FruitDelta Rivierenland

Brede welvaart onder druk in deze kansrijke regio
FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta.
Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het
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unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig
woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de
grootste energieslurper van Gelderland en door het
zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito
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woonkernen kunnen verbindingen, circulaire
ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld
zonne-energie) moeilijk tot stand komen.
Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -geletterden en
arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische)
ontwikkelingen wordt moeilijker.
De maatschappelijke welvaart van de Rivierenlanders staat onder druk. Wij willen
én moeten dus versneld ingrijpen en toekomstproof worden. Wij hebben er
vertrouwen in dat wij dat kunnen. Van oudsher zijn onze inwoners harde werkers.
Ondernemerschap zit ons in het bloed! Maar wij kunnen het niet alleen. Daarom
vragen wij het Rijk onder andere om financiële bijdragen, experimenteer- en leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken.

Regio Deal

FruitDelta Rivierenland is kansrijk!
• kwart miljoen inwoners: uiteenlopende diversiteit, sterke ondernemersgeest
• cruciale schakel in de Nederlandse delta: gedomineerd door de Maas, de Rijn en
de Waal
• nauwe banden met aangrenzende provincies/regio’s door economie en via het
Waterschap
• doorkruising van A2 en A15: belangrijke kennisas Amsterdam-Eindhoven en
belangrijkste vervoercorridor voor de regio
• aantrekkelijke logistieke hotspot wegens ligging op kruispunt van snelwegen
• uniek landschap met afwisseling tussen de kleinschaligheid van oeverwallen en
de karakteristieke vergezichten van de komgebieden
• centrale ligging met bebouwing verspreid over meer dan 80 stedelijke en
dorpskernen: aantrekkelijke woonomgeving
• grote instroom van veel (hoger opgeleide) buitenstaanders: pendelen tussen
regio en Randstad of Brabant
• toegevoegde waarde tuinbouwcluster = € 700 - 800 miljoen, 13.900 fulltime
arbeidsplaatsen
• kerngebied voor Greenport Gelderland, de tweede Greenport van Nederland:
inzet op de sterk veranderende maatschappij en omgeving
Vanuit FruitDelta Rivierenland en de Regio Deal zijn verbindingen te leggen met
bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Food Valley en Agrofood Capital op het gebied
van kennis(uitwisseling), innovatie en (nieuwe) toepassingen in de voedselketen en
-productie, in het bijzonder in de tuinbouw.

... maar ook kwetsbaar
De regio beschikt over veel veerkracht en zelfoplossend vermogen. Maar de
uitdagingen die nu en in de toekomst op ons afkomen, kunnen wij niet alleen oplossen.
Zij bedreigen ons sociaal, ecologisch en economisch kapitaal en zetten onze brede
welvaart onder druk.
Verdroging is een groeiend probleem voor ons deltagebied en maakt ons fysiekruimtelijk en ecologisch kapitaal kwetsbaar. Onze economische topsectoren
agribusiness en transport en logistiek zorgen ervoor dat we de grootste energieslurper van Gelderland zijn. Ons economisch kapitaal is daardoor nog niet
toekomstbestendig. Onze regio kent veel laagopgeleiden en arbeidsmigranten en
dit vraagt een extra investering in ons sociaal kapitaal om mee te kunnen komen
in de technologische ontwikkelingen. Het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en
dito woonkernen bemoeilijken bovendien de verbindingen, circulaire ketens en grote
oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie).
De centrale opgave van de Regio Deal is om het ecologisch, sociaal en economisch
kapitaal van FruitDelta Rivierenland in partnerschap met Rijk, Provincie en Waterschap
de komende jaren in samenhang en gericht te versterken. En in nauwe samenwerking
met de regionale pentahelix.

Meervoudigheid van de OPGAVE
SOCIAAL KAPITAAL

ECOLOGISCH KAPITAAL

• opleiding en laaggeletterdheid
• cohesie
• voorzieningen
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ECONOMISCH KAPITAAL

• transitie land- en tuinbouw
• slimme en duurzame (agri)logistiek
• kennis, innovatie en ondernemerschap

• water(veiligheid) en
klimaatadaptie
• energie
• landschap
• ecologie en biodiversiteit

Wat willen wij bereiken met de Regio Deal?
Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die weerbaarder en
toekomstbestendig is, en die zelfredzaam blijft. Met behulp van de Regio Deal willen
wij in partnerschap met Rijk, Provincie en Waterschap het:
1 sociaal kapitaal versterken
• Rivierenlanders beter voorbereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst
• Goede huisvesting voor alle Rivierenlanders, inclusief arbeidsmigranten
2 ecologisch kapitaal versterken
• Aanpakken van de verdroging van de bodem
• Versnellen van de energietransitie in de tuinbouwsector
• Behoud van cultuurhistorisch dijk- en rivierenlandschap als erfgoed en duurzame
versterking van de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid
3 economisch kapitaal versterken
• Verslimmen en verduurzamen van de tuinbouwsector
• Verslimmen en verduurzamen van de (agri)logistiek
4 regionale samenwerking versterken
• Verhogen betrokkenheid Rivierenlanders bij maatschappelijke opgaven
• Doorontwikkelen van de regionale bestuurlijke samenwerking en governance

Hoe willen wij dat aanpakken?
Integraal, met vier samenhangende actielijnen:
1. INCLUSIEF
Aanpak gericht op de versterking van
het sociaal kapitaal, in het bijzonder
laagopgeleiden/-geletterden en
arbeidsmigranten.

2. FRUIT
Aanpak gericht op de versterking van het
economisch kapitaal, in het bijzonder de
(glas)tuinbouw en (agri)logistiek.

3. DELTA
Aanpak gericht op de versterking van het
ecologisch en fysiek-ruimtelijk kapitaal, in
het bijzonder water en landschap.

4. SAMEN
Aanpak gericht op de versterking van de
samenwerking en governance.

Binnen deze actielijnen willen wij in samenhang en in partnerschap - veelal in
wisselende pentahelixverbanden - twintig concrete projecten realiseren.

Wat hebben wij nodig van het Rijk?
• Financiering
• Ingang van kennis en kunde t.b.v. de sleuteltransities en -projecten
• Toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken
• Verbinding met andere regio’s
• Experimenteer- en leerruimte
• Terugdringen van beperkende wet- en regelgeving (onderwijs) voor de
sleutelprojecten en toepassingsgebieden op het sociaal kapitaal
• Creëren van randvoorwaarden voor een aantrekkelijk, concurrerend
vestigingsklimaat

www.fruitdelta.nl

