Economie
Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie
van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector.

Hoofddoel
thema
Subdoelen

Strategie
en inspanningen

Bekendheid van de
regio AV op internationaal, nationaal
en regionaal niveau
Professionele
regiopromotie

Ruimtelijke
planning van
werklocaties in de
regio
Opstellen en
uitvoeren van
bedrijventerreinen
-strategie en
kantorenstrategie
Benutten kansen
van maatregelen
deltaprogramma
t.b.v. maritieme
sector
Visie over
toekomst van de
melkveehouderij in
de regio AV.

Gekwalificeerd
personeel voor het
bedrijfsleven

Koppelen
arbeidsvraag met
arbeidsaanbod
door Proactieve
arbeidsmakelaar
Huisvestingsmogelijkheden
personeel

Bereikbaarheid
zowel fysiek als
digitaal

RVVP
Inzet verbeteren
ontsluiting via
rijkswegen,
onderliggend
wegennet, OV
netwerk
Ontsluiting
watergebonden
bedrijvigheid over
water verbeteren
Digitale ontsluiting

Regionaal
vestigingsklimaat

Lastendruk
verminderen en
eenduidigheid
regelgeving binnen
regio
Regionale
bedrijvenloket

Stimuleren duurzame economische
activiteiten

Ondersteunen
organisaties en
instellingen bij
innovatieve,
duurzame
activiteiten

* Indien van toepassing worden de strategieën en inspanningen ook gehanteerd voor toerisme. Voor een specifieke invulling van toerisme wordt verwezen naar de
DIN Toerisme.

Recreatie en Toerisme

In 2030 is de AV op het gebied van recreatie en toerisme een
volwaardige regio.

Hoofddoelen
per thema

Subdoelen

Strategie
en
Inspanningen

Een goed
ondernemersklimaat voor R&T

Beleefbaar en
herkenbaar maken
streekidentiteit

Bekendheid van de
regio AV op internationaal,
nationaal en
regionaal niveau

Een grotere
toeristische
aantrekkingskracht
(min 2-3 dagen
verblijf)

Regionale flexibele
regelgeving en beleid t.b.v
R&T
Structureel toeristisch
samenwerkingsverband
middels een voertuig voor
samenwerking

Inzetten op streekidentiteit
Creëren van middelen voor
publieke infrastructuur

Professionele
gebiedsmarketing
Professionele marketing
gericht op iconen en icoonevenementen

Inzet op iconen en
icoonevenementen
Inzet op recreatie in, op en
langs waterstromen
Goede infrastuctuur
Inzet verblijfsaccommodatie
zowel aan de randen als in
het middengebied
Voldoende (divers) aanbod
van recreatie/attractiemogelijkheden in zelfde
smaakpalet

Innovatiefonds voor
exploitaties kleine
innovatieve ondernemers
binnen R&T
Inzetten op meer profit uit
gebiedseigen kenmerken
Inzetten op meer
werkgelegenheid

Kennis en Innovatie
Innovatieve en duurzame regio gericht op m.n. de agrarische,
toeristische en maritieme sector

Hoofddoelen
per thema
Subdoelen

Strategie
en Inspanningen

Kwalitatief goed
onderwijs voor
iedereen bereikbaar en
passend en aansluitend
bij de bedrijvigheid in
de regio

Iedereen een
startkwalificatie
Samenwerking scholen
onderling overhead
beperken middelen steken
in onderwijs
Scholen op juiste plek
Bedrijfsscholen stimuleren
Instandhouden en
verbeteren OV-netwerk
Brede scholen stimuleren
die meerwaarde creëren
specifiek gericht op
speerpunten regio
Leven lang leren,
stimuleren, stilstand is
achteruitgang

Aantrekken van
voldoende
gekwalificeerd
personeel voor het
bedrijfsleven

Passend woningaanbod
flexibele
woonvoorzieningen
Regiopromotie
Kwalitatief hoogwaardig
OV-netwerk

Optimale regie van
bedrijfsleven onderwijs
en overheid

Leerpark in de regio A-V
Kennismaking jongeren met
bedrijfsleven
Geinstitutionaliseerde
samenwerking onderwijs,
bedrijfsleven en overheid
Opleiding (HBOdependance , MBO, VMBO
of accreditatie) koppelen
aan onderwijs en bedrijven

