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Format voortgangsverslag landschapstafel 
over het jaar 2020 
 

 

Gebiedscoalitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (incl. Noordelijke Drechtsteden) 

Meerjarenprogramma Groen Verbindt   

 

Een afspraak tussen ondernemers, onderwijs, overheden en maatschappelijk middenveld in 

de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden om de streek groener, levendiger, toegankelijker 

en duurzamer te maken 
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Algemene informatie 

Naam Landschapstafel Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (inclusief Noordelijke Drechtsteden) 

Rapportagejaar 2020 

Datum opgesteld 1-3-2021 

Beschikkingsnummer PZH-2016-575469611, DOS-2016-0012138 

Contact Arjan van der Wiel, regiobureau A-V, Arjan.v.d.Wiel@gorinchem.nl 

 

 

Informatie over de organisatie van de landschapstafel 

Voorzitter Roeland Buijsse 

Secretaris Rolia Wiggelinkhuijsen 

Penvoerder Regiobureau Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 

Deelnemende partijen aan 

de landschapstafel  

Bestuur gebiedscoalitie A-V 

Roeland Buijsse, voorzitter 

Stichting Blauwzaam, Rolia Wiggelinkhuijsen 

Wellantcollege (MBO, VMBO), Yvonne Ouwens 

Gebiedsplatform A-V, Jan Boele 

Gemeenten regio A-V + Noordelijke Drechtsteden, Maks van Middelkoop 

Namens de provincie Zuid-Holland, Hester Engelsman 

Regiobureau A-V, Arjan van der Wiel 

Overige partijen DaVinci College, Den Hâneker, Stichting Groene Hart, Zuivelfabriek de 

Graafstroom, gemeente Alblasserdam, gemeente Zederik, gemeente Sliedrecht, 

gemeente Papendrecht, gemeente Vijfheerenlanden, werkgroep prachtlint, 

waterwerkgroep, Hogeschool Inholland, partijen verenigd in de waterdriehoek, 

gemeente Molenlanden, Waterschap Rivierenland, Oasen, gemeente Dordrecht, 

Rijkswaterstaat, Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard, gebiedscoöperatie 

Alblasserpoort, Paul Blok (Westeinde), Stichting Boerderij en Erf, Stichting 

Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Stijn Philips, Gebiedscollectief A-V, Stichting 

Oud-Hollandse waterlinie, OBS J.P. Waale, Gemeente Gorinchem 

 

 

Wijzigingen in de scope van het gebiedsprogramma 

Beschrijf en motiveer hieronder wijzigingen in het gebiedsprogramma, bijvoorbeeld wijzigingen in de doelstellingen 

of wijzigingen in de ambities van het programma.  

Er zijn geen wijzigingen in het programma. Enkele projecten zijn vertraagd ten opzichte van hun eigen 

oorspronkelijke planning. Het was bijvoorbeeld minder eenvoudig om in 2020 fysieke bijeenkomsten te 

organiseren. De doelstellingen zijn niet gewijzigd. Wel heeft de gebiedscoalitie in 2020 de ambitie om tot een 

vijfde gebiedsdeal te komen, omgezet in actie. Hierover verderop meer. 

 

 

Procesinformatie op programmaniveau 
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Geef hieronder een beschrijving van de procesvoortgang van het afgelopen jaar op programmaniveau. Denk 

bijvoorbeeld aan bestuurlijke besluiten en toezeggingen of gemaakte afspraken in de vorm van overeenkomsten, 

intentieverklaringen et cetera. 

Bestuurlijke samenwerking Gebiedscoalitie 

Er hebben geen wijzigingen plaatsgehad in de samenstelling van het bestuur van de Gebiedscoalitie. Cor Revet is 

bij het regiobureau opgevolgd door Arjan van der Wiel. 

 

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt 

Het bestuur van de Gebiedscoalitie heeft de volgende activiteiten ondernomen in 2020 ten aanzien van 

gebiedsdeal 4: 

 Beschikking van het volledige projectbudget en zorgen dat alle projecten tot afronding komen. 

 Communicatie via onze website. De website bevat nu een volledig naslagwerk van alle projecten. 

 Knelpunten bij de uitvoering van een enkel project weggenomen. 

 

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt 

Het bestuur van de Gebiedscoalitie heeft zich in 2020 geconcentreerd op het voorbereiden van een vijfde 

Gebiedsdeal. Ons werk is namelijk niet af na de huidige programmaperiode. Er is voldoende energie in de streek 

om initiatieven door te ontwikkelen en nieuwe initiatieven op te halen. Het kader voor de coalitie is het 

Landschapsuitnodigingsdocument (LUD) dat binnen de Regionale Maatschappelijke Agenda van de 

samenwerkende gemeenten is geschreven.  

