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I.

Inleiding

Nederland is zich aan het voorbereiden op de transitie van bevolkingsgroei naar
bevolkingsdaling. In een drietal krimpregio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen en Parkstad
Limburg) is de bevolkings- en huishoudendaling nu al een feit. In 16 andere zo geheten
anticipeerregio’s zal deze daling op termijn optreden. De regio AlblasserwaardVijfheerenlanden, bestaande uit de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam, Molenwaard en Zederik, is ook door het Rijk aangewezen als
anticipeerregio.
Ontgroening en vergrijzing zal gevolgen hebben voor terreinen als wonen, ruimte, onderwijs,
zorg- en welzijnsvoorzieningen en werk. Een krimpende beroepsbevolking en / of een dalend
bevolkingsaantal zet de sociaal-economische vitaliteit van deze regio’s onder druk en kan tot
verschraling van de leefbaarheid leiden. Uiteindelijk kan daarmee een vicieuze cirkel ontstaan.
Op hoofdlijnen zal de demografische transitie de volgende mismatches (kunnen) veroorzaken,
als er niet tijdig wordt geanticipeerd.
aspect
ontgroening

vergrijzing

afname
beroepsbevolking

mismatch
• afnemend draagvlak scholen
• afnemend draagvlak voorzieningen voor jongeren (bijvoorbeeld
veldsporten, jongerencentra) 1)
• afname beroepsbevolking (deels te compenseren met verhoging
pensioengerechtigde leeftijd)
• veranderende woningvraag 2)
• toenemend draagvlak voorzieningen voor ouderen, met name gericht
op vrije tijdsbesteding (cultuur, toerisme en recreatie, sommige
sportvoorzieningen)
• toenemend aantal potentiële vrijwilligers (mobiele, zelfredzame
senioren)
• toenemende zorgvraag (zorgafhankelijke, kwetsbare ouderen)
• krapte op de arbeidsmarkt 3)
• beperking economische groei 4)

1)

tevens beïnvloed door bezuinigingen

2)

tevens beïnvloed door woningmarktcrisis

3)

tevens beïnvloed door autonome ontwikkelingen (schaalvergroting/internet)

4)

tevens beïnvloed door economische en financiële crisis
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De provincie Zuid-Holland en het Rijk (het Ministerie van BZK) voeren in gezamenlijkheid met
de zes anticipeerregio’s (Hoeksche Waard, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Krimpenerwaard,
Rijnstreek, Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee) het anticipatieprogramma uit. De
anticipeerregio’s kenmerken zich door een relatief sterke ontgroening (afname van het aantal
jongeren) en vergrijzing (toename van het aantal ouderen) en in een aantal gevallen
bevolkingskrimp. Met het anticipatieprogramma wordt een proces ingezet dat tot ca. eind 2014
zal lopen.Op hoofdlijnen kan gezegd worden dat elke anticipeerregio een proces volgt van
bewustwording – visievorming – strategie – programmering – uitvoering en verankering in de
beleidscyclus. Deze cyclus is in onderstaand schema aan de linkerkant weergegeven. Binnen
het programma is een aantal producten en instrumenten beschikbaar gesteld, bedoeld om
bewustwording bij de regio’s te versterken en stappen te zetten in het proces richting
operationele handvatten voor uitvoering en programmering. Deze zijn eveneens in het schema
gepositioneerd.
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De foto
In dit document is een eerste analyse gemaakt van de actuele ontwikkelingen in de regio op
verschillende beleidsvelden. Deze ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de verwachte
demografische transitie: wordt er voldoende rekening mee gehouden, zijn de juiste kansen en
bedreigingen in beeld en sluiten de in gang gezette ontwikkelingen aan bij de toekomstige
bevolkingssamenstelling? Deze eerste foto is gebaseerd op bureauonderzoek van door de
regio en provincie aangeleverde documenten, dat heeft geresulteerd in ca. 120
(beleids)documenten, visies en onderzoeken. Het document is dus geen uitputtend overzicht
van alle beleid in de regio. Op verzoek van de gemeente zijn daarnaast gesprekken gevoerd
met diverse partijen in de regio (14 gesprekken met bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en
partijen vanuit zorg en wonen). Dit om de reeks documenten veelal van publieke kant ook te
verrijken met de initiatieven, opvattingen en analyses uit het veld. In de foto ligt de nadruk op de
relatie tussen de verwachte demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de
beleidsterreinen economie en arbeidsmarkt, onderwijs, voorzieningen en leefbaarheid.
Daarnaast zijn de sectoren wonen, zorg en welzijn en bestuurskracht en samenwerking
verkend.
Voorliggend boekje geeft de managementsamenvatting zoals deze is opgesteld op basis van de
inhoudelijke verantwoording. In deel II is een aantal bouwstenen opgenomen die van belang
lijken om de aanpak in de toekomst kracht bij te zetten.
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Het toekomstperspectief voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt in het zuidelijke deel van het Groene Hart en bestaat uit
de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard en
Zederik. Gezamenlijk tellen de gemeenten ongeveer 130.000 inwoners, verdeeld over 35
kernen. Het gebied ligt geografisch tussen de rivieren de Merwede, de Lek en de Linge. Het
westelijk deel van de regio is meer georiënteerd op de Drechtsteden en Rotterdam, terwijl het
oostelijk deel van de regio meer gericht is op Utrecht. Het overwegend agrarische karakter
(alleen het zuiden van de regio is enigszins verstedelijkt) vormt een contrast met het
nabijgelegen stedelijk gebied van Rotterdam en de Drechtsteden. Binnen de regio heeft
Gorinchem als centrumgemeente een regionale functie. De gemeenten HardinxveldGiessendam en Leerdam hebben een subregionale functie op het gebied van werkgelegenheid
en voorzieningen. In het najaar van 2013 is de commissie Schutte ingesteld, die begin 2014
komt met een advies over de toekomstige bestuurlijke indeling van de regio.
Regionale visie 2030: open, voor elkaar
De regio heeft een algemeen bestuur dat bestaat uit de burgemeesters en 6 wethouders uit
de regiogemeenten. Het dagelijks bestuur wordt momenteel gevormd door de burgemeesters
van Gorinchem (voorzitter), Zederik (vice-voorzitter) en Hardinxveld-Giessendam. De
gemeenten werken samen op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, wonen, verkeer
en vervoer, Wmo, jeugd, cultuur, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid.
In 2011 is gewerkt aan een gezamenlijke visie voor en door
de regio, dit heeft geleid tot de ‘Visie 2030. Open, voor
elkaar’ die medio 2012 door de (toen nog) acht
gemeenteraden is vastgesteld. Met het scenario ‘Open,
voor elkaar’ kiest de regio voor een visie die gericht is op
het bieden van ruimte aan nieuwe dynamiek, vanuit de
eigen inwoners en bedrijven als ook vanuit mensen en
bedrijven die zich willen vestigen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Dit dient te leiden tot
impulsen op economisch en sociaal terrein en vernieuwing en versterking van het regionale
voorzieningenniveau. Op hoofdlijnen ziet de visie er als volgt uit:
Wonen
Economie
Bereikbaarheid
Voorzieningen
Onderwijs
Zorg en Welzijn
Bestuur

