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Inleiding
Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave – het bevorderen van de brede welvaart, leefbaarheid,
vestigingsklimaat en economische kracht – aan te pakken. Elke regio in Nederland kent zijn eigen kansen en
kwetsbaarheden en daarmee is elke Regio Deal in het land toegespitst op de eigen opgaves uit het gebied.
FruitDelta Rivierenland is een ongekend vruchtbare delta. Het DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek,

Inhoud

het unieke landschap, een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Het is een veerkrachtige, maar
ook kwetsbare regio. Verdroging bedreigt het gebied en het is de grootste energieverbruiker van Gelderland.

1. Regio Deal FruitDelta Rivierenland
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Door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire ketens

Inleiding

en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. Daarnaast telt de regio

Ambitie Regio Deal

veel laagopgeleiden en -geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in nieuwe (technologische) ontwikke-

Hoe pakken we dit aan?

lingen wordt moeilijker. De maatschappelijke welvaart van de rivierenlanders staat onder druk. Van oudsher

Terugblikken en vooruitkijken

zijn de inwoners harde werkers. Ondernemerschap zit in het bloed!

2. Programmalijnen
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Programmalijn Inclusief
Programmalijn Fruit

FruitDelta Rivierenland is kansrijk!

Programmalijn Delta

• kwart miljoen inwoners: uiteenlopende

Programmalijn Samen

diversiteit, sterke ondernemersgeest
• cruciale schakel in de Nederlandse delta:

3. Dashboard en monitoring

28

Dashboard

gedomineerd door de Maas, de Rijn en de Waal
• nauwe banden met aangrenzende provincies

Monitoring Regio Deal

en regio’s door economie en via het Waterschap

Indicatoren

• doorkruising van A2 en A15: belangrijke kennis as Amsterdam-Eindhoven en belangrijkste

4. Governance en projectorganisatie

31

Governance

• toegevoegde waarde tuinbouwcluster =

• aantrekkelijke logistieke hotspot wegens

Overlegvormen

€ 700 - 800 miljoen, 13.900 fulltime arbeids-

ligging op kruispunt van snelwegen

Communicatie
5. Financieel overzicht

vervoercorridor voor de regio

plaatsen

• uniek landschap met afwisseling tussen de
40

• kerngebied voor Greenport Gelderland,

kleinschaligheid van oeverwallen en de karak-

de tweede Greenport van Nederland: inzet

teristieke vergezichten van de komgebieden

op de sterk veranderende maatschappij en

• centrale ligging met bebouwing verspreid
6. Leren, innoveren en (samen)werken
Bijlage 1: Voortgang projecten		
Bijlage 2: Beoogde doelen en resultaten

42

omgeving. Er zijn verbindingen te leggen

over meer dan 80 stedelijke en dorpskernen:

met bijvoorbeeld de ontwikkelingen in Food

aantrekkelijke woonomgeving

Valley en Agrofood Capital op het gebied van

• grote instroom van veel (hoger opgeleide)

kennis(uitwisseling), innovatie en (nieuwe)

buitenstaanders: pendelen tussen regio en

toepassingen in de voedselketen en productie,

Randstad of Brabant

in het bijzonder in de tuinbouw
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De regio beschikt over veel veerkracht en zelf

Gelderland zijn. Ons economisch kapitaal is

oplossend vermogen. Maar de uitdagingen die

daardoor nog niet toekomstbestendig. Onze

Regio Deal
FruitDelta Rivierenland

nu en in de toekomst op ons afkomen, kunnen

regio kent veel laagopgeleiden en arbeids

TUSSEN KR ACHT EN KWETSBA ARHEID

wij niet alleen oplossen. Zij bedreigen ons soci-

migranten en dit vraagt een extra investering in

aal, ecologisch en economisch kapitaal en zet-

ons sociaal kapitaal om mee te kunnen komen

ten onze brede welvaart onder druk. Verdroging

in de technologische ontwikkelingen. Het

AMBITIE

AANPAK

is een groeiend probleem voor ons deltagebied

zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito

De Regio Deal Fruitdelta Rivierenland wil de brede

We kiezen voor een integrale aanpak langs vier

en maakt ons ruimtelijk en ecologisch kapitaal

woonkernen bemoeilijken bovendien de verbin-

welvaart verbeteren voor de regio op sociaal, ecolo-

programmalijnen en een effectieve governance voor

kwetsbaar. Onze economische topsectoren

dingen, circulaire ketens en grote oppervlakten

gisch en economisch gebied. Regio Rivierenland wil

en door alle relevante en betrokken organisaties. We

agribusiness en transport en logistiek zorgen

(voor bijvoorbeeld zonne-energie).

