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DIT IS FRUITDELTA RIVIERENLAND
Als een krachtig samenwerkingsverband  

zetten ondernemers, overheid, onderwijs & 
onderzoek, organisaties en ondernemende 

inwoners (de 5 O’s) zich in om de regio te 
ontwikkelen en verder te versterken.

VOOR MEER INFORMATIE EN CONTACT:
WWW.REGIORIVIERENLAND.NL
WWW.FRUITDELTA.NL

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO

ZO VERSNELLEN WIJ RESULTATEN

https://www.regiorivierenland.nl
https://www.fruitdelta.nl


De samenwerking met onze partners in de regio is gelukkig niet 
veranderd, hoewel we elkaar wel minder ‘live’ tegenkomen.  
Persoonlijk mis ik de gesprekken in de wandelgangen en de per-
soonlijke ontmoetingen. De verbinding vinden met elkaar is echt 
een grotere uitdaging in deze tijd. Tegelijkertijd is en blijft dit cru-
ciaal. Samenwerking in de regio om economische ontwikkeling te 
herstellen en stimuleren, om banen te behouden en bij te dragen 
aan onze maatschappelijke vraagstukken, is nu belangrijker dan 
ooit. Ook in de - financiële - instrumenten die we daartoe inzet-
ten, blijft gezamenlijk investeren in de regio van groot belang. 

Afgezien van corona, kenmerkte 2020 zich door een aantal 
belangrijke ontwikkelingen en mooie resultaten, die ik hier zeker 
wil benadrukken. En die ook hebben bijgedragen aan verbinding 
met onze samenwerkingspartners binnen en buiten de regio: de 
Regio Deal met het Rijk, die we met diverse partners - waaronder 
Provincie Gelderland - vanaf 2021 gaan effectueren met con-
crete en robuuste projecten die bijdragen aan een slimme,

duurzame en inclusieve regio; de evaluatie van het huidige en 
ontwikkeling van het nieuwe regionale ambitiedocument; de 
opstart van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda in samen-
werking met de provincie Gelderland; en de concept Regionale 
Energiestrategie, die volop kansen biedt om de doelen uit het 
Klimaatakkoord te realiseren in onze regio. 

Maar we hebben in de regio nog meer trots makende resultaten 
behaald in het afgelopen jaar. Zoals de start van de aanleg van 
het glasvezelnetwerk in onze buitengebieden, de bouw van het 
Laanboomhuis in het Tree Centre Opheusden (TCO), de door-
ontwikkeling van de Fruittech Campus en, niet te vergeten, vele 
innovatieve projecten die worden gesteund vanuit ons Regionaal 
Investeringsfonds. Als we samen blijven optrekken in en voor 
onze mooie FruitDelta Rivierenland, dan zie ik veel kansen om 
onze economische speerpunten en opgaven met succes te 
realiseren.
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voorwoord
SAMEN DE KRACHT VAN RIVIERENLAND BENUTTEN 
IS NU BELANGRIJKER DAN OOIT

Hans Beenakker
VOORZITTER FRUITDELTA RIVIERENLAND & REGIO RIVIERENLAND  

VOORZITTER ECONOMIC BOARD FRUITDELTA RIVIERENLAND

De coronapandemie beheerst al meer dan een jaar ons dagelijks leven. Het werkgelegenheidseffect is in Rivierenland 
minder negatief dan in andere regio’s, doordat we hier minder conjunctuurgevoelige bedrijvigheid hebben. Toch zijn de 
gevolgen - op alle terreinen - fors en ingrijpend. De werkelijke effecten zullen pas langjarig zichtbaar zijn, omdat we nu nog 
te maken hebben met diverse steunmaatregelen.

Als we kijken naar onze economische speerpunten, dan lopen de 
gevolgen van corona uiteen. Recreatie en toerisme zijn zwaar 
getroffen. Vele geplande evenementen zijn immers niet door-
gegaan en ook de horeca is een groot deel van het jaar gesloten 
geweest. Wat de coronamaatregelen op de lange termijn beteke-
nen voor diverse culturele en recreatieve voorzieningen in ons 
gebied, zoals musea, attracties, vakantieparken en campings, 
zullen we moeten afwachten. Gelukkig hebben we deze zomer 
wel meer binnenlands toerisme in onze regio gehad, hoewel dit 
met beperkingen is geweest. In de agribusiness en economie 
en logistiek hebben diverse typen bedrijven mogelijk kunnen 
profiteren van een toegenomen en/of veranderde vraag naar 
hun producten en diensten. Het heeft in ieder geval van de 
diverse sectoren een enorm aanpassings- en ook incasserings-
vermogen gevraagd, om zich te handhaven in deze corona-
pandemie. 



terugblik
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“De beleidsprocessen die werken aan 

een toekomstperspectief voor FruitDelta 

Rivierenland kregen in 2020 een extra 

betekenis. De invloed van corona moet 

er nu bij betrokken worden. Dat is een 

hele uitdaging nu we er nog midden in 

zitten.”
Hans Beenakker, 
voorzitter Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland

TERUGBLIK OP 2020 
Terugkijken op een mooie periode

Dit is het derde jaarmagazine van Regio en Fruitdelta 
Rivierenland. Voor mij persoonlijk ook een afronding van 
een bijzondere periode van vier jaar. In september 2021  
zal ik terugtreden als secretaris-directeur en word ik 
pensionado. Een vreemd gevoel omdat ik nog volop  
geniet van mijn werk.

Dit jaarmagazine kijkt uiteraard terug naar 2020 maar ik blik ook 
terug naar de afgelopen vier jaar. In 2018 ben ik samen met 
Janneke Hakkert gestart als nieuwe directie van Regio 
Rivierenland. Opdracht vanuit het bestuur was om uitvoering te 
geven aan het economische ambitiedocument en onze regio op 
de kaart te zetten met het beeldmerk Fruitdelta. Tevens zorgen 
dat contract gestuurde dienstverlening een geoliede machine 
blijft waarbij gemeenten in gemeenschappelijkheid taken op 
basis van een dienstverlening door de regio laten uitvoeren. 
Uiteraard hoort daar een organisatie bij die de verbinding met 
gemeenten en partners weet te maken.
 
Ik zie het jaar 2020 dan ook als het jaar waarin veel van deze 
doelen in meer of mindere mate bij elkaar komen. Het beeld-
merk Fruitdelta heeft inhoud gekregen en heeft door het binnen-
halen van de Regio Deal meer naamsbekendheid gekregen. In de 
Tweede Kamer weten ze nu ook dat Fruitdelta Rivierenland het 
mooie gebied in het midden van Nederland is. Verder is gestart 
met de evaluatie van ons economische ambitiedocument. 

Eerst een cijfermatige analyse waarna nu door alle partners er 
duiding aan wordt gegeven. Dit als opmaat naar een nieuw 
ambitiedocument. Daarbij wordt tevens het succesvolle 
regionale investeringsfonds (RIF) tegen het licht gehouden. 

Contract gestuurde dienstverlening is de afgelopen jaren onder 
meer uitgebreid met de inkoop van Wmo en de Jeugdhulp en 
leerlingenvervoer. De samenwerking tussen de gemeenten is 
daarbij een cruciale succesfactor. Gebleken is dat deze samen-
werking zijn vruchten afwerpt. De gemeenten willen nu de 
nieuwe Wet inburgering binnen contract gestuurde dienst-
verlening onderbrengen.

Uiteraard kenmerkt 2020 zich ook door de coronapandemie. 
Veel evenementen binnen lobby en branding, waaronder ook de 
Kersenparty, konden geen doorgang vinden. Verder is ook de 
evaluatie van het ambitiedocument vertraagd, maar er gingen 
ook veel zaken binnen de voorgenomen planning door. Denk 
daarbij aan de Regionale Energiestrategie (RES), de regionale 
woonagenda en het besluit rond de verbreding van de A2.

Ik kijk ondanks corona terug op een goed 2020 en op de  
afgelopen vier jaar. Ik mag leidinggeven aan een flexibele 
organisatie die kwalitatief bijgedragen heeft aan de bereikte 
resultaten. Ik geef in het stokje in september 2021 graag over 
aan mijn opvolger. 

De directie van Regio Rivierenland,
Huug Derksen, secretaris-directeur mede namens  
Janneke Hakkert, manager contractgestuurde dienstverlening

LEESWIJZER
Versnellen en versterken zijn voor ons de afgelopen vier jaar 
belangrijke begrippen geworden. Deze begrippen staan ook 
in dit jaarmagazine centraal. In het onderdeel Zo versnellen 
wij resultaten lichten we toe hoe we samenwerking met onze 
partners mogelijk maken en/of versnellen met diverse 
(financiële) instrumenten en programma’s. 
Vanaf Zo versterken wij de regio komt aan de orde hoe en 
op welke onderdelen we samenwerken met onze partners. 



Huug Derksen, secretaris-directeur 

Janneke Hakkert, 
manager contractgestuurde 
dienstverlening 

DIRECTIE REGIO RIVIERENLAND
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BESTUUR EN ORGANISATIE
Regio Rivierenland is het overheidsonderdeel van FruitDelta Rivierenland en is het samenwerkings-
verband van de acht gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, 
West Maas en Waal en Zaltbommel. Samen werken de gemeenten aan succesvolle realisatie van de 
regionale ambities en opgaven. De uitvoeringsorganisatie Regio Rivierenland ondersteunt de 
gemeenten bij de samenwerking. Daarnaast faciliteert de organisatie de gemeenten - op maat - in 
de uitvoering van gemeentelijke taken.

BESTUUR
Regio Rivierenland heeft een algemeen 
bestuur (AB) dat bestaat uit negen 
burgemeesters en wethouders van de 
deelnemende gemeenten en wordt 
ondersteund door een secretaris. 
Het AB kiest uit zijn midden het dagelijks 
bestuur (DB), dat uit drie leden bestaat 
en eveneens wordt ondersteund door 
de secretaris.

ALGEMEEN BESTUUR (AB) 
Hans Beenakker, voorzitter 
Servaas Stoop, vice voorzitter 
Ben Brink , lid algemeen bestuur 
(vervanger van Carla Kreuk-Wildeman) 
Jan de Boer, portefeuille recreatie en toerisme 
Gerdo van Grootheest, bestuurlijke trekker lobby & branding 
Henny van Kooten, portefeuille economie & logistiek 
Jan Kottelenberg, portefeuille agribusiness 
Kees Zondag, portefeuille dienstverlening en bedrijfsvoering 
Vincent van Neerbos, portefeuille contractgestuurde dienstverlening 
Huug Derksen, secretaris

DAGELIJKS BESTUUR (DB) 
Hans Beenakker, voorzitter 
Kees Zondag 
Servaas Stoop
Huug Derksen, secretaris 

BELEID & PROJECTEN

RES (Duurzaamheid)

Mobiliteit

Wonen
Programmabureau

Regio Deal

E & L R & T AGRI

CONTRACTGESTUURDE
DIENSTVERLENING (CgD)

LOBBY & BRANDING

MANAGER CgD

SECRETARIS

DIRECTIE

STAF

Contractgestuurde Dienstverlening

RMCLeerplicht Wmo Jeugd Inkoopbureau Sociale Recherche Beheerbureau 
Versis

Programmabureau 
RW-POA

https://www.regiorivierenland.nl/wie-waarom-waar/samenstelling-bestuur
https://www.regiorivierenland.nl/wie-waarom-waar/samenstelling-bestuur
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Naar een toekomstperspectief voor 
FruitDelta Rivierenland

REGIONAAL ECONOMISCH AMBITIEDOCUMENT 2021-2024 
FUNDAMENT VOOR GEZAMENLIJKE ONTWIKKELING 

FASE 1

Proces vervolg Regionaal Economisch Ambitiedocument

FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Fase

Ontmoeting met de O’s

Proces

Acties

Resultaat

1. Procescoördinatie
2. Nut en noodzaak
3. Opstellen procesaanpak

• Bijeenkomst stakeholders 
• Raadsbijeenkomst

• Advies speerpuntberaden
• Consultatie Raden
• Besluit Raden
• Besluit AB

Plan van aanpak proces

1. Procescoördinatie
2. Evaluatie uitvoeringsprogramma 
 en RIF
3. Cijfermatige analyse
4. Trends en ontwikkelingen
5. Verkenning opgaven 
 beleidsdomeinen en 
 stakeholders

• Bijeenkomst stakeholders 
• Raadsbijeenkomst

• Advies speerpuntberaden
• Regionale Agendacommissie
• Consultatie Raden
• AB, procesbesluit

3 Notities (evaluatie, analyse, 
verkenning, opgaven)

1. Procescoördinatie
2. Regionale opgaven
3. Ambities en rollen
4. Opstellen concept Regionaal 
 Economisch Ambitiedocument

• Bijeenkomst stakeholders 
• Raadsbijeenkomst

• Advies speerpuntberaden
• Regionale Agendacommissie
• Informatieronde Raden
• AB, procesbesluit

Concept Regionaal 
Economisch Ambitie-
document 2021 - 2024

1. Procescoördinatie
2. Verwerking eventuele 
 zienswijzen
3. Opstellen definitief Regionaal 
 Economisch Ambitiedocument

• Consultatie Raden
• Besluit Raden
• Besluit AB

Definitief Regionaal Econo-
misch Ambitiedocument 
2021 - 2024 = bouwsteen voor 
FruitDelta Agenda Economie

1. Procescoördinatie
2. Bouwsteen van overheid verder 
 afstemmen met agenda van 
 partners
3. Opstellen FruitDelta Agenda 
 Economie
4. Opstellen intentieverklaring

• Bijeenkomst voor 
 intentieverklaring stakeholders

• Agenda naar besturen van 
 stakeholders ter besluitvorming

Strategische FruitDelta 
Agenda Economie = bouw-
steen voor Gebiedsagenda 

Strategische FruitDelta 
Agenda Economie

BesluitvormingOntwikkeling vervolg 
ambitiedocument

Evaluatie en analyseOntwikkeling procesaanpak

Het proces om tot een Regionaal Economisch Ambitie-
document 2021-2024 te komen, is verdeeld in vijf fasen.  
Over deze procesaanpak hebben de acht gemeenteraden  
in het voorjaar van 2020 positief besloten.

 FASE 2: EVALUATIE EN ANALYSE

Voor fase 2 (periode april - oktober 2020) heeft het Dagelijks 
Bestuur van Regio Rivierenland een extern bureau de opdracht 
gegeven voor de uitvoering. Met de betrokken wethouders, 
ambtenaren en verbonden partijen als Greenport, Bureau 
Toerisme Rivierenland, Logistic Valley Rivierenland en RW-POA 
Rivierenland zijn (digitale) interviews afgenomen. De gemeente-
raden zijn in deze fase betrokken via een websurvey en digitale 
bijeenkomsten. De evaluatie en analyse zijn samengevat in deze 
Visuals. Voor het functioneren van het RIF als onderliggend 
instrument zijn alle RIF-aanvragers uit de periode 2017-2019 
benaderd voor het invullen van een websurvey.

