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Voorwoord

Met genoegen presenteer ik u hierbij het jaarverslag van de Stichting BlauwZaam over 2019.

Het verslag geeft op transparante wijze inzicht in onze doelstellingen en activiteiten en het 
daaraan verbonden uitgebreide netwerk. 

De activiteiten zijn gericht op het bevorderen van duurzaamheid in de regio Alblasserwaard - 
Vijfheerenlanden, een gebied dat van oudsher economisch en sociaal een sterke onderlinge 
verbinding heeft. 

Duurzaamheid is een breed begrip dat betrekking heeft op veel aspecten van ons bestaan 
en waarvan een aantal aspecten tot uiting komen in de activiteiten als beschreven in het 
jaarverslag van BlauwZaam.

Dat duurzaam leven en ondernemen noodzakelijk is, blijkt steeds meer uit wereldwijde 
signalen over opwarming van de aarde, voortgaande afbrokkeling van natuurwaarden en 
leefomstandigheden voor o.a. flora en fauna en afname van de belevingswaarde van het 
landschap.  

De projecten van BlauwZaam zijn er op gericht, daar waar mogelijk is, het landschap te 
verfraaien en voorwaarden te creëren voor een goed functionerend ecosysteem, waar leven, 
werken en recreëren toekomstbestendig blijft. 

Circulaire projecten van BlauwZaam zijn o.a. bedoeld om inzicht te krijgen op welke wijze 
het mogelijk is diverse afvalproducten te hergebruiken.

Het project “Verkenning verbouwen van bouwmateriaal” beoogt te onderzoeken of het mo-
gelijk is in onze regio grondstoffen te verbouwen voor het bouwen van woningen en of be-
drijfsgebouwen.

Het project Blauw Groen Fundament brengt onder meer in kaart wat de effecten kunnen zijn 
van klimaatverandering voor de regio Alblasserwaard -Vijfheerenlanden  en hoe kan worden 
omgegaan met daaraan gerelateerde kansen en bedreigingen.
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De partners van BlauwZaam vormen met elkaar een grote diversiteit van ondernemers in 
onze regio die voor onze organisatie een bron van inspiratie is. De onderhanden projecten, 
periodieke  Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten en het jaarlijks symposium bieden de 
partners mogelijkheden tot een inhoudelijke bijdrage en onderling contact  wat weer een 
stimulans kan zijn voor met elkaar   zakendoen in de eigen regio. 

Voor de organisatie was 2019 het jaar van vertrek uit het bestuur van Rolia Wiggelinkhuij-
sen. Vanaf de oprichting van BlauwZaam was Rolia secretaris in het bestuur en was zij, 
met niet aflatende energie, verbinder en aanjager in de organisatie en in het BlauwZaam 
netwerk. Een herschikking van taken en rollen in het bestuur was na haar vertrek dan ook 
noodzakelijk.

Jan Brandwijk
Juni 2020 
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1. Inleiding

Voor u ligt een openhartig, helder en transparant jaarverslag. Het is voor het  
maatschappelijk vertrouwen van de samenleving als geheel en zeker voor de partners, de 

ondernemers en de overheden van belang dat het publiek ervan uit kan gaan dat de  
verslaggeving een correcte weergave is van zowel de verwerving als van de  

besteding van de middelen.

In dit jaarverslag wordt wederom zichtbaar op welke wijze   
Stichting BlauwZaam  

(opgericht in augustus 2011) zijn missie:

samen met 
ondernemers, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties 

initiatieven opzetten en uitvoeren voor het verduurzamen  
van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, 

zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is 

concreet maakt.
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2. Partnerschap

Eind 2010 is het fundament gelegd voor de Stichting BlauwZaam. Vanuit liefde, respect en 
bewogenheid voor de regio, de natuur en de mensen die er wonen en werken is en wordt er 
nagedacht over een beweging die ondernemers aan duurzaamheid verbindt.

Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een brede “duurzaamheidsbeweging” in de regio 
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Door een groot aantal ondernemingen, NGO’s , onder-
wijsinstellingen en gemeenten wordt inmiddels actief deelgenomen aan diverse activiteiten 
binnen verschillende werkgroepen, projecten, symposia, kennissessies etc.

Mede dankzij de ondernemers, onderwijs en overheden heeft BlauwZaam inmiddels een aan-
tal prachtige resultaten geboekt en worden we als een serieuze partij gezien in de regio en 
de provincie.  BlauwZaam krijgt ook landelijke bekendheid. 

Eind 2019 heeft de Stichting BlauwZaam 109 betalende partners.