 

In tegenstelling tot eerdere gebiedsdeals is er geen sprake van gegarandeerde (programma)financiering vanuit de 

provincie. De Gebiedscoalitie heeft de werkwijze dan ook omgedraaid. De coalitie heeft drie thema’s 

onderscheiden, ‘Biodiversiteit’, ‘Veen in beweging’ en de ‘Waarde van het water’. Binnen deze thema’s heeft de 

Gebiedscoalitie bijeenkomsten georganiseerd en de streek gestimuleerd initiatieven en projecten aan te dragen. 

Dit leidde tot een grote lijst potentiële projecten. De drie gekozen thema’s passen uitstekend binnen de 

bestuurlijke prioriteiten van gemeenten (LUD) en de provincies.  

De Gebiedscoalitie wil in het voorjaar 2021 de gebiedsdeal 5 hebben afgerond. 

 

Voortgang penvoerdersovereenkomsten 

In 2020 zijn negen van de 34 projecten afgerond en opgeleverd. Deze moeten nog formeel financieel afronden. 

 

Voortgang samenwerking projecten 

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt 

De kracht van onze landschapstafel, de Gebiedscoalitie A-V ligt in de ontmoeting, het netwerkend leren. In 2020 is 

dit ingewikkelder geweest. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en het contact met projecteigenaren heeft 

uitsluitend via teams en mails plaatsgevonden.  De Gebiedscoalitie heeft ten behoeve van gebiedsdeal 4 in 2020 

geen kartrekkersbijeenkomst kunnen organiseren.  

 

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt 

Wel hebben wij in de periode september-oktober 2020 bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op 

gebiedsdeal 5. 
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Netwerkbijeenkomst biodiversiteit en ondertekening beheerconvenant met vier nieuwe gemeenten (okt 2020) 

 

 

 

Wijzigingen in de programmaplanning  

Geef hieronder aan wat de belangrijke wijzigingen zijn in de huidige programmaplanning ten opzichte van de 

aanvankelijke planning van het gebiedsprogramma. Geef daarbij argumentatie waarom projectrealisatie is 

vertraagd / niet wordt gehaald.  

Het project van Graafstroom, Kaasexperience center is vertraagd. In 2020 is de vergunning verkregen waardoor 

gestart kon worden met de herontwikkeling. Deze bleek echter veel duurder uit te vallen. Initiatiefnemer De 

Graafstroom heeft in 2020 het project opnieuw gecalculeerd en in afgeslankte vorm aanbesteed. Dit heeft geleid 

tot een werkbaar project waarvan de uitvoering is gestart. Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de 

Gebiedscoalitie, initiatiefnemer Graafstroom en andere subsidiegevers (provincie en gemeenten). De activiteiten 

die in het kader van de subsidie Groen Verbindt worden uitgevoerd, zijn in het herziene project overeind gebleven. 

De doorstart is in 2020 ter hand genomen en de werkzaamheden die voor de subsidie Groen Verbindt worden 

uitgevoerd zullen in 2022 zijn afgerond. Voor het deel dat vanuit de Leader subsidie wordt betaald, is een 

verlenging van de projectperiode aangevraagd. Deze is nog in behandeling. 

 

Westeinde Wijngaarden is nog steeds in afwachting van goedkeuring van een bestemmingsplanwijziging. Dit 

betekent dat een deel van de werkzaamheden nog niet heeft plaatsgevonden (zie voor detail de beschrijving van 

de projectvoortgang). Dit project duurt langer dan was voorzien. De planning hangt volledig af van het moment 

waarop de bestemmingsplanwijziging is goedgekeurd dan kunnen de nog uit te voeren werkzaamheden direct 

worden uitgevoerd en binnen een aantal maanden worden afgerond. Bestemmingsplanwijzigingen blijken echter 

weerbarstig. 

 

Blauwzaam: Zwammen kweken op reststroom 

Stand van zaken project: Het project is vertraagd als gevolg van Corona. Wellant heeft de kweekactiviteiten 

kunnen voortzetten maar de avonturenboerderij is veelal gesloten geweest en heeft de financiering tijdelijk 

stopgezet. Als Corona achter de rug is en de boerderij weer open kan, wordt het project voortgezet. De 

verwachting is dat het project tot in de loop van 2022 loopt. 
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Boerderij en erf, Vrijkomende agrarische bebouwing  

Stand van zaken project: Dit project ligt stil en wacht op een beleidsnota van de gemeente Molenlanden die ook 

overgenomen moet worden door de gemeente Vijfheerenlanden. Dan kan dit project worden afgemaakt. 

Boerderij en Erf en het Gebiedsplatform schatten in dat ook in 2022 nog uitvoering plaatsvindt om deze slag naar 

andere gemeenten te maken. Afronding vindt dan in 2022 plaats. 