een inclusieve, slimme en duurzame regio zijn. Zelf-

zijn ervan overtuigd dat we daarmee een maximaal

redzaam, weerbaarder en toekomstbestendig. Dit

haalbaar maatschappelijk effect realiseren op onze

willen we bereiken door samen te werken in de pen-

ambitie. De vier programmalijnen zijn:

tahelix FruitDelta Rivierenland. De pentahelix bestaat

• Inclusief

uit de overheid, ondernemers, onderwijs, onderzoek

• Fruit

en ondernemende burgers. We benutten daarbij de

• Delta

kracht van de regio en werken samen met het Rijk.

• Samen

... maar ook kwetsbaar

ervoor dat we de grootste energieslurper van

Met de Regio Deal FruitDelta Rivierenland hebben we van het Rijk een financiële bijdrage, experimenteer- en
leerruimte en toegang tot (inter)nationale kennis- en beleidsnetwerken verkregen. De centrale opgave van
de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is om het ecologisch, sociaal en economisch kapitaal van FruitDelta
Rivierenland de komende jaren in samenhang en gericht te versterken. We doen dit in partnerschap met
Rijk, Provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland, RW-POA (Regionaal
Werkbedrijf en Platform Onderwijs en Arbeid) en de Regio Rivierenland (GR samenwerkende gemeenten
Rivierenland). We versterken hierbij onze pentahelix samenwerking.

Ambitie Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Wij willen een slimme, duurzame en inclusieve regio zijn die op basis van de samenwerking in de pentahelix
FruitDelta Rivierenland zelfredzaam, weerbaarder en toekomstbestendig is.

Sociaal kapitaal versterken

Economisch kapitaal versterken

• Rivierenlanders beter voorbereiden op de

• Verslimmen en verduurzamen van de

arbeidsmarkt van de toekomst

tuinbouwsector

• Goede huisvesting voor alle Rivierenlanders,

• Verslimmen en verduurzamen van de (agri)

inclusief arbeidsmigranten

logistiek

INCLUSIEF
We zijn een inclusieve regio. Dit bereiken we door het ontwikkelen van een toekomstbestendige
arbeidsmarkt voor inwoners van regio Rivierenland en versterking van inclusie op het gebied van
financiële zelfredzaamheid en huisvesting.

FRUIT
We zijn een slimme regio. Door het (economisch) verslimmen, versterken en verduurzamen van de
tuinbouwsector, (agro)logistiek en de sector recreatie en toerisme.

DELTA
We zijn een duurzame, klimaatbestendige regio. Dit bereiken we door het versnellen van innovatie
op het gebied van duurzame energie en CO2-reductie en betere samenwerking tussen alle betrokkenen. Ook een optimale waterinrichting, het vergroten van het maatschappelijk draagvlak en het
voorkomen van energiearmoede dragen bij aan het bereiken van de doelstelling.

Ecologisch kapitaal versterken

Regionale samenwerking versterken

SAMEN

• Aanpakken van de verdroging van de bodem

• Verhogen betrokkenheid Rivierenlanders bij

We zijn en blijven een zelfredzame, weerbare regio. Daarvoor ondersteunen en versterken we de
bestaande pentahelix governance en samenwerkingen.

• Versnellen van de energietransitie (in de

maatschappelijke opgaven

tuinbouwsector)

• Doorontwikkelen van de regionale bestuur

• Behoud van cultuurhistorisch dijk- en

lijke samenwerking en governance

rivierenlandschap als erfgoed en duurzame
versterking van de toeristisch-recreatieve
aantrekkelijkheid
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Gelderland

Hoe pakken we dit aan?

Inmiddels zijn online bijeenkomsten en werksessies gangbaar geworden. Communities of Practice bijeen-

We pakken deze ambitie integraal aan langs vier programmalijnen. We streven hierbij naar het realiseren van

komsten en periodieke overlegstructuren zijn onderdeel van de Regio Deal geworden, uitsluitend digitaal

een maximaal haalbaar maatschappelijk effect. Een effectieve governance voor en door alle relevante en

georganiseerd en ook de Regio Deal stuurgroep heeft vooral digitaal vergaderd.

betrokken organisaties is noodzakelijk. We hebben vier samenhangende programmalijnen Inclusief, Fruit, Delta
en Samen om de ambitie te realiseren. Binnen deze programmalijnen realiseren we 31 concrete projecten.