Benadrukken stedelijke én landelijke woonidentiteit
Concentratie bedrijvigheid langs ontsluitingsassen; maritieme sector en toerisme –
recreatie – agrarische sector
Concentratie voorzieningen waar nodig, bereikbaarheid.
Waar mogelijk behoud in de kernen, VO in stedelijke rand, samenwerken met
technisch onderwijs
Intramuraal en specialistisch concentreren, dienstverlening regionaal organiseren
Partnerschap en samenwerking met burgers, maatschappelijke organisaties en
bedrijfsleven
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Urgentie en gevoeligheden per
sector
Er zijn verschillende prognoses van de
bevolkingsontwikkeling in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
beschikbaar, van de Provincie ZuidHolland (2010,2013); CBS / PEARL
(2013) en Primos. De prognoses
verschillen dusdanig dat er op dit
moment geen eenduidige verwachte
bevolkingsontwikkeling is te geven.
Prognoses lopen uiteen van een groei
van ca. 6.000 inwoners (PZH 2013); ongeveer een stabilisatie van het aantal inwoners (Pearl
2013) en een daling volgens de oude prognoses met 3.000 inwoners (PZH 2010). Verschillende
krachten spelen op dit moment op elkaar in: een achterblijvende woningbouw in de steden
waardoor jongeren ‘in de regio’ wellicht langer thuis blijven wonen, een moeilijke woningmarkt
en de toenemende (gezonde) levensverwachting. Vanwege de uiteenlopende prognoses lijkt
het verstandig te werken met een bandbreedte van de demografische ontwikkeling in de regio.
De regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden vergrijst en ontgroent, net als de andere
anticipeerregio’s. Wat opvalt is dat de ontgroening in veel andere anticipeerregio’s sterker is
dan in deze regio. Toch neemt het deel van de bevolking onder de 14 jaar af met ca. 15% tot
2025. De oudere bevolking (65-74 jaar) stijgt tot 2030 met ca. 40% ten opzichte van 2012. Met
name in de periode ná 2020 stijgt ook de bevolking van 75 jaar en ouder; met ca. 70% tot 2030.
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Economie
In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
vergrijst de beroepsbevolking minder hard
dan in andere Zuid-Hollandse
anticipeerregio’s, maar de prognoses
laten wel een snel afnemende potentiële
beroepsbevolking zien, met 11.000
mensen in de periode 2012-2030 (12,5%).
Dit komt door het vertrek van jongeren.
Het UWV verwacht dat door vergrijzing de
komende tien jaar ruim 8.000 mensen de
arbeidsmarkt zullen verlaten in de
arbeidsmarktregio Gorinchem (regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente
Lingewaard samen). Onderzoek laat zien dat in de regio (excl. Hardinxveld-Giessendam en
Molenwaard) de werkgelegenheid ongeveer gelijk zal blijven tot 2020. Ingeschat wordt dat er
een tekort van ca 1.100 hoogopgeleide werknemers zal ontstaan in de clusters gezondheid,
zakelijke dienstverlening en ‘overig’ (2020), terwijl op middelbaar en lager niveau een
overaanbod aan werknemers wordt verwacht.
Overheid en onderwijs zijn de sterkst vergrijsde sectoren (bijna een kwart van het personeel
gaat met pensioen), maar ook in de industrie, zorg & welzijn (verwachting is dat over enkele
jaren er een groot ‘gat’ ontstaat tussen jong en oud personeel in deze sector), de bouw en
vervoer zal een aanzienlijke vervaningsvraag ontstaan. Er zal op wetenschappelijk en hoger
beroepsniveau naar verwachting een tekort aan werknemers ontstaan, met name in de clusters
gezondheid en zakelijke dienstverlening. Vacatures voor laaggeschoold (productie)werk worden
volgens de respondenten nu nog gemakkelijk ingevuld, maar in tegenstelling tot wat sommige
onderzoeken aangeven, is de inschatting van hen dat hier in de toekomst tekorten ontstaan, die
mogelijk kunnen worden ingevuld door werknemers uit Oost-Europa. Dit zal betekenen dat hier
mogelijk een opgave ligt op gebied van huisvesting e.d.
De uitgaande pendel (vooral richting regio’s Rotterdam en Utrecht) is relatief groot: bijna 40%
van de werknemers werkte buiten de regio; maar de inkomende pendel is niet veel lager. De
regio is een maritiem knooppunt en huisvest dan ook enkele vooraanstaande bedrijven in die
sector. Een groot probleem hierbij is de beschikbaarheid van technisch geschoold personeel.
Dit wordt nu veelal uit het buitenland gehaald. Binnen deze ‘Maritieme Delta’ wordt
samengewerkt met Rijnmond en de Drechtsteden. Van belang voor de Maritieme Delta lijkt
vooral het aanbieden van de juiste opleidingen in de regio, die ook worden bezocht door de
jongeren uit de regio. Bedrijven en onderwijsinstellingen zetten hier al op in, met het
Technasium, het bieden van voldoende stageplekken en promotie van techniekonderwijs. Ook
wordt gepoogd HBO’ers te binden aan de regio, maar dat komt nog moeilijk van de grond.
Bedrijven die technisch personeel nodig hebben, concurreren hiervoor soms met de regio
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Rotterdam. Het lijkt niet mogelijk voldoende massa te creëren om de grote vraag naar technisch
personeel het hoofd te bieden.
Toerisme en recreatie is ook economisch van belang. Met Kinderdijk huisvest de regio één van
de bekendste toeristische attracties van het land, maar ook de vestingsteden, het landschap en
de glasstad Leerdam zijn van waarde. Zichtbaar is dat het aantal overnachtingen toeneemt
✁ ✂✄☎ ✆☎
(ruim 250.000 in 2011), maar de toeristisch-recreatieve bestedingen afnemen (€
2011), net als de werkgelegenheid in de sector (totaal aantal banen rond de 3.000). De regio wil
in de toekomst inzetten op het creëren van een beleefbare en herkenbare streekidentiteit in
2030. Partijen in de regio zien de potentie voor toerisme en recreatie met name in het leggen
van verbindingen tussen de verschillende kwaliteiten en gebieden in de regio. Naast de
maakindustrie en toerisme en recreatie is in grote delen van de regio ook de agrarische sector
van belang.

