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Het jaar 2021 was een lastig jaar voor ons als bestuur om de zaken te regelen 
zoals we beogen te doen mede i.v.m. corona en de daarop van toepassing zijnde 
beperkingen. 

Het contact met het netwerk, het houden van de nodige vergaderingen alsme-
de de zo belangrijke BBB was een geweldige uitdaging om iets neer te zetten en 
zichtbaar te zijn en te blijven voor onze partners. 
De periodieke vergaderingen van het bestuur werden ook diverse malen via 
Teams gedaan, wat niet optimaal is m.b.t. de onderlinge binding en beoogde 
samenwerking om de stap vooruit te kunnen maken met de huidige complexe 
vraagstukken waar we momenteel voor staan.

We hebben als bestuur toch piket paaltjes kunnen slaan m.b.t. de beoogde uit-
breiding van bestuur, doelstellingen en beleid om het netwerk actiever te benut-
ten en de partners daarin een duidelijke rol te laten spelen. 
Vele zaken binnen de keten zijn uitgezet en verbindingen konden worden ge-
maakt met andere overlegorganen en stichtingen, onderwijs, gemeentelijke sa-
menwerking en onze partners.  
Verloop van partnerleden binnen de stichting was er nauwelijks, en kon zelfs nog 
worden uitgebreid temeer door actief te vragen hoe het er bij staat bij onze part-
ners, en zodoende hun inbreng indien van toepassing zichtbaar te maken. Betrok-
kenheid en samen doen is wel het sleutelwoord van succes voor morgen.

Jan Brand
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1. Inleiding

2021! Ook dit jaar weer sterk beïnvloed door Covid-19. 
Echter heeft de pandemie de ontwikkelingen binnen BlauwZaam niet af kunnen remmen. 
Mijlpalen zijn dit jaar: het symposium Klimaatverandering en het Partneronderzoek 
BlauwZaam.

Stichting BlauwZaam blijft samen met ondernemers, overheden, onderwijs en 
maatschappelijke organisaties initiatieven opzetten voor het verduurzamen van de regio 
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. 

BlauwZaam blijft trouw aan zijn missie: We zorgen we er met elkaar voor dat het voor 
iedereen goed werken, wonen en recreëren is en blijft in onze geliefde regio.

Deze verslaggeving is van belang om een juiste weergave te geven van zowel de 
verwerving als van de besteding van de middelen.



5

2. 2021; een hoopvol jaar!

De Bijzondere Blauwzame Bijeenkomsten (BBB) zouden, dit jaar, als hernieuwde netwerk- 
en kennisbijeenkomsten een boost krijgen. Het heeft niet zo mogen zijn. Uiteindelijk zijn 
er 2 BlauwZame Bijeenkomsten gerealiseerd.

-Het digitale BlauwZaam Symposium met als thema ‘Klimaatverandering, een zee aan 
kansen’, heeft in maart plaatsgevonden. Het symposium heeft bijgedragen aan de 
versnelling van het traject ‘Regionale Klimaatadaptatiestrategie’ en bewustwording rondom 
het thema ‘Klimaatadaptatie’ bij ondernemers, burgers, studenten en ambtenaren. 
De klimaatartikelenreeks in de regionale nieuwsbladen heeft een journalistieke prijs 
gewonnen.

-De samenwerking met de gebiedscoalitie A5H (en het meerjarenprogramma ‘Groenblauw 
Verbindt’) heeft geleid tot de projectuitvoering van een nog onontgonnen thema, dat wel 
in de missie is opgenomen: Waardevolle Recreatie.  Het project ‘Verkenning Vaarwaard’ is 
opgestart.

-BlauwZaam is vertegenwoordigd binnen de regionale kerngroep voor de 
‘Veenweidestrategie’. Het BlauwZaam project ‘De Steeg’ is onderdeel van het 
onderzoeksprogramma.

-De Blauwe Hotspot Dordrecht (Yuverta, voorheen Wellant) is het instituut dat de 
verbinding tussen onderwijs, ondernemers en overheden wil realiseren. Hierdoor krijgen 
studenten van verschillende onderwijsinstellingen meer toegang tot projecten die in de 
regio worden uitgevoerd.

-Twee bestuursleden, Lisanne Addink en Peter Kwakernaak hebben hun bestuurstermijn 
afgerond. En onze voorzitter, jan Brand, heeft na acht jaar trouwe dienst zijn functie 
neergelegd. Twee nieuwe bestuursleden zijn bereid gevonden plaats te nemen binnen het 
bestuur: Josia Bikker en Hijlke Wijnja.

-BlauwZaam heeft een concrete invulling gegeven aan een nieuwe organisatiestructuur wat 
betreft financiën, procedures en processen.
Eén van die processen in de implementatie van de Wet voor Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen voor de Stichting BlauwZaam.
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3. Doelstellingen 2021

De doelstellingen voor 2021 zijn als volgt beschreven:

1-Herijking van Stichting BlauwZaam (BlauwZaam 3.0) in samenwerking met onze 
partners.
  a- Organiseren van het traject ’op weg naar de partnerbijeenkomst van BlauwZaam’.
  b-(Opnieuw) positioneren van BBB’s als HET duurzame netwerkmoment in de regio.
 
2- Het verder professionaliseren van de Stichting BlauwZaam (BlauwZaam 3.0) wat 
betreft:
  a-  Projecten
  b- Communicatie en PR
  c- Financiën
  d- Bestuur
 
3-Implementeren ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’.