Een van de resultaten in 2021 was dat het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van FruitDelta Rivierenland in
totaal 23 nieuwe initiatieven van onderaf kon steunen, verspreid over de regio, met een bijdrage om de
brede welvaart binnen de regio te versterken. Het fonds is er voor ondernemende inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties die met hun initiatieven een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling
van Rivierenland. In twee ronden in 2021 ontving het RIF in totaal 44 subsidieaanvragen. Deze aanvragen
werden beoordeeld door een Economic Board met vertegenwoordigers van verschillende economische
sectoren, onderwijsorganisaties en financiële instellingen. De Economic Board heeft een positief advies
uitgebracht aan het algemeen bestuur van Fruit Delta Rivierenland over 10 haalbaarheidsstudies en 14
uitvoeringsprojecten. Het dagelijks bestuur heeft vervolgens, het algemeen bestuur gehoord hebbende,
besloten deze subsidieaanvragen toe te kennen. 2021 was daarmee voor de regio een bonusjaar. Dankzij de
Regio Deal FruitDelta Rivierenland was een extra tweede openstellingsronde voor het RIF mogelijk.
Hoewel corona een significante invloed heeft op de uitvoering van deze Regio Deal biedt tegelijkertijd de
toekomst weer perspectief. In het convenant werd afgesproken dat, als gevolg van de wijze waarop het

Terugblikken en vooruitkijken

convenant (digitaal) tot stand is gekomen, er gezamenlijk extra oog diende te zijn voor het borgen van

Op 14 februari 2020 ontving Regio Rivierenland het nieuws dat het voorstel in het kader van de Regio

commitment en draagvlak tijdens de uitvoeringsfase van deze Regio Deal. Daaruit blijkt vooral dat FruitDelta

Envelop een positief advies kreeg. Een bijzondere mijlpaal voor de partners, Regio Rivierenland, Provincie

Rivierenland een volop bloeiende regio is en blijft.

Gelderland, Waterschap Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland en RW-POA. Voor de regionale opgaven stelde het kabinet middelen beschikbaar voor een driejarige samenwerking tussen Rijk en regio.

We kijken ook graag vooruit, naar 2022 met hopelijk weer fysieke regionale evenementen, zoals de
Kersenparty, de tweede Regio Deal dag en het Fruitcorso. Zien we u daar?

Krap twee weken later maakte de Minister van VWS in een live-uitzending melding van de eerste geregistreerde coronabesmetting in Nederland. De uitwerking van deze Regio Deal met een convenant met de
partners kwam vervolgens volledig digitaal tot stand, gedurende de intelligente lockdown die in Nederland

Stuurgroep Regio Deal FruitDelta Rivierenland

volgde. Het was het eerste regionale digitale beleidsstuk, wat enige glans kreeg door het regionale beleid

Gerdo van Grootheest, voorzitter

van FruitDelta om (met toestemming van Europa) in 2020 eindelijk ook glasvezel te realiseren in het buiten

Ben Brink

gebied. Zo kwamen twee bijzondere digitale resultaten bij elkaar. De corona-context waarin de Regio Deal

Mathieu Gremmen

in het voorjaar van 2020 tot stand kwam, heeft uiteindelijk betekenis gehad voor de wijze waarop partijen

Dennis Kerkhoven

gezamenlijk tot concrete afspraken kwamen in een periode van veel onzekerheid. De verschillende stappen

Helga Witjes

in deze Regio Deal waren de afgelopen twee jaar waarschijnlijk ook anders geweest, wanneer partijen elkaar
vaker in persoon hadden kunnen zien en spreken.
Ook in 2021 hebben we gezien dat sommige instellingen, ondernemers en partners het door corona opnieuw zwaar hebben gehad. Zo zijn er projecten die concrete hinder, vertraging of beperking(en) ervaren
in de realisatie. Desondanks zijn er in opnieuw een moeilijk jaar samen toch significante stappen gezet met
behulp van de Regio Deal. In deze voortgangsrapportage maken we inzichtelijk op welke manier.
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2. Programmalijnen