Voorzieningen en leefbaarheid
Ontgroening en vergrijzing kan een negatieve invloed uitoefenen op het draagvlak voor diverse
voorzieningen, zoals buurthuizen, sportclubs en zwembaden. Zo zal volgens een inschatting de
behoefte aan voetbalvelden afnemen met 5 velden, bijna 10% van alle velden. De regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil om een goede spreiding van voorzieningen te garanderen
gebruik (gaan) maken van de ‘voorzieningenladder’, aan de hand waarvan functies kunnen
worden ingedeeld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen voorzieningen die op regionaal
niveau, gemeentelijk niveau en
kernenniveau beschikbaar moeten
zijn. Diverse gemeenten brengen de
voorzieningen en mogelijke
uitgangspunten voor beleid
hieromtrent op dit moment in kaart. In
Giessenlanden is de inventarisatie
voltooid, zijn er al enkele
voorzieningen gesaneerd en wordt nu
lokaal de discussie gevoerd. De vraag
is nog hoe lokale
voorzieningenspreidingsplannen zich
verhouden tot elkaar (binnen de regio)
en tot de voorzieningen in de
aangrenzende gebieden, waar de
regio op veel vlakken een sterke relatie mee heeft (Vianen, Drechtsteden, Alblasserdam).
In de regio staan 100 winkelpanden leeg, bij elkaar 13.000 m2 wvo. Het gaat om 6,3%
leegstand; substantieel lager dan in Nederland als geheel (ruim 10%). Lokaal verschilt de
leegstand: deze is in Zederik juist erg hoog (15%) en in Giessenlanden zeer laag (1,4%).
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Belangrijkste winkelkernen zijn Gorinchem (85.000 m2) en Leerdam (50.000 m2). De
koopkrachtbinding voor dagelijkse artikelen is met 89% vrij hoog, voor niet-dagelijkse artikelen
vrij laag (58%). Volgens een respondent komt het winkelaanbod in enkele kernen dicht in de
buurt van een kritische ondergrens.
Relatief veel mensen in de regio (30%) bezoeken regelmatig de kerk. In het landelijke deel van
de regio neemt het vrijwillligerswerk een belangrijke plek in in het dagelijks leven, er is een grote
maatschappelijke betrokkenheid in de regio.

Onderwijs
Op 1 oktober 2013 waren er 66 basisscholen in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden; 9 scholen
voor voortgezet onderwijs en 2 instellingen die MBO-opleidingen verzorgen.
Van de basisscholen zijn er 13 met minder
dan 100 leerlingen. Gemiddeld hebben de
scholen ca. 200 leerlingen. De ontgroening
(daling 0-14 jarigen) de komende jaren (tot
2020) wordt geschat op ca 14%; in de
twintig jaar daarna zal deze leeftijdsgroep
weer toenemen met 14%. Het vraagstuk is
dus aan de orde van de dag: in oktober
2013 waren er 2,2% minder leerlingen in
het PO dan een jaar eerder. Verwacht
wordt dat er in 2015 tien scholen in de
regio onder de lokale opheffingsnorm zullen komen. Van de 66 basisscholen zijn er 18
éénpitters, zelfstandige basisscholen. In de regio leeft sterk de gedachte om in elke kern
minstens één school te behouden. Partijen in de regio zien in dat dit financiële problemen zal
gaan opleveren. Of de opgave lokaal of regionaal moet worden opgepakt, daarover verschillen
de meningen. Ook verschillen partijen van mening over de samenwerking tussen scholen,
schoolbesturen en gemeenten onderling en met elkaar. Uiteraard heeft de daling van het aantal
leerlingen invloed op het aantal benodigde leerkrachten. Zo verwacht de openbare
scholengemeenschap alleen al 13 fte te moeten loslaten.
Duidelijk is dat de leerlingendaling in sommige gemeenten sterker zal zijn dan in andere
gemeenten. Wel lijkt er hoe dan ook overal een overschot aan klaslokalen. Zo heeft Leerdam
2.700 m2 BVO overschot (16%) en zal Giessenlanden bij ongewijzigd beleid in 2024 een
overschot kennen van 12 lokalen. Gemeenten verkennen wat er met de leegkomende
klasklokalen a.g.v. leerlingendaling zou kunnen gebeuren: de opties voor verhuur aan derden
en het onder één dak brengen van twee afzonderlijke scholen worden onderzocht. Verwachting
is ook dat er meer multifunctionele kindcentra worden ontwikkeld in de toekomst. Ook zijn er
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scholengemeenschappen die ambiëren het belangstellingspercentage voor dat type onderwijs
in de regio te verhogen, zodat de leerlingendaling voor die scholen meevalt.
In de regio zijn 9 scholen voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Gorinchem, HardinxveldGiessendam, Leerdam en Ottoland. Hiervoor wordt een leerlingendaling verwacht die minder
groot is dan voor het primair onderwijs en zich ook later manifesteert. Zo verwacht Gorinchem
een daling vanaf 2016, met zo’n 11% in tien jaar tijd. De besturen van de
Voortgezetonderwijsinstellingen werken samen om de toekomstige demografische transitie te lijf
te gaan. Uniek concept in de regio is het ‘Tienercollege’, voor leerlingen van 10-14 jaar,
opgericht om het ‘gat’ tussen basis- en voortgezet onderwijs te voorkomen.
Tot slot verzorgen het Wellant College en het ROC Da Vinci MBO-opleidingen in Gorinchem.
Da Vinci verwacht de komende jaren een dalend aantal leerlingen en tekorten op de
arbeidsmarkt in de technische sector en de sector zorg en welzijn. De gesprekspartners geven
dan ook aan dat de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt een belangrijke is.
Ondernemers en onderwijsinstellingen werken hiertoe samen, maar ook beroeps- en voortgezet
onderwijs. Zo wil één van de ROC’s met een zorginstelling de kwaliteit van het onderwijs meer
afstemmen op de eisen van de organisatie.
Ook voor het onderwijs geldt dat de relaties met omliggende regio’s vrij sterk zijn: met NoordNoord-Brabant, Utrecht en de Drechtsteden. Middelbare en zelfs basisscholen worden over en
weer bezocht en schoolbesturen overschrijden ook de regionale grenzen. Volgens de
respondenten zou het goed zijn meer samenwerking te zoeken met de hbo-instellingen in de
omliggende regio’s.