Resultaten:

1- Het partneronderzoek heeft bijgedragen aan een beter inzicht in wat onze partners 
belangrijk vinden. Dit heeft grote invloed op de koers die BlauwZaam voor de komende 
jaren wil gaan. 
  a- Gedurende de aanloop naar het partneronderzoek in oktober heeft BlauwZaam m.b.v.   
  nieuwsbrieven en de website de betrokkenheid van de partners vergroot.
  b- Door Covid-19 zijn er twee BBB’s georganiseerd:
  Het Symposium Klimaatverandering, een zee aan kansen (maart 2021) en de  
  Partnerbijeenkomst BlauwZaam (oktober 2021)

2-Er zijn verdere stappen gezet in de professionalisering van de stichting
  a1-Er is een duidelijke projectenstructuur opgezet. 
  Voorzitter, penningmeester en secretaris werken samen met de projectleiders aan de   
  resultaten van de projecten en de financiële verantwoording.
  a2- Onderwijs is aan BlauwZaam verbonden door de Blauwe Hotspot. 
  De Blauwe Hotspot realiseert de verbinding tussen regionale projecten met diverse hbo/  
  mbo/vmbo-onderwijstellingen
  a3- BlauwwZaam werk nauw samen met de gebiedscoalitie Alblasserwaard  
  Vijfheerenlanden en het nieuwe meerjarenprogramma ‘Groenblauw Verbindt’.

platform voor duurzaam ondernemen
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b1- De Commissie Communicatie en PR heeft belangrijk werk gedaan voor de realisatie  
      van het Symposium en het Partneronderzoek. 
b2- De Klimaatserie heeft een journalistieke prijs ontvangen.
b3-Er is een nieuwe opzet voor de Nieuwsbrieven ontwikkeld.
b4-LinkedIn BlauwZaam is nieuw leven ingeblazen.
b5-Er is een nieuwe pay-off van het BlauwZaam logo ontwikkeld.

c-Er is hard gewerkt aan het inrichten van de financiële stromen.
   Zowel partnerbijdragen als projecteninkomsten zijn meer gestroomlijnd en  
   inzichtelijk geworden.

d-Het bestuur is weer compleet! Twee nieuwe bestuursleden zijn aangesloten.
    De bestuursstructuur is herzien en taken zijn formeel belegd en geborgd.

3-De werkgroep WBTR van BlauwZaam is ingesteld met als doel om op 30 augustus 2022 
het voorstel voor de nieuwe statuten gereed te hebben. Om het daarna door de notaris te 
formaliseren.
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4. BlauwZaam partners

Mede dankzij de ondernemers, ngo’s, onderwijs en overheden wordt BlauwZaam als 
een serieuze partij gezien in de regio. Door de provinciale herindeling, waarbij de 
Vijfheerenlanden aan de provincie Utrecht is toegewezen, ligt voor BlauwZaam de 
uitdaging om de verbinding met de VHL te behouden.
 
Onze partners presenteren zich op de partnerpagina:
https://www.blauwzaam.nl/partnerschap/partner-overzicht/

Eind 2021 heeft de Stichting BlauwZaam ruim 100 partners.

4.1 Partneronderzoek

In oktober 2021 heeft ‘Quo Communications’ in opdracht van BlauwZaam een telefonisch 
onderzoek uitgevoerd onder alle BlauwZaam partners. Met dertig van hen is een verdieping 
aangebracht in de tweede vragenronde. Bekijk het filmpje

Het bestuur van BlauwZaam wil op deze wijze onderzoeken hoe, samen met de partners, 
de regionale samenwerking kan worden versterkt rondom thema’s: ‘het bevorderen 
van de circulaire economie’, ‘het versnellen van CO2-reductie’ en ‘het vergroten van de 
biodiversiteit’.
In de doelstellingen van 2022 wordt concreet verwoord op welke wijze BlauwZaam dit wil 
gaan doen.

4.2 Samenwerkingstrajecten

BlauwZaam werkt samen met partners en externe partijen aan vele duurzame thema’s.
Hieronder een aantal voorbeelden van regionale samenwerkingstrajecten:

-BlauwZaam heeft zitting in de regiegroep van de Veenweidestrategie Alblasserwaard-Vijf  
  heerenlanden

-BlauwZaam heeft samen met de regionale gemeenten en het Waterschap Rivierenland het 
  symposium ‘Klimaatverandering, een zee aan kansen’ georganiseerd.

-BlauwZaam heeft samen met de gemeente Molenlanden het gebiedsonderzoek ‘Studeren   
  op het Veen’ opgezet en begeleid.

https://www.youtube.com/watch?v=EyjVVLHGEpY&ab_channel=Blauwzaam
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-BlauwZaam heeft meegewerkt aan het meerjarenprogramma ‘Groen Blauw Verbindt’ van   
  de gebiedscoalitie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

-Het BlauwZaam-project ‘Drukdrainage’ is onderdeel van het provinciale ‘Bodemdalingson  
  derzoek’

-BlauwZaam is door de omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid gevraagd om hen te adviseren  
  voor een onderzoek over de duurzaamste bedrijven van de Alblasserwaard i.v.m  
  Duurzame Bedrijvenroute



Jan Brand
Voorzitter

Josia Bikker
Bestuurslid

BESTUUR

Hijlke Wijnja
Bestuurslid

Cees Versteeg
Penningmeester

Ton Schuller
Secretaris

Diderik v. Beusekom
Vice-voorzitter
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5.Bestuur 
Het bestuur van BlauwZaam wil richting geven aan het traject dat verduurzaming van de 
regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden bevordert, zodat het voor iedereen goed werken, 
wonen en recreëren is.

Het bestuur van de Stichting BlauwZaam bestaat in 2021 uit: 

-Jan Brandwijk, voorzitter (aftredend oktober 2021)
-Jan Brand, voorzitter (vanaf oktober 2021)
-Cees Versteeg, penningmeester 
-Ton Schüller, secretaris 
-Diderik van Beusekom (vice-voorzitter vanaf oktober 2021)
-Hijlke Wijnja (aangetreden oktober 2021) 
-Josia Bikker (aangetreden december 2021)

We zijn blij dat het bestuur weer voltallig is.