 

Er hebben geen majeure wijzigingen plaatsgevonden. De verwachting is dat alle projecten in 2022 zijn afgerond. 

 

Wijzigingen in de programmabegroting 

Geef hieronder aan wat de belangrijke wijzigingen zijn in de programmabegroting ten opzichte van de begroting 

van het gebiedsprogramma. 

Geen wijzigingen. De Gebiedscoalitie heeft er wel voor gekozen om vanuit het procesgeld voor Groen Verbindt 

(gebiedsdeal 4) middelen in te zetten voor de bekostiging van de aanloop van Gebiedsdeal 5. Dit is gebeurd in de 

vorm van een voorschot en wordt vereffend uit een bijdrage die we gekregen hebben van de provincie Zuid-

Holland.  

De financiering van de totstandkoming van gebiedsdeal 5 uit budget van gebiedsdeal 4 is afgestemd met de 

provincie Zuid-Holland. Het argument van de gebiedscoalitie om gedurende de gebiedsdeal 4 te investeren in het 

nieuwe programma is dat de gebiedscoalitie het als haar taak ziet om gebiedsdeal 4 op te schalen en continuïteit 

te bieden voor het regionale netwerk.   

 

De Gebiedscoalitie vindt het overigens ook haar taak om Groen Verbindt goed te begeleiden om zodoende 

continuïteit te bieden. Dit is hoe de landschapstafels bedoeld zijn. 

Geef hieronder aan welk bedrag per project is gemoeid met de evt. nieuwe projecten (zoals hierboven bedoeld), 

die geen deel uitmaken van het oorspronkelijke programmabudget c.q. meerjarig gebiedsprogramma 

In 2020 zijn geen nieuwe projecten toegevoegd. De laatste wijzigingen vindt u terug in de voortgangsrapportage 

2019. 

 

Informatie over vervallen of stagnerende projecten 

Geef hieronder informatie over projecten of projectonderdelen die zijn komen te vervallen, of waar sprake is van 

stagnatie ten opzichte van de oorspronkelijke plannen en programma’s. Benoem wat in de plaats is gekomen 

voor deze projecten en hoe de landschapstafel er voor zorgt, dat gestelde doelen en ambities alsnog gehaald 

worden. Geef ook aan wat de omvang is (in euro’s) van deze vervallen of stagnerende projecten. 

In 2020 zijn geen projecten vervallen. Ook zijn geen projecten gestagneerd. Er is, zoals eerder vermeld sprake 

van vertraging bij vier projecten. Maar dit leidt niet tot stagnatie. 

Financiële omvang van eerder opgevoerde, maar 

inmiddels vervallen projecten 

nvt 

Financiële omvang van stagnerende projecten nvt 
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Informatie over de projectfasen 

Geef hieronder inzicht in welk deel van de projecten in voorbereiding is, welk deel in uitvoering is en welk deel is 

afgerond. Dit wordt uitgedrukt in de omvang van de begrote projectkosten in euro’s. Peildatum is 31 december 

2020. Hierbij worden de volgende definities gehanteerd:  

Project in voorbereiding: Dit betreft projecten waarbij al kosten zijn gemaakt voor de ontwikkeling van het 

project(plan):   

- Plan van aanpak (beschrijving van het proces) 

- Projectplan/visie: Inhoudelijke beschrijving van het project 

- Voorlopig Ontwerp (VO) 

- Definitief Ontwerp (DO).  

Hieronder vallen bijvoorbeeld de kosten van architecten, ingenieurs en adviseurs. 

Project in uitvoering: Het project wordt beschouwd als 'in uitvoering', in de fases van:  

- Bestek 

- Aanbesteding 

- Uitvoering door aannemer.  

Hier zijn aantoonbaar verplichtingen aangegaan (denk bijvoorbeeld aan contract met de aannemer/ leverancier). 

Project afgerond: Een project wordt als afgerond beoordeeld, als de verplichtingen voor het project zijn 

nagekomen (de aannemer heeft werk opgeleverd, diensten of producten zijn geleverd). De betalingen aan de 

aannemer / leverancier hoeven nog niet te hebben plaatsgevonden. 

Totale omvang van de provinciale subsidie voor hele periode 

2016-2022 

€ 1.500.000,- 

Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten in 

voorbereiding 

€ 0,- 

Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten in 

uitvoering 

€ 825.111,- + € 32.341,- 

Totale omvang van de provinciale subsidie voor projecten die 

zijn afgerond 

€ 524.709,- + € 117.659,- 

 

Toelichting op het bovenstaande: 

De Gebiedscoalitie ontvangt € 1.500.000,- aan provinciale bijdrage. € 150.000,- besteden wij aan ‘het proces’.  