 FASE 3: INHOUDELIJKE HERIJKING

Fase 3.1 (november - december 2020):
Ophalen van input voor de nieuwe ambities en opgaven. Deze 
input is zowel ambtelijk,bestuurlijk, bij betrokken partijen als bij 
de afzonderlijke gemeenteraden opgehaald.

Fase 3.2 (periode januari - februari 2021):
Verwerking van de opgehaalde informatie in een matrix om daar-
mee samenhang te borgen tussen de opgavenen de ambities 
van de speerpunten. Bespreking van de opgehaalde informatie 
met de verbonden partijen, ambtenaren en de acht gemeente-
raden afzonderlijk om zo de lokale inbreng in het proces te 
borgen.

Fase 3.3 (periode maart - april 2021):
Bespreking van het voorliggende product op regionaal schaal-
niveau, tijdens regionale raadsbijeenkomsten en met de 
verbonden partijen. Na ambtelijke en bestuurlijk afstemming 
volgt hieruit een definitief concept ambitiedocument met 
bijbehorend financieel instrument.

 

https://www.fruitdelta.nl/regionaal-economisch-ambitiedocument/
https://www.fruitdelta.nl/wp-content/uploads/2020/10/FASE2_Proces_Regionaal_Ambitiedocument_2.pdf
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 FASE 4: BESLUITVORMING IN GEMEENTERADEN

Fase 4 betreft de vaststelling van het document door de 
gemeenteraden. Deze vaststelling is voorzien net na het 
zomerreces. Het tussentijdse resultaat, waarin de financiële 
instrumenten zijn beschreven, wordt uiterlijk medio mei 2021 
gedeeld met de colleges. Dit zodat er op basis daarvan een 
reservering voor de financiële middelen in de gemeentelijke 
begrotingen voor begrotingsjaar 2022 kan worden opgenomen.

 FASE 5: STRATEGISCHE ECONOMISCHE AGENDA

In fase 5 zullen, op basis van het vastgestelde ambitiedocument, 
intentieverklaringen met de verbonden partijen worden gesloten 
om gericht de samenwerking met de pentahelix aan te gaan om 
tot uitvoering van de gestelde doelen en opgaven te komen. Het 
resultaat van fase 5 is de economische bouwsteen voor de 
Strategische FruitDelta Gebiedsagenda.

gebiedsagendaSTRATEGISCHE FRUITDELTA GEBIEDSAGENDA 2021-2030
SAMENHANG IN WERKEN AAN TOEKOMST VAN DE REGIO

Provincie Gelderland heeft het instrument gebiedsagenda in 
haar coalitieakkoord opgenomen. De Strategische FruitDelta 
Gebiedsagenda moet eind 2021 klaar zijn. Voor Fruitdelta 
Rivierenland is dit een kans om structurele langjarige afspraken 
te maken en samen te werken met de provincie. Een gezamen-
lijke FruitDelta gebiedsagenda met de Provincie Gelderland zet 
de regio bovendien beter op de kaart bij het Rijk en Brussel (EU). 
Met de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 2021-2030 kan 
de regio meer opgave gestuurd en integraal gaan werken en de 
pentahelix governance daarop afstemmen. Het Algemeen 
Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot op 14 oktober 
2020 het proces te starten om samen met provincie Gelderland 
een FruitDelta gebiedsagenda te maken.

VERSTERKING SAMENWERKING VIA REGIO DEAL 
FRUITDELTA RIVIERENLAND
De opgaven van de gebiedsagenda vereisen strategische keuzes 
en samenwerking tussen alle partners in het gebied en over 
reguliere samenwerkingen heen. Om die reden hebben de 
partners van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland, zoals de GR 
Regio Rivierenland, Waterschap Rivierenland, Rijksoverheid, 
Provincie Gelderland en RW-POA Rivierenland besloten om te 
investeren in een nieuwe vorm van strategische samenwerking. 
De Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is dus ook onderdeel 
van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland. Het opstellen van een 
Strategische FruitDelta Gebiedsagenda is een van de 27 projec-
ten binnen de Regio Deal, in de programmalijn SAMEN. Ook ligt 
er een relatie met de regiodealprojecten: de doorontwikkeling 
van de governance en het Toekomstfonds, wat een doorontwik-
keling van het huidige Regionaal Investeringsfonds (RIF) is. Dit 
laatste project wordt apart uitgevoerd, maar kan een instrument 
opleveren voor het behalen van de ambities van de Strategische 
FruitDelta Gebiedsagenda.

SAMENHANG EN ORDENEN VAN REGIONALE PROCESSEN
De inhoud van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda zal 
nadrukkelijk niét nieuw zijn, want de strategische opgaven zijn te 
destilleren uit al lopende processen, zoals de Regionale Energie 
Strategie (RES), Regionale Klimaatadaptie Strategie (RAS) en het 
Regionale Economische Ambitiedocument van de regio en Gaaf 
Gelderland van de Provincie. Deze processen zijn de bouw-
stenen voor de inhoud van de gebiedsagenda; deze heeft dan 
ook mede tot doel om te laten zien dat er in FruitDelta Rivieren-
land al  veel gebeurt dat bijdraagt aan een sterke regio in 
provincie Gelderland.

GR Regio Rivierenland en Provincie Gelderland zijn initiatiefnemers in het proces om samen met regionale partners de 
Strategische FruitDelta Gebiedsagenda op te stellen. Met een gebiedsagenda kunnen grote maatschappelijke opgaven 
regionaal worden aangepakt, om daarmee bij te dragen aan een brede welvaart (een gezond, veilig, schoon en welvarend 
Gelderland). Tegelijkertijd biedt dit proces van de gebiedsagenda de kans een koppeling te maken met lopende regionale 
processen, gericht op versterking van de regio, waaronder de Regio Deal.

De initiatiefnemers van de Strategische FruitDelta Gebieds-
agenda; gedeputeerde Christianne van der Wal en regiovoorzitter 
Hans Beenakker.

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GR Regio Rivierenland besloot 
op 14 oktober 2020 het proces te starten om samen met 
provincie Gelderland een FruitDelta Gebiedsagenda te maken. 

https://www.fruitdelta.nl/strategische-fruitdelta-gebiedsagenda/
https://www.fruitdelta.nl/strategische-fruitdelta-gebiedsagenda/
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PROCESFASEN EN BEOOGD RESULTAAT
De ontwikkeling van de gebiedsagenda is verdeeld in drie fasen:  
• Fase 1 - Opstart en analyse lopende regionale processen 
 (Q4 2020 tot Q1 2021) 
• Fase 2 - Benoemen van strategische opgaven en model 
 doorontwikkeling van de governance (Q2 2021)
• Fase 3 - Besluitvorming in tweede helft van 2021 en ruimte 
 voor aanvullingen (Q 3 en 4 2021).

Het beoogd resultaat van dit proces is:
• een gedragen gebiedsagenda, inclusief een overkoepelende 
 (overall) visie voor het gebied in 2030;
• de integrale regionale opgaven voorzien van lange termijn 
 ambities;
• de vertaling naar concrete strategische projecten in een 
 uitvoeringsprogramma 2021-2030;
• een monitoringssysteem om de resultaten van de gebieds-
 agenda te monitoren; 
• een advies voor een governancemodel om de gebiedsagenda 
 succesvol uit te voeren.

AFGEROND OF LOPEND

Regionaal Economisch Ambitie-
document 2016 - 2020

Mobiliteitsplan 2019 - 2022

Regionale Woonagenda 
Rivierenland 2020 - 2030

RES, Samenwerkingsagenda 
2030/2050

RW-Poa, perspectief op werk 
2020 - 2021

Omgevingsvisie Gaaf Gelderland,
Sterk Bestuur, Provincie Gelderland

Pilot Omgevingsagenda Oost-
Nederland, Rijk

PAS OPGESTART

FruitDelta Agenda Economie 
2021 - 2024

Stikstofaanpak

RAS, Waterschap

Regionale gebiedsvisie, 
Colleges 8 gemeenten

INSTRUMENT OF ONDERZOEK

Instrument Regionaal
Investeringsfonds 2016 - 2020

Onderzoek 2020
Cijfermatige analyse economie

Instrument Mobiliteitsfonds
2019 - 2022

Instrument Regio Deal 
2020 - 2023, brede welvaart

Onderzoek Kracht van Oost 2.0

Instrument Covid-19 herstel

RE
G

IE
: E

EN
 O

F 
M

EE
RD

ER
E 

PA
RT

N
ER

S
RE

G
IE

: G
R 

RE
G

IO
 R

IV
IE

RE
N

LA
N

D

BOUWSTENEN: LOPENDE PROCESSEN IN                                                OP REGIONIVEAU

1 Energietransitie

2 Klimaatadaptie

3 Circulaire economie

4 Biodiversiteit

5 Bereikbaarheid

6 Wonen en leefomgeving

7 Vestigingsklimaat

8 Bestuurskracht
 en Governance

FRUITDELTA GEBIEDSAGENDA / 
THEMA’S PROVINCIE FYSIEKE 
LEEFOMGEVING EN STERK 
BESTUUR

FASEN STRATEGISCHE FRUITDELTA GEBIEDSAGENDA

Opstart en analyse 
lopende regionale 
processen

Benoemen van 
strategische 
opgaven, model 
doorontwikkeling 
Governance en 
model monitoring

FASE 1
Q1 2021

FASE 2
Q1 en Q2 2021

FASE 3
Q3 en Q4 2021

Besluitvorming O’s 
en ruimte voor 
aanvulling

ndernemers

nderwijs en onderzoek

verheid
rganisatiesndernemende inwoners

BEGELEIDING
Op operationeel niveau is er een begeleidingsgroep, welke een 
afspiegeling is van de O’s en een ambtelijk kernteam gevormd 
dat het proces praktisch vormgeeft en organiseert. Een extern 
bureau helpt om een concept gebiedsagenda op te stellen, 
adviesbureau Birch.
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Samen werken aan een sterke regio

De gemeenten in regio Rivierenland werken al jarenlang 
samen. Sinds 2016 gebeurt dit onder de noemer FruitDelta 
Rivierenland en op basis van het Regionaal Ambitiedocu-
ment (2016-2020). Het ambitiedocument is de bouwsteen 
voor afstemming met ondernemers, onderwijs/onderzoek, 
(maatschappelijke) organisaties en ondernemende inwo-
ners (O’s) en heeft een focus op drie regionale economische 
speerpunten Agribusiness, Economie & Logistiek en Recre-
atie & Toerisme. 

AMBITIES 2021-2024
Inmiddels wordt gewerkt aan een nieuw Regionaal Economisch 
Ambitiedocument (2021-2024). Gemeenten worden in 2020 
intensief betrokken bij het proces van de totstandkoming. 
Samen met de O’s werken de acht gemeenten niet alleen aan het 
economisch beleid om duurzame, brede welvaart in Rivierenland

te stimuleren, maar ook aan andere bovenlokale beleidsterrei-
nen, zoals mobiliteit, duurzame energie, wonen en - de afstem-
ming tussen - onderwijs en arbeidsmarkt. Gemeenten hebben 
elkaar en andere stakeholders nodig om hierin resultaten te 
boeken. Samenwerking in de regio is nu, sinds de coronapan-
demie, meer dan ooit nodig om onze economische ontwikkeling 
een impuls te geven.

GELDERSE DOELSTELLINGEN
Regionale samenwerking maakt de aanpak van strategische 
opgaven op provinciale schaal mogelijk. Door samen te werken 
met de provincie Gelderland aan een Strategische FruitDelta 
Gebiedsagenda 2021-2030, versterken we niet alleen FruitDelta 
Rivierenland, maar dragen we ook bij aan de Gelderse doelstel-
lingen op het gebied van duurzame economie en een goede 
leefomgeving.

Zo versterken wij de regio

BIJDRAGEN AAN BREDE WELVAART
Door de samenwerking binnen FruitDelta Rivierenland zijn er 
versneld resultaten te boeken op het gebied van werkgelegen-
heid en een prettig woon- en leefklimaat voor al onze inwoners 
en dragen we bij aan de brede welvaart in Rivierenland. De 
samenwerking leidt tot meer uitvoeringskracht en middelen voor 
initiatieven vanuit de - lokale - samenleving. Met diverse (finan-
ciële) instrumenten en programma’s versnellen wij het proces 
van versterking van de regio. 

Met het Regionaal Investeringsfonds (RIF) stimuleren we 
economische innovatie in de regio. De Regio Deal, die op 13 juli 
2020 gesloten werd met het Rijk, is een belangrijk financieel 
instrument om een slimme, duurzame en inclusieve regio te zijn 
die weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft.

Met de Regionale Energiestrategie (RES) dragen we op regio-
naal niveau bij aan CO2-reductie, als uitwerking van het Klimaat-
akkoord (in 2050 moet Nederland CO2-neutraal zijn). En met het 
Mobiliteitsfonds financieren we de regionale opgaven op het 
gebied van mobiliteit, en de daaruit voortkomende acties. De 
uitvoering van de acties wordt gefinancierd uit het Mobiliteits-
fonds.

Zo versnellen wij resultaten
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RIF-OOGST 2020
In 2020 zijn 47 aanvragen (28 uitvoeringsprojecten en 19 haal-
baarheidsstudies) binnen gekomen die zijn voorgelegd aan de 
Economic Board. De Economic Board adviseert het Dagelijks 
Bestuur van Regio Rivierenland / FruitDelta Rivierenland. 
De 47 aanvragen hadden een totaal projectbudget van ruim  
10 miljoen euro en een totale aanvraag uit het RIF van ruim  
2 miljoen euro. Het overige projectbudget komt uit andere 
subsidies en inzet van eigen uren/geld. Uiteindelijk zijn 18 aan-
vragen gehonoreerd met een projectbudget van ruim 4 miljoen 
en een totale RIF aanvraag van bijna 1 miljoen euro. Dat betekent 
een multiplier van 4,4: tegenover iedere euro uit het RIF is uit 
andere bronnen euro 3,40 gezet .