3ACP - Groot Ammers
Aannemersbedrijf J. van Daalen BV - Gorinchem 
Aannemersbedrijf P.van Leeuwen B.V. - Meerkerk 
Aantjes - ProjectenMolenaarsgraaf
Alfa Accountants en Adviseurs - Gorinchem
AON  - Rotterdam 
Architectenbureau Bikker B.V. - Groot-Ammers
Arvalis Natuur en Landschap - Nieuw Lekkerland 
Asfalt Productie Hoogblokland B.V. - Hoogblokland
Aspect ICT - Hardinxveld-Giessendam -
GR Avres - Gorinchem
B. van der Graaf Engineering  - Hendrik Ido Ambacht
B.M. Van Houwelingen - Hardinxveld-Giessendam
Balans & Motivatie - Langerak
Bayards - Nieuw-Lekkerland
BDA dak - en gevelopleidingen - Gorinchem 
Betonmortelcentrale De Lek B.V. - Nieuwpoort
Binder Groenprojecten - Poortugaal
Bongers Architecten B.V. - Oud Alblas 
Bouwonderneming Stout / Herkon B.V. - Hardinxveld-Giessendam
Brand BBA Architecten - Alblasserdam
Brand Duurzame Concept Ontwikkeling - Nieuw Lekkerland 
Buro Baars - Leerdam
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C.M. Baars en Zn. B.V. - NIeuwland
Compar - Hoornaar
Da Vinci College - Gorinchem
DB Holding B.V. - Nieuw-Lekkerland
De gespreide herberg - Langerak 
De Groot Drukkerij - Goudriaan
De Klerk Waterbouw B.V. - Werkendam 
De Kuiper Infrabouw - Hardinxveld Giesssendam
De Schildkamp - Asperen
Debion Energietechniek - Giessenburg
Den Hartog BV - Groot Ammers
Den Hartog Riet - Leerbroek
EM Kantoorsystemen BV - Leerdam
Energiecoöperatie de Knotwilg - Schoonrewoerd
Firma de Jong Fruit - Leerbroek
Gemeente Gorinchem - Gorinchem
Gemeente Molenlanden - Bleskensgraaf
Gemeente Vijfheerenlanden - Leerdam
GGacc - Nieuw-Lekkerland
Green4Solutions BV - Gorinchem 
Harrewijn B.V. - Halfweg
Heikopperhof – Berg en Dal
Hermeta Groep B.V. - Asperen
Hokra Below the Line B.V. - Gorinchem
Insigne B.V. - Bleskensgraaf
J.W. de Lange B.V. - Nieuw-Lekkerland
Joh. Mourik & Co Holding B.V. - Groot-Ammers
JongZeeuw architecten B.V. - Herwijnen
Kingfisher natuurprojecten - Langerak
Klimaatservice Holland B.V. - Hardinxveld Giessendam
Koncerna - Dordrecht
Korenet B.V. - Groot -Ammers
Kwakernaak - Groot Ammers
Lumeco - Hendrik Ido Ambacht 
Meerkerk Houtbouw - Hardinxveld Giessendam 
Montapacking B.V. - Gorinchem
Nationale Bomenbank B.V. - Bleskensgraaf
Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard - Papendrecht 
Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden - Schoonrewoerd 
Oasen BV - Gouda
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Offex / Kantoorfitness - Gorinchem
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid - Dordrecht
Present - Ameide
Procount - Meerkerk
Prom’es B.V. - Molenaarsgraaf
ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. - Herwijnen
Provincie Zuid-Holland - Den Haag
Rabobank Alblasserwaard Vijfherenlanden Gorinchem - Utrecht
Rietveld Truck Rendement Service B.V. - Giessenburg
Samenwerkende Kringloop organisaties AV - Gorinchem
Schilt Bedrijven Meerkerk B.V. - Meerkerk
SnelleVliet Touringcars B.V. - Alblasserdam
Speciaalbakkerij van der Grijn - Groot-Ammers
St. Werelderfgoed Kinderdijk - Kinderdijk
Stamhoutcommunicatie - Arkel
Stichting Dienstwerk/Buro albatros - Leerdam
Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties - Gorinchem
Stichting Groenste Hart - Nieuwland 
Streekgids Grotejan - Noordeloos
Suntechnics - Gorinchem
TéGéTèl|HBA – ICT & Telecom - Gorinchem
Thuis in Bouwen - Meerkerk
Transfer Solutions B.V. - Leerdam
Utrechts Landschap
Van de Beek B.V. - Bleskensgraaf
Van de Bijl  & Heierman B.V. - Opheusden 
Van der Wal interieurs adviseurs - Leerdam
Van Hoorne Entertainment/Avonturenboerderij - Sliedrecht
VerdraaidGoed - Nieuw-Lekkerland
Verheij Integrale Groenzorg B.V. - Sliedrecht
Verkuil & Moree - Streefkerk
VNO-NCW AV - Den Haag
Waardlanden-Gorinchem
Waterschap Rivierenland - Tiel
Wellantcollege – Ottoland-Dordrecht-Houten
Wemmers Installatiebedrijf B.V. - Bleskensgraaf
Wemmers Tanktransport B.V. - Bleskensgraaf
Zuivelcoöperatie Deltamilk - Bleskensgraaf
Zwijnenburgmode - Meerkerk

https://www.blauwzaam.nl/partnerschap/partner-overzicht/
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3. Ontwikkelingen in 2019 

2019 stond vooral in het teken van het opzetten van een toekomstbestendige organisatie-
structuur van de Stichting met als basis de 4 thema’s (integraal met elkaar verbonden):  
BlauwGroen, Het Nieuwe Bouwen, Circulaire Economie en MensEnWerk. 
Vier bestuursleden hebben ieder een thema geadopteerd en zijn daarmee verantwoordelijk 
voor één van de vier thema’s. Onder deze thema’s hangen de werk- en projectgroepen.

Door aftreden van de penningmeester hebben de voorbereidingen om te komen tot een 
professionele commissie Financiën enige vertraging opgelopen. Dit wordt in 2020 opgepakt.

De commissie Communicatie & PR is verder doorontwikkeld. Doelen en taken zijn vastgelegd.

De nieuwe website BlauwZaam 2.0 is “Live” gegaan.

De Bijzondere Blauwzame Bijeenkomsten (BBB)krijgen steeds meer vorm.

Het is de commissie Communicatie & PR gelukt om de BBB  te laten uitgroeien tot een maan-
delijks intensief bezochte netwerkbijeenkomst. 
Ook was het symposium IX “Het Nieuwe (Ver)Bouwen” in samenwerking met de gemeente 
Gorinchem in oktober een groot succes.

Binnen de thema’s Circulaire Economie en BlauwGroen vallen een aantal projecten onder  
het Meerjarenprogramma “Groen Verbindt”. Hierop zijn 4 projectleiders ingezet. 
De procescontrole en –evaluatie wordt gedaan door 2 bestuursleden, die niet rechtstreeks 
betrokken zijn bij de uitvoering van de projecten.

Voorbereidingen om het ‘Secretariaat BlauwZaam’ op te zetten zijn afgerond. 

Studenten, leerlingen en docenten van vmbo en mbo Wellant College (Ottoland en Dor-
drecht) en hogeschool Inholland (Delft) zijn nauw betrokken bij de BlauwZame projecten
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4. Strategie en doelen

De strategie van BlauwZaam is als volgt beschreven:
•  Bevorderen van een regionale, duurzame economie waarin bedrijven, onderwijs en over      

heid samen optrekken. 
•  Initiëren van een groener bewustzijn door verantwoordelijkheid te nemen op maatschappe-

lijke problemen en door mensen samen te brengen bij te dragen aan het oplossen daarvan. 
•  Samen werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor later. Hierbij houden we re-

kening met een optimale balans tussen mens, milieu en maatschappij.
•   BlauwZaam te laten uitgroeien tot een brede regionale “duurzaamheidsbeweging”.