Dit betekent dat er netto € 1.350.000,- voor de projecten wordt ingezet. Zestien projecten zijn reeds afgerond. Het 

provinciale bedrag dat aan deze projecten is besteed, is € 524.709,-. Het resterende bedrag van € 825.111,- 

wordt besteed aan de overige 18 projecten. Dit telt op tot € 1.349.820,-. Het restant is afronding. 

 

Van het procesbudget van € 150.000,- hebben wij € 117.659,- reeds besteed. Dit hebben we gekoppeld aan 

‘projecten afgerond’. De resterende € 32.341,- hebben we nog ter besteding. Dit bedrag hebben we gekoppeld 

aan ‘projecten in uitvoering’. 

 

Zie in de bijlage het totaaloverzicht van de projecten. 
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Netwerkontwikkeling 

 

Geef hieronder een beschrijving van de wijze en kwaliteit van samenwerken tussen de deelnemende partijen aan 

de landschapstafel. Geef daarbij aan: 

- op welke wijze de landschapstafel investeert in haar eigen netwerkontwikkeling 

- hoe de overlegpartners in de regio zijn meegenomen die niet aan de landschapstafel zitten 

- hoe de landschapstafel zich heeft ontwikkeld.  

 

Aanbeveling: Om de kwaliteit van samenwerking te meten en daar een goed gesprek over te hebben aan de 

landschapstafel, wordt aanbevolen om gebruik te maken van de netwerkvitaliteitsmeter. Deze bestaat uit een 

enquête onder de deelnemers en aansluitend een gezamenlijk gesprek met een externe begeleider. De 

uitkomsten van deze ‘meting’ kunnen worden opgenomen in deze toelichting. Vanuit de provincie Zuid-Holland 

kan een facilitator worden geleverd om deze netwerkvitaliteitsmeting uit te voeren. 

Netwerkend leren 

Gebiedsdeal 4 Groen Verbindt 

De kracht van onze landschapstafel, de Gebiedscoalitie A-V ligt in de ontmoeting, het netwerkend leren. In 2020 is 

dit ingewikkelder geweest. Er zijn geen fysieke bijeenkomsten en het contact met projecteigenaren heeft 

uitsluitend via teams en mails plaatsgevonden.   

De Gebiedscoalitie heeft in 2020 geen kartrekkersbijeenkomsten kunnen organiseren.  

In 2018 hebben wij de netwerkvitaliteitsmeter ingezet en in 2019 een uitgebreid aantal sessies reflexieve 

monitoring. In 2020 hebben wij dit niet gedaan. 

Het bestuur van de Gebiedscoalitie is vier maal (deels digitaal) bij elkaar gekomen. 

 

Gebiedsdeal 5 Groenblauw Verbindt 

Wel hebben wij in de periode september-oktober 2020 drie bijeenkomsten georganiseerd ter voorbereiding op 

gebiedsdeal 5. 

 

 

Foto 1: Netwerkbijeenkomst biodiversiteit en ondertekening beheerconvenant met vier nieuwe gemeenten 

(september 2020) 

Foto 2: Verkenning van verhaallijnen ‘water’ tijdens Schetsschuit Water en Recreatie, (september 2020) 

 

Communicatie en informatie 

Op www.gebiedsdeal.nl staat een compleet naslagwerk met alle informatie en documentatie over alle projecten, 

de kartrekkersbijeenkomsten en andere relevante informatie over Groen Verbindt. 

 

http://www.gebiedsdeal.nl/
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Informatie over behaalde resultaten op provinciaal doelniveau 

Beschrijf hieronder per provinciaal doel (te weten: groenbeleving, biodiversiteit en agrarisch ondernemerschap) 

de behaalde resultaten in het afgelopen jaar. Dit kan bijvoorbeeld gaan over fysieke resultaten, geleverde 

diensten, communicatieve/educatieve resultaten of bijvoorbeeld het invoeren van innovatie in systemen of 

ketens. Per provinciaal doel kunnen de resultaten worden geclusterd naar de doelen en subthema’s, zoals 

opgenomen in de beschikkingsbrief. 

Resultaten groenbeleving / recreatie 

 

Den Hâneker, Tenstoonstelling van het landschap  

Stand van zaken project: In 2019 afgerond met tentoonstelling en een document. Financiële afronding volgt in 

2021. 

 

Stichting Groene hart, Funerair Erfgoed, Historische themaroute 

Stand van zaken project: Project is afgerond met een lezing en wandeling op 31 maart 2020 en het toevoegen 

van de juiste borden op de route. Financiële afronding volgt in 2021. 

Gemeente Alblasserdam, Lammetjeswiel  

Stand van zaken project: reeds in 2018 afgerond met oplevering van de herinrichting. Financiële afronding 

heeft plaatsgevonden. 