Voor een totaal overzicht van de RIF project 2020, zie website.  
Dit jaar blijken met name vanuit het speerpunt Recreatie en 
Toerisme een aantal voorbeeld uitvoeringsprojecten gehono-
reerd te zijn: De Tuinen van Appeltern 2.0, een wereld van ver-
schil uit West Maas en Waal (gericht op versterken van de attrac-
tiviteit), Expeditie Robinson uit Buren (bouwen unieke attractie) 
en Glamping de Oever (ontwikkeling luxe verblijfsrecreatieter-
rein). De speerpunten Agribusiness en Economie & Logistiek 
komen samen binnen de agribusiness projecten gericht op 
ketenintegratie en optimalisatie van de distributie: Laanboom-
toegangspoort naar de Betuwe fase 2 (Neder-Betuwe) en de 
Versterking van concurrentiepositie Sierteelt in Rivierenland 
(Zaltbommel). 

regionaal investeringsfondsREGIONAAL INVESTERINGSFONDS
INVESTEREN IN TIJDEN VAN CORONA EN DE MEERWAARDE VAN HET FONDS

Ondernemers en ondernemende inwoners hebben ook in 2020 hun innovatieve plannen 
voor Rivierenland ingediend bij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta 
Rivierenland. Daarmee ondersteunt het fonds  de innovatiekracht van ondernemers. Door 
de coronapanemie in 2020 is duidelijk geworden dat de verschillende sectoren meer moe-
ten werken aan hun toekomstbestendigheid, waarbij gedacht kan worden aan duurzame 
(product)technische innovaties, meer vraag gestuurd werken en digitale technologie. De 
eerste aanzetten hiertoe zijn al gedaan en kunnen met het RIF een boost krijgen.

Jouw project 

van de grond krijgen? 

Regionaal Investeringsfonds

www.fruitdelta.nl

ZO VERSNELLEN WIJ RESULTATEN

https://www.fruitdelta.nl/rif-projecten-alle-speerpunten/
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“In deze tijd is het van belang dat ondernemers en ondernemende

inwoners met voorstellen blijven komen. Binnen FruitDelta Rivierenland 

werken we samen met partijen als Greenport, de verschillende Greenport 

pacten, Logistics Valley Rivierenland en het Regionaal Bureau Toerisme; 

zij zijn ons venster naar hun achterban en mobiliseren partijen om een 

aanvraag te doen. Met het RIF steunen we mensen met goede ideeën om 

onze regionale agribusiness, economie en logistiek en/of recreatie en 

toerisme te versterken.”
Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland, voorzitter Economic Board FruitDelta Rivierenland 

regionaal investeringsfonds

Regionaal Investeringsfonds

Appeltern 2.0 is een van de 18 gehonoreerde RIF-projecten in 2020. 
De Tuinen van Appeltern wil met voorbeeldtuinen zoveel mogelijk 
mensen de toegevoegde waarde van een tuin in de praktijk te laten 
ervaren. Zo kan iedereen het goede gevoel hiervan ook in hun eigen 
omgeving creëren. 

VISIE VAN DE ECONOMIC BOARD
De coronapandemie raakt de economie in FruitDelta 
Rivierenland. Bedrijven in diverse sectoren voelen de impact en 
er is onzekerheid over de toekomst. Dat ziet ook de Economic 
Board van FruitDelta Rivierenland, tien vertegenwoordigers 
vanuit de samenwerkende O’s (ondernemers, overheid, 
organisaties, onderwijs/onderzoek en ondernemende inwoners) 
in FruitDelta Rivierenland. Naast hun rol als adviseurs voor de 
toekenning van subsidies uit het Regionaal Investeringsfonds, 
zijn de leden van de Economic Board sparringpartners en 
adviseurs voor de regio. In 2020 heeft de Economic Board zijn 
visie gegeven op de economische ontwikkeling in FruitDelta 
Rivierenland binnen de context van de coronacrisis: wat heeft de 
Economic Board zien gebeuren? En, kijkend naar de toekomst, 
wat is de sleutel om door de coronacrisis heen te komen?

Zie: https://www.fruitdelta.nl/wp-content/uploads/2020/10/
Visiedocument-Economic-Board-FruitDelta-Rivierenland.pdf

 DIT DOEN WE IN 2021

• 2021 is een bonusjaar RIF met de huidige geldende criteria, 
 mogelijk gemaakt vanuit de Regio Deal; 
• in de Regio Deal is ook het project Toekomstfonds opgeno-
 men. Samen met de Economic Board wordt verkend of het 
 haalbaar is om het huidige RIF met specifiek aandacht voor 
 economie door te ontwikkelen naar brede welvaart waar 
 welvaart en welzijn samenkomen;
• notitie ‘Terugblik op 4 jaar RIF’ voorbestuurders, raadsleden, 
 ondernemers en inwoners;
• bijeenkomsten organiseren om community building tussen 
 de verschillende RIF projecten te stimuleren;
• resultaten afgeronde RIF projecten optimaal ontsluiten via 
 website, social media etc.

https://www.fruitdelta.nl/wp-content/uploads/2020/10/Visiedocument-Economic-Board-FruitDelta-Rivierenland.pdf
https://www.fruitdelta.nl/wp-content/uploads/2020/10/Visiedocument-Economic-Board-FruitDelta-Rivierenland.pdf


regio dealREGIO DEAL ‘TUSSEN KRACHT EN KWETSBAARHEID’ 
KANSEN VOOR BREDE WELVAART IN RIVIERENLAND
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In juli 2020 hebben het Rijk en de vijf samenwerkende procespartners (Regio Rivierenland, 
Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, RW-POA Rivierenland , Gebiedscoöperatie 
Rivierenland) van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland hun handtekening gezet onder de 
Regio Deal; een mooie beloning voor de intensieve samenwerking binnen de regio. Na de 
ondertekening is er hard gewerkt aan het opstellen van een projectportfolio. In december 
zijn maar liefst 27 projecten gehonoreerd om de brede welvaart in de regio rivierenland te 
stimuleren. De projecten worden uitgevoerd binnen vier programmalijnen: INCLUSIEF, 
FRUIT, DELTA en SAMEN. Het zijn allemaal projecten waarmee we de brede welvaart in onze 
regio versneld kunnen gaan versterken. Het versterken van brede welvaart is goed voor de 
regio Rivierenland, de lokale gemeenten, ondernemers, belangrijke stakeholders en 
natuurlijk voor onze inwoners en werknemers in de regio. 

De vraagstukken die we gaan oppakken zijn ook landelijk van 
belang. Het gaat hier om vraagstukken gericht op het aanpakken 
van onder meer verdroging en hoog water als gevolg van klimaat-
verandering, het energieverbruik, de transitie naar duurzame 
energie en de kwetsbare sociale samenstelling van het gebied. 
Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die 
weerbaar en toekomstbestendig is en zelfredzaam blijft. Met de 
Regio Deal kan FruitDelta Rivierenland het sociaal, ecologisch en 
economisch kapitaal én de regionale samenwerking verder 
versterken.

UITVOERINGSFASE VAN START IN 2021
In 2021 gaan we de uitvoeringsfase in. Hierin gaan we op 
verschillende manier werken aan de vastgestelde ambities.  
Op projectniveau, maar ook gaan we verschillende opgaves en 
programmalijnen aan elkaar verbinden. Van hieruit werken we 
aan een structurele samenwerking: een pentahelix samen-
werking met lokale, regionale en landelijke stakeholders zoals 
het Rijk. 

ZO VERSNELLEN WIJ RESULTATEN

www.fruitdelta.nl/regiodeal/

https://www.fruitdelta.nl/regiodeal/
https://www.fruitdelta.nl/regiodeal/


Gerdo van Grootheest, portefeuillehouder Regio Deal 
FruitDelta Rivierenland: 
“Met de toekenning van de Regio Deal heeft het 
Rijk bekrachtigd dat we in de FruitDelta Rivieren-
land met de juiste thema›s aan de slag zijn en dat 
bovenal ook samen doen. De maar liefst 27 projec-
ten staan in de startblokken. Ik kijk uit naar de 
resultaten die zij gaan opleveren voor onze inwo-
ners en ondernemers. Ook gaan we in 2021 aan de 
slag om de samenwerking tussen ondernemende 
inwoners, ondernemers, overheden, onderwijs-
instellingen en maatschappelijke organisaties  
nog verder te versterken. We gaan samen echt de 
sprong naar voren maken! “

Marc Hameleers, Manager Regio Portefeuille van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: 
“De Regio Deal is van onderop tot stand gekomen 
en wil bijdragen aan brede welvaart van inwoners 
en ondernemers via een viertal pijlers. De pijlers 
moeten nu tot uitvoering komen. Er moeten projec-
ten worden gestart. Concreet aanpakken, daar is 
nu het moment voor!”

QUOTES VAN EEN TWEETAL PROJECTINDIENERS: 

Harrij Schmeitz, Fruit Tech Campus, directeur Innovatie 
Stichting Fruit Tech Campus: 
“Technologische ontwikkeling in de fruitsector is 
steeds belangrijker en moet een steeds groter 
onderdeel gaan spelen in het nieuwe onderwijs  
en de innovatie in de fruitteelt van de toekomst.”

Jardy ten Kleij, projectleider Werkzaak Rivierenland:
“Toekomstige arbeidsmarkttoeleiding: De leerwerk-
route, leren en werken is bij uitstek nu heel belang-
rijk. Een leven lang leren, in bijzondere tijden zoals 
nu, hebben meer mensen dat nodig. Met behulp 
van de Regio Deal willen we heel graag de leerwerk-
routes bestendigen en uitbreiden voor meerdere 
doelgroepen en sectoren.”

regio deal
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PROGRAMMALIJNEN REGIO DEAL
De projecten van de Regio Deal worden uitgevoerd binnen vier 
programmalijnen: INCLUSIEF, FRUIT, DELTA en SAMEN:

INCLUSIEF: het voorbereiden van Rivierenlanders op de toe-
komstige arbeidsmarkt: technisch bewustzijn en praktijkgericht 
leren voor jongeren, financiële zelfredzaamheid van alle 
inwoners en duurzame huisvesting voor arbeidsmigranten;

FRUIT: het terugdringen van het relatief hoge energieverbruik  
en het stimuleren van innovatie en digitalisering in onze agri-
business, (agri)logistiek en recreatie en toerisme;

DELTA: de aanpak van de effecten van klimaatverandering,  
zoals verdroging;

SAMEN: de samenwerking in de regio: het verhogen van de 
betrokkenheid van inwoners bij diverse maatschappelijke op- 
gaven en het ondersteunen van de kracht van volksvertegen-
woordigers.

DELTA

FRUIT

INCLUSIEF

SAMEN

https://youtu.be/HFr-b_Qi6Kw


regionale energieREGIONALE ENERGIE STRATEGIE
RIVIERENLAND ZET STAPPEN IN OPWEKKEN DUURZAME ENERGIE
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Natuur, water, landbouwgronden en historische dorpen en steden. Onze regio heeft zoveel moois en wij hebben het geluk 
hier te wonen, werken en recreëren. We willen hier genieten van een fijn leven en al het goede van ons gebied willen we 
ook doorgeven aan onze kinderen. Met veranderingen in ons klimaat is dat niet vanzelfsprekend. Maar samen met elkaar 
buigen we deze uitdaging om naar kansen. Iedereen doet wat.

DE KRACHT VAN RIVIERENLAND
We moeten minder energie gaan verbruiken en de energie die 
we nodig hebben op een duurzame manier gaan opwekken. Dit 
doen we omdat we dat in het Klimaatakkoord hebben afgespro-
ken, maar ook voor een gezond toekomstperspectief van onze 
regio. Gelukkig zit werken met de elementen in het DNA van de 
regio. Net als aanpakken; we doen veel zelf, maar ook samen. 
2020 was door corona voor velen een moeilijk jaar. Geld dat niet 
opging aan vakantie, werd door individuele inwoners volop 
ingezet voor isolatiemaatregelen in het huis en zonnepanelen  
op het dak. Ook nieuwe woningen van corporaties, zoals in de 
Wamelse Poort in Wamel, hebben historisch karakteristieke 
oranje pannen én zonnepanelen op het dak gekregen. Groot-
schaligere productie werd onder andere gerealiseerd door 
burgercoöperatie Betuwewind met elf windmolens in windpark 
Deil en via een veld vol zonnepanelen in Wadenoijen, die ook 
meteen de bessenteelt beschermen tegen hitte en zware regen. 
Met kleine en grote activiteiten maken we met wind- en zonne-
energie zo stap voor stap heel Rivierenland duurzamer. 

INSPIREREN EN LEREN VAN ELKAAR
Door experimenten, onderzoek en gesprekken leren we met 
elkaar. Buren vertellen elkaar over offertes en aanpak. Het ener-
gieloket staat met persoonlijk advies voor iedereen klaar. Via 
gesprekstafels, online bijeenkomsten en enquêtes praten inwo-
ners mee over wat zij als kansen en dilemma’s zien. De schat aan 
informatie die zo de afgelopen jaren is verzameld, wordt op dit 
moment verwerkt tot een Regionale Energiestrategie (RES). 

In het RES bod 1.0 staat welke mogelijkheden we tot 2030 zien 
om duurzame energie op te wekken in de regio, voor zowel 
elektriciteit als warmte. Op 1 juli moeten alle 30 regio’s in  
Nederland dit plan klaar hebben. Dan wordt duidelijk waar in
Nederland potentiële gebieden voor grootschalig opwekken met
wind en zon gevonden zijn. En wat we denken daarmee tezamen
aan energie op te kunnen wekken. Dit document is een belang-
rijke mijlpaal, maar ook slechts een tussenstap. Na vaststelling 
van het document door alle acht gemeenteraden gaat het 
onderzoek naar en dialoog over deze plekken door. Dat gebeurt 
stapsgewijs. Zoekgebieden worden - zo mogelijk - locaties en 
locaties worden vertaald naar projecten. In elke fase praten 
inwoners mee. In 2023 schrijven we dan de RES 2.0 en hebben 
we een concreter beeld van welke plannen geschikt zijn voor 
uitvoering, welke zijn afgevallen en welke nieuwe mogelijkheden 
gevonden zijn. Duurzame energie blijft dus werk in uitvoering,  
vol daadkracht en hernieuwbare energie werken we door.

https://www.resrivierenland.nl/


mobiliteitsfondsMOBILITEITSFONDS
INVESTEREN IN EEN BEREIKBARE REGIO

De opgaven op het gebied van mobiliteit, en de daaruit voortkomende acties, worden 
gefinancierd met het regionale Mobiliteitsfonds. Alle acht regiogemeenten dragen hieraan 
jaarlijks 1 euro per inwoner bij voor de periode 2019 - 2022. Daarmee investeren we 
gezamenlijk in een betere doorstroming via het MIRT Programma A2 Deil - ‘s-Hertogenbosch 
- Vught, verbeteren van de verkeerveiligheid op de A15 Deil-Ochten en in duurzame en 
slimme oplossingen voor een betere bereikbaarheid in, van en naar de regio. 
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“De coronapandemie vroeg een omslag 

in acteren; alle evenementen waar wij 

FruitDelta promoten werden afgelast. 

Door ons websiteplatform FruitDelta en corona en de 

uitnodigingen voor FruitDelta webinars zochten wij toch  

de verbinding met ons netwerk.”
Servaas Stoop, bestuurlijk trekker Lobby & Branding FruitDelta Rivierenland.