In 2019 is er hard gewerkt om de onderliggende doelstellingen te behalen.
Deze zijn in 2019 vooral gericht op het professionaliseren van de organisatie naar Blauw-
Zaam 2.0 door het formaliseren en beleggen van functies en opdrachten:
•   Bestuursleden verbinden aan thema’s
•   Het opzetten van ‘het Secretariaat’ 
•   Het vorm geven aan de commissie Financiën
•   Vorm geven aan commissie Communicatie & PR
•   Vorm geven van projectenstructuur
 -Verbinden projecten aan BlauwZaam-thema’s
 -Projectleiders verbinden aan projecten
 -Onderwijs (studenten en leerlingen) verbinden aan projecten

Samenwerken met onderwijs
Het opleiden en coachen van jongeren is niet meer een zaak van scholen alleen.
Willen leerlingen, studenten, maar ook docenten de snelle digitale en technische ontwikke-
lingen bijhouden, moeten zij de verbinding met het regionale bedrijfsleven aangaan.

Samenwerken met opleidingen die de BlauwZaam thema’s in het curriculum hebben, is voor-
waardelijk om de regio te verduurzamen.
BlauwZaam initieert de samenwerking tussen leerlingen, studenten en docenten met on-
dernemers, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties door het gezamenlijk 
uitvoeren van projecten en organiseren van kennissessies.

LEES MEER

https://www.blauwzaam.nl/blauwzaam-is/missie-en-doelen/
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BlauwZaam werkt nauw samen met de volgende onderwijsinstellingen:
• Wageningen Universiteit (WUR)
• Hogeschool “Inholland” (Delft)
• Hogeschool “HAL Larenstein”  (Velp)
• Wellantcollege (vmbo ”De Bossekamp” Ottoland, mbo Blauwe Hotspot Dordrecht, 
  Groene Hotspot Houten)
• ROC daVinci

Studenten en docenten moeten uit hun ‘veilige’ scholen komen.
Schoolmanagers moeten dit faciliteren. Dit alles vraagt om een transitietraject.
BlauwZaam helpt hen die stap te zetten.

5.  Thema’s, convenanten, werkgroepen en projecten

In 2019 ligt de focus op 4 centrale Thema’s: Circulaire Economie, Het Nieuwe Bouwen, 
BlauwGroen, MensEnWerk. Binnen de thema’s zijn convenanten opgestart en worden projec-
ten door werkgroepen uitgevoerd. Het laat onverlet dat een project binnen een thema altijd 
integraal verbonden is met de andere thema’s.

5.1 BlauwGroen

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 land-
bouw, maar ook over het vertragen van de bodemdaling.
De komende 5 jaar krijgen we te maken met uitbreidingen van de A15 en A27 en aanpas-
singen aan de N214, de N216, de N484 en worden er nieuwe wijken opgeleverd. Met initi-
atieven als Prachtlint en Water & Ruimte investeert BlauwZaam in het ecologisch evenwicht 
tussen mens en natuur.

5.1.1 Prachtlint 2.0  

Via Het Prachtlint proberen we bewoners enthousiast te maken voor vergroening van de 
tuinen en om actief te doen aan wateropvang. Contacten met de gemeenten moeten ervoor 
zorgen dat ook bedrijventerreinen groener worden en een bijdrage leveren in de klimaat-
adaptatie. Er ligt nu een mooi plan voor bedrijventerrein Meerkerk IV dat wacht op uitvoe-
ring. 

LEES MEER
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Het project Prachtlint 2.0 van BlauwZaam maakt deel uit van Groen Verbindt en krijgt subsi-
die van de provincie Zuid-Holland. Het doel van Prachtlint 2.0 is het creëren van meer parels 
(natuurgebieden) en het netwerk van ecologisch beheerde bermen uit te breiden. 

Dit alles gebeurt met behulp van de werkgroep Prachtlint, een enthousiaste groep vrijwilli-
gers (‘de Groene Motor’). In 2019 is de nadruk gelegd op beheer en minder op nieuwe aan-
leg.
Daarnaast wordt gewerkt aan koppelingen met andere projecten die kansen bieden voor 
uitbreiding en versterking van het Prachtlint.

Onder het “Prachtlint” vindt u een uitgebreider overzicht over de doelstellingen en resulta-
ten.

Richard Slagboom: projectleider: 
Wilma Abspoel: Begeleiding vrijwilligers
Esther Dijkstra: Administratie
Peter Paul Klapwijk: Communicatie

5.1.2 BlauwGroen fundament 

Beschikbare informatie in kaart brengen en selecteren is één van de onderdelen van het 
project BlauwGroen Fundament. Met de informatie wordt in beeld gebracht welke gevolgen 
de klimaatverandering op de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden heeft. 
Met de verzamelde gegevens uit de kaarten in combinatie met onderzoek willen we als 
BlauwZaam voedsel geven aan de discussie over klimaatverandering en draagvlak creëren 
voor het thema water. Water is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden een belangrijke 
drager van de economie en de cultuurhistorie. De opgedane kennis moet bruikbaar zijn voor 
de regio en andere projecten in de gebiedsdeal. 

2019 was een druk jaar voor de werkgroep en BlauwGroen Fundament. De werkgroep heeft 
meegedacht in de Regionale Maatschappelijke Agenda (RMA) met name over het thema wa-
ter waar klimaatadaptatie onder valt.

BBB: “Energie neutraal bouwen en Pompen en gemalen”
Brengt ons in één van de duurzaamste bedrijfspanden van Nederland: Kwakernaak bv. En 
toont ons tevens de wereld van waterbeheersing.

LEES MEER

LEES MEER

https://www.blauwzaam.nl/themas/blauwgroen/prachtlint/
http://www.archief-blauwzaam.nl/content/pijlers/commissies/bijzondere-blauwzame-bijeenkomsten/bbb-kwakernaak-watermanagement/
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Om meer bewustwording te realiseren organiseerde de gemeente Gorinchem, Waterschap 
Rivierenland en BlauwZaam een kennisuitwisseling rondom Groene Daken. 