Gemeente Leerdam: Stadspark Leerdam 

Stand van zaken project: Project is bijgesteld naar aanleiding van een  bewonersavond en inspraak van de 

jachthaven. Uitvoering loopt nog. Vertraagd omdat de Omgevingsdienst Utrecht een te hoge eis stelde aan de 

sanering van de grond. Een aangepast bodemsaneringsplan is gemaakt waarvoor de vergunning is afgegeven. 

Verwacht afrondingsmoment: zomer 2021. 

 

Gemeente Papendrecht: Slobbengors Papendrecht  

Stand van zaken project: Project is in 2019 afgerond en financieel afgerond. 

Wellantcollege, Beeldkwaliteit in het onderwijs  

Project is in 2019 afgerond. Financiële afronding volgt in 2021. Een vervolg is opgenomen in ‘Gebiedsdeal 5’. 

Gemeente Sliedrecht, Sliedrecht buiten, aanleg watercompensatie 

Stand van zaken project: Dit project is in de uitvoeringsfase. Het project had in 2020 enige vertraging door het 

uitblijven van een vergunning. Met dank aan de provincie Zuid-Holland is deze afgegeven. Aanbesteding is 

snel doorlopen.  

Verwachte afronding 2021. 

 

Blauwzaam, Waterwerkgroep, Blauwgroen fundament  

Stand van zaken project: Project is afgerond met een aantal zichtbare resultaten die ontsloten zijn via de 

website van Blauwzaam. 
1. Dit jaar is het gelukt om vanuit dit project een nieuw project te realiseren namelijk een  

drukdrainageproject met drie boeren : https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/drukdrainage/ 
2. We zijn een serie krantenartikelen gestart over klimaat: 

https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatadaptatie-in-de-
polder-artikelserie/ 

https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/drukdrainage/
https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatadaptatie-in-de-polder-artikelserie/
https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatadaptatie-in-de-polder-artikelserie/
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3. Dit jaar het project klimaatbestendig groenbestek afgesloten: 
https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatbestendig-
groenbestek/ 

4. begeleiding student Bart van der Sande  https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-
klimaatverandering-23012020/ 

Financiële afronding volgt in 2021. Follow up via Gebiedsdeal 5. 

 

 

 

Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Dichter bij de polder 

Stand van zaken project:  Er zijn aan de lopende band gedichten onthuld. Deze zijn allemaal met een drone 

opgenomen en via youtube gedeeld. Het totaal aantal staat op 24 gedichten. De stichting blijft gedichten 

plaatsen, ook in 2021. 

Voorbeeld: https://youtu.be/_uGwhq-qz_M 

 

Stichting Lionsclub Alblasserwaard Souburgh, Dichter bij de rivier 

Stand van zaken project: Zie ‘Dichter bij de polder’ 

 

Gemeente Leerdam: TOP Leerdam 

Stand van zaken project: Het realiseren van de TOP is overgedragen aan Citymarketing Leerdam Glasstad. 

De fysieke zaken zijn uitgevoerd. De teksten rond de panelen moeten nog worden gemaakt via Leerdam 

Glasstad. Oplevering zomer 2021. 

 

Lexmond: Waterberging 

Stand van zaken project: Afgerond in 2019. Geen subsidie, dus geen financiële afronding. 

 

Gemeente Gorinchem: Historische haag langs vestingwal 

Stand van zaken project: Afgerond met voltooiing van de meidoornhaag. Lokale media hebben aandacht 

besteed aan het resultaat. Financiële afronding volgt in 2021. 

 

Gebiedscoöperatie Alblasserpoort: Opwaarderen overland ‘de Kurk’ 

Stand van zaken project: Afgerond in 2020 met aanleggen wandelpad, informatiebord, gebiedseigen dotters en 

knotwilgen. Financiële afronding volgt in 2021. 

 

https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatbestendig-groenbestek/
https://www.blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/klimaatbestendig-groenbestek/
https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-klimaatverandering-23012020/
https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-klimaatverandering-23012020/
https://youtu.be/_uGwhq-qz_M
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Stichting Oud-Hollandse waterlinie: Waterliniepad 2.0 

Stand van zaken project: Afgerond in 2020. Financiële afronding volgt in 2021. 

 

 

Resultaten biodiversiteit 
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Gemeente Molenwaard, Entreezone Bleskensgraaf (‘Dorpsgezichten’) 

Stand van zaken project: Project is afgerond met verfraaiing van het pad aan de Zeemansweg en een 

waterberging aan de Wervenkampseweg. Financiële afronding volgt in 2021. 

Stichting Blauwzaam, Prachtlint  

Stand van zaken project: Het uitbouwen van het prachtlint is verder een doorlopend proces waarbij parels 

worden toegevoegd en het beheerconvenant wordt uitgebreid (zie boven). Er is sprake van opschaling en 

uitbreiding richting Krimpenerwaard en Gebiedsdeal 5. Financiële afronding volgt in 2021. 

