
Samenwerken aan een krachtige regio

FruitDelta Rivierenland

Een krachtige regio vol kansen en mogelijkheden, dát is regio Rivierenland. Om al het  
potentieel aan te spreken en om het gebied verder te ontwikkelen en te versterken,  
hebben overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek en ondernemende inwoners   
- de vijf O’s - de handen ineen geslagen. En daarvan profiteert iedereen in onze regio!

Kansrijke kenmerken 
Wij zijn een vruchtbare delta, waarvan het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek,  
het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. In de naam  
staat ‘Fruit’ in brede zin voor tuinbouw, agrilogistiek en toerisme. ‘Delta’ staat voor het  
unieke rivierenlandschap en de logistieke kansen die de regio biedt. 

Vruchtbare speerpunten
Dit zijn onze drie economische Speerpunten en doelstellingen: 

Economie en Logistiek: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland
Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen A2 en A15 en spoorwegen. 
Kenmerkend voor de logistieke aantrekkingskracht van onze interessante regio zijn de  

ruimte en de centrale ligging tussen Rotterdam en het Ruhrgebied 
met goede verbindingen. Speerpunt Economie & Logistiek heeft als 
doel om grote bedrijven naar de regio te trekken ter bevordering van 
de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dit door  
acquisitie, promotie en marketing en door het uitvoeren van  
projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat in alle gemeenten 

binnen FruitDelta Rivierenland. De ontwikkelingen in transport en logistiek gaan snel, dit 
vraagt om een vooruitziende blik en het vermogen om in te spelen op innovaties.

Agribusiness: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa 
De tuinbouw in Rivierenland met fruitteelt, maar ook de paddenstoelteelt, glastuinbouw en 
boomteelt, ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend. Nauwe contacten met kenniscentra 

staan aan de bron van de ontwikkelingen. De verwerking van  
producten, handel en transport zorgen voor veel aanvullende  
werkgelegenheid. Wij willen nog meer inspelen op de veranderingen 
in de vraag en smaak van consumenten, zodat producten door- 
lopend worden vernieuwd. Ook productiemethoden moeten worden 
aangepast door bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat.  

Duurzaam gebruik van het Rivierengebied en de ruimte is van groot belang.

Recreatie en toerisme: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%
Het Rivierenlandse landschap, de identiteit en het imago verkregen uit de agrarische sector 
vormen de aanleiding voor talloze recreatieve ontwikkelingen en activiteiten, zoals het  

Fruitcorso, Appelpop en de Bloesemtocht. De rivieren met de dijken 
geven ons gebied weidsheid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is  
genomineerd voor de Wereld Erfgoedlijst en is volop in ontwikkeling 
als recreatieve trekpleister, het Fruitcorso prijkt al op deze lijst.  
Wij willen Rivierenland verder ontwikkelen tot aantrekkelijk en  
interessant toeristisch en recreatief gebied. Hiervoor is de 

samenwerking met en tussen ondernemers noodzakelijk. Met nieuw aanbod, zoals meer 
overnachtingsmogelijkheden en een dagattractie, wordt ons gebied nóg aantrekkelijker.



De Economic Board
Het RIF wordt beheerd door de Economic Board (EB), dat geen winstoogmerk heeft en 
waarin stevig wordt samengewerkt tussen vertegenwoordigers van de O’s. Dat betekent 
slagkracht en effectiviteit van de inzet van de middelen. 

De EB beoordeelt en honoreert de aanvragen die binnenkomen voor het RIF, maar deelt 
ook kennis en kunde en kan de aanvragers in contact brengen met partijen die zinvol  
kunnen zijn bij het realiseren van hun project. De EB is als onafhankelijk adviesorgaan ook 
de partij die het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland adviseert over de besteding van 
de middelen van het RIF. Weten wie in de EB zitten? Kijk op www.fruitdelta.nl.

Regionaal Investeringsfonds (RIF)
Als middel om de regionale ambities te realiseren, is het Regionaal Investeringsfonds in het 
leven geroepen voor concrete projecten. Met dit fonds doen wij investeringen in met name 
projecten van ondernemers - bij voorkeur het MKB - en ondernemende inwoners.  
Deze projecten moeten direct bijdragen aan minimaal één van onze ambities. Dit heeft de 
grootste impact en past bij de structuur van ons gebied. De steun is niet alleen financieel, 
maar komt ook in de vorm van kennis, ervaring en praktische hulp. 