Samenwerking met veehouders is belangrijk om een antwoord te vinden op de bodemdaling.  
Daarvoor werden onder meer in het voorjaar, in samenwerking met Wellant MBO, lezingen 
en workshops gegeven over bodem en natuur-inclusieve landbouw. 
Lezingen en workshops over Bodem als spiegel voor ons handelen

Samen met de provincie, WSRL en BlauwZaam wordt gewerkt aan een drukdrainage project 
bij drie boeren. 

BBB “Insecteneiwitten en Drukdrainage”
komen innovatieve voedsel- en klimaatoplossingen samen.

Nieuwe kansen voor waterberging, bodemstabiliteit, biodiversiteit en… recreatie zijn samen-
gekomen in het Draagvlakonderzoek Oude Hollandse Waterlinie. Projectleider Peter Paul 
Klapwijk heeft namens BlauwZaam een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden om de 
Oude Hollandse Waterlinie weer zichtbaar te maken middels ‘functionele kunst’.

Er zijn contacten gelegd met overheden, met betrokkenen van de gebiedsdeal, met particu-
lieren, agrariërs en andere relevante organisaties uit de regio. Heel belangrijk hierbij is ook 
het onderwijs. Het BlauwGroen fundament krijgt meer invulling doordat het deelneemt in 
het zogeheten Regioleren. Regioleren houdt in dat er samenwerkingsverbanden zijn tussen 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs in de regio. 

Op 20 juni gaf BlauwZaam een presentatie in Kinderdijk over de vorderingen van klimaat-
adaptatie. Klimaatadaptieve maatregelen moeten bijdragen aan het onderscheidend vermo-
gen van ondernemers. Dan zullen ondernemers deze maatregelen inzetten. 

Drie vierdejaarsstudenten Landscape and Environment Management aan de Hogeschool  

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER

https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-de-kuiper-26092019/
https://www.blauwzaam.nl/themas/blauwgroen/blauwgroen-fundament/oude-hollandse-waterlinie/
http://www.archief-blauwzaam.nl/content/pijlers/blauwzaam/evenementen/20190314-bijeenkomst-groene-daken-wellant/
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Inholland Delft onderzochten samen met een aantal studenten van MBO Wellant-Waterma-
nagement de knelpunten en kansen bij het opvangen en hergebruiken van hemelwater in 
Gorinchem.  

De werkgroep Water bestaat uit
Rolia Wiggelinkhuijsen, projectleider
Gerrit de Jong, LTO
Peter Kwakernaak, Kwakernaak BV-Groot-Ammers
Joost van Luijt, Oasen-Gouda 
Maureen Pesman, Gemeente Molenlanden
Ton Schüller, Wellant College
Peter Willemse, Waterschap Rivierenland

5.2 Circulaire Economie
In Circulair Ondernemerschap komen innovatie, ketensamenwerking en dienstverlening sa-
men en is kennisuitwisseling en samenwerking essentieel. Deze nieuwe vorm van onderne-
men 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.

5.2.1 Convenant groep

Eind 2016 heeft BlauwZaam het initiatief genomen om met het thema Circulaire Economie 
aan de slag te gaan. De werkgroep heeft dit thema in 2017 handen en voeten gegeven door 
inspiratiebijeenkomsten te organiseren en het convenant ‘Circulair Ondernemerschap’ op te 
zetten. 

In 2019 is deze convenantgroep één keer bijeengeweest. Dit heeft enerzijds de maken met 
volle agenda’s, maar vooral met de moeilijkheid om circulaire innovatie binnen de eigen or-
ganisatie concreet te maken. Dat de voortgang achterblijft bij de vooraf gemaakte planning 
is niet erg. Er is moed, doorzettingsvermogen en vooral ook aandacht nodig om tot goede 
nieuwe innovaties te komen. Belangrijker dan de planning is het feit dat de deelnemers er-
mee aan de slag zijn. Hopelijk kunnen er in 2020 concrete stappen worden gezet. 

5.2.2 Waarde in de Waard 

LEES MEER

http://www.archief-blauwzaam.nl/content/pijlers/werkgroepen/werkgroep-water/green-juniors-presenteren-hun-onderzoeksresultaten/
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Met steun vanuit het programma ‘Groen Verbindt’ is in de tweede helft van 2018 het project 
‘Waarde in de Waard’ uitgevoerd. In een intensief traject van drie maanden hebben onder-
nemers zich verdiept in innovatieve circulaire concepten.

Deze editie van ‘Waarde in de Waard’ werd begin 2019 afgesloten met een inspiratiebijeen-
komst. Deze bijeenkomst begon met de symbolische eerste transactie van tweedekansbouw-
markt ‘de Kluslus’ op het terrein van Korenet in Groot-Ammers.   

In 2019 is de werving gestart van de tweede editie van het project ‘Waarde in de Waard’. 
Deze editie wordt mogelijk gemaakt door Gemeente Molenlanden en is bedoeld voor organi-
saties binnen haar gemeentegrenzen. De gemeente wil haar ondernemers stimuleren stap-
pen te zetten naar een toekomstbestendige, circulaire bedrijfsvoering. Het project heeft  tot 
doel om met een groep organisaties enkele nieuwe circulaire concepten te ontwikkelen en 
zal in 2020 worden uitgevoerd. 

5.2.3 Project Molenzwam
In 2019 is tevens het project ‘Molenzwam’ gestart. Met dit project wordt op experimentele 
basis een zwammenkwekerij op koffiedik bij Avonturenboerderij Molenwaard gerealiseerd, 
met een proefstation op het Wellant College. De kwekerij vormt een educatieve attractie 
die bezoekers van de Avonturenboerderij bewust maakt van het belang van een duurzame 
voedselketen, het voorkomen van verspilling en het hergebruik van reststromen. De kweke-
rij gaat gebruikmaken van lokale reststromen. Dit project is mogelijk gemaakt door inves-
teringen van de betrokken partijen en een financiële bijdrage uit het Meerjarenprogramma 
‘Groen Verbindt’. 
Het doel is om dit project in 2020 operationeel te hebben. 

