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Aanleiding en fase in het proces 



Aanleiding

4

Waarom willen we een gebiedsagenda? 

Een aansturing/governance waarmee we snel kunnen zien wat de 
voortgang is op de opgaven, zodat er op strategisch niveau kan 
worden geacteerd wanneer nodig.   

Partners in het gebied werken bewust samen aan de strategische 
opgaven in het gebied over een looptijd van 10 jaar.

Samenwerking gebeurt primair vanuit de integrale opgaven waarbij 
dwarsverbanden eerder regel dan uitzondering zijn. 

Van Naar

Samenwerking gebeurt primair langs sectorale lijnen en 
de dwarsverbanden worden opgezocht. 

Partners in het gebied hebben primair zicht op de impact 
op programma- en projectenniveau

Partners in het gebied werken samen op programma- en 
projectniveau met een gemiddelde looptijd van enkele 
jaren.

“We hopen met een strategische gebiedsagenda het gevoel van 

samen trots zijn op de regio te bereiken en langs die lijnen de 

onderlinge samenwerking tussen de regiopartners te bevorderen”.



Aanleiding 
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Strategische gebiedsagenda als overall agenda

Aanleiding Provincie wil graag via het instrument Gebiedsagenda’s samenwerken met partijen in regio’s.
Regio Deal programmalijn SAMEN: 
Meer samenhang in processen ten behoeve van Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Doorontwikkeling pentahelix samenwerking

Wat Inhoud: Een strategische gebiedsagenda voor de periode van 10 jaar; tot 2030. 
Uitvoering: Investeren in een nieuwe vorm van strategische samenwerking

Hoe • Hergebruik van bestaande programma’s en processen (bouwstenen)
• Toetsen en aanvulling van kwantitatieve analyses
• Onder aansturing van stakeholders (O’s) uit de regio (begeleidingsgroep bestaande uit de O’s) 
• Met ambities en ideeën vanuit inwoners, werkgevers, organisaties, overheden, onderwijs in 

diverse sessies.



Doel Gebiedsagenda 
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Doelstelling Gebiedsagenda

De Gebiedsagenda biedt lange termijn perspectief, legt verbinding tussen  
activiteiten en programma’s in de regio en laat ondernemers, ambtenaren, 

bestuurders en raadsleden, adviseurs, docenten, organisaties en inwoners op een 
strategische manier samenwerken en naar hun regio kijken. Dat doen we door 
regionale processen en programma’s te verbinden en in samenhang te bekijken. 



Proces FruitDelta Gebiedsagenda

• Fase 1 en fase 2: Analyse regionale processen en formuleren van 

de opgaven en eventuele lacunes → open ontwikkelproces tot 

aan de zomer.

• Fase 3: getrapte besluitvorming bij de O’s → gebiedsagenda 1.0 

met  vraag voor aanvullingen en gebiedsagenda 2.0
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Fasering in 2021



1. Start

Kerngroep Algemeen 
Bestuur, team Birch reist 
door de regio.

2. Analyse
Bouwblokken analyseren en 
aanvullen/actualiseren met
• Regionaal DNA
• Brede Welvaart
• Ondernemende ecosystemen
Quick scan overall visie + 
reviewmomenten

4. Contouren 
Gebiedsvisie
Na analyse 
bouwblokken en 
horizonsessie, 
stellen we 
gebiedsagenda op 
hoofdlijnen op.

Concept versie 0.3

3. Horizonsessie
In gesprek met 
inwoners, organisaties, 
onderwijs, 
ondernemers en 
overheid.
6 en 9 april 2021

maart meifebruari april juni

DEEL 2 - REALISEREN OPLEVERENDEEL 1 – INHOUD GEVEN

5. Gap-analyse
Analyse tussen ambities en 
huidige situatie. Wat is er 
anders of aanvullend nodig? 
Interventie overzicht

6. Werkateliers
• Wie wil welke bijdrage 

leveren? 
• Hoe gaan we samen 

vormgeven aan de realisatie? 
• Review contouren 

gebiedsagenda
Eind mei 2021

7. Opstellen en 
opleveren
Reacties en ideeën uit 
werkateliers verwerken 
in nieuwe versie 
gebiedsagenda, inclusief 
uitvoeringsprogramma.
Gebiedsagenda versie 1.0
(rijpingstijd in de zomer)