Stand van zaken programmalijn Inclusief
Sinds de start van de Regio Deal zijn de verschillende projecten voortvarend van start gegaan. De program-

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland kent vier programmalijnen: Inclusief, Fruit, Delta en Samen. De pro-

malijn bevat een uiteenlopende verzameling van projecten. De mix aan projecten zorgt voor balans ten aan-

grammalijn Samen versterkt de randvoorwaarde ‘een optimale samenwerking’ die nodig is om bij te dragen

zien van de gezamenlijke ambitie om de brede welvaart te stimuleren op het terrein van het sociaal kapitaal.

aan de doelstellingen van de eerste programmalijnen. Door de samenwerking te versterken in Rivierenland

Ieder project kent hierin zijn of haar eigen proces met eigen uitdagingen, knelpunten maar ook successen.

kunnen we de inhoudelijke opgaves van de andere programmalijnen integraler oppakken. In dit hoofdstuk

De projecten in de programmalijn Inclusief werken samen in een community of practice (Cop). In 2021 zijn

zijn de eerste resultaten op de programmalijnen weergegeven. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een

er vanuit de programmalijn Inclusief drie Cop-bijeenkomsten georganiseerd. De Cop is een praktijkgerichte

aantal mooie resultaten en projecten uitgelicht. Uiteraard is dit geen totale weergave van de projectport

(leer) gemeenschap waarin de projectverantwoordelijken binnen de programmalijn Inclusief de voortgang,

folio, maar het geeft wel een mooi beeld van de Regio Deal FruitDelta.

knelpunten en leermomenten met elkaar delen. Daardoor blijven ze niet alleen op de hoogte van de ontwikkelingen maar wordt ook de onderlinge samenhang en samenwerking bevorderd. De aanwezigen ervaren de
bijeenkomsten als zeer zinvol en inspirerend. De Cop-bijeenkomsten worden in 2022 voorgezet om vanuit de
Regio Deal een zo groot mogelijk toegevoegde waarde te creëren voor Rivierenland (1 + 1 =3).
In de programmalijn Inclusief zijn negen projecten geselecteerd. Eén project is nog voorwaardelijk toegekend. Alle projecten zijn in de uitvoering gestart.

PROJECT UITGELICHT

HUB Rivierenland
HUB Rivierenland richt zich op het structureel

praktijkervaring op te doen. Daarom is Brasserie

verbinden van bedrijven in de regio met meer-

Lekkers aan de Lek in Culemborg tijdelijk,

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland beoogt met programmalijn Inclusief haar inwoners voor te bereiden

dere scholen – in het bijzonder het voortgezet

vanwege corona, omgetoverd tot een HUB

op de arbeidsmarkt van de toekomst. De mismatch op de arbeidsmarkt is aan het einde van de Regio Deal

onderwijs en het mbo – en het samen organise-

locatie waar activiteiten voor leerlingen in het

verkleind en er is actief ingezet op het verder ontwikkelen van laagopgeleiden en leven lang ontwikkelen. In

ren van activiteiten voor docent en leerling. De

voorgezet onderwijs georganiseerd worden.

samenwerking met de onderwijsinstellingen in de regio wordt gewerkt aan de aansluiting van vaardigheden

HUB zet daarmee ook regionale (mkb-)bedrijven

Studenten van ROC Rivor voeren op deze

van de toekomstige werknemers op de arbeidsmarkt van de toekomst. Technisch, maar ook ondernemend

in de kijker bij middelbare scholieren en stu-

locatie praktijkopdrachten uit en doen de

talent is ontdekt, doorontwikkeld en behouden voor de regio. Behoeftes van bedrijven en aanbod binnen

denten. In het kader van de Regio Deal wordt

benodigde praktijkervaring op. Deze nieuwe

het (technisch) onderwijs sluiten na afronding van de Regio Deal beter op elkaar aan. Er zijn hybride leerom-

de Hub Rivierenland doorontwikkeld naar hét

samenwerking bevalt zo goed dat Lekkers

gevingen (een zogenaamde smarthub, experience-centra, techcampus) gecreëerd. Jongeren verlaten het

platform waarmee scholen bedrijven worden

aan de Lek het tijdelijke hoofdkwartier

onderwijs met een startkwalificatie. Rivierenlanders zijn financieel zelfredzamer, waardoor ze productiever

ondersteund om jonge mensen in het voortge-

van HUB Rivierenland is geworden.