5.2.4 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 ook stimule-
ren, liefst met korte ketens. In 2019 is daarom de verkenning ‘Verbouwen van bouwmate-
riaal’ gestart, dat erop gericht is de mogelijkheden te onderzoeken van een lokale circulaire

LEES MEER

LEES MEER

LEES MEER

http://www.archief-blauwzaam.nl/content/pijlers/werkgroepen/werkgroep-circulaire-economie/inspiratiesessie/
https://www.blauwzaam.nl/themas/circulaire-economie/waarde-in-de-waard-editie-2020/
https://www.blauwzaam.nl/themas/circulaire-economie/project-molenzwam/aftrap-project-molenzwam/
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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’. De voorbereidin-
gen voor dit project zijn in september 2019 gestart. Het doel is om de resultaten eind 2020 
te kunnen presenteren. 

5.3 Het Nieuwe Bouwen

Bouwen is niet langer een kwestie van energie- en warmtetransitie. Het Nieuwe Bouwen 
wordt steeds meer een integraal proces waarin wijken m.b.t. verscheidenheid van doelgroe-
pen heel divers worden opgebouwd. Het moderne beeldkwaliteitsplan houdt rekening met 
diverse samenwoning eisen, groen, natuur-inclusief, mobiliteit, gezondheid. Ook in de uti-
liteitsbouw worden grote stappen gezet naar klimaatneutraal en integraal bouwen, waarbij 
samenwerking nu nodig is in de keten van ontwerp en bouw. Duurzaam integraal ontwerpen 
is geen modewoord maar realiteit. 

5.3.1 Werkgroep Het Nieuwe Bouwen

De werkgroep organiseert activiteiten binnen dit thema én geeft inkijkjes met inspirerende 
regionale voorbeelden. Binnen de keten is men niet meer bezig oude paden te volgen, maar 
nieuwe wegen te ontdekken waarbij samenwerking steeds meer gevonden wordt. Binnen 
deze samenwerking en nieuwe vorm van werken inzake uitwisseling van diensten en produc-
ten 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 ge-
meenten 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.

Energieconvenant 3.0 Klimaatneutraal bouwen
BlauwZaam houdt zijn ambitie voor een klimaatneutrale 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. 
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Klimaatneutraal bedrijventerrein
BlauwZaam is betrokken bij de verduurzaming van het bedrijventerrein in Meerkerk. Met de 
ervaring die we in Leerdam hebben opgedaan wordt gewerkt aan het in kaart brengen van 
het energiegebruik met behulp van een energiescan. Ook met de uitbreiding van het bedrij-
venterrein wordt intensief meegedacht door BlauwZaam. Ambitie van de Zederikse politiek 
(nu VHL-politiek)  is een duurzaam energie-leverend bedrijventerrein. Ambitie hier is niet 
alleen te focussen op energie maar tegelijkertijd te zoeken naar natuur-inclusieve ideeën. 
De werkgroep bestaat uit:
Architektenburo Bikker BV Groot-Ammers
Gemeente Molenlanden
Home-Technics - Uitwijk 
DB Holding BV - Nieuw-Lekkerland 
Stout - Hardinxveld-Giessendam
JongZeeuw architecten - Tiel Green4Solutions - Gorinchem 
Van Daalen - Gorinchem
B. van der Graaf Engineering - Hendrik-Ido-Ambacht
Ard Dunnink van Thuis in Bouwen – Meerkerk

BBB Het Nieuwe Bouwen
Voor een goed gevulde zaal met meer dan 40 belangstellenden werden verschillende thema’s 
binnen “Het Nieuwe Bouwen” belicht.

BBB ApHoutconstructie
De APHoutgroup presenteerde het bedrijf en een pitch over slimme klimaatoplossingen. 
Daarna een presentatie van FSC Nederland, die sprak over het belang van het kopen en ge-
bruiken van duurzaam hout.

Symposium IX Het Nieuwe (Ver)bouwen
Samen met de gemeente Gorinchem is een mooi programma opgezet. We mochten ruim 125 
gasten ontvangen in de Evenementenhal van Gorinchem. Architect Sander Ros nam ons mee 
naar de wereld van het nieuwe bouwen van de toekomst, Marije Buursink spreekt over de 
Groene Beweging binnen woningbouwvereniging Poort6. Jan Nederveen, directeur nieuw-
bouw Klimaatservice Holland, liet aan de hand van vier sprekende voorbeelden zien hoe je 
op een zeer duurzame manier oude monumentale gebouwen kunt VERbouwen om te 

LEES MEER
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http://www.archief-blauwzaam.nl/content/pijlers/commissies/bijzondere-blauwzame-bijeenkomsten/bbb-gebroeders-blokland
https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-abhout-28112019/
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komen tot een duurzame pand, zonder het gebouw te vernielen. Ook kwam het belang van 
bewustwording  rondom klimaatadaptieve aanpassingen van woningen en bedrijfspanden 
aan de orde. 

5.4 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 ar-
beidsmarkt blijven bijhouden.

BBB: Mensen laten groeien
In deze BBB werd de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar 
succesvol passend werk behandeld met als praktijkvoorbeeld EZ Powersteering, een bedrijf 
gespecialiseerd in het ombouwen van de stuurinrichting van oldtimers. Een deel van het 
werk daarbij wordt verricht door personeel ingehuurd via Avres. 

5.4.1 Werkgroep Familiebedrijven

Stichting BlauwZaam vindt dat familiebedrijven regionale steun behoeven door hen aandacht 
te geven en bewustwording op gang te brengen door bijvoorbeeld een goede voorbereiding 
op bedrijfsopvolging onder de aandacht te brengen.  Het familiebedrijf heeft een sterke 
binding en specifieke rol van betekenis door de maatschappelijke regionale betrokkenheid 
(o.a. werkgelegenheid, sportsponsoring, lokale klant- en leveranciers houding en een lange 
termijn focus over generaties). Verder blijkt dat het bij familiebedrijven niet gaat om winst 
op korte termijn. Juist ook de duurzame werkgelegenheid voor jong en oud wordt gevonden 
binnen het familiebedrijf.

Uiteindelijk gaat het om een duurzame verbinding te vinden tussen de generaties binnen 
familiebedrijven en de duurzaamheid over de lange termijn van de komende generaties in 
onze regio. 

Informatiebijeenkomst familiebedrijven
Bij gastheer en familiebedrijf De Lek Beton vindt de bijeenkomst plaats met als thema ‘Wel-

LEES MEER

https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-symposium-ix-31102019/
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ke invloed heb je als ondernemer (on)bedoeld op je kinderen?’ 
Spreker was Mira Bloemen-Bekx, decaan op de Hanzehogeschool Groningen en promovenda 
op het gebied van opvolging in familiebedrijven, zij heeft wetenschappelijk onderzoek ge-
daan naar de invloed die je als ondernemer hebt op je kinderen.

