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De projectleider van het Wellantcollege neemt deel aan de Landschapstafel
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Als projectleider zet hij zich in om onderwijs
en bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen, en dat met name op het thema
water. Hij stelt dat vraagstukken uit de regio kunnen worden opgelost door
samenwerking tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Als
projectleider zet hij daar op in door hoogwaardige projecten op te zetten waarbij
scholieren door middel van opdrachten in aanraking komen met hun toekomstig
werkveld.
De projectleider voelt zich daarbij geholpen door de Provincie Zuid-Holland. De
provincie draagt soms projecten aan of koppelt bestaande projecten aan de
onderwijsinstelling. Hij ziet daarbij een ambitie om het onderwijs in de regio te
positioneren en te laten samenwerken bij de provincie.
De deelname van het onderwijs aan de Landschapstafel AlblasserwaardVijfheerenlanden komt voort uit de behoefte om het onderwijs een positie in de
regio te geven. Stichting Blauwzaam wilde verschillende netwerken uit de regio
combineren en de provincie was geïnteresseerd in die samenwerking,
ondervond de projectleider. De Landschapstafel is geïnitieerd door de provincie.
Door haar samenwerking met stichting Blauwzaam is ook het onderwijs hierbij
betrokken geraakt. De provincie wilde hierdoor de regio een trekkersrol geven
bij de ontwikkeling van de regio. Volgens de projectleider is de beweegreden
daarachter burgerparticipatie. De regio mag zeggen wat ze wil doen en de
provincie kijkt vervolgens hoe dat gezamenlijk kan worden uitgevoerd, stelt de
projectmanager.
De meesturende houding van de Provincie Zuid-Holland vindt de
projectmanager bij de provincie passen. De provincie zoekt naar verbindingen
tussen projecten en wil deze verbinden in haar beleidsprogramma. Daarbij kan
ze ligt sturen op het proces. De projectmanager vindt het daarbij de taak van de
provincie om een heldere lijn te creëren.
De houding van de provincie blijkt uit de inzet van mankracht en heeft
subsidiegelden voor projecten. De subsidiegelden dragen goed bij aan de
realisatie van de doelen van het groenbeleid. De projectmanager is blij met de
mogelijkheden die de provincie biedt. Daarbij heeft de regio invloed op het
beleid van de provincie, stelt de projectmanager.
Volgens de projectmanager heeft bij het samenwerken niet iedereen een zelfde
toekomstbeeld. Hij ziet de samenwerking als een leerproces dat men gezamenlijk
doorloopt voor het verbeteren van de samenwerking tussen de overheid, het
onderwijs en het bedrijfsleven. Daarbij hebben nieuwe belangen de mogelijkheid
zich aan te sluiten bij de samenwerking. Op dit moment mist hij een
vertegenwoordiging van innovatieve, winstgerichte ondernemers aan de tafel.

Dat zorgt ervoor dat de tafel enigszins uit balans is. Hij ervaart de
Landschapstafel als een groep die gezamenlijk voorgang wil maken en wil leren.
Hij merkt daarbij geen tegenstelling tussen de deelnemende partijen, maar een
gemoedelijke samenwerking. Dat komt mede voort uit de volksaard in de regio,
denkt de projectmanager.
Voor de projectmanager is het duidelijk wat hij kan verwachten van de Provincie
ZuidHolland. Ze stelt zich niet hiërarchisch op, maar is meewerkend. Dat is
belangrijk om participatie zoals bij de Landschapstafel te laten plaatsvinden. De
projectmanager merkt dat de provincie politieke lobby uitoefent op andere
partijen om ze mee te laten bewegen bij de ecologische ambities.
De samenwerking bij de Landschapstafel is van een hoog persoonlijke karakter
ervaart de projectmanager. Doordat men aan de Landschapstafel elkaar kent,
heeft men er vertrouwen in dat hetgeen afgesproken is ook geregeld wordt.
De projectmanager merkt ruimte voor nieuwe projecten en het lopende wijs
aanpassen van projecten, doordat er halverwege het proces meetpunten zijn. Als
projecten niet voldoen aan de gestelde eisen komen ze niet in aanmerking voor
financiering. Hiervoor zijn duidelijke maatstaven die gezamenlijk zijn
afgesproken. De gebiedsregisseur denkt actief mee bij het opzetten van projecten
en de uitzet van vragen naar de samenleving daarbij.
De projectleider stelt dat door een dusdanige toetsing bij de Landschapstafel de
gemaakte afspraken altijd gerealiseerd zullen worden. Volgens de
projectmanager beheerst de provincie het proces bij de Landschapstafel en heeft
ze daar regie op.
De projectmanager ziet een waarde voor de samenleving in dit project door de
samenwerking die het mogelijk kan maken, ondanks dat de belangen zullen
blijven verschillen. Hij vind het bewonderenswaardig hoe de provincie duidelijk
een bepaalde richting op stuurt, maar daarbij niet dwingend is. Gezamenlijk is de
Landschapstafel op weg naar vernieuwing. Die vernieuwing ziet de
projectmanager gebaseerd op de behaalde resultaten.
Volgens de projectmanager waren de eigenschappen van de mensen van de
Provincie Zuid-Holland die betrokken zijn bij het proces hebben invloed op de
wijze waarop dit verloopt.
De inzet van de provincie ligt voor de projectmanager in de lijn der verwachting.
Bij de landschapstafel heeft hij zicht op het beleid wat de provincie formuleert en
ziet op basis daarvan alles opgebouwd worden. Dit is vaak al een inzet van jaren
geleden, waarbij accenten kunnen veranderen door verandering in de regio.
De projectleider heeft geen concrete inzet van de provincie gemist. Wel ziet hij
dat de provincie nog niet altijd even goed weet om te gaan met de betrokkenheid
van onderwijs bij het groenbeleid, maar hij ziet de provincie zich inzetten om
dingen daarbij te realiseren. De provincie zou daarbij druk kunnen uitoefenen op
het onderwijs om haar concepten te vernieuwen.

Volgens de projectmanager ligt de kracht van de inzet van de provincie op dit
dossier bij het willen samenwerken. Ze heeft aandacht en belangstelling voor de
betrokkenen in de regio. De kwaliteit van de mensen die vanuit de provincie
daarbij betrokken zijn, zijn daar een voorbeeld van. Om de samenwerking tot een
hoger succes te brengen zou aandacht van een hoger level nodig zijn. Dat is er nu
nog niet en zou wel leuk zijn.