-De bestuursleden conformeren zich aan de statuten en ‘Rollen en taken van   
  bestuursleden’ 

-De bestuursleden zijn voor hun activiteiten in de interne en administratieve organisatie  
  onbezoldigd. 

5.1 Wet Toezicht bestuur en rechtspersonen (WBTR)

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor 
alle besturen. Vanaf 1 juli 2021 is de WBTR ingegaan en moet je eraan voldoen.
De Stichting krijgt een aantal jaren de tijd om de processen binnen de stichting 
transparanter te maken. 

De WBTR gaat over: 
■ Positie en plichten bestuursleden en toezichthouders.
■ De aansprakelijkheid van bestuursleden en toezichthouders.
■ Financieel beleid en goedkeuring van uitgaven.
■ Regels omtrent belangenverstrengeling.
■ Procedures bij grote uitgaven of investeringen.

Waarom doen we dit?
■ Geen gedoe in je stichting.
■ Bestuursleden behoeden voor persoonlijke aansprakelijkheid.
■ Nieuwe bestuursleden laten zien dat zaken goed op orde zijn.

https://blauwzaam.nl/fileadmin/Bestuur/0.1a2-vastgestelde_rolverdeling_bestuursleden_BlauwZaam.pdf
https://blauwzaam.nl/fileadmin/Bestuur/0.1a2-vastgestelde_rolverdeling_bestuursleden_BlauwZaam.pdf
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Ton Schüller en Cees Versteeg vormen de werkgroep WBTR en leggen voorstellen voor aan 
het bestuur. Na accordering worden de besluiten vastgelegd in de stichtingsstatuten en-
processen. Eind 2022 wil het bestuur dit traject afronden.

5.2- Nieuw pay-off BlauwZaamlogo 

Vanuit het partneronderzoek werd opgemerkt dat ons logo niet duidelijk uitbeeldt waar 
BlauwZaam voor staat. Blauw wordt in deze tijd vooral geassocieerd met water.
Van oorsprong is BlauwZaam een samenvoeging van Blauw en Zaam.
Dat betekent dat we in ons DNA uitgaan van de principes van de BLAUWe Economie 
(Gunter Pauli; (auteur ‘Blauwe Economie, voormalig directeur van Ecover en lid van de 
Club van Rome) en van de doelen van DuurZAAMheid. De kleuren Groen, blauw en paars 
vertegenwoordigen de drie P’s (People, Proft, Planet)van duurzame ontwikkeling.

platform voor duurzaam ondernemen
REGIO ALBLASSERWAARD VIJFHEERENLANDEN
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6. Thema’s, werkgroepen en projecten

Binnen de stichting is de integraliteit een belangrijk issue. De 4 thema’s (MensEnWerk/
BlauwGroen/Circulaire Economie/Het Nieuwe Bouwen) moeten integraal terug te vinden 
zijn in projecten.

In BlauwZaam zijn de volgende werkgroepen in 2021 actief:
- Werkgroep Circulaire Economie
- Werkgroep Water
- Werkgroep Prachtlint

De werkgroepen initiëren projecten en voeren ze uit.
De werkgroepen krijgen verdere aandacht in de volgende paragrafen.

6.1 Thema BlauwGroen

Met initiatieven als Prachtlint, Werkgroep Water en BlauwGroen Fundament wordt gewerkt 
aan het oplossen van concrete regionale vraagstukken door het initiëren en uitvoeren van 
projecten op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaatadaptatie en water. Op 
deze wijze wil BlauwZaam investeren in het evenwicht tussen mens en natuur.

De biodiversiteit en het veenweidelandschap in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gaan 
achteruit. Daarnaast verandert ons klimaat. Wat doen we aan hogere temperaturen en 
hoe vangen we de toegenomen neerslag op? We denken mee over nieuwe kansen voor de 
landbouw, maar ook over het vertragen van de bodemdaling.

De komende 5 jaar krijgen we te maken met uitbreidingen van de A15 en A27 en 
aanpassingen aan de N214, de N216, de N484 en worden er nieuwe wijken opgeleverd. 
Met initiatieven als Prachtlint, BlauwGroen Fundament, Water& Ruimte investeert 
BlauwZaam in het ecologisch evenwicht tussen mens en natuur én zoeken we naar 
mogelijkheden om het bewustzijn hiervoor te versterken. 

6.1.1. BlauwGroen fundament (BGF)

BlauwGroen Fundament is één van de projecten die het thema BlauwGroen handen en 
voeten geeft. 



Water is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een belangrijke drager van de economie 
en de cultuurhistorie. BlauwZaam heeft zich als doel gesteld daarover te informeren, 
combineren, onderzoeken, visualiseren.  Dat doet ze op verschillende manieren. 

Klimaatverandering, een zee aan kansen

Symposium 
In 2020 zijn we gestart met een serie krantenartikelen die we in 2021 hebben voortgezet. 
Samen met gemeenten, Waterschap en Het Kontakt  werden dat 17 krantenartikelen 
waarin verschillende mensen aan het woord kwamen over de klimaatverandering. 
De krantenartikelen waren bedoeld als opwarmer voor het 10de symposium. Bij het 
symposium vroegen we ons af hoe een klimaatbestendig Alblasserwaard Vijfheerenlanden 
er in 2050 uit zou zien? Nationale en regionale beleidsmakers praten samen met 
projectleiders en aanjagers uit de regio, onder leiding van Eric Spaans. Het Symposium 
vond live plaats en werd online uitgezonden. Op de website is een verslag hiervan te lezen. 

Ontmoetingstafel:
Tegelijkertijd vonden in de winter van 2020 en in het voorjaar van 2021 overal gesprekken 
plaats, de zogenaamde ontmoetingstafels. Deze tafels, georganiseerd door de gemeenten 
vonden ivm corona digitaal plaats. In 16 bijeenkomsten verdeeld over 4 thema’s spraken 
ondernemers, overheden, onderwijs en inwoners over de klimaatadaptatie in de landbouw, 
in de recreatie, in het bedrijfsleven.   