 

Gemeente Meerkerk, Prachtlint 

Stand van zaken project: Project is in uitvoering. Er is in 2019 gewerkt via NL doet. In 2020 is dit als gevolg 

van Corona niet doorgegaan. Project vordert wel, met hulp van de gemeente. Inzaaiing langs de Energieweg 

heeft plaatsgevonden, het bedrijventerrein ook. 

Afronding in 2021. 

 

Collectief A-V/Blauwzaam: Schone natuurrijke sloten 

Den Hâneker heeft een POP3 aanvraag gedaan voor de uitvoering van deze projecten.  Deze POP 3 is niet 

gehonoreerd. De projecten zijn hiermee vervallen. De projecten Dotterslingers en Topsloten zijn door het 

Collectief A-V in samenwerking met Blauwzaam, via Groen Verbindt, alsnog gestart onder de titel ‘Schone 

natuurrijke sloten’.  

In 2020 is overleg gevoerd over de exacte locaties en zijn dotters gepland. 

Artikel in Het Kontakt https://www.hetkontakt.nl/reader/42881/155387/meer-kansen-voor-natuur-in-sloten 

Artikel in Nature tot day https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-

reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26595 

In 2021 kan dit project worden afgerond. 

 

Blauwzaam: Waarde van de waard. Verkenning circulaire initiatieven in de Alblasserwaard-

Vijfheerenlanden  

Stand van zaken: Verkenning is in 2019 uitgevoerd. Financiële afronding heeft plaatsgevonden. 

 

Gemeente Papendrecht: Verbeteren entrees Vriesenpolder 

Stand van zaken. Het uitwerken en uitvoeren van deelprojecten die bijdragen aan het verbeteren van de 

entrees naar de Vriesenpolder, waarbij de barrière-werking van de Rijksweg A15 (en achterliggende 

infrabundel) wordt verminderd. De aansluitingen moeten plaatsvinden in "de zone langs de N3" en zijn 

ingepast in het ontwerp (en de fasering van de werkzaamheden) van Rijkswaterstaat op / langs de N3. 
● Taludtrap N3: is in uitvoering 

● Formaliseren "Olifantenpad". Projectonderdeel is afgerond 

● Aanpassen belijning "lus fietspad opgang Fietsbrug A15". Dit heeft iets vertraging omdat 

oorspronkelijk ontwerp verkeerskundig niet goed was. 

● Taludtrap "lus fietspad opgang Fietsbrug A15". Projectonderdeel is in uitvoering 

De laatste werkzaamheden vinden in 2021 plaats. 

 

Stijn Philips: Natuurfilm Alblasserwaard 

Stand van zaken project: Ruwe eindversie van 50 minuten is klaar. Oplevering in 2021 om in de winter van 

2020-2021 nog enige winteropnames te maken. Vertoning van de film is in verband met Corona op korte 

termijn onzeker. 

https://www.hetkontakt.nl/reader/42881/155387/meer-kansen-voor-natuur-in-sloten
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26595
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=26595
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OBS J.P. Waale: vergroening nieuw schoolplein Lingeplein 

Stand van zaken project: Het groene schoolplein is aangelegd met VMBO leerlingen en MBO leerlingen die 

uitleg hebben gegeven over WADI (water afvoer en drainage). Het project wordt in 2021 financieel afgesloten 

en heeft spin off gehad met verbinding naar een tweede schoolplein. 10 scholen hebben interesse getoond 

voor deelname aan Gebiedsdeal 5. 

 

Blauwzaam: Zwammen kweken op reststroom 

Stand van zaken project: Het project is vertraagd als gevolg van Corona. Wellant heeft de kweekactiviteiten 

kunnen voortzetten maar de Avonturenboerderij  is veelal gesloten geweest en heeft de financiering tijdelijk 

stopgezet. Als Corona achter de rug is en de boerderij weer open kan, wordt het project voortgezet. 

 

Blauwzaam: Verkenning, Verbouwen van bouwmaterialen 

Stand van zaken verkenning: Het project vordert gestaag met een bijeenkomst bij Blauwzaam, goed contact 

met architecten. Knelpunt is dat Corona het enthousiasme bij grotere bedrijven heeft doen verkleinen. Hoop op 

versnelling als dit voorbij is. 
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Deelprogramma Biodiversiteit Waterdriehoek – gebiedscoalitie 

 

 
 

Gebiedscoöperatie Alblasserpoort, Westeinde, Wijngaarden (particulier initiatief, binnen de gemeente 

Molenwaard)  

Stand van zaken: Project is vertraagd. De gemeente Molenlanden heeft erg veel tijd nodig om de 

onderbouwing voor het wijzigen van het bestemmingsplan te beoordelen. 

 

De vergunning van het Waterschap Rivierenland is in 2020 afgegeven om het water te maken. 

