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Hans Beenakker, voorzitter Regio Rivierenland / FruitDelta en Christianne van de Wal, 
gebiedsgedeputeerde ontvingen samen digitaal raadsleden en statenleden op 21 april om in 
gesprek te gaan over de FruitDelta gebiedsagenda. Bureau Birch ging in op de kracht van regio 
Rivierenland, een analyse van lopende beleidsprocessen en de kansen en uitdagingen van de regio. 
De FruitDelta Gebiedsagenda is niet nieuw, maar biedt samenhang en inzicht in de zaken die we al 
doen als regio en de strategische opgaven voor de toekomst. Regio en Provincie trekken samen op 
en ook met partners in ons gebied.  
 
Zowel Hans Beenakker en Christianne van de Wal, zien veel potentie in Regio Rivierenland / 
FruitDelta. Hans Beenakker, omdat al veel resultaten zijn bereikt, Christanne van de Wal om 
Provinciaal beleid versneld uit te voeren.  
 
Kracht van de regio 
De gemeenten hebben al jarenlang geïnvesteerd in regionale 
samenwerking met bijvoorbeeld een regionaal investeringsfonds 
als resultaat. De regio is aantrekkelijk voor sectoren die ruimte en 
goede verbindingen nodig hebben, maar ook voor grote opgave 
als duurzame energie. We zijn een aantrekkelijke plek om te 
wonen, dichtbij de Randstad en stedelijke centra en 
Universiteiten net buiten de regio. We zijn een loyale 
beroepsbevolking, met meer werknemers dan ondernemers en veel familiebedrijven. Regio 
Rivierenland is economisch weerbaar en het aantal banen groeit sneller dan de beroepsbevolking. De 
Fruitteelt is duidelijk onderscheidend en groeiend, maar dat geldt ook voor de laanboomteelt. 
Volgens een Brede Welvaart Index meter scoort de regio goed op sociale contacten, werk en 
veiligheid.  

 
 
Samenhang in beleidsprocessen  
Op basis van 8 regionale processen, zoals de RES, RAS en Regiodeal zijn de doelen voor de regio in 
2030 grofweg in te delen in vier thema’s. Voorwaarde is dat de regio bij al deze doelen zijn 
ruimtelijke kwaliteit behoud. De thema’s zijn: 

1. De Regio kent een duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit 
2. De Regio is welvarend en kent een gezonde inclusieve arbeidsmarkt 
3. De Regio draagt bij aan de klimaatopgaven en is voorbereid op klimaatverandering 
4. De Regio biedt een betaalbare woning voor wie dat wil 
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Uitdagingen en kansen 
Innovatienetwerken trekken meestal naar steden en minder snel naar ruimtelijke gebieden zoals 
regio rivierenland. De formele netwerken die subsidieaanvragen doen voor innovaties blijven achter 
ten opzicht van andere regio’s, maar de informele netwerken zijn wel sterk. Hier zit ruimte voor 
verbetering.  De Regio kan wel de vakmensen bieden. Jongeren trekken weg, maar hoe kunnen we ze 
weer terug krijgen als ze gaan settelen. Anderen zien de regio als een 
voorhoede van de klimaatverandering omdat de regio nu eenmaal ruimte 
heeft. Fruitteelt en logistiek hebben de ruimte van de regio nodig, maar 
het zijn sectoren die arbeidsmigranten nodig hebben.  Aandachtspunten 
in de brede welvaart: de persoonlijke ontwikkeling is beperkt, dit vanwege 
afwezigheid van HBO en Universiteiten en relatief veel praktisch 
opgeleiden.  Een leven lang ontwikkelen is voor inwoners in de regio 
lastiger. Volgens een Brede Welvaart Index zijn inwoners relatief minder 
tevreden op huisvesting en op geluk.  
 
Aandachtspunten voor de toekomst, een greep uit de opmerkingen die gemaakt zijn.  
➢ De doelen worden herkend, maar passen bij iedere regio. We moeten gaan prioriteren om slagen 

te kunnen maken.  
➢ De coronacrisis biedt ook kansen, er komt steeds meer vraag naar woningen in de regio.  
➢ Meer inzet op innovatie en het netwerk wat er voor nodig is 

en benut de steden om de regio heen hiervoor.  
➢ Het belang van bereikbaarheid werd onderstreep, voor 

jongeren zodat ze de onderwijsinstellingen kunnen bereiken, 
maar ook voor de kernen.  

➢ Er gaat concurrentie op ruimte ontstaan vanwege de 
ruimtevraag voor klimaatopgaven en van tuinbouwsectoren. 
Meer inzetten op multifunctioneel ruimtegebruik.  

➢ Landschappelijke inpassing aandacht geven van tuinbouw en 
logistiek, behoud de beleving van rust en ruimte. Mooi 
voorbeelden hiervan zijn het project ‘’Langs te Boomgaard 
van Nederland’’ en de pilot ‘’Zonnepanelen als teelt 
ondersteunende voorziening boven zacht fruit’’.  

➢ Verbind Toerisme aan fruit en laanboomteelt.  
➢ Hoe kunnen we meer investeringen naar onze regio trekken? 
➢ Meer gebruik maken van robotisering en technologie, naast 

inzet op een inclusieve samenleving met arbeidsmigranten. 
 
Vervolg: werkatelier op 2 juni 
Bureau Birch gaat op basis van de beleidsanalyse, de gehouden horizonsessies met betrokkenen uit 
de regio en de regionale bijeenkomst voor raden en statenleden een visie en bijbehorende 
strategische opgaven benoemen. Op woensdag 2 juni vindt een werkatelier plaats om de 
strategische opgaven te toetsen en een uitvoeringsprogramma te ontwikkelen. Het is volgens de 
raads- en statenleden de uitdaging om bij de ambities en doelen zichtbare acties te formuleren.  
 
 
 
 
 