EEN NIEUWE FASE BREEKT AAN
De opgave Lobby & Branding is een onderdeel van het regionale 
ambitiedocument 2016-2020, met de focus op drie economische 
speerpunten en in 2015 vastgesteld door de gemeenteraden. 
Om die ambities ook waar te kunnen maken, is gewerkt volgens 
een sterke strategie. Deze strategie is in 2018 aangenomen door 
het Algemeen Bestuur (AB). Inmiddels staat FruitDelta Rivieren-
land op de kaart bij Provincie Gelderland en Rijk, getuige de 
Regio Deal die gesloten is en de afspraak om samen met de 
provincie een Strategische FruitDelta Gebiedsagenda op te stel-
len. Beide resultaten zijn mooie vliegwielen om de inhoudelijke 
lobby en branding verder vorm te geven. 

ONDERTEKENING REGIODEAL
De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is op 13 juli 2020 met het 
Rijk gesloten. Namens de regio hebben vijf samenwerkende par-
tijen getekend: Provincie Gelderland, Regio Rivierenland, Water-
schap Rivierenland, RW-POA Rivierenland en Gebiedscoöperatie 
Rivierenland. Een slimme, duurzame en inclusieve regio is het 
doel; een regio die weerbaar en toekomstbestendig is en 
zelfredzaam blijft. Voor de uitvoering van de Regio Deal ontvangt 

de regio een bijdrage van 7,5 miljoen van het Rijk. De provincie 
Gelderland verleent een bijdrage van 3 miljoen. Op projectniveau 
is gezorgd voor aanvullende bijdragen aan publieke cofinan-
ciering van ruim 9 miljoen. In totaal is met de 27 projecten een 
investering gemoeid van circa 43 miljoen euro.

lobby&brandingLOBBY & BRANDING
ALTERNATIEVE VERBINDING MET ONZE PARTNERS

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO

https://www.fruitdelta.nl/regiodeal/
https://www.fruitdelta.nl/regio-deal-15-miljoen-voor-stimuleren-brede-welvaart/


START PROCES FRUITDELTA GEBIEDSAGENDA
In oktober 2020 gaf het AB het startsein om het proces van de 
Strategische FruitDelta Gebiedsagenda te starten. De 
strategische Gebiedsagenda is ook als project opgenomen in de 
Regiodeal. Het is de uitdaging om alle lopende processen in de 
regio, zoals de Regionale Energiestrategie (RES), de Regionale 
Adaptatie Strategie (RAS) en het regionale economische 
ambitiedocument met elkaar in samenhang te bezien. En om het 
een proces te laten zijn van onze partners, de vijf O’s. Extern 
bureau Birch gaat hierbij helpen. 

INTERNATIONALE FRUITBEURS BERLIJN
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/
FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari 2020 de Fruit 
Logistica beurs in Berlijn. De beurs is een belangrijke internatio-
nale ontmoetingsplaats voor iedereen die betrokken is bij pro-
ductie en handel in groenten en fruit. Het doel was het verken-
nen van de kansen en mogelijkheden van het organiseren van 

een dergelijke beurs voor de sector agribusiness in onze regio. 
Ook het verkennen van mogelijkheden om de regio te versterken 
door kennisuitwisseling en netwerkversterking in de fruitteelt 
stond op de agenda. Uiteenlopende bedrijven uit de regio waren 
vertegenwoordigd op de beurs, waaronder FruitMasters en 
Greefa. FruitMasters lanceerde op de beurs haar nieuwe appel 
Tessa. 

DIGITAAL BEZOEK EUROPARLEMENTARIËR
Op 5 november bracht Europarlementariër Bert-Jan Ruissen 
(SGP) een digitaal werkbezoek aan Oost Nederland. Ruissen richt 
zich met name op het thema landbouw en voedsel. Onder 
leiding van Burgemeester Jan Kottelenberg (gemeente Neder-
Betuwe) presenteerde de regio hoe hier gewerkt wordt aan de 
verduurzaming van de voedselketen. Ruissen werd gevraagd het 
belang van krachtige regio’s zoals in Oost Nederland, in Brussel 
te behartigen en te zorgen voor financiële middelen om de 
innovatiekracht verder te stimuleren.

17

V.l.n.r.: Kees Tak (FruitMasters),
Servaas Stoop (vicevoorzitter 
Regio Rivierenland),
Annoesjka Wintjes
(Regio Rivierenland), Ton van
Maanen (speerpuntvoorzitter
Agribusiness), Frank
Engelbart (Fruitpact), Huug
Derksen (Regio Rivierenland).

Beeldopname van het digitale 
werkbezoek: Boven in beeld: 
burgemeester Jan Kottelenberg. 
Linksonder in beeld: 
Europarlementariër Bert-Jan 
Ruissen.

CAMPAGNE NEDERLAND SLIM BENUTTEN
Provincie Overijssel en Gelderland hebben het initiatief genomen 
om samen met de regio’s een stevige gemeenschappelijke lobby-
boodschap af te geven aan Den Haag voor de voorbereidingen 
van de verkiezingen in 2021. Deze gezamenlijke kernboodschap, 
inclusief de vertaling van elke regio naar concrete oplossingen 
voor landelijke vraagstukken, was vanaf medio 2020 te vinden op 
een speciale website www.nederlandslimbenutten.nl.  
Regio FruitDelta Rivierenland kreeg, net zoals de andere zeven 
regio’s, de mogelijkheid om te laten zien hoe zij bijdraagt aan 
Rijksdoelstellingen als:
• betaalbaar wonen, waarvoor goede verbindingen over weg 
 en spoor essentieel zijn;
• de grote transitieopgaven, zoals die op het terrein van energie;
• de transitie van de landbouw, gezonde voeding en klimaat-
 adaptatie;
• aandacht voor mkb-/(familie)bedrijven, waar werk wordt 
 gemaakt van de human capital agenda. De vlogs van
 Vonk en Co en Greefa illustreren dit. 

 WAT DOEN WIJ IN 2021?

• vol inzetten op de samenwerking met de provincie, zowel 
 bestuurlijk als ambtelijk;
• de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda en de uitvoering 
 van de Regio Deal zijn de belangrijkste dossiers voor Lobby & 
 Branding in 2021;

• evenementen worden vervangen door digitale webinars over 
 het onderwerp ‘Naar een toekomstperspectief voor FruitDelta 
 Rivierenland’; 
• betekenis duiden van het merk FruitDelta en bekender 
 worden bij partners.

 DIT DOEN WE IN 2021

Eerste kwartaal
• Webinar 1 uit reeks van3 webinars ‘Naar een toekomst-
 perspectief voor FruitDelta Rivierland’ (29 januari)
• Werkbezoek Kamerleden aan Van Dillengroep in Culemborg 
 (26 februari)
• Debat Nederland Slim Benutten (4 maart)
• Webinar 2 uit reeks van 3 webinars ‘Naar een toekomst-
 perspectief voor FruitDelta Rivierland’ (19 maart)
Tweede kwartaal
• Webinar 3 uit reeks van 3 webinars ‘Naar een toekomst-
 perspectief voor FruitDelta Rivierland’ (9 april)
• Horizonsessies Strategische FruitDelta Gebiedagenda 
 (6 en 9 april)
• Regionale raadsbijeenkomst en statenleden Strategische 
 FruitDelta Gebiedsagenda (21 april)
• Werkateliers Strategische FruitDelta Gebiedsagenda (mei/juni)
Derde en vierde kwartaal 
• Community of Practice Regio Deal 

https://www.fruitlogistica.com/
https://www.fruitlogistica.com/
https://fruitmasters.com/nl/
https://www.greefa.com/nl/
http://www.nederlandslimbenutten.nl
https://vimeo.com/481604477
https://vimeo.com/513060629
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LOGISTICS VALLEY RIVIERENLAND
Onze regionale uitvoeringsorganisatie Stichting Logistics Valley 
Rivierenland (LV-R) maakt deel uit van de bovenregionale 
samenwerking en levert projecten op voor het provinciale pro-
gramma Logistics Valley. In dit programma werkt LV-R samen 
met de logistieke hotspots in Nijmegen en Liemers-Achterhoek. 
LV-R is in 2019 ontstaan uit een fusie van de LHR (Logistieke Hot-
spot Rivierenland) en Platform Transport & Logistiek Rivieren-
land. Alleen door samenwerking is het mogelijk regionaal een 
logistiek vriendelijk klimaat te creëren, met een gelijk speelveld 
voor alle betrokkenen. De ondernemers gedreven initiatieven 
die voortkomen uit LV-R leveren een belangrijke bijdrage aan de 
ambities van het speerpunt Economie & Logistiek. De bekendste 
regionale projecten van de LV-R zijn de jaarlijkse open dag voor 
middelbare scholen en arbeidsmarkt-pilots die samen met 
ondernemers opgezet worden via het huis van de logistiek op 
Medel . Met behulp van de Regio Deal wordt daarnaast ook het 
project Kansen voor Water uitgerold, om zo het transport van 
goederen via water te stimuleren.

VERBINDINGEN
Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen 
A2/A15 en spoorwegen. Ruimte en een centrale ligging met 
goede verbindingen kenmerken de logistieke aantrekkingskracht 
van Rivierenland. Op dit moment is er veel aandacht voor de 
beschikbaarheid van bedrijventerreinen die aansluiten bij de 
vraag. Met het nieuwe Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 
wordt gezorgd dat de balans tussen vraag en aanbod op bedrij-
venterreinen blijft behouden. Zo ontstaat geen over program-
mering van werklocaties in de regio die vervolgens weer tot een 
versnelde veroudering leidt op bestaande bedrijventerreinen.
Daarnaast moet werk gemaakt worden van het verduurzamen 
van bedrijventerreinen. Dit spraken de gemeenten in Regio 
Rivierenland afgelopen jaar af in hun nieuwe RPW.

economie&logistiekSPEERPUNT ECONOMIE & LOGISTIEK  
WERKEN AAN EEN TOEKOMSTBESTENDIG LOGISTIEK ECOSYSTEEM

De logistieke sector zorgt grofweg voor ongeveer 25 procent van alle banen in FruitDelta Rivierenland. Door onze centrale 
ligging zijn we sinds jaar en dag een strategisch zeer aantrekkelijke logistieke regio. Tegelijkertijd neemt de concurrentie 
van andere hotspots in Nederland stevig toe. We staren ons echter niet blind op ranking, maar hebben oog voor actuele 
discussies en vraagstukken op het gebied van brede welvaart. Enerzijds is de logistiek een vitale sector in tijden van crisis 
en aanjager van de regionale economie als grootste banenmotor, anderzijds zijn logistieke locaties potentiële ruimte-
vreters en is de sector (vooralsnog) erg sterk afhankelijk van fossiele energie. Het samenbrengen van opgaven en ambities 
die hieruit voortvloeien vraagt om samenwerken; samen werken aan een goed en toekomstbestendig regionaal logistiek 
ecosysteem om tot de top van Nederland te (blijven) behoren.

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO

https://www.logisticsvalley.nl/rivierenland
https://www.logisticsvalley.nl/rivierenland
https://www.regiorivierenland.nl/news/661/139/Nieuwe-regionale-afspraken-over-groei-bedrijventerreinen-Rivierenland
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agribusinessSPEERPUNT AGRIBUSINESS
VEERKRACHT IN DE REGIO

Toonaangevend binnen europa 
De agribusiness betekent voor onze regio met name de 
glastuinbouw, fruitteelt, laanboomteelt en paddenstoelen-
teelt. Op basis van een benchmark binnen de provincie 
Gelderland en binnen Nederland zijn dit vooral de sectoren 
die waarop de regio zich onderscheidt. De bedrijven in de 
verschillende sectoren kenmerken zich als familiebedrijf en 
mkb-bedrijf. In tijden van corona blijkt juist dat deze bedrij-
ven bovengemiddeld veerkrachtig zijn. Al met al is gebleken 
dat er aan het begin van de coronapandemie vraaguitval 
was in binnen en buitenland, maar dat door een lagere 
import de omzetten redelijk op peil zijn gebleven. Hierdoor 
hebben de sectoren zich desondanks kunnen ontwikkelen 
om toonaangevend te blijven binnen Europa. Ook zien we in 
de regio dat voor de verschillende sectoren de verschillende 
schakels uit de keten (toelevering, productie, verwerking en 
afzet) vertegenwoordigd zijn. Omdat er voldoende produc-
tiebedrijven zijn, is het voor de andere schakels uit de keten 
ook interessant om zich hier te vestigen.

INNOVATIE 
Om toonaangevend te kunnen blijven binnen Europa, daar waar 
het grootste deel van de productie wordt afgezet, is het cruciaal 
dat er blijvend aandacht is voor innovatie. Om de familie- en 
mkb-bedrijven hierin te ondersteunen, hebben we in de periode 
2017-2020 gewerkt met een Regionaal Investeringsfonds (RIF). 
Ook vanuit agribusiness-hoek zijn een aantal interessante 
projecten gehonoreerd:

Laanboomtoegangspoort naar de Betuwe fase 2 (Neder-
Betuwe) In het Rivierengebied wordt een Agrarisch Business 
Centre speciaal voor de boomteelt sector ontwikkeld. Hierbij 
worden een Laanboomhuis en laanboomtuin gerealiseerd, dé 
plek waar de sector onderling versterkt gaat worden op het 
gebied van innovatie, onderwijs en samenwerking. Ook wordt 
het verhaal van de sector hier verteld en gepresenteerd. 

Opschaling non-food applicatie mycelium (Maasdriel)   
Paddestoelenmycelium biedt alternatieve mogelijkheden als 
non-food applicatie, in het bijzonder als alternatief voor dierlijk 
leer. 

Chrysantenteelt 2.0 (Zaltbommel) Nieuw teeltsysteem door  
het ontwikkelen van zogeheten kweektafels en bijbehorend teelt- 
systeem. 

economie&logistiek
Fruit Tech Campus (West-Betuwe) Het innovatie- en opleidings-
programma van Fruit Tech Campus verbetert de verbinding 
tussen beschikbare arbeid en de vraag naar steeds meer 
fruit(technisch) geschoolde arbeid. De Fruit Tech Campus 
versterkt de positie van de regio Rivierenland in de Noordwest 
Europese Fruitteelt als het hart van fruit in Nederland.

“Om toonaangevend te kunnen blijven in

combinatie met innovatie, blijft samen- 

werking met de Greenport pacten cruciaal.”
Jan Kottelenberg, Speerpuntvoorzitter Agribusiness

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO
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Om gezamenlijk deze toeristische potentie van de regio te benut-
ten, hebben de gemeenten van Regio Rivierenland het afgelopen 
jaar focus aangebracht door vijf concrete opgaven te definiëren 
die het komende jaar via een programmatische aanpak worden 
gerealiseerd. Deze ‘Big 5’ bestaat uit de opgaven: Rivierbeleving  
& Recreatieplassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cul-
tuurhistorische Landmarks en Regiopromotie.