 

 

 

Verder is gestart met het rooien van bosschages nadat hier vergunning voor was afgegeven.  

 

Natuur- en vogelwacht: Rustgebied reewild en educatieterrein 

Stand van zaken: Project is in 2019 afgerond. Financiële afronding volgt in 2021. 

 

Gemeente Dordrecht en gemeente Papendrecht, in samenwerking met Rijkswaterstaat, herinrichting 

N3 

Stand van zaken:  
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De uitvoering is in 2020 gestart. Het project verloopt volgens planning en is in het derde kwartaal van 2021 

afgerond. Een deel is klaar zoals de natuurvriendelijke oever langs N3. Een deel is gepland of wordt 

uitgevoerd. Denk aan ‘oversteekgebieden voor dieren’.  

 

Noordrand A15 (gemeente Papendrecht)  

Stand van zaken: De Ontwikkeling Noordrand A15 heeft een samenhang met de deelprojecten op / langs het 

talud van de N3 en de (recreatieve) aansluitingen op de Vriesenpolder.  

De gemeente heeft, in samenwerking van met een landschapsarchitect, een visiekaart "Ontwikkeling Park 

A15" opgesteld. Deze visiekaart is het handvat bij de uitwerking van projecten in de N3 en A15-zone. Hiermee 

is de integrale ontwerpvisie gewaarborgd bij de uitwerking van de "losse deelprojecten" en aangrenzende 

"uitwerkingsopgaven". Vanuit de visiekaart zijn in 2020 werkzaamheden gerealiseerd, zoals de aanleg van de 

NVO bij het Molenpad, het aanbrengen van bijenmengsels in de groenstrook langs de geluidsschermen en een 

aansluiting op de wijk Vriesenpolder. 

In Q2-2021 worden de resterende werkzaamheden afgerond. Deze bestaan uit de aanleg van een voetpad 

door het projectgebied, het plaatsen van een bijenhotel, de aanleg van een keverbank en wordt een zitbank 

aangebracht.  

 

Gemeente Dordrecht: Verbeteren ecologische functie Baanhoekweg 

Stand van zaken: Project is gedeeltelijk afgerond, maar zal niet geheel worden afgerond. In overleg met de 

gemeente hebben we besloten het project financieel af te ronden. Er is wel voldaan aan de financiële 

voorwaarden. 

 

Verkenningen 

 

Verkenning biodiversiteit 

De verkenning biodiversiteit is in 2019 uitgevoerd en afgerond. Voor deze verkenning is geen subsidie ingezet. 

 

 

Resultaten agrarisch ondernemerschap 

 

Zuivelfabriek Graafstroom, Kaas Experience center 

Stand van zaken project: Het project is vertraagd en gewijzigd als gevolg van te hoge uitvoeringskosten.  

De vergunningen waar in 2019 op gewacht werd, zijn in 2020 afgegeven. 

 

Het plan achter het project kaasexperience is in 2020 herontworpen en in afgeslankte vorm opnieuw 

aanbesteed. Dit is gelukt. De planonderdelen die gecontinueerd worden, zijn het herstel van het gebouw, de 

herbestemming van de boerderij en het passend maken in de omgeving, inclusief groene entree. De 

nieuwbouw is duurzaam en er is sprake van informatie en educatie in het gebouw. Dit betekent dat de 

doelstellingen voor de subsidie Groen Verbindt  gehaald worden. Het project wordt mede gefinancierd door 

andere subsidies waarvan de doelen niet allemaal gehaald worden. Met de overige subsidiegevers hebben we 

overleg en afgesproken dat de uitvoering integraal wordt gevolgd. 
   

Den Hâneker, Agrarische bedrijven in het groen 

Stand van zaken project: POP3 aanvraag is gedaan en in 2018 gehonoreerd. Dit betekent dat de uitvoering 

formeel buiten Groen Verbindt  valt. Wel hebben Den Hâneker en de Gebiedscoalitie besloten dat de 
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uitvoering in de context van Groen Verbindt  wordt uitgevoerd. Het project heeft enige vertraging als gevolg 

van Corona.  

 

Boerderij en erf, Vrijkomende Agrarische Bebouwing  

Stand van zaken project: Dit project vordert langzaam. De gemeente Molenlanden heeft inmiddels een 

beleidsnota vastgesteld. Deze moet overgenomen worden door de gemeente Vijfheerenlanden. Dan kan dit 

project worden afgemaakt. 

Boederij en Erf en het Gebiedsplatform schatten in dat ook in 2022 nog uitvoering plaatsvindt. 

 

Wellantcollege, Verkenning Duurzame landbouw 

Stand van zaken: In 2019 hebben een aantal goede activiteiten plaatsgevonden. De verkenning is opmaat 

geweest voor het onderdeel Veen in beweging, een van de drie geprioriteerde thema’s in gebiedsdeal 5. 

