
FruitDelta 
Rivierenland 
formuleert 
maatschappelijke 
opgaven
Kompas voor overheden, ondernemers en inwoners 
voor de toekomst

Misschien heb je weleens wat gelezen over 
de dialoog van gemeenteraden en leden van 
Provinciale Staten over de Strategische 
FruitDelta Gebiedsagenda 2030? Voor de 
gemiddelde inwoner van het Rivierenland is 
dat abacadabra. Toch is het voor alle inwoners 
en ondernemers belangrijk wat dit inhoudt 
en dat de overheid daarover in begrijpelijke 
taal met inwoners en ondernemers communi
ceert. Vrijwel niemand kan een zinnig antwoord 
geven op de vraag: ‘Wat houdt de Strategische 
FruitDelta Gebiedsagenda 2030 in?’ Die vraag 
legden we voor aan burge meester Hans 
Beenakker van Tiel, voorzitter van de Regio 
Rivierenland.

Beenakker begrijpt de problematiek rond de vertaling 
van de bestuurlijke taal wel. Toch is het van belang 
dat iedereen zich betrokken voelt en zich erin verdiept. 
Het gaat namelijk iedereen aan.

Tien jaar vooruitdenken
‘Met de gebiedsagenda willen we tien jaar vooruit
denken en nagaan wat overheden, onderwijs en  
onderzoek, organisaties, ondernemers en inwoners 
te doen staat als het om alle maatschappelijke opgaven 
gaat. Opgaven waar je als regio invloed op hebt. We 
denken dat je alleen in gezamenlijkheid hier vooruit
gang op kunt boeken en investeringen naar onze regio 

kunt halen. Samen willen we werken aan een duurzame, veilige en 
betaalbare mobiliteit (ook voor goederenvervoer), een gezonde en 
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inclusieve arbeidsmarkt, duurzaamheidsopgaven en voorbereid 
zijn op klimaatverandering, fijne en betaalbare woningen voor 
wie dat wil. En het versterken van innovatiekracht in het bedrijfs
leven voor behoud van banen en gezonde economie. Deze op
gaven gaan met veranderingen van ons landschap gepaard. 
Dat moet op een mooie wijze ingepast worden, waarbij ook 
het belang van recreatie en toerisme in beeld is.’

Primair een bestuurlijke agenda
De gebiedsagenda is in de eerste plaats een bestuurlijke agenda, 
op gezamenlijk initiatief van het Gelderse provinciebestuur 
en de regio FruitDelta Rivierenland. Beenakker: ‘Daarin bundelen 
we reguliere regionale processen, zoals het Regionaal economisch 
ambitiedocument, de Regionale Energie Strategie (RES), het 
Uitvoeringsplan mobiliteitsplan, om vervolgens gemeenschap
pelijke opgaven voor de toekomst te benoemen. Dit ontwikkel
proces doen wij met partners in onze regio, denk aan Gebieds
coöperatie Rivierenland, VNONCW Midden, Greenport Gelderland 
en Logistic Valley Rivierenland.’ 

Inwoners en ondernemers doe mee!
Hans Beenakker benadrukt dat het belangrijk is dat inwoners 
en ondernemers meedoen. ‘We willen graag de resultaten van 
het proces Strategische FruitDelta Gebiedsagenda 20212030 
voor het voetlicht brengen bij iedereen die in Rivierenland 
woont en/of werkt. Sterker nog, we willen dat inwoners en onder
nemers meedoen om de gebiedsagenda voor de komende 
tien jaar mee uit te voeren. We zitten echter nog midden in de 
totstandkoming van die agenda en hopen na de zomer de eerste 
resultaten te zien. Daarna gaan de gemeenteraden, provinciale 
staten en ook onze partners er nog iets van vinden en er een 
besluit over nemen. Als er aanvullingen nodig zijn, is daar 
ruimte voor.’

Laanboomcentrum in Opheusden 
en meer
Regio Rivierenland en de provincie Gelderland zien potentie 
in de regio en de gebiedsagenda. Beenakker legt dat uit. ‘Kijk, 
de regio is zelfredzaam én ondernemend. Dat blijkt uit de vele 
mkb bedrijven en familiebedrijven. Ook ons Regionale Inves
teringsfonds (mogelijk gemaakt door de acht gemeenten) is 
daar een mooi voorbeeld van. Het fonds ondersteunt de vele 
vernieuwende initia tieven van ondernemende partijen uit de 

regio. We blinken uit in de logistieke sector en tuinbouw. Onze 
aanpak van de Regionale Energiestrategie is bijzonder, omdat 
we dit beleid en de uitvoering als overheid samen met partners 
uit onze regio vormgeven. Maar ook initiatieven zoals de 
Fruittech Campus in Geldermalsen, het Laanboomcentrum 
in Opheusden en het Huis van de logistiek in Medel laten zien 
dat verschillende partijen in de regio de krachten bundelen en 
samen werken en ondernemen om resultaten voor de regio te 
bereiken. Ook zijn er volop kansen voor recreatie en toerisme. Die 
potentie willen we graag aanboren om bij te dragen aan alle 
maatschappelijke opgaven van de toekomst.’ 

Investeringen naar ons toehalen
De regiovoorzitter vervolgt: ‘De gebiedsagenda is een instrument 
waarmee we investeringen van provincie, Rijk en Europa naar 
ons gebied toe kunnen halen om ons daarbij te helpen. Met als 
doel te groeien in werkgelegenheid en een gezonde welvaart 
voor iedereen.’  

Jongeren vasthouden
Een belangrijk discussiepunt dat door ondernemersverenigingen 
regelmatig is en wordt ingebracht is hoe we jongeren in het 
gebied houden of bewerkstellingen dat ze zich na hun opleiding 
hier vestigen. Voornamelijk omdat bedrijven altijd op zoek zijn 
naar kennis in de regio van vestiging. Daarom de hamvraag aan 
Hans Beenakker of er voor de regio niet een bijzondere taak 
ligt om te bewerkstellingen dat ‘autochtonen’ in hun omgeving 
kunnen wonen en werken en hun kinderen passend onderwijs 
kunnen volgen? ‘Ik begrijp uit uw vraag dat het vraagstuk van 
‘de jongeren in onze regio houden’ u aanspreekt. Al die vraag
stukken willen we juist benoemen in de gebiedsagenda. Dat 
zal dus ongetwijfeld aan bod komen. De gebiedsagenda biedt 
lange termijnperspectief, legt verbinding tussen activiteiten 
en programma’s in de regio en laat ondernemers, ambtenaren, 
bestuurders en raadsleden, adviseurs, onderwijs, organisaties 
en inwoners op een strategische manier samenwerken en 
naar hun regio kijken.’  De uitkomst van de gebiedsagenda zal 
rond de zomer duidelijk worden. 

Een stip op de horizon
Beenakker benadrukt dat de gebiedsagenda niet alleen iets is van 
de overheid, maar ook van andere partners in het Rivierenland. 
Zij namen om die reden deel aan bijeenkomsten en (horizon)
sessies de afgelopen tijd. ‘Ons doel is dat de gebiedsagenda 
een stip op de horizon is voor ons allemaal en dat deze helpt 
om resultaten te boeken op de maatschappelijke vraagstukken 
van de regio FruitDelta Rivierenland.’ 

Geen gemakkelijke materie
Het is geen gemakkelijke materie, maar wie een doel heeft 
voor de toekomst, moet zich hierin verdiepen. Kijk voor meer 
informatie op: https://www.fruitdelta.nl/strategischefruit
deltagebiedsagenda/
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