De werkgroep Familiebedrijven bestaat uit de volgende leden:

André Baars – Bureau Baars B.V. – Nieuwland
Piet van Leeuwen - P. van Leeuwen Aannemersbedrijf B.V.
Teunis Meerkerk – Meerkerk Houtbouw – H’veld- G’dam
Piet Spruijtenburg/Patricia Hofman - ProMissie Bedrijfsoverdracht B.V. – Groot-Ammers
Debbie Zwijnenburg-Zwijnenburg Mode VOF- Meerkerk

5.5  Energietransitie (RES) 

Energie wordt niet meer gezien als een apart thema, maar is integraal opgenomen in alle 
thema’s.
Samen met bedrijven, energiecoöperaties, maatschappelijke organisaties, wooncorporaties 
en wijk- en dorpsraden en onderwijs werkt de overheid aan een regionale energiestrategie 
voor de toekomst. In de totstandkoming hiervan is BlauwZaam betrokken als gespreks-
partner. In de sessies die hierover gevoerd zijn komt vooral naar voren dat er een optimale 
balans gezocht moet worden tussen wat er politiek en maatschappelijk haalbaar is. Er werd 
opgeroepen om vanuit de bebouwde omgeving kernkwaliteiten te formuleren die beschermd 
moeten worden. Dit kunnen monumentale gebouwen en stadsgezichten zijn maar ook ste-
denbouwkundige structuren, landschappen  en icoonsoorten die kenmerkend zijn voor ons 
gebied.

BBB ‘Nieuwe vormen van zonne-energie’
Gastheer Kees Duijzer van Green4Solutions nam ons mee in de kansen die zonne-energie 
met zich meebrengt. Ervaringsdeskundigen toonden met praktijkvoorbeelden hoe je een ho-
ger rendement uit zonne-energie kunt halen. 
Sietse de Haan, natuurkundige en voorzitter vereniging voor zonnekrachtcentrales, vertelde 
over de toepassingen van CSP (concentrated solar power) en de internationale samenwer-
king die nodig zijn om opschaling te realiseren vanuit de gedachte ‘Think global, act local’

LEES MEER
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https://www.blauwzaam.nl/bbb/nieuwe-vormen-van-zonne-energie/
https://www.blauwzaam.nl/themas/mensenwerk/werkgroep-familiebedrijven/verslag-themabijeenkomst-20-november-2019/
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6. Ondersteuning Thema’s

De thema’s met hun projectgroepen en werkgroepen worden ondersteund door 
het secretariaat, de commissie Communicatie & PR, de commissie Financiën en het Bestuur 
van BlauwZaam.

6.1 Secretariaat

Het Secretariaat is in beweging. Ook hier heeft het vertrek van Rolia Wiggelinkhuizen im-
pact. Er is dit jaar goed nagedacht over hoe het Secretariaat structureler belegd kan worden. 
Een aantal taken worden dit jaar uitgevoerd  door het secretariaat van Avres. En met de 
komst van Ton Schüller (als secretaris) wordt verder vorm gegeven aan een professionelere 
invulling van het Secretariaat. De plannen worden in 2020 verder uitgerold.

6.2 De Commissie Communicatie & PR 

De Commissie Communicatie & PR bestaat uit een groep deskundigen in de communicatie-
branche plus een bestuurslid. Deze commissie ondersteunt het bestuur en de werkgroepen. 
Zie de website (www.blauwzaam.nl) voor meer informatie en achtergrond van de commis-
sieleden.

Het bestuur streeft ernaar regelmatig zowel fysiek als digitaal contact te hebben met haar 
partners. De commissie communicatie & PR probeert daarom zoveel mogelijk contactmo-
menten te realiseren. Ook deze contactmomenten zijn zowel fysiek (BBB’s, Symposium en 
overige netwerkbijeenkomsten) als digitaal (website, nieuwsbrief, lokale en social media). 

Het jaar 2019 is een jaar van belangrijke wijzigingen geweest voor de Commissie:
1. wisseling samenstelling commissie
2. opnemen van de Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten
3. verandering naar BlauwZaam 2.0, de 4 thema’s
4. vernieuwing van de communicatiemiddelen

Tijdens Symposium IX (zie verderop in dit jaarverslag) is aandacht geschonken aan het ver-
trek van Rolia Wiggelinkhuijsen. Zij is medeoprichter van de Stichting BlauwZaam en zeer 
fanatiek kartrekker van alles wat met duurzaamheid te maken heeft. Rolia was tevens secre-
taris van de commissie communicatie. Zij heeft haar bestuursfunctie overgedragen aan Ton 
Schüller, bestuurslid en nu ook voorzitter van de Commissie Communicatie & PR. 
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6.2.1 Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten (BBB’s) en Symposium IX
Bijzondere BlauwZame Bijeenkomsten (BBB) zijn netwerkevenementen door en bij één van 
de BlauwZame Partners. De BBB’s bieden per onderwerp een breed draagvlak voor zowel 
duurzaamheid als netwerken. Daarnaast kan de gastheer van een BBB zich en zijn of haar 
bedrijf optimaal profileren.

De commissie ondersteunt degene die een BBB organiseert. In de loop van 2019 is de com-
missie meer kwalitatieve ondersteuning gaan bieden aan de opzet van de BBB’s en is nu 
ook nauw betrokken bij de conceptuele invulling van een BBB. Die investering is de moeite 
waard gebleken. De BBB’s werden goed bezocht (gemiddeld meer dan 40 deelnemers per 
keer) en de inhoud werd zeer gewaardeerd. 

In 2019 zijn er in totaal 7 BBB’s gerealiseerd met uiteenlopende thema’s, inclusief het 
jaarlijkse Symposium. Voor terugblikken en verslagen verwijzen wij naar de website www.
blauwzaam.nl, button ‘archief’ onderin de footer.