Toonaangevende regio
op innovatie en
duurzaamheid in de 3
genoemde sectoren

Skill labs. In 3 sectoren
Faciliteren van bedrijven
om innovatief te zijn
Groene” initiatieven extra
stimuleren
samenwerking met
universiteiten en hoge
scholen natioanaal en
inetrnationaal

Faciliteren van kleine
innovatieve bedrijven
en ZZP’ers

Goed vestigingsmogelijkheid
Netwerkbijeenkomsten
Flexibele
onderwijsmogelijkheden en
inzet snuffelstages

Innovatie budgetten
innovatieprijzen

Wonen
In 2030 vormt de regio een prettig woon en leefklimaat om mensen aan
te trekken en mensen aan de regio te binden. Er zijn voldoende
kwalitatieve woonmilieus en er is sprake van een goede balans tussen
vraag en aanbod op regionaal niveau.

Hoofddoel
per thema

Subdoelen

Strategie
en Inspanningen

Goede balans vraag
en aanbod op
regionaal niveau

Regionaal woonbeleid
Toevoegen van
woningen op basis van
marktvraag
Grotere concentraties
van de woningbouw op
knooppunten met
bovenlokale
voorzieningen en
werkgelegenheid
Voor landelijke gebied
inzet op kleinschalige
uitbreidingen vooral
voor lokale behoefte
Regionale woonvisie
Regionale prestatieafspraken
Bereikbaarheid

Prettig woon en
leefklimaat



De combinatie stedelijk
en landelijk milieu
wordt benadrukt om zo
de diversiteit en
aantrekkelijkheid van de
regio te verstevigen

Mensen binden aan
de regio

De combinatie stedelijk
en landelijk milieu
wordt benadrukt om zo
de diversiteit en
aantrekkelijkheid van de
regio te verstevigen
Regionale sport,
recreatie en cultuur
voorzieningen
Bedrijvigheid verhogen

Mensen aantrekken
voorde regio

Professionele
regiopromotie
Open woningmarkt voor
heel nederland
De combinatie stedelijk
en landelijk milieu
wordt benadrukt om zo
de diversiteit en
aantrekkelijkheid van de
regio te verstevigen

Kwalitatieve
woonmilieus

Regionaal woonbeleid
Versterken van
diversiteit van de regio
t.b.v. woonmilieu’s
inzet op het aanbieden
van bijzondere
woonmilieus passend bij
het karakter van de
regio

Overheden, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties
werken samen krachtig aan een duurzame regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
Duurzaam
bouwen en
wonen

Duurzaam
recreëren

Duurzaam
rijden,
vervoeren en
transporteren

Een duurzame
agrarische
sector

Duurzame
bedrijventerreinen

Duurzame
natuur en
landschap

Duurzaam
samenwerken

Intentieverklaring
bouwen en wonen

Oplaadpunten voor
elektrische fietsen
en scootmobielen

Transportconvenant

Klimaatvriendelijke
en biologische
melkveehouderij

Energieconvenant
bedrijventerreinen

Ruimte voor
weidevogels

Toepassen
milieubarometer

Natuur- en milieueducatie

COP,
kennisplatform,
database bestpractices

…

Natuurlijke grienden
en uiterwaarden

Invoeren
GPR Gebouw
Invoeren DPL
(duurzaamheidsprofiel van een
locatie)
Toepassen
geothermie in
woonwijken

Energiezuinige
scholen en
stadskantoren

…

Organiseren
‘fluistertochten’
…

Oplaadpunten voor
elektrische auto’s
Pilot km-reductie
en
brandstofbesparing

Energiebesparing bij
boeren
Boer zoekt buurt
(kleinschalige
energie-corporaties)

…

Veiligstellen zicht- en
landschapslijnen

Collectieve
biogasinstallatie of
biogas’hub’

Realiseren
ecologische
verbindingen

Natuurvriendelijk
maaien en bemesten

Financieringsregelin
g agr. en particulier
natuurbeheer

…
…

Ontwikkelen loket,
portal voor bedrijven
en bewoners

Gezamenlijke
communicatiestrategie

…