Wonen
De woningvoorraad in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bestaat uit ruim 52.300 woningen,
waarvan een relatief groot deel (40%) tot de huursector behoort (90% sociale huur). De huidige
afspraak tussen de provincie en de regio is dat de regio ruimte krijgt voor toevoeging van 3.500
woningen tussen 2010 en 2020, met een uitloop naar de ‘eigen behoefte bij migratiesaldo = 0’
van 4.527 woningen, als er aantoonbaar vraag is. Daarvoor is de concept regionale woonvisie
opgesteld en aan de raden gepresenteerd. De regio heeft het provinciale kader ingevuld aan de
hand van vier scenario’s, variërend van 1.500 woningen tot 4.500 woningen. De regio kent als
veelkleurig gebied niet één enkel woonprofiel. Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem en
Leerdam hebben door hun hoger voorzieningenaanbod, werkgelegenheid en (in het geval van
Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam) goede bereikbaarheid aantrekkingskracht op de
doelgroepen die belang hechten aan deze zaken. Vooral in Gorinchem ligt de focus op het
aantrekken van meer stedelijk georiënteerde doelgroepen vanuit andere gemeenten in de regio
zelf, dat komt ook terug in de migratiesaldi van de afgelopen jaren. Naast senioren zijn ook
starters daar een belangrijke doelgroep. De uitwerking van dit programma komt terug in vier
strategieën: het bieden van mogelijkheden voor starters, het binden van doorgroeiers, het
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bedienen van senioren en het aantrekken van nieuwkomers. Hoewel de woonvisie breed wordt
gedragen, zijn niet alle bestuurders blij met de geringe nieuwbouw die volgens dit plan op het
platteland zal (kunnen) plaatsvinden. Andere bestuurders zijn juist overtuigd van de geringe
ontwikkelingsmogelijkheden in de woondorpen zonder voorzieningen.
De woningmarktverkenning 2013 van de provincie Zuid-Holland laat zien dat in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden naar schatting 15% van de woningbouw in een kleinstedelijk
centrumstedelijk woonmilieu moet worden gerealiseerd, 5% in een groen kleinstedelijk
woonmilieu, 34% in een centrumdorps woonmilieu, 27% op overige locaties in de dorpen en
21% in een landelijk (bereikbaar) woonmilieu. Er is een overschot aan eengezinshuurwoningen
(- 22%), maar een aanzienlijk tekort aan meergezinshuurwoningen (59%).
Corporaties zien als belangrijkste opgave de komende jaren de transitie van de bestaande
voorraad (sloop- nieuwbouw en levensloopbestendig maken). Ook verduurzaming is van
belang. Voor de regio is het nog niet helder hoe de particuliere voorraad op deze aspecten kan
worden aangepakt.

Zorg en welzijn
Het aantal 65-74 jarigen stijgt volgens de provinciale prognose tussen 2012 en 2030 met bijna
40% (4.400 personen). Het aantal 75+ ers zal met ca. 6.000 inwoners toenemen (bijna 70%),
deze groei vindt met name na 2020 plaats. De vergrijzing zal als consequentie hebben dat de
zorgvraag toeneemt.
Rivas en de AV Zorggroep zijn de twee grote zorgpartijen in de regio. Het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem is onderdeel van Rivas en de bedoeling is dat in de toekomst het een breed
basisziekenhuis zal blijven, in samenwerking met de partner, het Albert Schweizerziekenhuis in
Dordrecht. De organisatie biedt ook wonen en zorg. De AV Zorggroep biedt thuiszorg,
verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg. Zij verwachten in de toekomst een tekort aan
zorgmedewerkers en een terugloop van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers, gecombineerd
met een toenemende vraag naar thuiszorg a.g.v. de extramuralisatie. De zorggroep wil daarom
onder meer inzetten op het ontwikkelen van een aanvullend aanbod (aanbieden zorg voor
particuliere inkoop); meer aandacht voor preventie; talentmanagement binnen de eigen
organisatie en het binden van vrijwilligers en mantelzorgers. Opvallend is dat andere partijen
juist een toename van het aantal vrijwilligers verwachten, vanwege het groeiende aantal vitale
ouderen.
De transities in het sociale domein worden regionaal opgepakt, door de SIP (Stuurgroep
Samenwerken in Participatie). Doel is door de drie centralisaties goed te begeleiden uiteindelijk
zorg te dragen voor een actieve betrokken samenleving in de regio. Burgers, instanties en
gemeenten zullen als basishouding de eigen kracht moeten hebben: mensen doen het zelf.
Uiteraard ligt daar waar het anders kan de mogelijkheid voor ondersteuning en is er sprake van
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een sociaal vangnet. Mogelijk sluit bij deze samenwerking ook Lingewaal aan. Op gebied van
jeugdzorg wordt er samengewerkt op niveau van Zuid-Holland Zuid (naast de A5H ook de
Drechtsteden en de Hoeksche Waard). Er wordt een bestuursopdracht uitgevoerd om
gezamenlijk een visie, ontwerp- en transformatieplan te ontwikkelen op de jeugdzorg. Kern van
de visie is dat ouders primair verantwoordelijk zijn, zij bij benodigde hulp of ondersteuning eerst
hun eigen netwerk aanspreken, wanneer nodig professionele hulp beschikbaar is die thuis
ondersteuning biedt op de specifieke vragen van het gezin. Gezinnen met meer complexe
vragen krijgen volgens het principe ‘één gezin, één plan en het liefst één gezicht’
ondersteuning.
De regionale werkgroep ‘scheiden
wonen en zorg’ (gemeenten,
zorginstellingen en
woningcorporaties) werkt aan het
actualiseren van hun visie. In het
kader van de woonvisie wordt
gemonitord hoe de vraag en het
aanbod naar geschikte woningen
(huur en koop), het aantal
bewoners met een geringe
zorgvraag zonder intramurale
indicatie (vooralsnog zijn dat ZZP 1,
2, 3) zich ontwikkelt en welke inzet vanuit de WMO voor hen nodig is. Tympaan heeft de
verwachte behoefte aan geschikte woningen (een nultredenwoning of een woning die
aanpasbaar is) voor 65+ huishoudens in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden geraamd a.d.h.v. drie
scenario’s van extramuralisering. De minimale groei van de vraag tot 2030 is 41% bij geen
extramularisatie. Bij vergaande extramuralisering (ZZP 1-4) kan de groei oplopen tot 55% (zie
figuur). Vanwege de extramuralisatie van de ZZP-categorieën 1 t/m 3 verwacht Rivas dat
oplopend tot eind 2017 40 tot 50% van de capaciteit in het woonzorgcentrum vervalt.