Symposium IX
Het in oktober gehouden Symposium IX stond volledig in het teken van het BlauwZame The-
ma “Het Nieuwe Bouwen”. 
De commissie zette zich in bij de voorbereiding, uitvoering en ondersteuning op zowel or-
ganisatorisch als inhoudelijk vlak. Daarnaast verzorgde de commissie de communicatieve 
uitingen rond dit Symposium, waaronder een opvallende beeldregistratie.
Een uitgebreid verslag van Symposium IX is gepubliceerd op de site: 

6.2.2 Overige Netwerkmomenten
In 2019 zijn specifieke netwerkmomenten georganiseerd van o.a. de werkgroep Familiebe-
drijven (thema MensEnWerk), waarbij het thema “Emotionele betrokkenheid bevordert suc-
cesvolle overdracht” aan de orde kwam. De sessies van Waarde in de Waard, de infobijeen-
komst Groene Daken,  de cursus Bodem, De brainstormsessie en presentatie van studenten 
over regenwateropvang en toekomstige landschapsinrichting. 
De Commissie heeft voor deze bijeenkomst de uitnodigingen verzorgd en de verslagen naar 
de deelnemers verzonden.

LEES MEER

https://www.blauwzaam.nl/bbb/verslag-bbb-symposium-ix-31102019/ 
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6.2.3 BlauwZaam 2.0 in cijfers

In 2019 heeft een heel divers publiek van participanten en stakeholders gebruik gemaakt 
van de communicatie rondom de vier thema’s van BlauwZaam. In cijfers:

•    125 (ongeveer) deelnemers uit de 5 Energieconvenanten,
•    20 deelnemers uit het People Convenant (2017 tot stand gekomen)
•    23 deelnemers uit het Convenant Circulair Ondernemerschap (2017 tot stand gekomen)
•    833 abonnees die de Digitale Nieuwsbrief willen ontvangen.
•    ruim 100 partners van de Stichting BlauwZaam

6.2.4 Communicatiemiddelen: website, nieuwsbrief, social media en lokaal nieuws
Website
De website (www.blauwzaam.nl) is het belangrijkste communicatiemiddel richting partners, 
stakeholders en geïnteresseerden. De commissie besteedt veel aandacht aan het beheers-
baar en aantrekkelijk houden van de informatiestroom, die groot is.  
In 2019 is de ontwikkeling van de nieuwe site afgerond. Een site is allang geen vaststaand 
feit meer, maar een meegroeiend communicatiemiddel binnen de organisatie. De site is dan 
ook permanent aan verandering onderhevig.

Digitale nieuwsbrief
In 2019 heeft de commissie 18 algemene nieuwsbrieven en uitnodigingen voor de BBB’s 
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 algemene nieuwsbrieven zetten we in voor aankondiging en verslaglegging evenemen-
ten en netwerkbijeenkomsten, terugblik bijzondere gebeurtenissen zoals de BBB’s, regio-
nale agenda etc. De commissie fungeert als aanjager en als redactie voor de nieuwsbrief. 

In 2019 is de huisstijl voor de nieuwsbrieven aangepakt. Daarmee is consistentie gebracht 
met de andere communicatieve uitingen. Zo komen de 4 thema’s in woord en beeld herken-
baar terug, is er een vaste plek ingeruimd voor berichtgeving vanuit het bestuur en wordt 
er een permanente eigen agenda van de BBB’s opgenomen.

Social media
Tot en met 2019 hebben we vooral geanticipeerd op berichtgeving via de verschillende ka-
nalen. In de komende jaren gaan we gebruik en inzet van Social Media intensiveren en meer 
proactief inzetten.  
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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 aan-
trekkelijke combinatie tussen wervende advertenties, zoals bijvoorbeeld voor ons jaarlijks 
symposium, en redactionele aandacht gerealiseerd.
Met regelmaat plaatst Het Kontakt persberichten van BlauwZaam in zowel hun papieren als 
digitale versie.

6.3 Commissie Financiën 
De commissie wil door goed beheer van de in- en uitgaven BlauwZaam neer zetten 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 Thema’s en Werkgroepen bij het opstellen van een financieel  
      jaarplan.  
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Balans per 
€ € € €

Activa

Vorderingen

Debiteuren 10.078 9.591
af: voorziening debiteuren
Vooruitbetaalde kosten 431
Nog te ontvangen rente 13 12

10.523 9.604
Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 74.087 14.848
Rabobank Bedrijfsspaarrekening 100.000 140.064

174.087 154.912

Totaal activa 184.610 164.515

Passiva

Stichtingsvermogen

Algemene Reserve
Stand per 01-01 18.137 18.919
Toevoeging saldo boekjaar 3.728 -782
Stand per 31-12 21.865 18.137

Kortlopende schulden

122.780 125.504
Vooruitgefactureerde bijdragen 10.000
Vooruitontvangen subsidie 9.719
Omzetbelasting 164 1.621
Nog te betalen posten 20.082 10.426

2.280
2.100
2.600
1.159

Nettoloon 300
162.745 146.378

Totaal passiva 184.610 164.515

Balans en staat van baten en lasten Stichting Blauwzaam

31-12-2019

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 1 (lint)
Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 2 (lint)

Vooruitontvangen op Projecten

Vooruitontvangen bedragen deelnemers EC 3 (lint)
Vooruitontvangen bedragen deelnemers PC

31-12-2018
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Staat van baten en lasten
€ € € €

BATEN

Opbrengsten symposium 1.493
Partnerschap Blauwzaam 24.750 23.500

1.000 947
Rentebaten 13 12
Resultaat afwikkeling projecten 1.528

Totaal 27.291 25.952

LASTEN

Wervingskosten
Symposia 4.306 4.944
BlauwZaam Café 125

4.431 4.944

8.000 13.520
Vergaderkosten 229
Aansprakelijkheidsverzekering 422 415
Kosten website 4.669 2.745
Kantoorkosten 100

2.100 1.800
Bankkosten 155 168

2.881 3.108
Diversen 75 -1

18.632 21.755
Overige kosten
Representatiekosten 500
Nabetaling BTW inclusief rente 35

500 35

Totaal 23.563 26.734

Positief saldo boekjaar 3.728 -782 

2019

Kosten bestuur en administratie
Secretariaatskosten partnerschap

Accountants- en administratiekosten

Niet verrekenbare omzetbelasting voorheffing

Ontvangen giften en overige bijdragen

2018
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Toelichting op financiële verslaglegging 2019 Stichting BlauwZaam

Symposium
Ook in 2019 is weer een druk bezocht symposium georganiseerd. 