Een initiatief indienen? 
Kijk op www.fruitdelta.nl voor alle informatie, de regels en 
de criteria voor de toekenning van steun uit het RIF. Initiatieven 
kunnen bij de poortwachter worden ingediend.

Zo werkt het RIF:

Welkom

Intitiatiefnemers /
ondernemers (MKB)
Projectplan + eigen kapitaal

Uitvoering
Projectrealisatie
Opschaling

Regionaal Investeringsfonds

Doorverwijzing naar
andere partijen, bijv.
• Oost NV
• crowdfunding
• banken
• combinatie

Combinatie van Regionaal 
Investeringsfonds met andere 
partijen is mogelijk na 
goedkeuring project 

Screening Kennisbehoefte 

€

Plan

RIF

RIF

Poortwachter Kennis op te doen bij:
Greenport Gelderland
• masterclasses
• incompany training
• studieclubs
• vergroten competenties
• gebruik regulier onderwijs

Reguliere trajecten
van netwerken, o.a.:
• LHR
• RBT
• POA

Andere partijen
• bijv. ondernemers binnen 
 en buiten de regio

RIF

RIF

Advies

Economic Board
O's

Toekenningscriteria
• Uw initiatief moet:
- bijdragen aan één of meer van de drie Speerpunten;
- lange termijnimpact en draagvlak hebben: meerdere
 partijen zijn erbij betrokken en de kans op een succes-
 volle voortzetting op de lange termijn is groot;
- van economisch en maatschappelijk toegevoegde 
 waarde zijn: werkgelegenheid opleveren, innovatief 
 zijn en het vestigingsklimaat verbeteren;
- deels gefinancierd worden uit eigen/andere bron.
 • Uw initiatief is een uitvoeringsgericht project: u 
 kunt subsidie vragen tot 15% van uw totale kosten 
 met een maximum subsidie van € 200.000,-.
• Of  een studie, verkenning of pilot: u kunt subsidie 
 vragen tot 50% van uw totale kosten met een 
 maximum subsidie van €10.000,-.



Meer weten over FruitDelta Rivierenland?
Kijk op www.fruitdelta.nl. 

Contact
FruitDelta Rivierenland E-mail: info@fruitdelta.nl 
Bezoekadres: J.S. de Jongplein 2, 4001 WG Tiel Telefoon: (0344) 63 85 55 
Postadres: Postbus 137, 4000 AC Tiel Fax: (0344) 63 85 00 

Binnen FruitDelta Rivierenland 
werken samen:
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Greenport Gelderland, Raphaël Drent Fotoburo, Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen, Logistieke Hotspot Rivierenland, iStock

Aan de slag!
Met deze programmalijnen zijn wij gezamenlijk aan de slag om 
onze ambities waar te maken: 

■	 Lobby en Branding van de regio
Wij zetten de regio FruitDelta Rivierenland samen met onze 
partners (inter)nationaal op de kaart.

■	 Innovatie en Duurzaamheid
Wij innoveren om onze (inter)nationale concurrentiepositie 
en de duurzaamheid binnen het gebied te verbeteren.

■	 Arbeidsmarkt
Wij zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt en gaan uit 
van de regionale vraag en het regionale aanbod.

■	 Ruimtelijke keuzes en regelgeving
Wij ontwikkelen een ruimtelijke kansenkaart met onze keuzes 
om bedrijvigheid de ruimte te geven.

■	 ROB (Regionaal Ontwikkelingsbedrijf)
Met ons Regionaal Aquisitie Punt faciliteren wij nieuwe en  
bestaande bedrijven bij hun vestiging of doorontwikkeling.

■	 Infrastructuur (water, weg, spoor, digitaal)
Wij verbeteren het kwaliteitsnetwerk goederenvervoer en gaan 
voor een optimale bereikbaarheid met alle modaliteiten.

■	 Agribusiness en samenleving
Wij verbinden agribusiness met de samenleving via 
verbrede plattelandsontwikkeling.

■	 Toeristisch aanbod
Wij stimuleren het toeristisch aanbod vanuit de sterkten 
van de regio, aanvullend op het huidige aanbod.
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