Digitale werkplaats:
Door middel van het beschikbaar stellen van informatie brengen we de gevolgen van 
de klimaatverandering in beeld. Dit doen we vooral door middel van kaarten waarmee 
aangevuld met onderzoek de discussie over die verandering willen ondersteunen. De 
opgedane kennis moet bruikbaar en toegankelijk zijn voor de regio en ondersteunend aan 
andere projecten. In samenwerking met Hanca, gemeenten, provincies en waterschap is 
hierin een volgende stap gezet en een projectplan ingediend bij gebiedsdeal 5. 

Gebiedsdeal 5:
De digitale werkplaats is één van de initiatieven voor de nieuwe gebiedsdeal. 
BlauwGroenFundament is één van de projecten uit de 4de gebiedsdeal en loopt nog tot 
en met 2022. Daarna zullen andere initiatieven verder gaan in de gebiedsdeal 5. Die is 
te raadplegen op www.gebiedsdeal.nl De projectleiders van BlauwZaam hebben actief 
deelgenomen aan de gesprekken over de nieuwe deal en projecten ingediend. 

https://blauwzaam.nl/symposium-x/
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Samenwerken met het onderwijs
De waterwerkgroep stimuleert betrokkenheid van jonge mensen bij de regionale 
vraagstukken. Dit jaar hebben we Glenn begeleid in zijn afstudeerstage van InHolland 
Hogeschool  uit Delft over de verdienmodellen in de duurzame landbouw. Glenn deed 
onderzoek bij drie agrariërs in de AV. Deze drie agrariërs doen mee aan een drie-jarige 
pilot over vernatting als mogelijke oplossing voor de bodemdaling. 

Dat de landbouw in ontwikkeling is is ook BlauwZaam niet ontgaan. De landbouw met 
name in de veenweidegebieden staat voor grote uitdagingen in het kader van vertragen 
bodemdaling, CO2 reductie en stoppen van de achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom 
is de werkgroep Water actief betrokken bij de plannen van de Veenweidestrategie en 
participeert zijn in de regiegroep.  
Oasen, lid van de waterwerkgroep heeft in dit kader ook een onderzoeksopdracht 
geformuleerd in samenwerking met het onderwijs om te kijken welke stappen Oasen kan 
nemen om bij te dragen aan die verduurzaming. 

Valuta voor Veen
Reductie van CO2  uitstoot is belangrijk om de klimaatdoelen te halen.  Eén van 
de mogelijkheden is de reductie van veenoxidatie door vernatting. Boeren in het 
veenweidengebied die bodemdaling en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot van hun 
grond verminderen, gaan die vermeden uitstoot verkopen. Met het geld dat ze daarmee 
verdienen, financieren ze een deel van de benodigde investeringen. En bijvoorbeeld 
de verduurzaming van hun bedrijf. Dit wordt nu mogelijk door de uitbreiding van de 
methode Valuta voor Veen, die is goedgekeurd door de Stichting Nationale Koolstofmarkt. 
BlauwZaam is actief in dit project betrokken omdat de Stichting hierin ook een kans ziet 
om partijen aan elkaar te koppelen door de inkoop van de boeren  en de verkoop aan de 
BlauwZaam partners van de certificaten die verleend worden bij de reductie van CO2. 
Hopelijk komt daar in 2022 echt een transacties tot stand. 
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6.1.2 Werkgroep Prachtlint 

Vanwege alle Covid-perikelen was de start van 2021 vrij rustig. In maart werd Symposium 
X van BlauwZaam georganiseerd met als thema ‘Klimaatverandering een zee aan kansen’. 
Projectleider Richard Slagboom mocht tijdens deze bijeenkomst in discussie met o.a. 
de heemraad van Waterschap Rivierenland, de staf directeur Deltacommissaris en 
de Nationaal klimaatgezant. Daarin werd naar voren gebracht dat klimaatadaptieve 
maatregelen heel goed samen kunnen gaan met stimuleren van de biodiversiteit.

2021 was voor Prachtlint een soort van overgangsjaar. Het subsidietraject van de Groene 
Motor voor de vrijwilligersondersteuning werd door Esther Dijkstra succesvol afgerond 
met de provincie Zuid-Holland en Utrecht. Daarnaast werd in samenwerking met Jaap 
Graveland en Charlotte Diepenhorst het beheerconvenant Krimpenerwaard opgezet. 
In juni werd de eerste bijeenkomst van dit convenant georganiseerd in Berkenwoude. 
Tijdens deze bijeenkomst tekenende o.a. Dunea, OASEN en Staatsbosbeheer het 
beheerconvenant. Gemeente Krimpenerwaard en Zuid-Hollands Landschap tekenden reeds 
in 2020 tijdens de bijeenkomst in Bleskensgraaf.

Voor het project Prachtlint 2.0 van Gebiedsdeal 4 was 2021 het laatste actieve jaar. 
Diverse overheden, particulieren en organisatie werden verder geholpen met het 
vergroenen van de leefomgeving. Ook werd nog een mooie parel aan de zogenaamde 
ketting van het Prachtlint geregen: de pluktuin aan de Elzenweg in Nieuw-Lekkerland. 
Daarnaast zijn eind 2021 en begin 2022 nog een aantal infoborden van Prachtlint geplaatst 
in de regio.

In het kader van het Groenste Fietsnetwerk van Nederland (het Prachtlint door de 
Noordelijke Drechtsteden) zijn een aantal (meerdaagse) workshops gegeven met in totaal 
ruim 50 deelnemers. Daarbij werd samengewerkt met o.a. SOVON en Bij de Heerlijkheid 
uit Papendrecht. Vrijwilligers leerden van alles over o.a. wilde bijen, vogels van stedelijk 
gebied  en vleermuizen. Daarnaast werd tijdens de Nacht van de Nacht (september) in 
Gorinchem een excursie gegeven.