PROGRAMMATISCHE AANPAK 
Om de programmatische aanpak binnen elke opgave te structu-
reren en de beoogde resultaten concreet te maken, zijn project-
fiches opgesteld. Deze geven per opgave onder meer een duide-
lijk beeld van de ambitie, de raakvlakken met andere opgaven, de 
fasering in de aanpak en het eindresultaat. De tussenresultaten 
zijn vastgelegd in een jaarplanning voor 2021 en moeten bijdra-
gen aan het behalen van de regionale R&T ambitie.

REGIONALE SAMENWERKING 
Recreatie en toerisme is per definitie een gemeente overschrij-
dend fenomeen, want toeristen en recreanten houden zich niet 
aan grenzen. Om de mogelijkheden voldoende te benutten is 
samenwerking tussen overheden, organisaties en ondernemers 
essentieel. Ook is regionale samenwerking vaak nodig om lokale 
ambities te verwezenlijken en om gezamenlijk met de provincie 
op te trekken. Om de kansen van de samenwerking met de pro-
vincie te benutten, is er een analyse opgesteld van de samen-

hang tussen provinciaal en regionaal recreatie en toerisme 
beleid. De prestatieafspraken met het Bureau Toerisme Rivieren- 
land (BTR) zijn afgelopen jaar geëvalueerd en opnieuw opgesteld 
in de vorm van samenwerkingsafspraken voor de komende vier 
jaar. Op deze manier is geborgd dat de inzet van het BTR aansluit 
op de gedefinieerde versnellingsopgaven. Zo wordt met vereen-
de krachten samengewerkt om de regionale ambitie te 
verwezenlijken.

Het versterken van de sector recreatie en toerisme is afgelopen 
jaar ook als één van de doelen in de Regio Deal opgenomen. 

“Door op deze manier de krachten te 

bundelen en gezamenlijk aan deze ‘Big 5’  

te werken, kunnen we de toeristische 

potentie van de regio zowel in kwalitatieve 

als kwantitatieve zin verzilveren.”
Jan de Boer, Speerpuntvoorzitter Recreatie & Toerisme

recreatie&toerismeSPEERPUNT RECREATIE & TOERISME
VERZILVEREN VAN DE TOERISTISCHE POTENTIE VAN RIVIERENLAND

FruitDelta Rivierenland is door haar veelzijdige gebieden en 
centrale ligging een zeer aantrekkelijke toeristisch-recrea-
tieve bestemming. De Betuwe, de Bommelerwaard en het 
Land van Maas en Waal kenmerken zich door een sterke 
uitstraling met unieke elementen als fruittuinen, rivieren en 
hun oevers, dijken, bijzondere binnensteden en cultureel 
erfgoed.

Voor 2021 ligt de focus op de 5 opgaven  Rivierbeleving & Recreatie-
plassen, Gastvrije binnensteden, Agrotoerisme, Cultuurhistorische 
Landmarks en Regiopromotie.

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO
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wonenWONEN
FOCUS VOOR 2021: GOED, VEILIG EN BETAALBAAR WONEN 

Ontwikkelingen als vergrijzing en toenemende mobiliteit hebben 
hun weerslag op de vraag naar woningen in Rivierenland. Daar-
naast zijn er veel nieuwe regels rondom het onderwerp wonen 
gekomen. Ook de coronapandemie zal invloed hebben op de 
- regionale - economie en op de woningmarkt. Al deze ontwikke-
lingen waren aanleiding voor een actualisatie van de Regionale 
Woonagenda Rivierenland. In 2020 is daarom de Regionale 
Woonagenda Rivierenland 2020-2030 opgesteld. Deze woon-
agenda vormt een belangrijk kader voor de samenwerking in  
de regio Rivierenland op het beleidsveld Wonen. 

RESULTATEN 2020
• Gedeputeerde Peter Kerris, is het afgelopen jaar meerdere 
 malen aangeschoven bij het bestuurlijk overleg Wonen, om 
 onder meer in gesprek te gaan over het provinciaal Actieplan 
 Wonen, de uitkomsten van het regionaal woningbehoefte 
 onderzoek, de actualisatie van de regionale woonagenda/
 de regionale woningbouwopgave en de huisvesting van 
 arbeidsmigranten;
• Vaststelling van nieuwe regionale woningbouwafspraken met 
 provincie Gelderland voor de periode 2020-2030: Voor het 
 kwantitatieve regionale woningbouwprogramma wordt een 
 bandbreedte gehanteerd tussen de 7.900-12.500 woningen 
 voor de komende tien jaar. Waar mogelijk worden bestaande 
 plannen versneld tot realisatie gebracht in de periode 2020-
 2025. Daarnaast wordt regionaal gestreefd naar 30 procent 
 sociale huur en 8 procent vrije sector huur in het woning-
 bouwprogramma tot 2030;

• In het najaar van 2020 is de Regionale Woonagenda Rivieren-
 land 2020-2030 vastgesteld;
• In 2020 is het project gestart om de uitstroom van beschermd 
 wonen in beeld te brengen en te zorgen voor voldoende 
 woningaanbod. Gemeenteambtenaren (wonen en zorg), zorg-
 partijen en woningcorporaties zijn betrokken bij de ontwikke-
 ling van een overeenkomst.

“De woningmarkt houdt 

niet op bij gemeentegren-

zen. Het is juist daarom zo 

belangrijk dat we regio-

naal samenwerken op 

thema’s die ons allemaal 

raken. Daarnaast biedt de 

regionale woonagenda ons 

een mooie kapstok voor ons 

lokale woonbeleid en de gesprekken die wij 

hierover voeren met woningcorporaties en 

ontwikkelende partijen.”
Marcel Melissen, portefeuillehouder Wonen en 
regiovoorzitter regionaal bestuurlijk overleg wonen

ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO

Rivierenland is een aantrekkelijke woonregio, door haar gunstige centrale ligging en goede ontsluiting met de rest van 
Nederland. De regio beschikt over veel groen, ruimte en een relatief betaalbare woningvoorraad ten opzichte van 
omliggende steden als Utrecht, Den Bosch, Ede en Nijmegen. De verwachting is dat de druk vanuit deze omliggende  
steden hoog blijft.
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“Mooi dat er in de regio een gezamen-

lijke visie is op wonen en een Regionale 

Woonagenda 2020-2030. De opgave 

van 30 procent sociale huur in de 

komende jaren is pittig, zeker in combi-

natie met het huisvesten van bijzondere 

doelgroepen. Dit vraagt van ons alle-

maal, gemeenten, corporaties en ande-

re partners, een grote inspanning. 

Daar is lef, anders kijken, kennisdelen 

en slim samenwerken voor nodig! Dat 

we dat samen kunnen, blijkt ook in het 

RES-traject.”
Marinus Kempe, directeur-bestuurder De Kernen en 
voorzitter Samenwerkende Woningcorporaties Rivierenland

 DIT DOEN WE IN 2021

• Deelname Rijkspilot - Verkenning huisvesting kwetsbare doel-
 groepen (voorjaar 2021);
• Actualisatie van de regionale woningbouwmonitor (voorjaar 
 2021);
• Uitwerking en oppakken van de speerpunten voor 2021 uit de 
 Regionale Woonagenda Rivierenland 2020-2030: ‘Betaal-
 baarheid van het Wonen’ en ‘Productietrein op gang houden 
 en monitoring’. Meer concreet is dit het realiseren en borgen 
 van de beschikbaarheid van betaalbare (huur)woningen en 
 het inzetten op het continueren van de huidige bouwproduc-
 tie én kunnen inspelen op veranderingen in de markt. Dit 
 doen we onder andere door regionaal samen te werken bij 
 het uitvoeren van het Actieplan Wonen van de provincie 
 Gelderland en het uitwerken van de principes van adaptieve 
 woningbouwprogrammering en deze implementeren in het 
 proces van regionale woningbouwprogrammering;
• Uitvoering geven aan een tweetal Regio Deal-projecten (2021-
 2022): de ‘Regionale Woonmonitor Rivierenland’ en ‘Huisves-
 ting van arbeidsmigranten’. Het eerste project is gericht op 
 het ontwikkelen en implementeren van de monitor met als 
 doel de regionale ambities op wonen, die zijn geformuleerd in 
 de Regionale Woonagenda 2020-2030, te kunnen monitoren 
 en zo nodig bij te sturen. Het tweede project is gericht op de 
 verkenning en eventuele ontwikkeling van een uitvoerings-
 organisatie voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De 
 verkenning wordt voor de zomer afgerond, waarna er besluit-
 vorming in de gemeenten plaatsvindt over go-no-go voor het 
 oprichten van de uitvoeringsorganisatie;
• Kennisuitwisseling over circulair bouwen samen met provincie
 Gelderland en de woningcorporaties  (zomer 2021);
• Afronding van het project voor uitstroom uit beschermd 
 wonen met een overeenkomst (zomer 2021).
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mobiliteitMOBILITEIT
SAMEN WERKEN AAN ROBUUSTE, DUURZAME EN SLIMME BEREIKBAARHEID

Regio Rivierenland ligt centraal in Nederland. De regionale 
bereikbaarheid is een must voor het goed functioneren van 
onze regio en voorwaarde voor een aantrekkelijk woon- en 
vestigingsklimaat. Daarom pakken we de mobiliteitsvraag-
stukken op als één regio, samen met onze partners, zoals 
het bedrijfsleven, de provincie, het Rijk en de omliggende 
regio’s en gemeenten. Goede samenwerking is noodzakelijk 
voor een robuuste, duurzame en slimme regionale bereik-
baarheid in, van en naar Rivierenland. Dankzij de bijdrage 
van de gemeenten kunnen we samen de mobiliteit en de 
bereikbaarheid in de regio verbeteren. Dat gebeurt met het 
gezamenlijk vastgestelde Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-
2022 en het Mobiliteitsfonds. Sinds 2019 hebben we de eer-
ste acties uit het uitvoeringsplan uitgevoerd en zijn we bij 
vele ontwikkelingen in het land aangehaakt. 

INVESTEREN VOOR NU ÉN STRAKS
Het wegennet en de spoorverbindingen zijn de ruggengraat van 
onze regio. Samen met het Rijk, provincies Gelderland en Bra-
bant en gemeente Den Bosch werken we aan een betere door-
stroming op de A2 Deil-Vught, door het realiseren van een 
toekomstbestendige verbreding van de snelweg. Op de A15 zal 
met ribbelmarkering en het toevoegen van twee extra filebeveili-
gingsinstallaties de verkeersveiligheid tussen Deil en Ochten 
worden verbeterd. Ook werken wij met onze partners om de 
verkeersproblemen op de Rijnbrug aan te pakken en zetten  
we ons in voor het in de toekomst verbreden van de A15. 
Voor de spoorverbindingen is onze ambitie om deze in de toe-
komst verder te verbeteren met betrouwbare, directe en duur-
zame verbinding naar de vier omliggende steden voor werk, 
onderwijs en recreëren.  

INVESTEREN IN FIETSVERBINDINGEN
Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken van de corona-
pandemie gestaan. Ondanks alle negatieve berichten is op het 
gebied van mobiliteit een klein voordeel zichtbaar geworden; de 
files zijn verminderd en we fietsen en wandelen veel meer dan 
voorheen. Het massale thuiswerken heeft een enorm effect op 
de mobiliteit en het is daarom nu noodzakelijk om deze gedrags-
verandering te blijven stimuleren. Door nu te investeren in fiets 
wordt direct bijgedragen aan de leefbaarheid van ons landelijk 
gebied en aan het verduurzamen van de mobiliteit.  

Het realiseren van de snelle fietsroute Zaltbommel - ’s-Herto-
genbosch is daar onderdeel van. Ook lokaal zetten we in om 
fietsverbindingen veiliger te maken en te verbeteren. Aan de 
andere kant verkennen we de mogelijkheden om het openbaar 
vervoer te versterken. Met bijvoorbeeld het aanbieden van 
(elektrische) deel- en dorpsauto’s, flexibiliseren we het openbaar 
vervoer - daar waar lijnbussen niet meer tot in de kernen rijden. 
In toenemende mate zal onze mobiliteit beïnvloed worden door 
de energietransitie, technologische ontwikkelingen en de 
opkomst van de platformeconomie, dit biedt kansen om de 
beschikbare infrastructuur slimmer te benutten.

Snelle fietsroute F2 Zaltbommel-’s Hertogenbosch
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https://www.mirta2deilvught.nl/default.aspx
https://www.regiorivierenland.nl/news/552/81/Tussen-Zaltbommel-en-s-Hertogenbosch-komt-de-snelle-fietsroute-F2
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contractgestuurde
dienstverlening

Samen met de O’s werken de acht gemeenten niet alleen aan het economisch beleid (met focus op drie economische 
speerpunten) om duurzame, brede welvaart in Rivierenland te stimuleren. Dit gebeurt ook op andere bovenlokale 
beleidsterreinen, zoals mobiliteit, duurzame energie, wonen en - de afstemming tussen - onderwijs en arbeidsmarkt. 
Ook via contractgestuurde dienstverlening werken de gemeenten samen, onder meer in het sociale domein. 

CONTRACTGESTUURDE DIENSTVERLENING
MEER WAARDE VOOR INWONERS VAN RIVIERENLAND

ORGANISATIEONDERDEEL MET DIENSTVERLENING OP 
MAAT  
Regio Rivierenland ondersteunt de gemeenten in hun samen-
werking. Daarnaast faciliteert de organisatie de gemeenten op 
maat in de uitvoering van gemeentelijke taken. Het organisatie-
onderdeel Contractgestuurde Dienstverlening is speciaal inge-
richt om deze taken - vraaggericht en efficiënt - voor gemeenten 
uit te voeren en bestaat uit zes specialistische teams. Doel is 
gemeenten te ontzorgen en waarde toe te voegen voor de  
inwoners van Rivierenland. Door medewerkers van Contract-
gestuurde Dienstverlening in te schakelen, profiteren gemeen-
ten van schaalvoordelen. Bovendien kunnen medewerkers 
elkaar vervangen waardoor de teams - bij gemeenten - minder 
kwetsbaar zijn.

De teams van Contractgestuurde Dienstverlening voeren taken uit  
op het gebied van: 

Regionaal meld- en coördinatiepunt (RMC Rivierenland) 
voortijdig schoolverlaten
• Uitvoering van de begeleiding, monitoring en terugplaatsing 
 van jongeren zonder startkwalificatie van 18 jaar tot en met 
 22 jaar (RMC);
• Initiëren van projecten gericht op de doelgroep van 
 RMC Rivierenland.