zijn en werkgevers minder belast zijn met verzuim. Bij de aanpak van financiële problemen is aandacht voor

zet onderwijs kennis te laten maken met toe-

Binnen de projectenportfolio van de Regio Deal

laaggeletterdheid. Tot slot is duurzame huisvesting voor kwetsbare groepen, waaronder arbeidsmigranten,

komstmogelijkheden. De Hub wordt verbreed

zijn er 3 projecten waarin een Hub wordt gere-

versterkt.

naar alle gemeenten in de regio Rivierenland.

aliseerd of doorontwikkeld (fruit Tech Campus,

Ondanks dat het niet gemakkelijk is om (fysiek)

Hub Rivierenland en S-Tec). Door de Regio Deal

te verbinden in tijden van COVID-19 / het vele

is een mooi contact ontstaan tussen de 3 hubs.

DOELSTELLING

thuiswerken, is HUB Rivierenland samen met

Naar aanleiding van de Cop bijeenkomst zijn

Het realiseren van een inclusieve regio door de ontwikkeling van een

ROC Rivor begin 2021 een mooie uitdaging

zij in gesprek gegaan om te kijken waar in de

toekomstbestendige arbeidsmarkt voor inwoners van regio Rivierenland en

aangegaan. In de huidige tijden is het lastig

samenwerking de versterking kan liggen.

versterking van inclusie op het gebied van financiële zelfredzaamheid en huisvesting.

voor een aantal studenten van het MBO om

Programmalijn - Inclusief

een geschikte stage te vinden en zo de juiste
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 Meer over dit project: https://hubrivierenland.nl
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PROJECT UITGELICHT

PROJECT UITGELICHT

S-TEC

Toekomstbestendige arbeidsmarkttoeleiding

S-TEC is een initiatief van de Stichting Smart

• Praktijkonderwijs BBL-trajecten I&W opleidin-

Technology Experience Centre Rivierenland.

gen i.s.m. ROC Rivor en IW Midden

Deze stichting wil de energietransitie in

• Open dagen nieuwe opleiding Smart Building

Rivierenland versnellen door de krachten van

van ROC Rivor

onderwijs, onderzoek, overheid, bedrijfsleven en

• Regionaal Bouwevent Circulair en conceptu-

ondernemende burgers te bundelen. De stich-

eel bouwen i.o.v. provincie Gelderland

ting maakt werk van het jaarlijks verduurzamen

• Betrekken van de regionale Vmbo’s voor keu-

van minimaal 1.500 woningen en gebouwen

zevakken op gebied van techniek onderwijs

in de regio; een verdubbeling van het huidige

• Betrekken van Werkzaak Rivierenland en

De arbeidsmarktregio Rivierenland wil nieuwe
technologieën inzetten bij het realiseren van de
inclusieve arbeidsmarkt. Werkgevers ervaren
krapte in hun personeelsbestand. Tegelijk kent
Rivierenland onbenut talent. We onderzoeken
hoe technologie onbenut arbeidspotentieel
inzetbaar kan maken voor de arbeidsmarkt.
Een praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld Werkzaak
Rivierenland, dat onderzocht de mogelijkheden

aantal.

LeerWerkloket Rivierenland voor zij-instroom-

van vertaalapparaten bij de begeleiding van

De stichting S-TEC Rivierenland is opgericht door

programma

statushouders naar werk. Inmiddels zijn er 15

Bouwmensen Rivierengebied, Energie Samen

• Betrekken van zo’n 50 regionale bouw en

vertaalapparaten aangeschaft en onderzoeken

Rivierenland, IW Midden, WoonWijzerWinkelen

installatiebedrijven en landelijke producenten

ze het effect van het gebruik in de dagelijks

 Meer over dit project:

en het Lingecollege. Iedere organisatie draagt

van duurzame bouw en installatieproducten

praktijk. Op vergelijkbare wijze zijn we gestart

https://www.werkzaakrivierenland.nl/nieuws/

met: Voorleesbrillen, Stress monitoring app,

technologie-maakt-rivierenland-inclusiever

bij aan de stichting S-TEC vanuit de eigen

• Adviseren en verduurzamen van woningen

behoefte, rol en verantwoordelijkheid en het

in samenwerking met het Energieloket

Virtual Reality bril voor beroepenoriëntatie en

gedeelde belang bij een bredere samenwerking.