In november stond de grote bijeenkomst van het beheerconvenant in het teken van 
bomen.
Ruim 50 deelnemers bogen zich over casussen waarin bomen en het vergroten van 
de biodiversiteit de rode draad vormden. Een aantal van deze casussen zijn inmiddels 
projecten geworden die daadwerkelijk gaan worden uitgevoerd. Tijdens de bijeenkomst 
tekende Luuk Oevermans (regiohoofd van Staatsbosbeheer) het beheerconvenant, 
waarmee alle gebiedsbeherende partijen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden het 
beheerconvenant van Prachtlint nu hebben ondertekend.
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Halverwege 2021 is de aftrap gegeven voor Gebiedsdeal 5, waarin biodiversiteit één van 
de 3 thema’s is. Richard Slagboom (oud projectleider van Prachtlint 2.0) gaat dit thema 
trekken. 

6.2 Circulaire Economie

In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening 
samen en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Deze nieuwe vorm van 
ondernemen is uitdagend. De ervaring leert dat je sneller vooruitkomt als je samenwerkt 
en kennis deelt. In die zin een onderwerp dat goed aansluit bij de benadering van 
BlauwZaam.

Door kansen om te zetten naar tastbare concepten maakt BlauwZaam het thema ‘Circulaire 
Economie’ concreet en helpt zij haar partners hiermee aan de slag te gaan.

6.2.1 Convenant groep

Met steun van de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden is eind 2020 een nieuwe 
editie van de circulaire masterclass ‘Waarde in de Waard’ van start gegaan. De gemeenten 
willen hun ondernemers stimuleren stappen te zetten naar een toekomstbestendige, 
circulaire bedrijfsvoering. In een intensief traject van 5-6 maanden zijn Esbi uit 
Bleskensgraaf, CF Filters uit Meerkerk en Waardlanden op zoek gegaan naar nieuwe, 
innovatieve circulaire concepten voor hun eigen organisatie. In juli 2021 is dit project 
afgerond met een mooi filmpje. [Link naar filmpje]

6.2.2 Project Molenzwam 

In 2019 is het project ‘Molenzwam’ gestart, als onderdeel van het Meerjarenprogramma 
‘Groen Verbindt’. Het doel van dit project was om op experimentele basis een educatieve 
zwammenkwekerij op koffiedik bij Avonturenboerderij Molenwaard te realiseren, met een 
proefstation bij Yuverta in Ottoland. Door de coronamaatregelen en lockdowns van de 
Avonturenboerderij en Yuverta is het project meerdere keren in de ijskast gezet. Tot eind 
2021 de betrokkenen opnieuw hun wens uitspraken om dit project alsnog te realiseren. 
De verwachting is dat Fien en Teun in het voorjaar van 2022 kinderen gaan vertellen over 
schimmels, koffiedik en lekkernijen. 

6.2.3 Project Verbouwen van Bouwmateriaal 

De bouwsector is volop in beweging. Steeds vaker wordt er gebruikgemaakt van 
natuurlijke grondstoffen, de zogenaamde biobased materialen. Dat willen we in de streek 
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ook stimuleren, liefst met korte ketens. In 2019 is daarom de verkenning ‘Verbouwen van 
bouwmateriaal’ gestart, dat erop gericht is de mogelijkheden te onderzoeken van een 
lokale circulaire supply chain van biobased bouwmaterialen. Want hoe mooi zou het zijn als 
bouwmateriaal voor woningen en bedrijfspanden in onze streek uit de ‘achtertuin’ komt? 
Bijvoorbeeld door het te laten groeien. Er zijn al voorbeelden dat dit kan, zoals huizen van 
hennep, isolatie van gras en wanden van vlas. Maar kan het ook in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden? Oftewel: kunnen we in onze streek bouwmateriaal verbouwen?

Ook dit project is onderdeel van het Meerjarenprogramma ‘Groen Verbindt’ en ook dit 
project had te maken met de impact van de coronapandemie. Het doel is nu om de 
resultaten na de zomer van 2022 te kunnen presenteren.

6.3 Thema Het Nieuwe Bouwen 

BlauwZaam benadert Bouwen als een integraal proces. Duurzaam integraal ontwerpen 
is geen modewoord maar realiteit. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met 
diverse samenwoning-eisen, groene gebiedsontwikkeling, natuur-inclusief, mobiliteit, 
gezondheid. Hierbij is integrale samenwerking nodig in de keten van ontwerp, inrichting en 
bouw. 

6.3.1 Werkgroep Het Nieuwe Bouwen

De werkgroep heeft dit jaar ivm corona en de hoge werk druk op de ondernemers, geen 
activiteiten georganiseerd. De werkgroep is zich zeer bewust dat samenwerking steeds 
meer gevonden in de verbinding tussen de thema’s. Binnen deze samenwerking en nieuwe 
vorm van werken inzake uitwisseling van diensten en producten dient nog een slag 
gemaakt te worden. Optimalisatie binnen de keten is een feit willen we de doelen behalen 
waar we gezamenlijk voor staan.

De Omgevingswet
De overheid werkt momenteel aan de implementatie van de Omgevingswet. Dit geeft 
gemeenten een instrument om regels op te stellen voor een veilige, gezonde en duurzame 
leefomgeving en goede omgevingskwaliteit. De werkgroep volgt deze ontwikkelingen met 
belangstelling en streeft er ook naar om op dezelfde manier de integrale duurzaamheid van 
bouw- en verbouwprojecten te realiseren. 
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Energieconvenant 3.0 Klimaatneutraal bouwen
BlauwZaam houdt zijn ambitie voor een klimaat neutrale regio. De aanvraag bij de 
provincie Zuid-Holland om hieraan mee te werken in de vorm van een Energieconvenant 
3.0 heeft tot nu toe nog geen concreet resultaat opgeleverd. 