Ruimte
De regio is ruimtelijk opgedeeld in de meer stedelijke Alblasserwaard en de landelijke
Vijfheerenlanden. De zuidrand heeft voorzieningen, bedrijvigheid, intensieve recreatie en het
noorden juist agrarische bedrijven met recreatie en toerisme. De bereikbaarheid van de
zuidrand met de A15, de A27 en de Merwede-Lingelijn is een stuk beter dan de rest van het
gebied. Om bereikbaarheid te verbeteren heeft de regio de ambitie de snelwegen te verbreden
en de frequentie van treinen op de lijn te verhogen. Sommige delen van de regio kampen met
sluipverkeer a.g.v. de A15/A27. Speerpunten in het verkeers- en vervoersplan (RVVP) zijn
concentratie van nieuwe werklocaties rond de snelwegen, vervoer over water stimuleren en
kleinschalige bedrijvigheid in de landelijke gebieden versterken. Verder moeten de
woongebieden een goede aansluiting kennen op de snelwegen en frequent openbaar vervoer
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(flexibel openbaar vervoer in de landelijke gebieden). Voor Kinderdijk wordt een efficiënt
‘massavervoer’ nagestreefd en de ‘vindbaarheid’ van de steden Gorinchem en Leerdam wordt
verbeterd. Door flexibel openbaar vervoer zullen tot slot voor alle bewoners zorg- en
welzijnsvoorzieningen goed bereikbaar moeten zijn (hierbij vragen met name de noord-zuid OVverbindingen aandacht).
Verwacht wordt dat op het gebied van bedrijventerreinen zich geen grote ontwikkelingen zullen
voordoen de komende jaren. De regio herbergt zo’n 600 ha netto bedrijventerrein, met 41 ha
aan harde uitbreidingsplannen. De vraag zal volgens Ecorys liggen tussen de 30-66 hectare tot
2030. Wel kan er op de korte termijn een kwalitatieve mismatch ontstaan: grote locaties zijn
alleen beschikbaar voor bedrijven in de transport en logistiek.

Bestuurskracht en financiën
De gemeenten werken al ruim 10 jaar samen in de vorm van een zelfstandige
bestuurscommissie van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid. Per 1 december
2010 is de gemeenschappelijke regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van kracht. Hierin is
vastgelegd dat de regiogemeenten gaan samenwerken op het fysieke, sociale en economische
terrein. Voor de overige taken en onderdelen wordt de samenwerking in de regio Zuid-Holland
Zuid in stand gehouden. In 2012 is de Visie 2030 door de regiogemeenten vastgesteld, deze
visie kan rekenen op breed draagvlak in de regio. Eind 2012 is opdracht gegeven een
verkenning uit te voeren naar een bestuurlijk en organisatorisch model dat past bij de
opgestelde visie. Uit de verkenning blijkt dat samenvoeging tot één gemeente momenteel niet
haalbaar / gewenst is. Daarom is door de verkenners een ambtelijke uitvoeringsorganisatie voor
de gehele regio voorgesteld die alle uitvoerende taken kan oppakken: de AlblasserwaardVijfheerenlanden in bedrijf. O.a. de gemeente Giessenlanden heeft positief op dit advies
gereageerd. De samenwerking heeft volgens veel partijen een extra impuls gekregen met de
oplevering van de visie 2030. Gemeenten kunnen nu nóg meer gaan denken vanuit het
regionale belang, dat is namelijk volgens enkele respondenten nog niet het geval.
In het najaar van 2013 is door de regio opdracht verleend aan de commissie ‘Bestuurlijke
Vormgeving Alblasserwaard-Vijfheerenlanden' om de eerste verkenning naar een
samenwerkingsconstructie verder uit te werken. De commissie beschouwt drie op te leveren
modellen als invalshoeken om te komen tot een vergelijking met de bestaande indeling van de
gemeenten in de regio. Het kan daarbij gaan om samenwerking en om samengaan (ambtelijke
of bestuurlijke fusie). In februari 2014 wordt het advies opgeleverd inschatting is dat in de zomer
van 2014 de raden erover besluiten.
Bovenregionaal wordt veelal samengewerkt met de Groene Hart gemeenten en de
Drechtsteden. Enkele bedrijven werken bijvoorbeeld samen met onderwijsinstellingen buiten de
regio. Bínnen de regio kan de samenwerking tussen onderwijs onderling en onderwijs en
bedrijfsleven nog beter. Een regiomanager voor het MKB kan soelaas bieden voor de
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achterblijvende samenwerking tussen de kleinere bedrijven. Qua financiën lijkt vrijwel elke
gemeente in de regio het moeilijk te hebben. Met name de exploitatiekosten van gemeentelijk
vastgoed drukken zwaar op de begroting.
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II.

Bouwstenen

De partijen in de Alblasserwaard hebben hun samenwerking bekrachtigd in een sterk
samenwerkingsverband en met een ambitieuze toekomstvisie. Er wordt op een aantal vlakken
goed ingespeeld op de verwachte demografische transitie. Om de aanpak in de toekomst kracht
bij te zetten, lijkt echter een aantal bouwstenen van belang.

Bouwsteen 1: Economie
De regio kent een krachtige economie, met name in het zuidelijke gedeelte met de (Maritieme)
maakindustrie; groothandel, logistiek en de bouwsector. Het MKB is innovatief en in de regio
zijn wereldwijd gerenommeerde bedrijven. Ook op het gebied van toerisme en recreatie telt de
regio mee. Deze sectoren bieden groeipotentie, maar de afname van de beroepsbevolking door
ontgroening en vergrijzing kan roet in het eten gooien.
Het is nog niet helder hoe de economische
potentie en de verwachte afname van de
beroepsbevolking zich exact tot elkaar
verhouden en wat precies de economische
doelstellingen zijn. Wat is de toegevoegde
waarde die in de toekomst in de regio wordt
gerealiseerd? Hoe groot is de potentie in
termen van groei van het bruto regionaal
product (BRP)? Welke innovatie zal daarmee
gemoeid moeten gaan? Liggen er nog kansen
in de verhoging van de arbeidsproductiviteit
van de beroepsbevolking, verhoging van het
aantal actieven (werkenden) e.d.? De relatie
met omliggende regio’s moet daarin niet
worden vergeten: liggen er kansen in de
combinatie scheepsbouw – voedingsindustrie
– logistieke bedrijvigheid en toerisme /
recreatie?
Deze bouwsteen zet in op het aanjagen van de economische motor. Maar voordat de regio op
‘het gaspedaal’ kan trappen, is het van belang om in beeld te brengen van welke factoren de
regionale economie afhankelijk is: de werking van de economische motor in de regio wordt
ontleed. Er wordt ook zichtbaar gemaakt hoe deze motor is verbonden met de andere sectoren,
zoals woningmarkt en woonmilieus, demografie (daling beroepsbevolking), onderwijs, zorg en
welzijn, voorzieningen en bereikbaarheid. De (spreiding van) detailhandelsvoorzieningen wordt
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hierbij in beeld gebracht, waarbij gekeken wordt in hoeverre dit onderdeel uitmaakt van de
economische motor, maar ook hoe deze voorzieningen op peil kunnen worden gehouden.
Het beeld van de motor maakt ook duidelijk wat de opgaven zijn de komende jaren en nodigt de
verschillende partijen uit tot het oppakken van deze opgaven. Het kan een opmaat zijn tot een
economisch uitvoeringsprogramma, waarin dieper wordt ingegaan op de economische ambities
in termen van ontwikkeling BRP, focus op innovatieve / kansrijke sectoren; de relatie tussen
grootbedrijf en MKB (ketendichtheid) en wat daarvoor de aanpak op de arbeidsmarkt zal zijn in
termen van het aantal fte, arbeidsproductiviteit en -participatie, zij-instroom, opleidingen, pendel
en migratie.