GOVERNANCE GROEIMODEL

Ontwikkelproces tot aan de zomer
Raden en 
statenleden 
21 april 2021

Heeft 
plaatsgevonden



Regio-analyse FruitDelta/Rivierenland



Regionaal DNA



Kracht regionaal DNA
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• Aantrekkelijk voor sectoren die ruimte en goede verbindingen nodig hebben
• Loyale beroepsbevolking, meer werknemers dan ondernemers
• Regio Rivierenland is weerbaar
• Fruitteelt: onderscheidend en groeiend
• Geen grote bedrijven, veel familiebedrijven
• Ruimte voor duurzame energie
• Aantal banen groeit sneller dan de beroepsbevolking.
• Aantrekkelijke woonplek: dichtbij Randstad en stedelijke centra net buiten 

de regio.
• Afgelopen 4 jaar geïnvesteerd in samenwerking.



Structuur bedrijvigheid

Bedrijfsnaam Activiteiten
Aantal 
werknemers

Stuwadoorsbedrijf Van Rooij 
B.V.

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet 
voor zeevaart 469

Bouter Cheese B.V.
Groothandel in zuivelproducten en 
spijsoliën en –vetten 466

Rademaker B.V.

Vervaardiging van machines voor de 
productie van voedings- en 
genotmiddelen 350

Plieger B.V.

Groothandel in elektrische 
huishoudelijke apparatuur (geen 
witgoed, audio en video) 300

Pendelpool - 288

Recticel B.V.
Vervaardiging van platen, folie, buizen 
en profielen van kunststof 259

SNR Schouten & Nelissen 
Recovery B.V. Organisatieadviesbureaus 250
Gispen Nederland B.V. Vervaardiging van bedrijfsmeubels 220

Mettler-Toledo B.V.
Handelsbemiddeling gespecialiseerd 
in overige goederen 211

Carrier Refrigeration Benelux 
B.V.

Installatie van machines voor 
algemeen gebruik (geen gereedschap)192

Fruity Line Vervaardiging van fruit- en groentesap113
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Voor regio grootste bedrijven, zijn relatief klein in omvang

Grootste bedrijven in Regio Rivierenland 
zijn middelgrote bedrijven als je kijkt naar 
aantal werknemers. Sterke aanwezigheid 
familiebedrijven en MKB met lange 
historie en betrokkenheid bij de regio.

Bron: Vastgoeddata 2021



Weerbaarheid van de regio

• Na de crisis van 2008 herstelde regio’s op een 
verschillende manier. De manier waarop regio’s 
herstellen leert ons iets over hoe weerbaar en hoe 
wendbaar een regio is. 

• Regio Rivierenland is zowel qua weerbaarheid als 
qua wendbaarheid een gemiddelde Nederlandse 
regio: de schok bij een crisis is niet erg hevig, maar 
de regio groeit in het herstel ook niet bijzonder 
snel. Een meer innovatieve regio groeit na een crisis 
doorgaans sneller. 
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Regio wordt nauwelijks geraakt door crisis

1Bron: CBS; Beeld: Birch.

Noot: Regio’s zijn in te delen in Prospering (regio’s die niet direct geraakt worden en goed herstel doormaken), Shock-resistant
(regio’s die minder hard geraakt worden maar waar de groei post-recessie achterblijft op de nationale groei, Non-resilient
(regio’s die sterk geraakt worden door de schok en post recessie minder hard groeien) en Resilient-transforming regio’s 
(Regio’s die hard geraakt worden door de initiële schok, maar een hogere economische groei realiseren dan pre-recessie)
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Uitdagingen en dilemma’s regionaal DNA
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• Productie in de regio – maar innovatie daarbuiten.
• Hbo en universiteit hemelsbreed dichtbij – maar praktisch 

en gevoelsmatig op afstand. Start gemaakt met dichterbij 
halen door fruit tech campus, fieldlabs, etc.