Ook wordt BlauwZaam betrokken en denkt mee met plannen zoals zonneweides, en blijft 
kritisch m.b.t. toepasbaarheid en inpassing.
Het moet echt kwaliteit hebben en meetbare integrale duurzaamheid toevoegen.

Plannen vanuit de werkgroep voor het integreren van circulaire economie, het 
arbeidsvraagstuk, natuurinclusiviteit en duurzame energie binnen de bouwvraagstukken 
zijn in ontwikkeling en zullen in 2022 meer concreet vorm krijgen. 
De verbinding wordt steeds meer gelegd tussen gebruikers, producenten en afnemers 
binnen de keten. 
Zichtbaarheid van dit onderdeel  is een must wat kan, maar nog meer, welke wegen we 
moeten inslaan om de cirkel rond te maken m.b.t. wat er moet gaan gebeuren.
Hiervoor willen we de BBB’s nog meer podium bieden om de zaken aan elkaar te 
verbinden.

Onderzoek Groene Waterstof 
Kennisdeling over groene waterstof is nog weinig aan de orde geweest in onze regio. 
BlauwZaam heeft een paar kleine stapjes gezet om dit thema bespreekbaar te maken.
-Binnen de werkgroep zijn de regionale ontwikkelingen besproken.
-Er zijn contacten gelegd met Stichting Groene Hart, waar meer kennis is over groene 
waterstof.
-Voor een re-integratie traject (vanuit MensEnWerk) is een algemeen onderzoek naar 
Groene waterstof gedaan

6.4 Thema MensEnWerk

Een goed functionerende arbeidsmarkt’ verdient een plek in de top 5 van belangrijke 
thema’s voor de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Een arbeidsmarkt waarin iedereen 
meedoet. Goede contacten met het onderwijs zijn daarin essentieel. Belangrijk voor de 
komende jaren is hoe onderwijs, ondernemers en organisaties mensen kunnen blijven 
binden en kunnen behouden voor de regio. En hoe we op een moderne manier de 
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt blijven bijhouden.

https://blauwzaam.nl/projecten/het-nieuwe-bouwen/groene-waterstof/
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7. Samenwerken met onderwijs

Binnen het groenblauwe domein werkt de Blauwe Hotspot Dordrecht (www.
blauwehotspotdordrecht.nl) nauw samen met BlauwZaam. De taak van de Blauwe 
Hotspot is het verbinden van studenten, leerlingen en docenten van verschillende 
onderwijsinstellingen (hbo/mbo/vmbo/po) aan regionale projecten. 

BlauwZaam is dit jaar de samenwerking aangegaan met I-lab Gorinchem (www.I-lab.nl)’ 
Het platform waar leren, werken en innoveren samenkomen’ 

De onderwijsinstellingen waarmee dit jaar is samengewerkt zijn:
Yuverta (vmbo/mbo Ottoland/Dordrecht/Houten)
Hogeschool Inholland Delft en Rotterdam
Van HALL Larenstein Velp 
Hogeschool Rotterdam
ROC Davinci Gorinchem

Dit jaar hebben leerlingen en studenten een rol gepeeld in de projecten:

- De Otter in de Alblasserwaard (BlauwZaam- Kwakernaak-Yuverta mbo)
- Game-On Gorinchem (BlauwZaam- School & Bedrijf- Yuverta mbo- en anderen)
- Studeren op het Veen (BlauwZaam-Gemeente Molenlanden-HAL Larenstein)
- Symposium ‘Klimaatverandering, een zee aan kansen’ (BlauwZaam-RMA- Inholland-   
   Yuverta mbo)
- Risicodialogen R.A.S. (BlauwZaam/R.A.S./Yuverta mbo)
- Bodemdaling ‘De Steeg’ BlauwZaam- Oasen- Inholland Delft en Rotterdam- Hogeschool  
  Rotterdam – en anderen)
- Verdroging en Vernatting-Drukdrainage (BlauwZaam- Agrarische ondernemers- 
  Provincie- ZU/Utrecht-Yuverta mbo-Inholland Delft)
- Water in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (BlauwZaam- Gebiedscoalitie 
  Alblasserwaard-Vijfheerenlanden- Provincie ZH- Oud Hollandse Waterlinie-  Gemeente 
  Molenlanden- en anderen)

Het project ‘Klimaatverandering, een zee aan kansen’ en ‘De otter in de Alblasserwaard’ 
zijn afgerond in 2020.

Voor meer informatie over samenwerking met onderwijs: kijk hier

http://www.blauwehotspotdordrecht.nl
http://www.blauwehotspotdordrecht.nl
https://blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/werkgroep-water/game-on/
https://blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/blauwgroen-fundament/terugblik-5-jaar/samenwerken-met-het-onderwijs/studeren-op-het-veen/
https://blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/werkgroep-water/veenweidestrategie/
https://blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/pilot-drukdrainage/
https://blauwzaam.nl/projecten/blauwgroen/water-recreatie/
https://blauwzaam.nl/blauwzaam-is/missie-en-doelen/onderwijs/
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8. Ondersteuning (commissies en bestuur)

De project- en werkgroepen worden ondersteund door het secretariaat, de commissie 
Communicatie & PR, de commissie Financiën en het Bestuur van BlauwZaam.

8.1 Secretariaat

Het secretariaat is sinds 2020 officieel 
gevestigd bij ComPar te Hoornaar. Een 
fysieke plek en één loket. 

Adresgegevens:
Secretariaat Stichting BlauwZaam
Hoge Giessen 18
4223 MC Hoornaar

info@blauwzaam.nl

In 2021 zijn geen noemenswaardige 
zaken te melden, alle 
secretariaatswerkzaamheden zijn naar 
behoren verlopen.

8.2 De Commissie Communicatie & PR

De Commissie Communicatie & PR ondersteunt het bestuur en de werkgroepen, beheert 
de website, stelt nieuwsbrieven op en organiseert netwerkbijeenkomsten (de BBB’s en het 
Symposium).