Aanpak
Om de economische motor in beeld te brengen kan gedacht worden aan de volgende stappen:
1. Selectie indicatoren en nulmeting: welke elementen vormen de motor?
De eerste stap is het maken van een selectie van indicatoren die de economische
ontwikkeling van de regio kenmerken en hiervan een nulmeting te maken. Dit gaat uiteraard
om bevolkingsprognoses van de regio naar leeftijdscategorie; prognoses over de
ontwikkeling van de arbeidsparticipatie en –productiviteit, etc, etc. Om de ontwikkeling van
de indicatoren periodiek bij te houden, zullen de indicatoren reproduceerbaar moeten zijn.
2. Analyse onderlinge samenhang indicatoren: hoe werkt de motor?
In deze stap wordt een analyse gemaakt van de onderlinge samenhang van de
verschillende indicatoren. Vragen die hierin centraal staan zijn bijvoorbeeld hoe de
verwachte economische groei in BRP terugkomt in het aantal arbeidsplaatsen; welk deel
van deze arbeidsplaatsen opgevuld zal worden door mensen die woonachtig zijn in de regio
(en welk deel door mensen van erbuiten); aan welk type woningen / woonmilieus zij
behoefte hebben en hoe dit invloed uitoefent op het draagvlak voor bijvoorbeeld zorg- en
welzijnsvoorzieningen, detailhandelsvoorzieningen en scholen.
3. Aanjagen van de motor: Formuleren acties en prioriteiten
Op basis van de onderlinge samenhang wordt zichtbaar voor welke opgaven de regio staat
op economisch gebied.
Op basis van deze drie stappen kan in gezamenlijkheid tussen alle betrokken partijen in de
regio vervolgens een economisch uitvoeringsprogramma worden opgesteld waarin ook de
doelen en mijlpalen voor de economische ontwikkeling worden bepaald en afgestemd. Denk
daarbij ook aan te ontwikkelen samenwerkingsverbanden tussen b.v. bedrijven in de regio en
onderwijsinstellingen buiten de regio (zie hiervoor ook bouwsteen 2).
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Resultaat
Resultaat van deze bouwsteen is een beeld van de economische motor van de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Het geeft een overzicht van de belangrijkste indicatoren
hiervoor en de relatie daartussen aan. Hiermee kunnen:
• prioriteiten worden gesteld in de economische ontwikkeling van de regio
• aan de hand daarvan concrete acties geformuleerd worden
• verbindingen worden gelegd tussen economische ontwikkeling en overige ontwikkelingen in
de regio
• een stimulans gegeven kan worden aan innovatie, arbeidsproductiviteit en –participatie,
pendel en relatie tussen grootbedrijf en MKB (ketendichtheid).
Vitale coalitie
De vitale coalitie die voor deze doorbraak aan zet is bestaat uit:
• Bedrijfsleven: grootbedrijf en MKB binnen en rond de regio.
• Gelieerde organisaties: (Rabo)banken, KvK, non-profitinstellingen, VNO-NCW, MKB
Nederland, evt LTO, branche-organisaties
• (Semi-)overheden: gemeenten, regio, omliggende regio’s (Drechtsteden, ROM Zuidvleugel,
Utrecht), provincie(s), innnovatieplatforms
• Onderwijs- en kennisinstelling: ROC’s in de regio, hogescholen en universiteiten in
omliggende regio’s
• Regionale Sociale Dienst (RSD), UWV
Monitoring: voorbeeld Transformatiemonitor Limburg.
De provincie Limburg heeft met ‘Een Koers voor Limburg’ een ambitieus economisch
ontwikkelprogramma opgesteld. Het programma is vastgelegd in een convenant ondertekend door Rijk
en provincie en beoogt – gegeven de demografische transitie – het (internationale) vestigingsklimaat voor
bedrijven en bewoners te stimuleren. Om inzicht te verkrijgen in de voortgang en effecten van de
genomen maatregelen is een Transformatiemonitor ontwikkeld. De transformatiemonitor is enerzijds een
monitoringsinstrument om de outcome en output van de uitvoeringsprogramma’s van de drie Limburgse
regio’s (Noord, Midden en Zuid) te meten en anderzijds gericht op het evalueren van de samenwerking
tussen alle partijen en de bestuurlijke slagkracht daarbij.
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Bouwsteen 2: Toekomstige arbeidsmarkt
Om de economische ontwikkeling kracht bij te zetten is een goed opgeleide beroepsbevolking
uiteraard van groot belang. Met een afnemende beroepsbevolking is dat een flinke uitdaging,
zowel kwantitatief als kwalitatief. Het vraagstuk heeft niet alleen te maken met het niveau (mbohbo-wetenschappelijk), de beroepsbevolking moet ook in de juiste sectoren zijn opgeleid om
aan de vraag naar personeel te voldoen. Zo is er in de regio een tekort aan technisch opgeleid
personeel: enkele bedrijven in de regio hebben onlangs technisch opgeleid personeel uit
Spanje / Portugal aangetrokken. Ook is zichtbaar dat studenten in het technisch hoger
onderwijs steeds meer wegtrekken uit de regio, mede doordat Dordrecht niet meer beschikt
over een hbo met techniekonderwijs. Daarnaast wordt op MBO-niveau in de zorg in de
toekomst een tekort op de arbeidsmarkt verwacht en ligt er op dat niveau voor technici een
vervangingsvraag.
Deze bouwsteen is erop gericht de in
de regio aanwezige
beroepsbevolking kwantitatief en
kwalitatief blijvend beter af te
stemmen op de vraag van de
bedrijven in de regio. De noodzaak is
aanwezig en er zijn kansen genoeg
dit ook te bewerkstelligen. Er is een
stuwende Maritieme sector, die niet
A5H
alleen een vraag heeft naar
personeel, maar ook
(gefragmenteerd) initiatieven
ontplooit om jongeren enthousiast te
maken voor technische opleidingen,
zoals het Maritime Delta Diner. Voor
voedingsmiddelenproducent VSI is
het aantrekken van goede jonge
mensen essentieel onderdeel van de
bedrijfsstrategie. Er is voor de bedrijven, maar ook voor de regio zelf, veel aan gelegen ook in
de toekomst over voldoende goed personeel te beschikken. Daarnaast is de regio centraal
gelegen en uitstekend bereikbaar. Dat maakt dat er veel onderwijsinstellingen zijn die binnen
afzienbare tijd te bereiken zijn. Hbo-instellingen in 20 steden zijn vanaf de regio binnen een uur
te bereiken (zie figuur).Het naar de regio halen van hbo-onderwijs wordt door de partijen in de
regio niet als realistisch gezien, maar met een goede aanpak hoeft dat ook helemaal niet. Door
gebruik te maken van bestaande voorzieningen in en om de regio, kan het nodige bereikt
worden.
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Deze bouwsteen richt zich op:

•

•

•

Het creëren van doorlopende leerlijnen die blijvend aansluiten op de arbeidsmarkt in de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en ervoor zorgen dat door te binden en te boeien jongeren
niet wegtrekken om elders te studeren of dusdanig aan de regio gebonden zijn dat zij na
hun studie weer terugkeren.
Door het opzetten van vaste relaties met nabijgelegen onderwijsinstellingen kan al veel
bereikt worden. Een vaste stageplek voor studenten bij Damen Shipyards met uitzicht /
garantie op een baan zou hier een voorbeeld van kunnen zijn. Een (tijdelijke) dependance
van ROC, Hbo of Wageningen Universiteit voor voedingsmiddelen behoort wellicht ook tot
de mogelijkheden.
Het concept een ‘leven lang leren’ meer handen en voeten geven. Dit kan voor oudere
werknemers, inactieven en wellicht ook senioren die door willen blijven werken na de
pensioengerechtigde leeftijd een manier zijn om aan het werk te gaan of aan het werk te
blijven. Door om- en bijscholing kan worden voorzien in de toekomstige vraag naar
werknemers binnen sectoren, zoals de technische en zorgsector, waarin een tekort wordt
voorzien. Voor een leven lang leren is flexibiliteit bij zowel werknemers als werkgevers een
sleutelwoord.

Aanpak
Om het bovenstaande te bereiken kunnen de volgende stappen genomen worden:
•

•

•

Het in kaart brengen van de onderwijsinstellingen met de meeste relevantie voor de regio
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden aan de hand van het huidige onderwijsaanbod en de
belangrijkste economische sectoren nu en in de toekomst in de regio. Aan de hand hiervan
kan ook een strategie worden ontwikkeld om jongeren meer te interesseren in de
betreffende opleidingen. Daarbij is het voor de langere termijn raadzaam kinderen al vroeg
kennis te laten maken / te interesseren voor de gevraagde opleiding en voor de kortere
termijn te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is meer mogelijkheden voor stages en
bijbanen te ontwikkelen. Ook moet de invloed van ouders op studiekeuze van jongeren niet
uit het oog worden verloren.
Op basis van de sterke sectoren in de regio en de toekomstige arbeidsmarktbehoefte (zie
ook bouwsteen 1) een prioritering aanbrengen van opleidingen waar samenwerking met- en
aansluiting op het regionale bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Van belang is dit ook
periodiek bij te stellen aan de hand van de meest recente ontwikkelingen en de specifieke
vraag naar personeel. Zo is voor te stellen dat er blijvend een vraag is naar technisch
personeel, maar dit verschuift van procestechnici naar besturingstechnici.
Inventariseren welke contacten er al zijn met de hoge scholen en universiteiten (bedrijven,
voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs en overheden) en deze
vervolgens uitnutten.
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•

•
•

•
•

Onderzoeken wat de regio te bieden heeft aan de onderwijsinstellingen waar de
samenwerking mee wordt gezocht, of er bij de onderwijsinstellingen interesse bestaat in een
samenwerking en wat de instellingen verwachten van een samenwerking.
Het opstarten van een stageloket om de toegang naar onderwijsinstellingen binnen en
buiten de regio voor het bedrijfsleven te verbeteren.
Inventariseren wat de mogelijkheden zijn voor om- en bijscholing van oudere werknemers,
werkzoekenden en ouderen: wat is de behoefte van werknemers en werkgevers en hoe
kunnen zij worden gestimuleerd en gefaciliteerd een leven lang te leren?
Voordat besloten wordt tot structurele samenwerking is het mogelijk eerst een pilot met één
onderwijsinstelling voor een periode van een jaar uit te voeren.
Uiteindelijk komen structurele samenwerking, vastgelegd in een convenant met nietvrijblijvende afspraken welke een win-win situatie op moet leveren voor alle betrokkenen.
Een voorbeeld kan zijn: overheden investeren in betere fysieke verbindingen met de
onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven staat garant voor een X aantal stages per schooljaar,
dit verhoogt de kans dat goed geschoold personeel bij deze bedrijven aan de slag gaat, wat
uiteindelijk ook zijn postitieve weerslag op de regio heeft.

Zaak is vooral ook de initiatieven die er al zijn, te bundelen omdat een gezamenlijke inzet op
deze punten tot meer resultaat kan leiden dan een gefragmenteerde.