Rivierenland in de regio

Microlearnings om werknemersvaardigheden te

Daarnaast zijn ROC Rivor, Werkzaak Rivierenland

• Creëren van nieuwe banen in de energietran-

en ESTI nauw betrokken bij S-TEC.

oefenen.

sitie in de regio

In januari 2022 is in Tiel het Smart Technology

De officiële opening was gepland in mei 2022

Experience Centre geopend waar inwoners en

en ging gepaard met meerdere activiteiten voor

bedrijven die stappen willen zetten in de ener-

alle doelgroepen in de regio.

gietransitie terecht kunnen voor onafhankelijk
advies, opleiding van vakmensen, voorlichting

 Meer over dit project: https://stecrivierenland.nl

over actuele bouwoplossingen en contact met
lokale technische dienstverleners. Onderwijs,
overheid, ondernemers en ondernemende
inwoners bundelen hun krachten. S-TEC zorgt
ervoor dat technische studenten die opgeleid
willen worden voor middenkaderfuncties binnen
de regio kunnen blijven.
Mijlpalen:
• Huur pand Teisterbantlaan 1a in Tiel (september 2021)
• Verbouwing van het pand en geschikt maken
als showroom en voor activiteiten op gebied
van onderwijs, advisering, bijeenkomsten en
events
• Opening en start contractonderwijs IWMidden voor installatiebedrijven uit de regio
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Programmalijn - Fruit
De regio FruitDelta Rivierenland, het land van Flipje, is een vruchtbare delta waarvan het (economisch) DNA

PROJECT UITGELICHT

wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke (dijken)landschap, een rijke cultuurhistorie en een

Regio Deal programmamanager Asta van

prettig woonklimaat. Fruit staat in brede zin voor tuinbouw, agrologistiek en toerisme.

Droffelaar in gesprek met Ed Dumrese en
Annemarieke Cijsouw van Slot Loevestein en

Met de programmalijn Fruit beogen we met name het midden- en kleinbedrijf voor te bereiden op een
toekomstbestendige economie. De regionale economie is na afronding van de Regio Deal versneld verduurzaamd, waarmee de internationale concurrentiepositie van Nederland wordt versterkt en robuuster
wordt. De verschillende technische maar juist ook sociale innovaties in de agribusiness, recreatie en toerisme
en transport & logistiek hebben een gerichte impuls gekregen met de Regio Deal. Ook de technologische
kennis en kennis over duurzaamheid in deze sectoren is toegenomen. De energie infrastructuur is op weg

Munnikenland

“Op een unieke manier komen
hier water, natuur en cultuurhistorie bij elkaar”

Fotografie: Ossip van Duivenbode

naar toekomstbestendigheid. ‘Think global, act local’ krijgt een impuls als gevolg van de inzet op meer regio
nale beleving van onder meer rivieren, recreatieplassen, agro-toerisme, en bijbehorende, veelal duurzaam
geproduceerde regionale producten.

DOELSTELLING
Het realiseren van een slimme regio, door het (economisch) verslimmen, versterken

Asta van

Annemarieke

Ed Dumrese

Droffelaar is

Cijsouw is

is nu drie jaar

vanaf maart 2022

projectmanager

directeur van

programma-

beleid en

Slot Loevestein,

manager bij de

ontwikkeling bij

waarvan de laat-

Regio Deal. Zij

Slot Loevestein.

ste twee jaar dus

en verduurzamen van de tuinbouwsector, (agro)logistiek en de sector recreatie en

had de afgelopen twintig jaar verschil-

Met een achtergrond in de retail - ze

in corona-tijd. “Die twee jaren hebben

toerisme.

lende rollen als programmamanager,

was verantwoordelijk voor evenemen-

we overigens zo goed mogelijk benut.

omgevingsmanager en transitiema-

ten bij De Bijenkorf - en een hart voor

Mijn laatste wapenfeit is mijn rol bij het

nager. “Ik ben vooral op zoek naar de

de culturele wereld, streek ze in juni

nationaal comité herdenking capitulatie

kansen, de meekoppelkansen. En ik

2021 neer bij Slot Loevestein. “Verhalen

in Wageningen. Mijn opdracht daar was

ben heel erg van het uitdragen van de

trekken mij en die zijn er genoeg bij Slot

om het erfgoed te behouden en weer

verhalen in projecten.”