Opbrengsten symposium € € € €
Inschrijfgeld 0 1.493

0 1.493
Kosten 
Organisatie 3.155 3.670
Sprekers / presentaties 201 124
Publiciteit 950 1.150

4.306 4.944

Saldo boekjaar -4.306 -3.451 

Partnerschap
In 2014 is gestart met het werven van partners voor BlauwZaam om te kunnen 
professionaliseren. Per 31 december 2019 zijn er 105 bedrijven, instellingen en 
particulieren zich die als partner hebben aangemeld. 

Projecten
Ook in 2019 is door Stichting BlauwZaam verder gewerkt aan de uitvoering van de 
projecten ten behoeve van het "BlauwZaam Lint". De projecten "GroenBlauw Fundament"
en "Verkenning Circulaire Economie" zijn beide voortgezet. De laatste is afgesloten in 
december 2019.
Er zijn enkele nieuwe projecten opgestart, "Molenzwam", "Verbouwen van Bouwmateriaal" 
en "De Oude Hollandsche Waterlinie".
De hiermee samenhangende kosten worden zo veel mogelijk gefinancierd uit de 
hiervoor ontvangen subsidies en bijdragen van (lokale) overheden, instellingen,bedrijven
en particulieren. De kosten voor de energieconvenanten 4,5 en het People Convenant 
worden door de deelnemers en lokale overheden gedragen. 

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

1-1-2019 Inkomsten Uitgaven in boekjaar 31-12-2019

Het Prachtlint 2.0 Lint 49.319 1.000 15.349 34.970
Groene Motor 20.185 9.719 20.939 8.964
GroenBlauw Fundament 53.967 10.000 45.878 18.088
Verkenning Circulaire Economie 2.033 5.625 14.158 -6.500 0
Molenzwam 40.120 40.120
Verbouwen van Bouwmateriaal 20.000 20.000
De Oude Hollandsche Waterlinie 10.500 9.863 638

Totaal 125.504 96.964 106.187 -6.500 122.780

2019 2018
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Debiteuren
Er is op dit moment geen voorziening voor dubieuze debiteuren noodzakelijk.

Vooruitbetaalde kosten
Dit betreft de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor het komende jaar.

Resultaat
Over het boekjaar is een positief resultaat gerealiseerd van € 3.728

Door het bestuur is besloten het voordelig saldo ten gunste te brengen van de algemene reserves.
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. Brandwijk T. Schüller C. Versteeg
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6.4 Bestuur

Het bestuur van BlauwZaam geeft richting aan het traject dat verduurzaming van de regio  
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil bevorderen en faciliteert en ondersteunt de BlauwZame 
initiatieven, zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is.
Het bestuur van de Stichting Blauwzaam bestaat uit: 
Jan Brandwijk, voorzitter
Cees Versteeg, penningmeester (Mourik)
Peter Kwakernaak, bestuurslid (Kwakernaak bv)
Lisanne Addink, bestuurslid (Verdraaid Goed)
Ton Schüller, secretaris (Wellantcollege)
Diderik van Beusekom, bestuurslid (AVRES)
Jan Brand, bestuurslid (BDCO)

Rolia Wiggelinkhuijsen (één van de oprichters van BlauwZaam) is na 2 perioden van 4 jaar 
afgetreden. Een grote aderlating voor de Stichting. Rolia vervangen is bijna onmogelijk. Ge-
lukkig is zij is nog werkzaam binnen BlauwZaam als projectleider. Ton Schüller heeft vanaf 
oktober 2019 een groot deel van haar taken overgenomen.

Jeroen Liefhebber heeft zijn taak 31 december 2019 overgedragen aan Cees Versteeg. Je-
roen had het te druk om naast zijn reguliere werk met het bestuurswerk van BlauwZaam te 
combineren. 

De bestuursleden zijn voor hun activiteiten in de interne en administratieve organisatie on-
bezoldigd met uitzondering van de voormalige secretaris. De gelden uit het partnerschap 
zijn in 2019 ingezet voor o.a. secretariële taken, communicatie, website, organiseren sym-
posium. In de begroting is vergoeding voor de secretaris opgenomen van € 65,00 per uur 
excl. btw voor 4 uur per week. De secretaris verantwoordt de gedane activiteiten met een 
urenoverzicht. 

Bestuurslid Rolia Wiggelinkhuijsen was in 2019 ook werkzaam voor een halve dag per week 
als projectleider van het BlauwGroen Fundament. 

Niet-commerciële stichtingen zoals BlauwZaam hebben niet de plicht een eigen jaarrekening
op te maken en te publiceren. Wel heeft de Stichting de plicht jaarlijks een balans en een
staat van baten en lasten op te stellen. Voor de opmaak hiervan gelden geen inhoudelijke
voorschriften. Het bestuur heeft net als vorig jaar de jaarrekening geïntegreerd in het jaar-
verslag 
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7 Duurzaam BlauwZaam vervolgt zijn weg in 2020 

Doelen voor 2020 onderschrijven het belang van verdere professionalisering en verduurza-
ming van de stichting, waarbij de urgentie van de integrale samenwerking zichtbaar moet 
worden zodat
het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers vergroot en bewustwording ge-
initieerd wordt, door ondernemers, studenten en docenten, beleidsmakers en ambtenaren, 
vrijwilligers en burgers te verbinden teneinde duurzame ideeën en experimenten gestalte te 
geven in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

De volgende stappen willen we in 2020 gaan zetten.
1. Zichtbaar maken van de integrale samenhang tussen de verschillende thema’s en projec-
ten BlauwGroen, Circulaire Economie, Het Nieuwe Bouwen én MensEnWerk.
2. Een uitbreiding van het partner-netwerk met 25 regionale bedrijven. 
3. Organiseren van tenminste 10 netwerkbijeenkomsten. 
4. BlauwZaam is tenminste 10 x positief in de regionale pers en op de social media versche-
nen.
5. Het verder professionaliseren van de stichting.
6. Een sluitende begroting realiseren.

Stichting BlauwZaam
Ton Schüller
secretaris
info@blauwZaam.nl