Leerplicht
Uitvoering (van een gedeelte) van de leerplichtfunctie voor de 
gemeenten Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en 
Waal en Zaltbommel. 

Sociale recherche
Preventieve en repressieve werkzaamheden op het gebied  
van de Participatiewet en de Wmo en Jeugdwet voor de 
regiogemeenten. 

Inkoop
• Inkoopondersteuning en advies voor de regiogemeenten en 
 voor gemeenschappelijke regelingen;
• Participeren en waar mogelijk ontwikkelen van acties op het 
 gebied van samenwerking en shared services en initiëren 
 van projecten.

Versis
Coördineren en beheren van de uitvoering van basismobiliteit.

Wmo-Jeugd
Ondersteunen van zes gemeenten op het gebied van inkoop en 
contractmanagement Wmo-Jeugd.

RW-POA Rivierenland
Ambtelijke ondersteuning Regionaal Werkbedrijf en Platform 
Onderwijs en Arbeidsmarkt. Een van deze samenwerkings-
partners van FruitDelta Rivierenland is netwerkorganisatie 
Regionaal Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt, 
ofwel RW-POA Rivierenland. Het programmabureau van RW-POA 
Rivierenland is ondergebracht bij Contractgestuurde Dienst-
verlening van Regio Rivierenland.

wmo-jeugd
ZO VERSTERKEN WIJ DE REGIO



Team Wmo-Jeugd voert, op basis van een dienstverlenings-
overeenkomst (DVO) taken uit voor de gemeenten Culem-
borg, Buren, West Betuwe, Neder-Betuwe, Tiel en West 
Maas en Waal. Dit gebeurt vanuit een compact team met de 
expertises inkoop, contractmanagement, contractbeheer, 
strategisch advies, beschermingstafel (voorzitterschap en 
secretariaat) en data-analyse. Ook de projectleiding in de 
uitvoering van het Transformatiefonds maakt onderdeel  
uit van het team.

DIGITAAL WERKEN
2020 was ook voor team Wmo-Jeugd een jaar van grote verande-
ringen. Vanaf midden maart verschoof de vaste werkplaats van 
het Tielse Regiokantoor naar zolderkamertjes en keukentafels. 
Regionale overleggen werden digitale afspraken in Teams. 
Ondanks alle uitdagingen heeft team Wmo-Jeugd zich snel aan-
gepast en mooie resultaten geleverd.

CORONAPANDEMIE
Een aanzienlijk deel van de werkzaamheden werd gestempeld 
door de coronapandemie. De virusuitbraak heeft voor veel 
cliënten en aanbieders directe gevolgen gehad. In de eerste fase 
is daarom intensief samengewerkt met de gemeenten in de 
veiligheidsregio Gelderland-Zuid om de belangrijkste zaken op 
poten te zetten. Later verschoof het zwaartepunt naar compen-
satiemaatregelen voor aanbieders. 

TARIEVEN 
Het team heeft veel tijd gestoken in het tarief van het product 
jeugdhulpbehandeling groep. Hierover is overeenstemming 
bereikt met de betreffende aanbieders. 

INKOOP 
Een belangrijke pijler van het team is de inkoop voor de regio-
gemeenten. Afgelopen jaar heeft team Wmo-Jeugd de huis-
houdelijke ondersteuning  succesvol aanbesteed. 

Voor ruim 3500 inwoners die gebruik maken van huishoudelijke 
ondersteuning is de kwaliteit en continuïteit voor de komende 
jaren gewaarborgd. De gemeenten hebben onder leiding van 
team Wmo-Jeugd een nieuwe, gezamenlijke werkwijze uitgewerkt 
en  deze vertaald naar scherpe afspraken met aanbieders. 

Huug Derksen, secretaris-directeur van Regio Rivierenland, onder-
tekende op 5 februari 2021 de nieuwe overeenkomsten met de zorg-
aanbieders voor Huishoudelijke Ondersteuning.

TOEKOMSTCOACHES 
De projectleider Transformatiefonds heeft met de gemeenten 
verder gebouwd aan een sluitende aanpak voor kwetsbare 
jongeren. Deze aanpak is gericht op het versterken van de eigen 
kracht van jongeren en hun directe omgeving. In alle gemeenten 
worden nu toekomstcoaches ingezet. Ze leggen laagdrempelig 
contact met jongeren en helpen hen om daadwerkelijk aan de 
slag te gaan met toekomstvragen. Meer weten? Kijk eens op 
https://toekomstcoachesrivierenland.nl/ 
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wmo-jeugdWMO-JEUGD 
STAPPEN GEZET IN REGIONALE SAMENWERKING

https://toekomstcoachesrivierenland.nl/
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BESCHERMINGSTAFEL
De Beschermingstafel is, ondanks de coronaperikelen, met een 
nieuwe voorzitter voortgezet. De inzet van de beschermingstafel 
bij een ondertoezichtstelling die sinds 2020 mogelijk is, heeft als 
voordeel dat snel afspraken gemaakt kunnen worden met 
betrokkenen. Ook is het aanmeldformat geactualiseerd en het 
samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescher-
ming herijkt.

REGIONALE SAMENWERKING 
In het afgelopen jaar zijn grote stappen gezet op het gebied van 
de regionale samenwerking. Na de verlenging van de DVO met 
één jaar heeft het team een belangrijke bijdrage geleverd aan 
een aantal werkconferenties. Het doel hiervan was om een 
nieuwe samenwerkingsstructuur te ontwikkelen die goed past bij 
de ambities en de basis vormt voor de toekomstige samen-
werking. Tegelijkertijd is het inkoopproces voor Wmo- en Jeugd-

hulp in de zomer van start gegaan. Eind 2020 was de inkoop-
strategie in concept klaar.

WERK AAN DE WINKEL IN 2021
Om het zorggebruik beter te monitoren, is team Wmo-Jeugd, in 
afstemming met de gemeenten, in 2020 begonnen met het 
ontwikkelen van een dashboard. Zo wordt informatie over 
zorggebruik op zowel lokaal als regionaal niveau steeds inzichte-
lijker. Hiermee krijgen de gemeenten meer handvatten voor grip 
op het zorggebruik.

In het komende jaar gaan de voorbereidingen voor de nieuwe 
inkoop Wmo en Jeugdhulp onverminderd door. Na het 
vaststellen van de inkoopstrategie wordt begonnen met de 
voorbereidingen van de daadwerkelijke inkoopronde. 2021 
wordt dus een belangrijk jaar voor de regionale samenwerking 
op het gebied van Wmo en Jeugdhulp na 2022.

REGIONAAL MELD- EN COÖRDINATIEPUNT (RMC) 
VERBINDING MET EN BEGELEIDING VAN KWETSBARE JONGEREN

RMC Rivierenland is een van de 39 landelijke regionaal 
meld- en coördinatiepunten. Hierin werken gemeenten en 
scholen in de regio samen om te voorkomen dat leerlingen 
zonder startkwalificatie van school gaan en jongeren de 
juiste zorg en ondersteuning te bieden. Het belangrijkste is 
dat jongeren een opleiding blijven volgen of een combinatie 
van leren en werken. Dat kan ook een passende plek op de 
arbeidsmarkt zijn. 

Binnen de regio maken scholen en gemeenten samen afspraken 
over maatregelen om schooluitval te voorkomen en jongeren in 
een kwetsbare positie te begeleiden. Team RMC begeleidt en 
helpt jongeren tussen de 18 en 23 jaar die dreigen van school te 
raken of al van school geraakt zijn en nog geen startkwalificatie 

hebben. Zij signaleert, werkt preventief en proactief en kijkt sa-
men naar de meest passende oplossing voor de jongeren. Per-
soonlijk en samen in de keten met partners uit het onderwijs, de 
zorg en de arbeidsmarkt en is hierbinnen de verbindende factor.

PROJECT ACTIETAFEL KWETSBARE JONGEREN
Samen met onderwijs, zorg, leerplicht en RMC worden casussen 
besproken. Hoe kunnen we kwetsbare jongeren verder helpen? 
Door ‘out of the box’ te denken en gezamenlijk te kijken naar een 
oplossing. Door middel van een andersoortig overleg, op een 
andere manier en vanuit andere principes naar een casus te 
kijken samen. Met als doel jongeren perspectief te bieden en te 
zorgen dat ze in beweging komen. De Actietafel is één van de 
projecten in het Transformatiefonds.

https://www.rivierenlandkanmeer.nl/nl-NL/transformatiefonds
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Nog meer aandacht en inzet op maatwerk-
trajecten en begeleiding van de kwetsbare 
jongeren.

Nog meer aandacht voor persoonlijk contact 
en warme overdracht. Continu afstemmen, 
korte communicatielijnen met onze 
ketenpartners.

Complexe problematiek neemt toe

Meer aandacht voor mentale gezondheid en 
sociaal– emotionele ontwikkeling bij 
jongeren.

PROJECT PERSPECTIEF OP WERK
Dit project is in 2020 gestart om jonge-
ren die willen en kunnen werken, te 
begeleiden naar werk. Zij hebben hier- 
in extra ondersteuning en begeleiding 
nodig om de stap naar werk te zetten. Jongeren worden 
‘werkfit’ gemaakt voor openstaande vacatures binnen de 
regio. 36 jongeren zijn actief begeleid in 2020 in het vinden 
van een passende baan. 8 jongeren hebben een training 
gevolgd; een mix van theorie en praktijk waarin ze zichzelf 
leren en hun wensen en mogelijkheden ontdekken. Daarna 
zijn zij individueel begeleid in hun zoektocht naar een 
passende baan. 

1275 jongeren hebben we in beeld gehad. 
Waarvan we 435 preventief begeleid 
hebben en hierdoor op school hebben 
kunnen houden. 643 kwetsbare jongeren 
hebben we actief gemonitord, omdat ze 
een kwetsbare overstap gemaakt hebben.

In 2020 zijn 325 jongeren  (29 op VO-scholen en 296 op MBO-
scholen) uitgevallen van school, zonder startkwalificatie. In de 
meeste gevallen door verkeerde schoolkeuze, weinig motivatie  
of complexe problematiek. Wij hebben ze geholpen en 113 
jongeren zijn hierdoor weer terug naar school gegaan.

MBO 4 33%

MBO 2/3 51%

ENTREE 7%

VO 9%

2020: BIJ RUIM 
20 CASUSSEN 
POSITIEVE 
STAPPEN GEZET!

RMC VOORTIJDIG SCHOOLVERLATEN: TERUGBLIK 2020
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In 2021 wordt er fors ingezet op het thema Ouderbetrokkenheid. 
Vanuit het VSV programma, Transformatiefonds en de Regio Deal  
zijn hiervoor gelden beschikbaar gesteld. 
Ouderbetrokkenheid wordt vergroot door:
-  medewerkers van scholen te trainen om op een andere manier met 
 ouders in gesprek te gaan om samen naar een passende oplossing 
 voor het kind te kijken;
- ouders te bereiken en bewustwording te creëren van het belang van 
 gezamenlijk optrekken in de aanpak. De mening en kennis van ouders 
 is heel waardevol en dat moeten zij weten.

Nieuw Regionaal Programma Voortijdig Schoolverlaten 2021-2024.
Team RMC is programmacoördinator en samen zetten we ons in om 
voortijdig schooluitval verder terug te dringen. We werken hierin ook 
samen met ketenpartners op het gebied van arbeidsmarkt en zorg.

 DIT DOEN WE IN 2021 

Zichtbaarheid jongeren; De uitdaging om 
jongeren goed in beeld te krijgen en houden is 
groter in coronatijd. Meer arbeidsintensieve 
begeleiding is hiervoor nodig.

Ook op het stimuleren van jeugdwerkge- 
legenheid wordt extra ingezet in 2021; 
regionale aanpak jeugdwerkloosheid, stage-
plaatsen en Perspectief op Werk. ONZE ZORG...

...EN AANPAK

VERDELING VAN DE UITGEVALLEN JONGEREN ZONDER 
STARTKWALIFICATIE IN 2020
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Leerplicht en leerrecht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
Team Leerplicht ziet het niet alleen als haar taak om toezicht te 
houden op de naleving van de Leerplichtwet. Zij ziet zichzelf 
nadrukkelijk ook als beschermers van het recht op onderwijs.

FOCUS OP KWETSBARE LEERLINGEN 
In het schooljaar 2019-2020 heeft het team, toen de corona-
pandemie zich aandiende, zich naast de toezichthoudende taak 
vooral gericht op het recht op onderwijs. Toen in maart 2020 de 
scholen tijdelijk dicht gingen, verviel de schoolplicht van jongeren 
onder de 18 jaar. Team Leerplicht heeft toen zijn menskracht 
met een andere focus ingezet: signaleren en in beeld brengen 
van - kwetsbare - jongeren in moeilijke situaties, doordat zij bij-
voorbeeld niet deelnemen aan de online lessen. Samen met 
school (en/of met gemeentelijke wijkteams) is, via telefonisch 
contact, e-mail of huisbezoek contact gezocht met deze kwets-
bare leerlingen. In gevallen waar de leerplichtambtenaar op de 
hoogte was van een zorgelijke thuissituatie, heeft afstemming 
vaak geleid tot een noodopvang voor de leerlingen en daarmee 
tot een veilige leeromgeving. 

SAMENWERKING MET PARTNERS 
Toen na de meivakantie de scholen weer gedeeltelijk open-
gingen, werden leerlingen die niet tot een risicogroep behoren, 
weer op school verwacht. Uit angst voor een coronabesmetting 
sommige ouders hun kinderen echter thuis. Door met deze 
ouders en leerlingen in gesprek te gaan, heeft Team Leerplicht 
gekeken naar wat wél mogelijk is. Met school, GGD-jeugdartsen, 
wijkteams en andere hulpverlening is het gelukt een groot deel 
van deze leerlingen weer op school te krijgen. In de laatste 
maanden van 2020 gingen de scholen opnieuw dicht, maar nu 
met de verplichting tot het volgen van de online lessen. Hiermee 

kreeg de leerplichtambtenaar meer mogelijkheden tot hand-
haven en gesprekken aangaan. 

PREVENTIE STAAT CENTRAAL 
Team Leerplicht is - en blijft - actief betrokken bij jeugdigen waar-
bij de schoolgang, om welke redenen dan ook, stagneert. De 
preventieve, moderne wijze van het uitvoeren van de leerplicht-
taken staat zeker in deze tijd nog meer centraal. Het team pakt 
voortijdig schoolverlaten grondig aan: door een brede samen-
werking, een goed gesprek of een noodzakelijk duwtje in de rug 
borgt het team te allen tijde het recht op onderwijs.

leerplichtLEERPLICHT
FOCUS OP HET RECHT OP ONDERWIJS

Team Leerplicht voert de leerplichttaken uit voor de gemeenten Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, West Maas en Waal 
en Zaltbommel. Het team bedient in totaal 23.951 leerlingen in de vijf gemeenten. Het team behandelde 1848 cases in het 
schooljaar 2019-2020.