Loevestein. Net als ambities. Dus mijn

op de kaart te zetten. En dat is eigenlijk

vliegwiel draait.”

wat ik bij Slot Loevestein ook doe.”

Stand van zaken programmalijn Fruit
Deze programmalijn bevat een uiteenlopende verzameling van 11 projecten die zich (in)direct richten
op het versterken van het economisch kapitaal van
de regio en/of het versterken van de toeristische
sector. Waar sommige projecten een grootschalig

Asta “Twee weken geleden was ik bij jullie in

is een ander slot dan de meesten, die veelal

karakter kennen met een forse investering, zijn

Slot Loevestein, ik had mijn moeder te logeren en

adellijk zijn. Loevestein was een militaire vesting

andere projecten bij uitstek bottom-up van aard en

samen waren we erg onder de indruk van de plek.

en lange tijd een staatsgevangenis, waar anders-

worden gekenmerkt door pro-actieve inwoners die in

Ik ben al die trappen opgeklauterd, terwijl mijn

denkenden werden opgesloten. De bekendste

coöperatieve vorm zelf de mouwen opstropen, weer

moeder beziggehouden werd door een van de

is natuurlijk Hugo de Groot, een van de grootste

erg kenmerkend voor de mentaliteit dit gebied.

gidsen. Het was heerlijk rustig, terwijl het natuur-

juristen uit de geschiedenis en als grondlegger

lijk de bedoeling is dat er straks weer duizenden

van het Volkenrecht nu ook weer heel actueel.

In de vorige voortgangsrapportage werd aangegeven dat door de economische moeilijke periode het de

bezoekers rondlopen. Willen jullie iets vertellen

Het slot is sterk verbonden met de omgeving,

vraag was of alle projecten zoals opgenomen in de programmalijn ook daadwerkelijk doorgang kunnen

over jullie plannen en ambities om dat voor elkaar

dat heeft te maken met de rivieren eromheen,

vinden (gedurende de looptijd van de Regio Deal). Als gevolg van de COVID-19-situatie is voor een aantal

te krijgen?”

de handelswegen, tolheffing, het was vaak

partijen – na de indiening van de Regio Deal – de wereld er een stuk(je) complexer uit komen te zien. Er zijn

een strijdtoneel. Dat is waarom het Regio Deal

projecten waarbij haalbaarheidsstudies nog vertraging kennen, mede door gebrek aan fysiek contact, er is

Ed

op dit moment 1 project volledig afgerond en 1 project in deze programmalijn waarvan definitief is gebleken

2021 opgenomen in de erfgoedwet. Dat maakt

We kunnen die twee niet los van elkaar zien. Op

dat deze geen doorgang kunnen vinden.

dat we de opdracht hebben om het verhaal

een unieke manier komen hier water, natuur en

ervan te vertellen. Niet alleen van het slot, maar

cultuurhistorie bij elkaar. Blauw, groen en goud,

ook van de omgeving, de regio. Loevestein

dicht bij elkaar op zo’n 600 hectaren.”
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“Slot Loevestein is een rijksmuseum, sinds

project Slot Loevestein én Munnikenland heet.

13

Asta “Dat vind ik zo mooi aan mijn opdracht

in het alledaagse leven vaak niet zo bewust. Het

in de Regio Deal. Ik wil juist die verhalen van de

mooie van een rijksmuseum zijn, is dat we een

regio uitdragen. De regio zit vol met parels, ik

publieksfunctie hebben en daarmee ook aan de

zou daar bij wijze van spreken graag een ketting

bewustwording kunnen bijdragen. Dat is een

van rijgen. Slot Loevestein is zo’n parel. Kunnen

opdracht die we onszelf ook geven.”

jullie toelichten hoe die kan bijdragen aan de parelketting, aan het geheel van de brede welvaart

Ed “In eerste instantie werd in de Regio Deal

in de regio?”

FruitDelta Rivierenland vooral de kwetsbaarheid
van de regio belicht. Terwijl er zoveel is om trots

Ed “Het is juist belangrijk dat we ontwikke-

op te zijn. Hier staat een icoon! Mensen hier zijn

lingen in de regio niet los zien, maar integraal

daar vaak nogal bescheiden over en ook wel een

benaderen. Gebiedsontwikkeling is voor onze

beetje terughoudend in.”

ambities van groot belang. En het werkt ook
andersom. Op deze plek ontstaat een icoon.