Het organiseren van netwerkbijeenkomsten is een belangrijke doelstelling van BlauwZaam. 
Covid-19 heeft ervoor gezorgd dat elkaar fysiek ontmoeten bijna niet meer mogelijk was. 
Dit jaar zijn toch één digitale- en een fysieke bijeenkomst gerealiseerd;
Symposium: Klimaatverandering, een zee aan kansen (maart 2021)en de 
Partnerbijeenkomst BlauwZaam (oktober 2021)
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Symposium

Het jaarlijkse Symposium : ‘Klimaatverandering; een zee aan kansen’, dat door de 
pandemie in oktober 2020 geannuleerd moest worden, heeft plaatsgevonden in maart 
2021. De fysieke bijeenkomst is in een paar maanden getransformeerd naar een digitale 
live-stream.

Onze gasten Marcel Beukeboom (Klimaatgezant van Nederland) en Lilian van den Aarsen 
(Directeur Staf Deltacommissaris) gaven het thema: Klimaatverandering extra urgentie.

[Link naar pagina]

Het symposium heeft er voor gezorgd dat ‘Klimaatverandering’ een vaste plek heeft op 
onze website  

Partnerbijeenkomst 1 – 28 oktober 2021

Om met de partners van gedachten te kunnen wisselen is in oktober onze eerste 
Partnerbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst bleek overduidelijk dat 
de BlauwZamers zeker niet stil zitten. Peter Paul Klapwijk (lid van de commissie) gaf 
een toelichting op de artikelenreeks in Het Kontakt, het opgestarte onderzoek door Quo 
Communications is besproken en toegelicht. Glenn de Wolff, student opleiding Landscape 
and Environment, heeft zijn afstudeeropdracht toegelicht: “Ik zoek uit hoe de verdroging 
ontstaan is én wat de gevolgen zijn. Ik zoek ook uit hoe vernatting bij kan dragen 
aan de bestrijding van de droogte én welke gevolgen deze vernatting zal hebben op 
natuurwaarden, waterhuishouding en de agrariërs in het gebied.” En Sjaak Kreeft (Yuverta) 
heeft een prikkelend betoog gehouden over de noodzaak van gedragsverandering.

Lees het verslag op de site 

8.2.2 BlauwZaam in cijfers

In 2021 heeft een heel divers publiek van participanten en stakeholders gebruik gemaakt 
van de communicatie rondom de vier thema’s van BlauwZaam. In cijfers:

• ruim 800 abonnees die de Digitale Nieuwsbrief willen ontvangen,
• ruim 100 partners steunen BlauwZaam.

https://blauwzaam.nl/bbb/verslag-partnerbijeenkomst-i/
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8.2.3 Website en Nieuwsbrief

Website
De website (www.blauwzaam.nl) is het belangrijkste communicatiemiddel richting 
partners, stakeholders en geïnteresseerden. De commissie besteedt veel aandacht aan 
het beheersbaar en aantrekkelijk houden van de informatiestroom, die groot is. Een site is 
allang geen vaststaand feit meer, maar een meegroeiend communicatiemiddel binnen de 
organisatie. De site is dan ook permanent aan verandering onderhevig.

Enkele voorbeelden:
-Banner bevat nieuwe teksten en oproepen voor BlauwZaam Bijeenkomsten
-Regionaal (partner)nieuws wordt actueel gehouden onder de rubriek ‘Nieuws’
-Klimaatverandering heeft een vaste pagina op de website.
-Lopende projecten en nieuwe projecten worden regelmatig geupdate

Digitale nieuwsbrief
In 2021 heeft de commissie 12 algemene nieuwsbrieven en uitnodigingen verstuurd, plus 
een aantal aparte nieuwsbrieven die betrekking hebben op de activiteiten van specifieke 
werkgroepen. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden op de website (onder de button 
‘Archief’).
De commissie fungeert als aanjager en als redactie voor de nieuwsbrief.

Social media
Een nieuwe LinkedIn pagina van BlauwZaam is aangemaakt. 
In de komende jaren gaan we gebruik en inzet van Social Media intensiveren en meer 
proactief inzetten.

Samenwerking lokale media
In de regio waarin BlauwZaam actief is, verschijnt het huis-aan-huis weekblad Het 
Kontakt. Dankzij de samenwerking tussen de uitgever van Het Kontakt en BlauwZaam is 
een aantrekkelijke samenwerking gerealiseerd.
Met regelmaat plaatst Het Kontakt persberichten van BlauwZaam in zowel hun papieren als 
digitale versie van de krant.



8.3 Commissie Financiën

De commissie wil door goed beheer van de in- en uitgaven BlauwZaam neerzetten als een 
betrouwbare partner met wie je verantwoord zaken kunt doen. Dit alles met als doel: een 
versnelling van de verduurzaming van de regio realiseren.

Werkzaamheden:
-Het verzorgen van de jaarrekening van de Stichting.
-Het ondersteunen van de projecten en werkgroepen bij het opstellen van een financieel 
jaarplan.