Resultaat
• Wensen en mogelijkheden van onderwijsinstellingen, ondernemers en scholieren sluiten op
het gebied van stages en onderwijsprogramma’s beter op elkaar aan.
• Een overzicht van kansrijke initiatieven voor samenwerking tussen de regio (en partijen
binnen de regio) en hoger onderwijspartijen in omliggende regio’s.
• Een curriculum Alblasserwaard-Vijfheerenlanden met een aantal doorlopende leerlijnen die
maximaal de potenties uitnutten van het DNA van de regio, het bedrijfsleven en de
onderwijsinstellingen binnen de regio en de onderwijsinstellingen in een realistische straal
rond de regio. Daarbij het starten van een pilot met een eerste onderwijsinstelling.
• Het starten van een pilot ‘leven lang leren’ waarbij een eerste selectie oudere werknemers
wordt bij- of omgeschoold.
Vitale coalitie
Partijen die het moeten gaan doen zijn uiteraard het bedrijfsleven en onderwijs, maar ook
overheden kunnen hun steentje bijdragen en wanneer de aanpak succesvol is zal ook juiste
huisvesting een issue zijn: ook corporaties zijn dan aan zet. Bijkomend positief effect kan zijn
dat bedrijven in de regio elkaar nog beter weten te vinden.
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Bouwsteen 3: Onderwijs
De bevolking in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ontgroent en dat heeft gevolgen voor
het aantal leerlingen op de basisscholen. Tot 2030 wordt een daling van het aantal leerlingen
verwacht met ca 14%. De opgave is urgent, want de daling is al ingezet. Ten opzichte van het
vorige schooljaar begonnen de scholen in de regio in 2013-2014 al met 2,2% minder leerlingen.
De leerlingendaling kent ook zijn weerslag in de behoefte aan vierkante meters vastgoed. Nu al
kampen de meeste gemeenten met een overschot aan klaslokalen.
Verschillende gemeenten spelen op lokaal niveau in op de verwachte leerlingendaling en
gevolgen voor het vastgoed, in samenwerking met de schoolbesturen. Zo worden
mogelijkheden voor verhuur van leegstaande ruimten aan derden onderzocht. Een meer
regionale aanpak zal echter meerwaarde bieden ten opzichte van de verschillende lokale
aanpakken. Zo kan voorkomen worden dat schoolbesturen bijvoorbeeld autonoom een school
sluiten en de ene gemeente in de regio voor een onevenredig veel grotere opgave kan komen
te staan dan de andere en het onderwijs slecht (bereikbaar) kan worden voor de inwoners.
Landelijk beleid is erop gericht het open houden van kleine scholen minder aantrekkelijk te
maken; fusies te vergemakkelijken en samenwerkingsscholen mogelijk te maken. Een
samenwerkingsschool houdt in een fusie tussen een openbare en bijzondere school, waarbij de
identiteit van de afzonderlijke scholen kan worden behouden.
Deze bouwsteen richt zich daarom op het ontwikkelen van een gestructureerde regionale
aanpak van de problematiek. Het omvat het ontwikkelen van een programma met keuzes en
afspraken over normen, waarden en criteria voor het primair onderwijs, bijvoorbeeld over issues
als de maximale afstand tot een school, keuzevrijheid en denominatie en schaalgrootte. De
consequenties van deze keuzes voor bedrijfsvoering (samenwerking, personeel, kosten) zullen
uiteraard in overweging genomen moeten worden.
Het creëren van een regionale aanpak voor beleid voor aanbod en spreiding primair onderwijs
wordt gestimuleerd door staatssecretaris Dekker. Als schoolbesturen vroegtijdig met elkaar om
tafel gaan, is het mogelijk om meer regie te houden op de spreiding en toegankelijkheid van het
onderwijs in regio’s met sterke leerlingendaling. Fusies worden in administratief opzicht
vergemakkelijkt en gedacht wordt aan een regionale aanpak waarbij de regie wordt belegd bij
een onderwijsauthoriteit of een samenwerkingsverband. De regio AlblasserwaardVijfheerenlanden kan besluiten hier vooruitlopend op de rest van Nederland, op in te zetten.
Verder speelt mee dat er in de regio relatief veel éénpitters zijn (zelfstandige scholen met één
vestiging), wat de noodzaak tot een regionale aanpak vergroot. Grotere schoolbesturen kunnen
vestigingen met een mindere financiële situatie nog compenseren met andere vestigingen
binnen het bestuur en zo zorgen voor een geografische spreiding binnen het werkgebied.
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Eénpitters vallen sneller om en dat gebeurt dan geografisch ‘lukraak’. Bij de geografische
spreiding speelt ook de sterke relatie van de regio met enkele gemeenten in omliggende regio’s
mee (Drechtsteden, Noord-Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht). Tot slot speelt ten opzichte
van andere gebieden in Nederland in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden denominatie een
belangrijke rol in het primair onderwijs.
Met deze aanpak kan ook inzicht worden verkregen in wat de kansen, gevolgen en
mogelijkheden zijn voor de ontwikkeling van integrale kindcentra, de ontwikkeling van
(samenwerkingsverbanden voor) passend onderwijs en de veranderingen rond de kleine
scholentoeslag. Voor leegstaand vastgoed kunnen nieuwe gebruiksmogelijkheden worden
verkend, inclusief kosten en baten.

Aanpak
Voor deze bouwsteen kan het instrument Transitieatlas worden ingezet. Het is een interactief
instrument waarmee aan de hand van scenario’s de discussie kan worden gevoegd over de
criteria die belanghebbenden in de regio belangrijk vinden bij het realiseren van een
toekomstbestendige voorzieningenstructuur. Scenario’s kunnen bepaald worden aan de hand
van het minimaal aantal leerlingen voor een school, de maximale afstand tot een school, e.d.
Voor de module primair onderwijs worden in de Transitieatlas de volgende stappen
ondernomen:
1. Gegevensverzameling: aanleveren / verzameling van regionale gegevens voor het maken
van de kaartbeelden en verwerken. Het gaat om leerlingprognoses maar ook om bestaande
plannen rond primair onderwijs in de regio (nieuwbouw, voorgenomen fusies, e.d.).
2. Het verwerken van de kaartbeelden in een presentatie ten behoeve van de interactieve
sessie
3. Presentatie afstemmen met de regio: bepalen welke vragen worden gesteld aan de
deelnemers e.d.
4. Presenteren van de interactieve sessie
5. Verbeelden naar hoofdscenario's: opgehaalde criteria gebruiken om de hoofdscenario’s te
bepalen
6. Notitie met conclusies: programma van eisen voor het formuleren van verschillende
beleidsopties
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Resultaat
Resultaat is
• set afspraken over normen, waarden en criteria aan de hand waarvan het toekomstige
primair onderwijsaanbod in de regio kan worden geoptimaliseerd
• financiële consequenties op hoofdlijnen voor gemeenten en schoolbesturen
• voorstellen hoe de optimalisatie bestuurlijk vormgegeven kan worden.
Vitale coalitie
• Schoolbesturen
• Gemeenten
Voorbeeld po anonieme regio: scholen <50 doorexploiteren

Opties:
• Herbestemmen vastgoed
• Verkopen vastgoed
• Multifunctioneel gebruik
• Kwaliteit
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