bedoeling van de
nieuwe Huisvestingswet bekend zijn, wordt dit nader
bekeken.
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Huiswaarts.nu
In navolging van de eerste evaluatie van de Huiswaarts.
nu zal begin 2010 een tweede evaluatie door de
Werv-corporaties plaatsvinden. De resultaten hiervan
zijn van belang voor de onderlinge samenwerking en
samenhang van de Werv-gemeenten.
Samenwerking woningcorporaties
De samenwerking met de Werv-corporaties zal
worden voortgezet en zo mogelijk geïntensiveerd.
De onderwerpen van samenwerking zijn deels
een voortzetting van het programma: bijzondere
doelgroepen en
‘kopen-met-korting-constructie’.
Nieuw, en van groot belang in de huidige economische
situatie, is nader onderzoek naar de mogelijkheid van
een strategisch voorraadbeleid. Het verschil in rollen
van zowel het bestuur als de corporaties zal hierbij wel
bewaakt moeten worden.
Huisvestingsverordening
Een mogelijke wijziging van de Huisvestingsverordening
Werv, de uitkomsten van de
evaluatie van
Huiswaarts en concrete samenwerkingsprojecten met
de corporaties zouden ondersteund kunnen worden
door extra communicatie. Hiervoor zal een budget
gereserveerd moeten worden van 10.000 Euro.
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In 2010 wordt de Huisvestingsverordening Werv
geëvalueerd. Als er op basis van de evaluatie van de
Huisvestingsverordening (eventueel vooruit lopend
op de nieuwe Huisvestingswet) besloten wordt de
Huisvestingsverordening Werv te wijzigen, zal de
nieuwe verordening door de raden moeten worden
vastgesteld.
Op weg naar FoodValley
In 2010 zal Regio FoodValley i.o. concreet worden. De
gevolgen hiervan voor het portefeuillehoudersoverleg
Wonen en de intensieve samenwerking met de
Werv-corporaties heeft in 2010 de aandacht van de
portefeuillehouders. De volgende vragen zijn in deze
context relevant:
- Is een uitbreiding van de open woningmarkt naar
8 gemeenten wenselijk?
- Is er bereidheid tot een onderzoek naar
mogelijkheden en gevolgen hiervan?
- Welke andere mogelijkheden voor afstemming
van huurwoningmarkt en woningbouwprogramma
zijn er?
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Vastgoedmonitor
In 2010 zal, afgestemd met de portefeuillehouders
Werv voor Economie, gekeken worden naar de
samenwerking met de Stichting Vastgoedmonitor
om de opbrengst van de monitor te vergroten. Dit zal
gezocht worden in samenwerking met de ‘vraagkant’:
wat hebben de gemeenten nodig in de monitor.
Voor 2010 voorziet Werv in ondersteuning met een
bedrag van 15.000 Euro: 7.500 Euro vanuit zowel
Volkshuisvesting als vanuit Economie. De Stichting
heeft de ambitie de monitor vanaf 2011 uit te breiden
naar de schaalgrootte van Regio FoodValley. 2010 zal
daarom het laatste jaar zijn dat de Stichting de monitor
op Werv-schaal uitbrengt.
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Milieu

Samenwerking en de nieuwe regio
Vooruitlopend op de samenwerking tussen WERV en
Regio de Vallei willen we het ambtelijk en bestuurlijk
overleg Werv-Milieu inpassen in het overleg van
Regio de Vallei.
Klimaat & duurzaamheid
Voorstellen van de betrokken gemeenten op
het gebied van biomassa, klimaatafspraken
met woningbouwcorporaties en/of de inzet van
energieconsulenten worden behandeld om mogelijk
op te schalen tot een regionale aanpak.
Een
inventarisatie
naar
klimaaten
duurzaamheidsambities bij de overige thema’s moet
de weg worden naar een samenhangend geheel
van klimaat en duurzaamheidsacties binnen Werv.
Werv-Milieu wil de verantwoordelijkheid naar zich
toetrekken om coördinerend op te treden op dit
gebied.
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Burger in (Milieu)beeld
Voor de publieksactie wordt één van de volgende
ideeën verder uitgewerkt: Houdt de nacht, nacht;
Werv op de fiets; proef de Werv/regioproducten.

24
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Sociale zaken

De samenwerking in 2009 heeft geresulteerd in drie
gezamenlijke activiteiten voor 2010:
• Aanbesteden van contracten in het kader van sociale
wetgeving wordt zoveel als mogelijk gezamenlijk
opgepakt.
• BBZ: De Werv-gemeenten willen gezamenlijk
optrekken voor de uitvoering van de BBZ, Besluit
Bijstandverlening Zelfstandigen 2004. De BBZ is
onderdeel van de Wet Werk en Bijstand (WWB).
De Werv-gemeenten willen dit besluit gezamenlijk
uitvoeren. Hiervoor wordt externe ondersteuning
ingehuurd.
• Kennisontwikkeling en -uitwisseling tussen de
organisaties wordt in 2010 voortgezet.
Voor de activiteiten Sociale Zaken WERV+B in 2010
is 10.000 Euro uit het WERV-fonds beschikbaar.
Aan activiteiten waaraan de gemeente Barneveld
deelneemt, draagt Barneveld naar rato bij.
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Communicatie

