Inspanningen
Voldoende bedrijventerreinen. De gemeente
onderzoekt in 2019 of de huidige omvang en
benutting van bedrijventerreinen voldoende is
om in de toekomst goed te blijven functioneren.
Op basis van dit onderzoek wordt bepaald of
nieuwe maatregelen nodig zijn. Bij het onderzoek
worden de vertegenwoordigende partijen van
ondernemers betrokken.
Netwerk benutten. Het huidige netwerk van de
gemeente met ondernemers en stakeholders
vraagt een goed samenspel met deze partijen.
Om een betrouwbare partner te zijn, is het
belangrijk om mee te bewegen met initiatieven
en vragen die gesteld worden en passen binnen
beleid van de gemeente. Het netwerk zal worden
uitgebouwd tot een ecosysteem van
ondernemers, zodat ondernemers elkaar
ontmoeten en elkaar helpen. Om hiertoe te
komen worden bestaande initiatieven als het
ondernemersontbijt en ondernemersavonden
verder uitgebouwd.
Groene BIZ. Om ondernemers te helpen mee te
bewegen met nieuwe opgaven als
klimaatadaptatie en energietransitie, wordt
ingezet op het vormen van een Bedrijven
Investeringszone (BIZ) waarin deze groene
onderwerpen een plek hebben voor twee
bedrijventerreinen. Hiermee wordt ingespeeld op
de vraag vanuit de Vereniging Arkelse Bedrijven
voor bedrijventerrein Vlietskade en op geluiden
van verschillende ondernemers die willen
verduurzamen. Een BIZ geeft de mogelijkheid
om, voor een afgebakend gebied, alle
ondernemers te verplichten mee te betalen
wanneer een meerderheid zich uitspreekt voor
het plan van de BIZ. Daarnaast zal de gemeente
meebewegen met relevante plannen van andere
partijen zoals Blauwzaam, voor zover de plannen
binnen de ambities van Molenlanden passen.

Werelderfgoed Kinderdijk. De ontwikkelingen in het
Werelderfgoed Kinderdijk concentreren zich op een
viertal thema’s: visitormanagement, governance,
gebiedsperspectief en landelijke samenwerking. Een
aantal acties uit het visitormanagement en het
gebiedsperspectief is projectmatig van aard.
Visitormanagement. Jaarlijks wordt samen met
de partners een plan van aanpak
visitormanagement Molengebied opgesteld met
daarin de belangrijkste activiteiten in dat jaar om
de bezoekersstromen in goede banen te leiden.
Governance. Om het visitormanagement
adequaat op te pakken en baten en lasten op een
goede manier te verdelen zal een entiteit worden
opgericht voor de uitvoering van het
visitormanagement. Van deze entiteit zullen de
gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en de
SWEK in ieder geval deel uit maken. De
maatschappelijke inbreng in deze entiteit zal
worden geborgd.
Gebiedsperspectief. In 2019 zal een verdere
uitwerking van het gebiedsperspectief met de
stakeholders plaatsvinden. Daarin worden de
lange termijn ontwikkelrichting van het
werelderfgoed bepaald. In 2020 zal een start
worden gemaakt met de uitvoering van de
activiteiten die opgenomen zijn in het perspectief.
Landelijke samenwerking. De spanning die er is
tussen groeiende bezoekersstromen en de
authenticiteit/leefbaarheid van het gebied is een
onderwerp dat niet alleen in Kinderdijk speelt. Op
landelijk niveau zal samen met partners (o.a.
Nederlands Bureau voor Toerisme en Cultuur,
Zaanse Schans en Giethoorn) onderzoek worden
gedaan naar knelpunten en oplossingsrichtingen.
Toeristische agenda. De gemeente werkt samen
met de stakeholders aan het opstellen van een
Toeristische agenda waarin naast concrete
uitvoeringsmaatregelen wordt aangegeven welke
kaders de gemeente hanteert voor een
doorontwikkeling van recreatie en toerisme in de
gemeente. Uitvoering in 2019, afronding voorjaar
2020.

Gebiedsmarketing. De gemeente zal aandacht
hebben voor de marketing van het gebied om
hiermee de recreatieve sector te ondersteunen.
Dit doet zij door in aansluiting met deze
recreatieve sector en in contact met de
omliggende gemeenten en mogelijk het Groene
Hart steeds te blijven kijken naar kansen die zich
voor doen. Een kans die zich op korte termijn
voordoet, is het initiatief van enkele Molenlandse
ondernemers om hierin het voortouw te nemen.
De gemeente waardeert dit en juicht dit soort
initiatieven toe.
Recreatieve icoon Nieuwpoort. Molenlanden zet
in op het ontwikkelen van de recreatieve icoon
Nieuwpoort door gebruik te maken van de
erfgoedtafel van de provincie. Doelgroepgerichte
evenementen en een langer verblijf worden
gestimuleerd om het voorzieningenniveau in de
stad te versterken. Verschillende evenementen
worden nu al georganiseerd, maar een toename
van activiteiten en spreiding over het jaar zorgt
voor een bredere basis. De museumfunctie in het
te verbouwen stadhuis vervult een belangrijke rol
binnen Nieuwpoort. Partijen betrokken bij de
Oude Hollandse Waterlinie zijn bezig met
voorbereidingen voor het feestjaar in 2022. Door
voldoende budget en ambtelijke capaciteit
beschikbaar te hebben worden deze
ontwikkelingen benut om de recreatieve icoon
verder op te bouwen. Een ﬂexibel ambtelijk
projectteam waarin de noodzakelijke disciplines
zijn vertegenwoordigd is hiervoor de basis.
Regie op recreatie. Molenlanden wil sturen op
recreatie om zowel de grotere toestroom van
recreanten te benutten als ook de leefbaarheid
voor inwoners te beschermen. De verwachting is
dat recreatie in de toekomst gaat toenemen.
Daarom wil de gemeente samen met betrokken
inwoners en de recreatieve sector onderzoeken
hoe regie gevoerd moet worden om deze grotere
toestroom op te kunnen vangen, rekening
houdend met leefbaarheid en de uitstraling van
ons gebied. Voor een betere sturing is het zeer
wenselijk om dit onderzoek ook in regionaal
verband op te pakken.