Door alle Covid-19 perikelen is de commissie in 2021 niet fysiek bij elkaar geweest. 
Periodiek is er wel overleg geweest met de diverse projectleiders over de status en 
voortgang van de diverse projecten

8.3.1 Jaarrekening 2021

(zie bijlage pagina….)
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Balans per 
€ € € €

Activa

Vorderingen

Debiteuren 13.330 7.882
af: voorziening debiteuren -5.625 -1.000
Nog te factureren 3.387 3.387
Vooruitbetaalde kosten 442
Nog te ontvangen rente 10 10

11.544 10.279
Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 45.295 87.471
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 100.023 100.013

145.318 187.484

Totaal activa 156.862 197.764

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene Reserve
Stand per 01-01 34.647 21.865
Toevoeging saldo boekjaar -16.813 12.782
Stand per 31-12 17.835 34.647

Kortlopende schulden

113.167 110.093
Omzetbelasting 3.473 6.517
Nog te betalen posten 21.336 46.506
Onbekende ontvangsten 1.052

139.028 163.116

Totaal passiva 156.862 197.764

Balans en staat van baten en lasten Stichting Blauwzaam

31-12-2021

Vooruit ontvangen op Projecten

31-12-2020

8.3.1 Jaarrekening 2021



Staat van baten en lasten
€ € € €

BATEN

Opbrengsten symposium
Partnerschap Blauwzaam 24.753 25.250

1.500 395
Rentebaten 10 10

Totaal 26.263 25.655

LASTEN

Wervingskosten
Symposia 14.486 600

14.486 600

6.767 5.637
Vergaderkosten 119
Aansprakelijkheidsverzekering 437 431
Kosten website 884 1.194
Kantoorkosten 450

2.100 2.100
Advieskosten 8.495
Bankkosten 167 155

3.349 1.185
Diversen 43 1

22.243 11.273
Overige kosten
Representatiekosten 722
Duurzaamheidsprijs Ondernemer 1.000
Voorziening debiteuren 4.625 1.000

6.347 1.000

Totaal 43.076 12.873

Positief saldo boekjaar -16.813 12.782 

2021

Accountants- en administratiekosten

Niet verrekenbare omzetbelasting voorheffing

Kosten bestuur en administratie
Secretariaatskosten partnerschap

Ontvangen giften en overige bijdragen

2020



Toelichting op financiële verslaglegging 2021 Stichting BlauwZaam

Symposium / Covid-19
Het Covid-19 virus heeft ook voor Blauwzaam invloed gehad in 2021. 
Het in 2020 uitgestelde symposium is in de vorm van een digitaal symposium in het
voorjaar van 2021 georganiseerd. Verder is er in oktober 2021 een enigszins beperkt
symposium georganiseerd. 

Advieskosten
Ten behoeve van het toekomstbestendig maken van Blauwzaam is aan Qua Communications 
de opdracht gegeven hier in te adviseren. Een enquête onder de leden was een onderdeel
van de uitvoering. De kosten verbonden aan dit advies zijn verantwoord als "Advieskosten". 

Opbrengsten symposium € € € €
0 0

Kosten 
Organisatie 13.886 0
Publiciteit 600 600

14.486 600

Saldo boekjaar -14.486 -600 

Partnerschap
Om te kunnen professionaliseren is in 2014 is gestart met het werven van partners voor 
BlauwZaam. Per 31 december 2021 zijn er 99 bedrijven, instellingen en 
particulieren die zich als partner hebben aangemeld. 

Projecten
Ook in 2020 is door Stichting BlauwZaam verder gewerkt aan de uitvoering van de 
projecten "BlauwZaam Lint", "BlauwGroen Fundament", "Molenzwam", "Verbouwen van
Bouwmateriaal" en "Groenste Fietsnetwerk van Nederland".
In het kalenderjaar 2021 zijn ook nog enkele projecten opgestart. Dit zijn "Drukdrainage",
"Groenblauw Verbindt, Gebiedsdeal 5", "Vaarwaard" en "Water inde A5H".

De met de projecten samenhangende kosten worden zo veel als mogelijk gefinancierd
uit de hiervoor ontvangen subsidies en bijdragen van (lokale) overheden, instellingen,
bedrijven en particulieren.

2021 2020



Het verloop van de lopende projecten in het boekjaar is als volgt:
Saldo per Afwikkeling Saldo per

1-1-2021 Inkomsten Uitgaven in boekjaar 31-12-2021

Het Prachtlint 2.0 Lint 42.167 25.311 16.856
Groene Motor -17.991 19.149 977 181
BlauwGroen Fundament 21.290 28.457 14.381 35.365
Molenzwam 26.001 4.208 21.792
Verbouwen van Bouwmateriaal 30.000 7.500 22.500
Groenste Fietsnetwerk van Nederland 8.627 11.015 5.741 13.900
Groenblauw Verbindt, Gebiedsdeal 5 14.463 15.335 -872
Vaarwaard 11.000 7.556 3.444

Totaal 110.093 84.083 81.010 0 113.167

Debiteuren
In verband met vermoedelijke oninbaarheid, is een voorziening voor dubieuze debiteuren
nodig geacht ten bedrage van: € 5.625
Hiervan komt ten laste van het boekjaar 2021 € 4.625

Nog te factureren
Dit betreft een in 2020 geleverde dienst die volgens afspraak in 2021 gefactureerd 
zou worden.

Resultaat
Over het boekjaar is een negatief resultaat gerealiseerd van € -16.813

Door het bestuur is besloten het negatieve resultaat ten laste van de algemene reserves te brengen.
Dit saldo zal gebruikt worden ten behoeve van toekomstige activiteiten van Blauwzaam, zoals
in lijn met de doelstellingen van de Stichting.

De voorzitter De secretaris De penningmeester

J. Brandt T. Schüller C. Versteeg
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9- Op weg naar 2022

Hoopvol en vol ambitie gaan we in 2022 verder met het verduurzamen van onze regio.

De volgende doelstellingen krijgen dan o.a. concreet vorm:
1- Partners meer betrekken bij ontwikkelingen BlauwZaam.
2- Professionaliseren stichting BlauwZaam op het gebied van financiën, projectbeheer, 
communicatie en PR.
3- Implementatie Nieuwe Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen

Dit alles kan niet zonder de inzet van onze partners: ondernemers, ambtenaren, studenten 
en docenten. Dit alles voor alle inwoners van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. En die 
burgers dat zij wij!

Zo zorgen we er met elkaar voor dat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren 
is in onze geliefde regio.

Stichting BlauwZaam
Ton Schüller
Secretaris
info@blauwZaam.nl