• Hoogopgeleide jongeren trekken weg en keren onvoldoende 
terug. Groei aantrekkelijkheid jonge gezinnen.

• Fruitteelt en logistiek zijn succesvol – maar afhankelijke van 
arbeidsmigranten en vergen inpassing in het landschap

• Rivierenland: in de voorhoede van klimaatverandering. 



Opleidingsniveau bevolking

• De regio Rivierenland kent relatief laag- en 
middel- opgeleide inwoners. Een grotere 
concentratie van lager opgeleiden wordt 
geassocieerd met een mindere gezondheid en 
minder verdienvermogen. 

• Deze samenstelling is echter niet per se een 
zwakte, zeker gegeven de veelheid van steden 
met meer hoogopgeleiden in de regio. Door 
slim in te zetten op de complementariteit van 
de ‘maakindustrie’ op de innovatiekracht in de 
steden heeft de regio grote verdiencapaciteit in 
handen. 
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Gemiddeld opleidingsniveau neemt toe; gemiddeld laag niveau blijft
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Brede welvaart



Brede welvaart

• De Brede Welvaartsindex (BWI) meet de combinatie van welvaart en 
welzijn.

• COROP Zuidwest Gelderland (exact gelijk aan regio Rivierenland) heeft 
een ondergemiddelde brede welvaart en is na Zuidoost Drenthe en 
Agglomeratie Haarlem de grootste daler op de BWI-ranglijst. 

• Gebaseerd op basiskenmerken van de regio - zoals hoeveelheid groen, 
nabijheid hoogbetaalde banen en hechte gemeenschappen - mag een 
hogere score op BWI worden verwacht. 

• Andere groene regio’s nabij grote steden, zoals bijvoorbeeld Gooi- en 
Vechtstreek, Oost-Zuid-Holland en de Veluwe scoren aanzienlijk beter. 
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Sterke daling in BWI-positie t.o.v. andere regio’s



Brede welvaart

• De regio heeft ruimte, ligt centraal, heeft een loyale beroepsbevolking en banen - verspreid over meerdere streken, 
meerdere woonplekken en een diversiteit aan bedrijven. 

• Positieve uitschieters in brede welvaart zijn veiligheid, sociale contacten, baanzekerheid en werk-privé balans. Dit 
strookt met de stabiele economie en het sterke gevoel van het ‘informele netwerk’.

• De regio ligt temidden van regio’s met sterke ecosystemen (vaak ook door hoger onderwijs en studentensteden). 
• Sterke aanwezigheid van praktisch opgeleiden. Het opleidingsniveau van bewoners stijgt.
• Het ecosysteem voor ondernemerschap (verandercapaciteit) is de afgelopen twee jaar verbeterd.
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Sterk: sociaal, werk en veiligheid
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Aandachtspunt brede welvaart: 
persoonlijke ontwikkeling en huisvesting

• Zwakkere elementen zijn persoonlijke ontwikkeling en huisvesting. Dit kan worden verklaard door een relatief laag 
gemiddeld opleidingsniveau. Woontevredenheid wordt geënquêteerd, en levert relatief lage scores op voor regio 
Rivierenland. 

• De daling afgelopen 2 jaar in de brede welvaart ten opzichte van vergelijkbare regio’s komt vooral door afname van 
subjectief welzijn en huisvesting. 

• Gebaseerd op basiskenmerken van de regio - zoals hoeveelheid groen en water, nabijheid hoogbetaalde banen en 
hechte gemeenschappen - mag een hogere score op BWI worden verwacht. Er is meer potentie.
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Ondernemende 
ecosystemen



Aandachtspunten in ecosysteem: netwerken en leiderschap
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Regio Rivierenland heeft geen ecosysteem-element dat bovengemiddeld scoort

• Zwakke plekken zitten met name in de netwerken 
en het leiderschap. Hierin is geen vooruitgang te 
zien in de cijfers. Financiering is een aandachtspunt.

• Ook kennis scoort laag. Dit hangt samen met het 
lage gemiddelde opleidingsniveau. Hier is wel 
vooruitgang geboekt.