Uit de verkenning is het idee ontwikkeld waarbij Wellantcollege, locatie Bossekamp als duurzame 

landbouwhub in de regio gaat fungeren. In 2021 wordt de verkenning formeel afgerond. 

 
 
 
 

Bestedingen op provinciaal doelniveau  

 T.l.v. provinciale 

subsidie 

T.l.v. andere financiers  

(= cofinanciering) 

Bestedingen afgelopen jaar aan het doel recreatie € 16.000,- € 50.975,- 

Bestedingen afgelopen jaar aan het doel biodiversiteit € 104.840,- € 232.000,- 

Bestedingen afgelopen jaar aan het doel duurzame 

landbouw 

€ 0,- nvt 

TOTAAL € 120.840,- € 282.975 

 

De hierboven genoemde bestedingen zijn voorschotten die in 2020 door vijf projecten zijn aangevraagd. De 

overige projecten kiezen ervoor om hun bijdrage eenmalig, bij afronding van het project, te ontvangen.  

Er zijn in 2020 zeven projecten in behandeling genomen voor de financiële afrekening. Dit wordt in 2021 

afgerond. Deze zijn niet in het overzicht meegenomen. 
 

 

Kosten programmamanagement (“proceskosten”)  

Geef hieronder inzicht in de omvang van gemaakte kosten in euro’s voor programmamanagement, voor zover 

deze ten laste komen van de provinciale subsidie. Vermeld ook voor welke activiteiten / werkzaamheden deze 

kosten zijn gemaakt. 

Beschikbaar budget voor proceskosten: € 150.000,- (10%). 
Cumulatieve uitgaven tot en met 31-12-2020: € 117.659 
 
Programmamanagement: € 107.024,- 

-Projectleiding Groen Verbindt en deelproject biodiversiteit met waterdriehoek 

-Voorzitterschap Gebiedscoalitie 
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-Vrijwilligersvergoeding bestuur Gebiedscoalitie 

 

Communicatie en bijeenkomsten: € 1.235,-  

Advies en training: € 9.400,- 

 

Het regiobureau A-V brengt geen kosten voor penvoerdersschap, administratie en control in rekening. De 

verwachte accountantskosten (ca. € 7.000) maken deel uit van de proceskosten. 
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Bijlage: Totaaloverzicht projecten 

 

 
 



 
 

 
 

Bijlage voortgangsverslag - Projectenoverzicht landschapstafels OVER DE GEHELE PROGRAMMAPERIODE 
 

In dit overzicht hebben we de totale bedragen opgenomen. We verwijzen naar het bijgevoegde exceloverzicht waarin we met de kleuren ‘Oranje’ en ‘groen’ 
aangeven welke project in uitvoering zijn (Oranje) en welke zijn afgerond (groen). De projecten waarvoor wij een stelpost BTW van € 50.000 hebben 
opgenomen, hebben we meegenomen in het overzicht. Dit bedrag is nog niet betaald en is dan ook opgenomen in de eerste tabel met projecten in uitvoering. 
 
 
Projecten in UITVOERING 

# Naam project Coördinaat 
of adres 

Datum start uitvoering 
project 

Datum 
project 
afgerond  

Trekkende 
partij project 

Totaalbedrag 
project € 

Subsidiebijdrage 
PZH € 

Bijdrage 
derden € 

 18 projecten  Ondertekening 
penvoerdersovereenkomst 

  € 4.231.096,- € 825.111,- € 3.405.985,- 

   Proceskosten    € 32.341,-  

         

     Totaal: € 4.231.096,- € 857.452,- € 2.305.985,- 

 
Projecten die zijn AFGEROND 

# Naam project Coördinaat 
of adres 

Datum start uitvoering 
project 

Datum 
project 
afgerond 

Trekkende 
partij project 

Totaalbedrag 
project € 

Subsidiebijdrage 
PZH € 

Bijdrage 
derden € 

 16 projecten  Ondertekening 
penvoerdersovereenkomst 

2018/2019  € 1.222.266,20 € 524.889,- € 696.757,20 

   Proceskosten    € 117.659,-  

         

     Totaal: € 1.222.266,20 € 643.368,- € 696.757,20 

 

Projecten NIET in uitvoering op 31 december 2019 (wel in voorbereiding) 

# Naam project Coördinaat 
of adres 

Datum start 
voorbereiding 
project 
(indien van 
toepassing) 

Beoogde 
einddatum 
(indien van 
toepassing)  

Trekkende partij 
project 

Totaalbedrag 
project € 

Subsidiebijdrage 
PZH € (indien van 
toepassing) 

Bijdrage 
derden € 
(indien van 
toepassing) 

 nvt        

         

         



 
 

 
 

     Totaal: € € € 
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