GEREALISEERD IN SCHOOLJAAR 2019-2020
• De visie van Team Leerplicht is geïmplementeerd: leerplicht-
 ambtenaren hebben diverse trainingen en bijeenkomsten 
 gevolgd om een duidelijke aanpak te formuleren voor het 
 uitvoeren van de leerplichttaken;
• Er is voorlichting gegeven op scholen, samenwerkings-
 verbanden en bij wijkteams over de Methodische Aanpak 
 Schoolverzuim (MAS);
• Een groot deel van de scholen in de regio heeft bezoek 
 ontvangen van de leerplichtambtenaren, o.a. over het melden 
 van schoolverzuim;
• De opsporingsbevoegde leerplichtambtenaren hebben hun 
 jaarlijks terugkerende examens voor permanente her- en 
 bijscholing ‘buitengewoon opsporingsambtenaar’ (PHB-BOA) 
 afgerond, zodat zij hun bevoegdheid behouden;
• Diverse leerplichtambtenaren hebben cursussen gevolgd om 
 beter om te kunnen gaan met de huidige coronapandemie, 
 bijvoorbeeld over het omgaan met angstige ouders;
• Team Leerplicht heeft een handelswijze geformuleerd en 
 uitgevoerd die aansluiting vond met de coronapandemie en 
 de maatregelen van de overheid. 

 DIT DOEN WE IN SCHOOLJAAR 2020-2021

• Presenteren van de visie van team Leerplicht aan de 
 gemeenten, de ketenpartners en samenwerkingspartners uit 
 de regio; 
• Opleiden van alle leerplichtambtenaren van Regio Rivieren-
 land in het kader van de benodigde opsporingsbevoegdheid 
 (BOA);
• Vormgeven van een nieuwe versie van het Jeugd Volgsysteem 
 aan de hand van de MAS (in afwachting van realisatie van ICT-
 koppelingen - zogeheten stufkoppelingen - bij alle gemeen-
 ten);
• Benaderen van samenwerkingsverbanden uit de regio om 
 samenwerking te bevorderen;
• Aanhalen van contacten met Jeugdbescherming Gelderland 
 om casuïstiek kritisch (vóór) te bespreken en evalueren, met 
 het oog op gewenste korte en efficiënte communicatielijnen;
• Onderzoek naar mogelijkheid tot het sluiten van overeen-
 komsten met ketenpartners in het kader van AVG-gevoelige 
 informatie (zogeheten gerechtvaardigd belang).

Meer resultaten zijn te vinden in het jaarverslag Team 
Leerplicht 2019-2020.
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Het beheerbureau van Versis is ondergebracht bij Regio Rivie-
renland en verzorgt het contractmanagement en contract-
beheer met de uitvoerende partijen. Reizigers hebben voor 
informatie en ritboekingen contact met de regiecentrale, die 
wordt uitgevoerd door een marktpartij. Vier taxibedrijven ver-
zorgen - momenteel - de ritten.

IMPACT VAN CORONA
Sinds maart 2020 heeft corona een forse impact op de uitvoe-
ring en de financiën van Versis. De omstandigheden hebben 
geleid tot andere reispatronen en ook in een forse afname in het 
gebruik, omdat de reizigers minder activiteiten hebben onder-
nomen of omdat scholen gedeeltelijk gesloten waren. In het 
vervoer zelf zijn ook diverse maatregelen genomen. Er is onder 
meer sprake van triage bij de ritboeking, een beperking op het 
aantal reizigers dat gelijktijdig in een voertuig mag zitten en het 
verplichte gebruik van mondmaskers voor de chauffeurs en 
reizigers tijdens de rit. Reizigers en ouders/verzorgers werden 
via gerichte communicatie via het callcenter, e-mail, brieven en 
de website op de hoogte gehouden.

Versis houdt op verschillende manieren contact met haar 
reizigers. Zo is er het reizigerspanel voor het regiotaxivervoer en 
zijn er klankbordgroepen voor het leerlingenvervoer waarmee 
regelmatig overleg plaatsvindt.

versisVERSIS
AANVULLEND VERVOER IN DE REGIO

Versis is sinds 1 januari 2017 het aanvullende vervoerssysteem in de regio Rivierenland. Gemeenten regelen via Versis het 
sociaal recreatieve Wmo-vervoer (ook wel regiotaxi genoemd) waarvoor de reiziger een indicatie heeft. Het gaat om ruim 
5.000 klanten verdeeld over acht gemeenten. In 2020 maakten ruim 4.000 mensen gebruik van het regiotaxi-vervoer. Zij 
reisden met bijna 110.000 ritten ruim 1 miljoen kilometers. In 97 procent van de gevallen vertrok de taxi tussen 15 minuten 
vóór en 15 minuten ná het geboekte tijdstip. Daarnaast vervoert Versis - iedere schooldag - ruim 700 leerlingen uit vijf 
gemeenten van en naar hun school via het leerlingenvervoer 

Aanvullend regiovervoer
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sociale rechercheSOCIALE RECHERCHE 
OÓK SCHERP OP VERBINDING EN VERNIEUWING

Verder zijn bij de Sociale Recherche in 2020 81 meldingen bin-
nengekomen, waarvan onder andere meldingen van de politie, 
buurtpreventen, UWV, IGP’s (Intergemeentelijke Projecten) etc. 
Hier zijn 27 onderzoeken uit voortgekomen. 
 
VERBINDING
Team Sociale Recherche is in de uitvoering van haar gestelde 
taak altijd op zoek naar verbinding met haar partners. In 2020 
heeft het team gewerkt aan de verbinding met contractmanage-
ment, in verband met haar toezichthoudende functie binnen de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. 

Samen met contractmanagement, gemeente West Betuwe en 
een juridisch adviseur ondermijning zijn een aantal zorgaanbie-
ders vanuit verschillende invalshoeken onderzocht. Hierbij zijn 
signalen van fraude/ondermijning geconstateerd en gerappor-
teerd aan de betreffende gemeenten. Daarnaast is een plan 
opgesteld om fraude aan te pakken voordat een zorgverlener 
actief is binnen regio Rivierenland. 

VERNIEUWING
Team Sociale Recherche heeft in 2020 ingezet op digitale ver-
nieuwing. Zo is onder andere een systeem ontwikkeld dat het 
inlezen en analyseren van gevorderde bankgegevens in een 
fraudeonderzoek vereenvoudigt. Ook zorgt dit systeem voor een 
hogere accuratesse. Het systeem is getest op al afgeronde on-
derzoeken. Het gebruik levert een significante tijdswinst op bij 
het beoordelen van bankgegevens; het is eenvoudig in gebruik 
en de opgedane kennis is (grafisch) weer te geven in de door het 
team opgestelde rapporten. Zo kunnen bankgegevens in tabel-
len en grafieken inzichtelijk worden gemaakt en kunnen trans-
acties geografisch weergegeven worden. 

Team Sociale Recherche heeft ondanks de coronamaatregelen, die de werkzaamheden zeker ook beperkten, het afgelopen 
jaar 2020 toch 41 zaken afgerond. Van 35 zaken werd een schadeberekening ontvangen met een totaalbedrag van 329.507 
euro. Er werden 10 uitkeringen beëindigd, dan wel op basis van het onderzoek niet toegekend. Van de overige 6 onder-
zoeken voor de diverse gemeenten waren op 1 januari 2021 de resultaten nog niet binnengekomen.
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COMPLEXE AANBESTEDINGEN
Het team voert veelal complexe Europese aanbestedingen uit. 
De aanbestedingen die het team het afgelopen jaar heeft 
gedaan, zijn terug te vinden in alle werkvelden: de verbouwing 
van scholen en een gemeentehuis, de bouw van een sporthal, 
het regiovervoer, facilitaire diensten, leaseauto’s, accountants-
diensten en software. Op zowel organisatie-, regionaal als 
landelijk niveau, zoals voor de luchtfotografie, voert het team 
aanbestedingen uit. 

DOORONTWIKKELING INKOOP
Team Inkoop van Regio Rivierenland heeft haar doorontwikkeling 
in 2020 verder vormgegeven. Al in 2019 is de blauwdruk gemaakt 
voor het professionaliseren van het team. Algemene speerpun-
ten zijn het verbeteren van communicatie en optimaal aansluiten 
van de dienstverlening op de wens van opdrachtgevers. Onder 
andere de volgende onderwerpen worden nader bekeken en 
verbeterd: 
• informatiestromen verbeteren;
• vernieuwing van de website;
• verbetering van de bereikbaarheid team Inkoop;
• formats beschikbaar stellen aan opdrachtgevers;
• verbeteren van de kwartaalrapportages.

KENNISSESSIES
Als vernieuwde dienstverlening worden er kennissessies aange-
boden aan alle deelnemende gemeenten en gemeenschappe-
lijke regelingen. De eerste twee kennissessies over aanbeste-
dingsrecht, met alle gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen binnen Rivierenland, vonden in januari 2021 plaats. 

Maar liefst 90 personen hebben deelgenomen aan de twee 
sessies. Na afloop hebben de deelnemers een certificaat van 
deelname ontvangen. Voor de in 2021 geplande kennissessies 
wordt onder meer gedacht aan een training in de basisbegin-
selen van inkoop en aanbesteden. 

PROFESSIONALISEREN
Het professionaliseren van de inkoop bij gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen is een dienst die team Inkoop 
aanbiedt en die ook steeds vaker wordt gevraagd. Schrijven van 
nieuw inkoopbeleid, optimaliseren van inkoopprocessen, inrich-
ten van contractbeheer, opzetten van een groslijst systematiek 
zijn daarnaast voorbeelden van diensten die het team levert. 
Ook het bieden van aanbesteding technisch juridisch advies en 
natuurlijk de aanbestedingsjurist valt onder de dienstverlening 
van team Inkoop. 

PERSONEEL
In het jaar 2020 is de vaste inkoopcöordinator met pensioen 
gegaan en is zijn functie tijdelijk waargenomen door een externe 
inkoopdeskundige. Regio Rivierenland heeft hiervoor een nieuwe 
inkoopregisseur/coördinator geworven. Daarnaast is de vacature 
binnen het vaste team ingevuld met een nieuwe medewerker.

team inkoopTEAM INKOOP
PROFESSIONEEL OPDRACHTNEMERSCHAP: TEAM INKOOP ONTWIKKELT ZICH DOOR

Team Inkoop adviseert en begeleidt opdrachtgevers bij de organisatie van inkoop en vraagstukken over de samenwerking 
met private ondernemingen en publieke organisaties. Dit doet team Inkoop uiteraard niet alleen, maar samen met 
opdrachtgevers, partners en materiedeskundigen. Het streven van het team is om in gezamenlijkheid overheidsgeld 
transparant en doeltreffend te besteden of te investeren dat bijdraagt aan realisatie van de (maatschappelijke) 
doelstellingen van de opdrachtgevers.
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REGIONAAL WERKBEDRIJF-PLATFORM ONDERWIJS 
EN ARBEIDSMARKT (RW-POA) RIVIERENLAND 

SAMEN WERKEN AAN DE MATCH TUSSEN ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT

uitgelicht

RW-POA Rivierenland is een bestuurlijke, deels wettelijk verplich-
te netwerkorganisatie. Het biedt een platform voor partijen die 
betrokken zijn bij de regionale arbeidsmarkt: de acht gemeenten 
van regio Rivierenland, CNV, FNV, Greenport Gelderland, Helicon 
Opleidingen, Praktijkonderwijs, RMC, ROC Rivor, SBB, UWV,  
VNO-NCW, Voortgezet Speciaal Onderwijs en Werkzaak Rivieren-
land. Samen geven deze organisaties regionale sturing aan het 
verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 
en streven zij naar een inclusieve arbeidsmarkt. Met het uitbre-
ken van de coronapandemie is het samenwerkingsverband van 
grote waarde gebleken. Het programmabureau van RW-POA 
Rivierenland verzorgt de programmacoördinatie en faciliteert dit 
jaar de uitrol en implementatie van zowel landelijke als provincia-
le steun- en herstelmaatregelen. Daarnaast organiseert het 
programmabureau periodiek overleg voor wethouders en 
partners op bestuurlijk en beleidsmatig niveau, zoekt beleids-
matig afstemming met de regionale speerpunten en opgaven, 
organiseert werkconferenties en themabijeenkomsten en vraagt 
met en voor partners Europese, landelijke en provinciale 
bijdragen aan. 

WETTELIJKE OPDRACHT: INCLUSIEVE ARBEIDSMARKT 
De partners van RW-POA Rivierenland geven ook sturing aan de 
uitvoering van een wettelijk verplichte regionale taak: het reali-
seren van de banen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Arbeidsmarktregio Rivierenland doet het goed: 
ondanks corona zijn in 2020 en de voorgaande jaren meer 
banen gerealiseerd dan de taakstelling vereiste.  

STEUN- EN HERSTELMAATREGELEN
De impact van de coronapandemie op de regionale arbeids-
markt bepaalde voor een belangrijk deel de agenda in 2020 en 
heeft ook grote invloed op de agenda van 2021. De netwerkpart-
ners van RW-POA spelen een belangrijke rol in het organiseren 
en implementeren van landelijke en provinciale de steun- en 
herstelmaatregelen voor werkenden, werkzoekenden en zelf-
standig ondernemers. Samenwerking is daarbij essentieel. Daar-
naast wordt er in 2021 samen met partners gewerkt aan onder 
andere beleids- en programma-ontwikkeling en uitvoering van 
onder andere:  

 DIT DOEN WE IN 2021

• Programma ESF+ / ESF REACT-EU;
• Regio Deal: ontwikkeling regionale agenda onderwijs en 
 arbeidsmarkt;
• Landelijke steun- en herstelmaatregelen met daarin aandacht 
 voor: 
 - Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk ;
 - Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk; 
 - Aanpak jeugdwerkloosheid; 
 - Aanpak van armoede en schulden;
• Provinciale projecten ‘overbruggingsfase’ en ‘herstelfase’ en 
 Techniekpact 2021; 
• Implementatie Wijzigingen besluit SUWI;
• Marktbewerkingsplan 2021-2022;
• Perspectief op Werk jaar 2.

Voor meer informatie over RW-POA Rivierenland en de verschil-
lende projecten kunt u contact opnemen met Natalie Bremmer-
Ursinus (programmamanager) via bremmer@rwpoa.nl. 
Of kijk op de website van RW-POA Rivierenland.