• Regio’s met betere EE-score compenseren zwakten 
als kennis en netwerken i.i.g. met ruimere 
financiering (er zijn meer bedrijven om in te 
investeren en die bedrijven ontvangen gemiddeld 
meer financiering).

Rivierenland
Δ

‘18-
’20

Noord-
oost-NB

Zuidoost 
ZH

Alkmaar&
omgeving

Noord 
Overijssel

Instituties 1,02 ↗ 0,96 1,01 0,94 1,15

Cultuur 0,93 ↗ 0,93 0,95 0,93 0,78

Infrastructuur 0,99 ↗ 1,08 1,18 1,36 0,95

Vraag 0,86 - 1,00 0,79 0,75 0,91

Financiering 0,88 ↘︎ 0,90 1,25 1,19 1,32

Talent 0,87 ↗ 0,96 0,99 0,91 0,90

Kennis 0,65 ↗ 1,15 0,68 0,68 0,70

Diensten 0,89 ↘︎ 0,90 0,95 0,97 0,81

Netwerken 0,23 ↘︎ 0,68 0,4 0,23 0,29

Leiderschap 0,18 ↘︎ 1,09 0,52 0,34 0,46

Total score 7,62 ↘︎ 9,64 8,73 8,29 8,27

Bron: EE Index 2020 voor 40 COROP-regio’s in Nederland. 
Zie bijlage voor toelichting en opbouw van elementen



Beleidsanalyse en samengevatte doelstellingen



Welke regionale beleidsprocessen zijn er?
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Kent duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit
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Rivierenland in 2030:
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betaalbare mobiliteit

Is welvarend en kent een 
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duurzaamheidsopgaven en is 

voorbereid op 
klimaatverandering

Biedt een fijne leefomgeving en 
betaalbare woning voor wie dat 
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Is welvarend en kent een gezonde inclusieve arbeidsmarkt
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Draagt bij aan de duurzaamheidsopgaven en is voorbereid op 
klimaatverandering
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Biedt een fijne en betaalbare woning voor wie dat wil
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Governancestructuren in de regio – officiële aansturing programma’s
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Bijlagen



Bronnen Brede Welvaart Index
 

Variabele 

 

Bron 

Minimum 

goalpost 

Maximum 

goalpost Dimensie 

Wegings-

factor 

Percentage van de bevolking dat aangeeft 

gelukkig te zijn 

CBS 
52,18 100 Subjectief 

welzijn 

 

1,14 
Percentage van de bevolking dat aangeeft 

tevreden te zijn 

CBS 
62,81 100 

Levensverwachting bij geboorte CBS 66 91,19 Gezondheid 1,04 

Percentage van de bevolking met tenminste 

(hoger) middelbaar (beroeps) onderwijs  

CBS 
46 95 

Onderwijs 0,97 

PISA-score OECD 400,91 619,65 

Fijnstof RIVM 0,91 40 Milieu 

 
0,92 

Living Planet Index (biodiversiteit) WNF 59,55 167,97 

Aantal gewelddadige misdrijven CBS 49,81 3567,83 Veiligheid 

 
0,92 

Aantal moorden CBS 0 3,39 

Gestandaardiseerd besteedbaar 

huishoudinkomen 

CBS 
19,51 25,78 

Materiële 

welvaart 
0.86 

Werkloosheidspercentage CBS 2,64 19,14 

Banen 0,84 Percentage werkenden met een flexibele 

arbeidsrelatie 

CBS 
2 19 

Percentage van de bevolking met tenminste 1 x 

per maand contact met vrienden en familie 

CBS 
48,27 100 

Sociale 

relaties 
0,78 

Kwaliteit van formele instituties 
Wereldbank 

0,09 2,84 
Maatschapp

ij 
0,67 

Hoeveelheid gewerkte uren CBS 27,27 43,97 
Balans werk 

en vrije tijd 
0,97 

Percentage van de bevolking dat aangeeft 

tevreden te zijn met de eigen woning 

WoON 
69 100 Wonen 0,92 

 
Figuur 1 Bron: Rabobank, Universiteit Utrecht 
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Bronnen Ecosysteem voor Ondernemerschap
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