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De toekomst van gemeente Krimpenerwaard 



Wat wil het gebied?

De strategische Visie:



De Koers:  de lange termijn doelen vanuit de gemeente

Vitale samenleving 
            (gezondheid en sociale cohesie, informele netwerken, 

voorzieningen en zorg)

Vitaliteit in de kernen 
(de driehoek wonen, werken en mobiliteit)

Duurzaam vitaal buitengebied  
(energietransitie; stikstof, bodemdaling, water, methaan, 

                biodiversiteit en landbouw)
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Vitale Krimpenerwaard: met plezier wonen, 
werken in unieke omgeving

In verbinding met en van toegevoegde waarde 
voor omliggende gebieden



Proces naar provincie  

-   24 jan is hoofdlijnen. Daarna nog aparte afspraken bijv. specifiek wonen
- Inzet delen op vitale samenleving, kernen en buitengebied
- Ruimte rond de kernen voor ontwikkeling
- Gezamenlijke erkenning voor problematiek in het gebied
- Samen optrekken om de Krimpenerwaard vitaal te maken en te houden

Toekomstperspectief vormt hiertoe de position paper

Uitkomst 24 januari:
Sessies om de producten meer samen en integraal op te pakken en voor 15 maart 
terugkoppelen aan GS en college, zodat er voor het nieuwe college van GS een 
afspraak ligt.
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Traject Toekomstperspectief
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• Desk research door PosadMaxwan en werkgroep
• Interviews met B&W en DT
• Ambtelijke deelsessie I: kracht van de Krimpenerwaard, uitdagingen en 

trends, visie voor 2040, verbanden tussen thema’s

Aanbod om u mee te nemen:  
25 januari een sessie in de huidige samenstelling om u mee te nemen in de 
opbouw en waar uw input mee kunt geven. 
• Ambtelijke deelsessie II: bouwstenen voor visie, sturingsstijl gemeente, 

benodigde partners.
• Concept-toekomstperspectief opstellen
• Presentatie en bespreking toekomstperspectief met College
• Presentatie en bespreking toekomstperspectief met Raad



Hoe wordt de raad betrokken?
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25 januari (aanbod): 
• informatie over opzet en uitgangspunten toekomstperspectief
• mogelijkheid om (open) input te leveren 

21 februari: 
• Presentatie toekomstperspectief Krimpenerwaard 2040
• Toelichting op totstandkoming toekomstperspectief
• Ruimte voor vragen en “punten op de i”.

In gesprek met de raad: 
• hoe brengt u als raadslid het toekomstperspectief verder in het lobbyproces?
• welke rol kunt & wilt u daarin oppakken?

Met het toekomstperspectief (“position paper”) kunt u aan de slag in het kader van de 
coalitievorming provincie.