De effecten van corona op de arbeidsmarkt, de banenafspraak, robotisering, hybride 
onderwijs, vergrijzing, een leven lang ontwikkelen en sociaal ondernemen vragen steeds 
meer om een regionale aanpak. Deze regionale samenwerking geven we vorm met een 
sterk platform: het Regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA) 
Rivierenland.  

mailto:bremmer%40rwpoa.nl?subject=
https://rw-poarivierenland.nl/
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JANUARI
Project glasvezelnetwerk Rivierenland van start (oprichting 
UBRivierenland)
In januari 2020 is de aanleg van het glasvezelnetwerk in het 
buitengebied van Rivierenland van start gegaan. De zeven 
betrokken gemeenten zijn Culemborg, Maasdriel, Neder-
Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbom-
mel. Daartoe is op 6 januari de Uitvoeringsorganisatie Breed-
bandnetwerk Rivierenland (UBRivierenland) opgericht. Regio 
Rivierenland is de eerste regio die als overheidsorganisatie 
een glasvezelnetwerk realiseert. In totaal kunnen 8.880 
adressen aangesloten worden op het netwerk. De eerste 
woningen kunnen sinds oktober 2020 gebruik maken van 
supersnel internet. Het gehele project neemt ruim twee jaar 
in beslag. In 2020 is in vijf van de zeven gemeenten de aanleg 
van het glasvezelnetwerk aangelegd.  
In december 2020 zijn in de gemeente West Maas en Waal de 
eerste inwoners aangesloten op het glasvezelnetwerk.  

JANUARI
■ Gedeputeerden Van der Wal en Van ’t Hoog op werkbezoek 
  in FruitDelta Rivierenland
■ Gedeputeerde Peter Kerris in gesprek met wethouders  
 over wonen en arbeidsmigranten
■ Regionaal Investeringsfonds: steun voor 14 vernieuwende  
 initiatieven

FEBRUARI
■ Toekenning RegioDeal aan FruitDelta Rivierenland

■ FruitDelta Rivierenland bezoekt Tweede Kamer
■ Startsein snelle fietsroute F2 Zaltbommel-Den Bosch
■ Ambassadeurs van FruitDelta Rivierenland bezoeken  
 internationale fruitbeurs in Berlijn

MAART
■ Lock down corona; brief Hans Beenakker 
■ Digitale informatiesessies over aanpak verkeersproblemen  
 A2 Waardenburg
■ Aantal voortijdig schoolverlaters Rivierenland stijgt
■ Campagne ‘Nederland Slim Benutten’ van start

APRIL
■ Nationale Kersenparty 2020 geannuleerd
■ Fietsplan als basis voor toekomstbestendig en veilig  
 fietsnetwerk
■ Concept RES voorgelegd aan 8 regiogemeenten
■ Team Wmo Jeugd handen vol aan coronacrisis

MEI
■ Start digitaal platform FruitDelta en corona: initiatieven  
 voor en door ondernemers
■ Online workshops over A2 Deil-Vught
■ Digitale bijeenkomsten over Regio Deal voor college-  
 en raadsleden
■ Leerplichtambtenaren in coronatijd (column)

jaaroverzichtJAAROVERZICHT 2020

https://ubrivierenland.nl/
https://ubrivierenland.nl/
https://www.fruitdelta.nl/gedeputeerden-vanderwal-vanthoog-op-werkbezoek-fruitdelta/
https://www.fruitdelta.nl/gedeputeerden-vanderwal-vanthoog-op-werkbezoek-fruitdelta/
https://www.regiorivierenland.nl/news/548/92/Gedeputeerde-Peter-Kerris-in-gesprek-met-wethouders-over-wonen-en-arbeidsmigranten
https://www.regiorivierenland.nl/news/548/92/Gedeputeerde-Peter-Kerris-in-gesprek-met-wethouders-over-wonen-en-arbeidsmigranten
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-rivierenland-steunt-vernieuwende-initiatieven/
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-rivierenland-steunt-vernieuwende-initiatieven/
https://www.fruitdelta.nl/regio-deal-fruitdelta-rivierenland-toegekend/
https://www.fruitdelta.nl/fruitdelta-rivierenland-bedankt-parlementariers-tweede-kamer-bezoek/
https://www.regiorivierenland.nl/news/552/139/Tussen-Zaltbommel-en-s-Hertogenbosch-komt-de-snelle-fietsroute-F2
https://www.fruitdelta.nl/bezoek-fruitdelta-rivierenland-internationale-fruitbeurs-berlijn/
https://www.fruitdelta.nl/bezoek-fruitdelta-rivierenland-internationale-fruitbeurs-berlijn/
https://www.fruitdelta.nl/bericht-hans-beenakker-corona/
https://www.regiorivierenland.nl/news/571/139/Digitale-informatiesessies-30-maart-over-aanpak-verkeersproblemen-langs-A2-bij-Waardenburg
https://www.regiorivierenland.nl/news/571/139/Digitale-informatiesessies-30-maart-over-aanpak-verkeersproblemen-langs-A2-bij-Waardenburg
https://www.regiorivierenland.nl/news/569/139/Aantal-voortijdig-schoolverlaters-Rivierenland-stijgt
https://www.fruitdelta.nl/nederlandslimbenutten/
https://www.fruitdelta.nl/nationale-kersenparty-fruitdelta-rivierenland-2020-geannuleerd/
https://www.regiorivierenland.nl/news/581/143/Fietsplan-als-basis-voor-toekomstbestendig-en-veilig-fietsnetwerk
https://www.regiorivierenland.nl/news/581/143/Fietsplan-als-basis-voor-toekomstbestendig-en-veilig-fietsnetwerk
https://www.regiorivierenland.nl/news/575/139/Rivierenland-maakt-werk-van-duurzame-energie-concept-RES-voorgelegd-aan-8-regiogemeenten
https://www.regiorivierenland.nl/news/585/139/Team-Wmo-Jeugd-handen-vol-aan-coronacrisis
https://www.fruitdelta.nl/digitaalplatform-fruitdelta-en-corona/
https://www.fruitdelta.nl/digitaalplatform-fruitdelta-en-corona/
https://www.regiorivierenland.nl/news/587/143/Vervolg-digitale-workshops-A2-Deil-Vught-op-18-19-en-20-mei
https://www.fruitdelta.nl/digitale-bijeenkomsten-regiodeal/
https://www.fruitdelta.nl/digitale-bijeenkomsten-regiodeal/
https://www.regiorivierenland.nl/news/598/139/COLUMN-Leerplichtambtenaren-in-coronatijd
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JUNI
■ Landelijk aanjaagteam van Emile Roemer bezoekt  
 Rivierenland

■ Groen licht voor regionaal programma voortijdig  
 schoolverlaten
■ Pluk ‘m zelf seizoen van start
■ Regionaal economisch ambitiedocument: waar staan  
 we nu?

JULI
■ Regio Deal: Rijk en regio investeren 15 milj euro voor  
 stimuleren brede welvaart regio 
■ Update realisatie Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022
■ Oprichting Stichting Fruit Tech Campus: ontwikkeling  
 innocation hub

AUGUSTUS
Bedrijvigheid - van RIF-projecten - in coronatijd: 
- ■   Extra vraag naar fruit van Fruitmasters
- ■   Abonnementen helpen Coöperatieauto 

■ Investeren tijdens corona: maak gebruik van het  
 Regionaal Investeringsfonds

SEPTEMBER
■ Update Regionaal Economisch Ambitiedocument  
 2020-2024
■ Oost-Nederland aan de slag met tech en Nationaal  
 Groeifonds
■ Gemeenten en scholen in Rivierenland zetten aanpak  
 voortijdig schoolverlaten voort 
■ 3 Op Reis op roadtrip door Rivierenland
■ Streken zetten Rivierenland goed op de kaart 

OKTOBER
■ Kans samenwerking met provincie voor FruitDelta  
 Rivierenland
■ Versnellingopgaven speerpunt Recreatie & Toerisme
■ FruitDelta bekender maken 
■ Visie Economic Board op FruitDelta Rivierenland in  
 coronatijd 

NOVEMBER
■ Rijk en regio investeren fors in verbreding A2 tussen  
 Deil en Vught
■ Colleges stemmen in met Regionale Woonagenda  
 Rivierenland 2020-2030 
■ Digitaal werkbezoek Europarlementariër Bert Jan Ruissen
■ Verrassend Rivierenland,  
 de verborgen parels in de  
 regionale economie

■ Website Toekomstgericht werken met toekomstcoaches  
 in Rivierenland in de lucht
■ Dag van de ondernemer: MKB banenmotor van FruitDelta  
 Rivierenland
■ Actietafel Kwetsbare jongeren

DECEMBER
■ Regio Deal: start 27 projecten ter stimulering brede  
 welvaart in de regio
■ Bijdrage uit RIF FruitDelta Rivierenland voor 18  
 vernieuwende initiatieven
■ RES FruitDelta Rivierenland: pilot milieueffectrapportage  
 en oproep aan inwoners
■ Nieuwe regionale afspraken over groei bedrijventerreinen  
 Rivierenland 
■ RMC organiseert oriëntatiecafé voor jongeren

3 Op Reis op roadtrip door Rivierenland

https://www.regiorivierenland.nl/news/601/139/Landelijk-aanjaagteam-van-Emile-Roemer-bezoekt-Rivierenland
https://www.regiorivierenland.nl/news/601/139/Landelijk-aanjaagteam-van-Emile-Roemer-bezoekt-Rivierenland
https://www.regiorivierenland.nl/news/607/15/Groen-licht-voor-regionaal-programma-voortijdig-schoolverlaten
https://www.regiorivierenland.nl/news/607/15/Groen-licht-voor-regionaal-programma-voortijdig-schoolverlaten
https://www.fruitdelta.nl/plukmzelfbetuwsappelseizoenvanstart
https://www.regiorivierenland.nl/news/602/139/Proces-Regionaal-Economisch-Ambitiedocument-2020-2024-waar-staan-we-nu
https://www.regiorivierenland.nl/news/602/139/Proces-Regionaal-Economisch-Ambitiedocument-2020-2024-waar-staan-we-nu
https://www.fruitdelta.nl/regio-deal-15-miljoen-voor-stimuleren-brede-welvaart/
https://www.fruitdelta.nl/regio-deal-15-miljoen-voor-stimuleren-brede-welvaart/
https://www.regiorivierenland.nl/news/616/139/Update-realisatie-Uitvoeringsplan-Mobiliteit-2019-2022
https://www.fruitdelta.nl/ontwikkelinginnocationhub/
https://www.fruitdelta.nl/ontwikkelinginnocationhub/
https://www.fruitdelta.nl/coronacrisis-extra-vraag-naar-fruit-fruitmasters/
https://www.fruitdelta.nl/cooperatieauto-schadevrij-door-coronacrisis/
https://www.fruitdelta.nl/kansen-voor-ondernemend-rivierenland-in-coronatijd-met-rif/
https://www.fruitdelta.nl/kansen-voor-ondernemend-rivierenland-in-coronatijd-met-rif/
https://www.regiorivierenland.nl/news/629/139/Update-Regionaal-Economisch-Ambitiedocument-2020-2024
https://www.regiorivierenland.nl/news/629/139/Update-Regionaal-Economisch-Ambitiedocument-2020-2024
https://www.fruitdelta.nl/oost-nederland-aan-de-slag-met-tech-en-nationaal-groeifonds/
https://www.fruitdelta.nl/oost-nederland-aan-de-slag-met-tech-en-nationaal-groeifonds/
https://www.regiorivierenland.nl/news/623/139/Gemeenten-en-scholen-in-Rivierenland-zetten-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-voort
https://www.regiorivierenland.nl/news/623/139/Gemeenten-en-scholen-in-Rivierenland-zetten-aanpak-voortijdig-schoolverlaten-voort
https://www.fruitdelta.nl/roaddtrip-door-rivierenland/
https://www.fruitdelta.nl/streken-zetten-rivierenland-goed-op-de-kaart/
https://www.fruitdelta.nl/kans-samenwerking-provincie-voor-fruitdelta/
https://www.fruitdelta.nl/kans-samenwerking-provincie-voor-fruitdelta/
https://www.fruitdelta.nl/5versnellingsopgavenrecreatietoerismerivierenland/
https://www.fruitdelta.nl/fruitdeltarivierenlandbekendermaken/
https://www.fruitdelta.nl/visie-economic-board-op-fruitdelta-rivierenland-economie-in-coronatijd/
https://www.fruitdelta.nl/visie-economic-board-op-fruitdelta-rivierenland-economie-in-coronatijd/
https://www.regiorivierenland.nl/news/651/139/Rijk-en-regio-investeren-fors-in-verbreding-A2-tussen-Deil-en-Vught
https://www.regiorivierenland.nl/news/651/139/Rijk-en-regio-investeren-fors-in-verbreding-A2-tussen-Deil-en-Vught
https://www.regiorivierenland.nl/news/645/139/Colleges-stemmen-in-met-Regionale-Woonagenda-Rivierenland-2020-2030
https://www.regiorivierenland.nl/news/645/139/Colleges-stemmen-in-met-Regionale-Woonagenda-Rivierenland-2020-2030
https://www.fruitdelta.nl/oproepeuroparlementariertoepassingerichteinnovatielandbouw/
https://www.fruitdelta.nl/100verborgenparelsrivierenlandinbeeldgebracht/
https://www.fruitdelta.nl/100verborgenparelsrivierenlandinbeeldgebracht/
https://www.fruitdelta.nl/100verborgenparelsrivierenlandinbeeldgebracht/
https://www.regiorivierenland.nl/news/653/139/Nieuw-Toekomstcoaches-in-Rivierenland
https://www.regiorivierenland.nl/news/653/139/Nieuw-Toekomstcoaches-in-Rivierenland
https://www.fruitdelta.nl/mkbbanenmotorfruitdeltarivierenland/
https://www.fruitdelta.nl/mkbbanenmotorfruitdeltarivierenland/
https://www.regiorivierenland.nl/news/650/139/Gezamenlijke-inspanning-voor-kwetsbare-jongeren
https://www.fruitdelta.nl/start-27-regio-deal-projecten/
https://www.fruitdelta.nl/start-27-regio-deal-projecten/
https://www.fruitdelta.nl/rifbijdragevoor18vernieuwendeinitatieven/
https://www.fruitdelta.nl/rifbijdragevoor18vernieuwendeinitatieven/
https://www.regiorivierenland.nl/news/660/15/RES-FruitDelta-Rivierenland-pilot-milieueffectrapportage-en-oproep-aan-inwoners
https://www.regiorivierenland.nl/news/660/15/RES-FruitDelta-Rivierenland-pilot-milieueffectrapportage-en-oproep-aan-inwoners
https://www.fruitdelta.nl/rivierenlandmaaktwerkvanduurzamegroeibedrijventerreinen/
https://www.fruitdelta.nl/rivierenlandmaaktwerkvanduurzamegroeibedrijventerreinen/
https://www.regiorivierenland.nl/news/668/139/RMC-Rivierenland-organiseert-met-Werkzaak-Rivierenland-orientatiecafe-voor-jongeren
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