Voor 2010 wordt voorzien in de gebruikelijke
communicatieactiviteiten. Qua inhoud wordt hierbij zo veel
als mogelijk geanticipeerd op de nieuwe regio FoodValley.
Dit betekent: Nieuwsbrieven (3), Publieksversie van de
Projectagenda 2010 en de Regiodag (in samenwerking
met Regio de Vallei en in het kader van de nieuwe regio)
respectievelijk 18.000, 4.000 en 6.000 Euro). Plus een
post onvoorzien van 2.000 Euro.
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Diversen

Er wordt voorzien in een budget voor de Werv-commissie
activiteiten en onvoorziene zaken; in totaal 5.000 Euro.
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Lobby

Lobby staat in 2010 geheel in het teken van het ‘borgen en
boosten’ van de Werv-samenwerking in de nieuwe regio
FoodValley. In dat kader wordt in een ‘regiodag-achtige’
activiteit voorzien waarvoor 6.000 Euro begroot is .
Totaal is voor lobbyactiviteiten een geoormerkt budget
van 23.636 Euro beschikbaar (1/11 deel van de Wervinkomsten).
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Projectbureau

Het budget voor het Projectbureau is 5/11 deel van de
bijdrage van de gemeenten aan de samenwerking.
Bureaukosten van het Projectbureau worden, sinds
aanvang van de samenwerking, gedekt door de gemeente
Rhenen. De begroting bestaat uit personeelskosten voor
1 fte projectbureaumanager en 0,5 fte ondersteuning. Dit
bedraagt 108.000 Euro. Daarnaast is voor 10.181 Euro
aan overige projectbureaukosten begroot.
Het saldo van 2009 (34.981 Euro) wordt ten gunste
gebracht van Organisatie 2010 en gebruikt voor kosten
die gemaakt worden in het kader van oprichting van Regio
FoodValley.

32

29

Samenvatting Werv
begroting 2010
Begroting Projectagenda 2010
LOP BINNENVELD
Vervolg BeeldKwaliteitPlan (nieuwe fase)

15.000

Weidevogelbeheer 2010

10.000

Cultuurhistorie: herstel en versterken CH,
planvorming

20.000

Uitzichtgarantie onderzoek

10.000

Kunst aan de Grift
Pilot LNV

PM
LNV

Pilot VROM

VROM

Totaal LOP BINNENVELD

55.000

WONEN en VOLKSHUISVESTING
Vastgoedmonitor WERV deel Wonen
Wonen algemeen waaronder Huiswaarts.nu
Diverse afstemmingsactiviteiten
Totaal WONEN
30

7.500
10.000
PM
17.500
33

ECONOMIE
Detailhandel PDV/GDV
Creatieve Economie

10.000
5.000

Zakelijk Toerisme

12.200

Uitbouw Toerisme

20.000

Promotie en Acquisitie: RegioBusinessDagen

10.000

Promotie en Acquisitie: Samenwerken
Regionale Programmering werklocaties
Vastgoedmonitor 2010 deel EZ
Arbeidsmarktbeleid RPA/POA
Totaal ECONOMIE 		

RUP
RUP
7.500
RUP
64.700

MOBILITEIT en BEREIKBAARHEID
Mobiliteitsconvenant WERV/Zuidelijke Vallei
Diverse afstemmingsactiviteiten
Totaal MOBILITEIT en BEREIKBAARHEID

10.000
PM
10.000

MILIEU
Publieksactie Burger in Milieubeeld
Diverse afstemming-en kennisactiviteiten
Totaal MILIEU
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10.000
PM
10.000
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SOCIALE ZAKEN
Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen

10.000

Diverse afstemming-en kennisactiviteiten

PM

Totaal SOCIALE ZAKEN

10.000

COMMUNICATIE
Nieuwsbrieven (3x 6.000)

18.000

Publieksvriendelijke versie Projectagenda 2010

4.000

Regiodag 50% (in het licht van de nieuwe regio) 6.000
Diversen

2.000

Totaal COMMUNICATIE

30.000

DIVERSEN
Totaal DIVERSEN
Totaal begroting PROJECTEN 2010

5.000
202.200

LOBBY
Regiodag 50% (in het kader van de nieuwe regio)

6.000

Diversen

17.636

Totaal begroting LOBBY

23.636

ORGANISATIE
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Totaal begroting ORGANISATIE

153.162

Werv TOTAAL

378.998
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Externe financiering
Werv
Sector

Project

Euro

Binnenveld
Pilot LNV Voorbeeldgebied
Investeren in Landschap

487.500

Binnenveld
Pilot VROM Voorbeeldgebied
Landschapselementen. Bijdrage
van Rijk en Provincies onder
voorbehoud van cofinanciering
van 950.000 Euro door de Wervgemeenten en ook 950.000 Euro
door derden.

1.900.000

Mobiliteit en Bereikbaarheid
Mobiliteitsconvenant Zuidelijke
Vallei/Werv

36

418.500

33

Sector
Project
Mobiliteit en Bereikbaarheid

Euro

Haalbaarheidstudie OV WervKAN (prv. Gld en Utrecht)
Economie

25.000

Promotie en Acquisitie Werv+B
(provincie Gelderland)

25.000

Economie
Regionaal Arbeidsmarktbeleid
(provincie Gelderland)

15.000

Economie
De gemeente Barneveld draagt
naar rato van inwonertal bij aan
de projecten die zij in samenwerking met de Werv-gemeenten
uitvoeren.
34

15.000
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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
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 2010
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