Asta “Precies dat! Rivierenland wordt gezien

Dat brengt werkgelegenheid met zich mee,

als een kwetsbare omgeving. En dat zijn we

voorzieningen in de dorpen op deze eilanden

natuurlijk ook op een aantal gebieden, maar

– winkels, banken – kunnen erdoor overeind

naast deze kwetsbaarheid is ook van belang dat

blijven. Mobiliteit is daarbij een belangrijk

we op zoek gaan naar waar we trots op mogen

thema. Een rijksmuseum trekt heel veel be-

zijn. Vanuit de Regio Deal werken we juist aan

zoekers, dat brengt mobiliteitsuitdagingen,

die projecten waar we trots op mogen zijn. Hier

maar ook mobiliteitskansen met zich mee. Zo

woon ik, hier leer ik, hier werk ik, hier onder-

ontstond ook het idee van een haltetaxi, om

neem ik, hier bloei ik. Daar mogen we heel veel

gemakkelijker van en naar een station te komen.

meer trots op zijn.”

We werken ook aan steigers voor riviercruises.

Fotografie: Ossip van Duivenbode

met de Regio Deal concreet in het hier en nu

trots op je eigen plek. Dat is goud. Nog naast

bezig, maar het is zo belangrijk om daarbij ook

de economische kant, we hebben met zoveel

Dat zijn mobiliteitsoplossingen waarvan ook de

Ed “Bestuurlijk is dit best een ingewikkeld

de blik op de toekomst te richten. Jullie hadden

verschillende partijen uit de regio samen kunnen

Rivierenlanders profiteren. Slot Loevestein is

gebied, dat vergt veel afstemming, met

afgelopen maand zo’n prachtig project over de

werken, soms zelfs om niet. We merkten dat het

een belangrijke trekker in de doorontwikkeling

gemeenten, provincie, ministeries. Ook met

toekomst, Waterlicht van Daan Roosegaarde,

initiatief heel breed gedragen werd, in en ver

als toeristisch-recreatieve regio, daar is iedereen

Staatsbosbeheer hebben we een goede

kunnen jullie daar iets meer over vertellen?”

buiten de regio.”

vóór. De Regio Deal draagt daar echt aan bij.

samenwerking. We dragen op onze manier

Voor die doorontwikkeling hebben we een haal-

graag aan bij aan het beschermen van de

Annemarieke

Asta “Prachtig om zo’n belangrijk thema voor

baarheidsstudie gedaan, op basis daarvan zitten

natuur. Verder zijn – met al dat water om ons

van een enorme impuls voor de regio. Met

de regio zo letterlijk in het licht te zetten. En

we in de Regio Deal. Die basis is heel belangrijk.

heen - Rijkswaterstaat, de waterschappen en de

het spectaculaire Waterlicht openden we de

dan ook nog op zo’n positieve, constructieve

Hoe behouden we dit, juist door te ontwikkelen?

dijkgraaf voor ons natuurlijk belangrijke stake-

tentoonstelling en het themajaar over water.

manier. Veelbelovend voor wat we nog van Slot

Dat is een belangrijk credo. We moeten van

holders. Die nauwe samenwerkingen hebben

Een virtuele vloed overstroomde de vesting, een

Loevestein en Munnikenland kunnen verwach-

bezuinigingen naar investeringen. Continuïteit

we nodig en we voelen heel veel bestuurlijke

manier om aandacht te vragen voor de stijgende

ten.”

borgen, zelfvoorzienend zijn. De onderbouwing

betrokkenheid. Een volgende grote stap, die

waterspiegel. Het project zette de regio - en

daarvoor halen we ook uit de Regio Deal.”

we vanuit de opbrengsten vanuit de Regio Deal

het belang van water trouwens ook - goed op

Meer informatie over Slot Loevestein, de

kunnen maken is de Erfgoed Deal vanuit OCW.

de kaart. Het leverde heel veel media-aandacht

tentoonstelling Denkend aan water en de

Continuïteit naar de toekomst toe borgen,

op in binnen- en buitenland. Vrijwilligers uit de

spectaculaire opening met Waterlicht van Daan

daarin helpt de Regio Deal echt.”

regio stonden in de rij om te kunnen helpen.

Roosegaarde lees je  hier.

Annemarieke

“Wat we de bewoners ook

graag mee willen geven, is wat ze eigenlijk in
handen hebben in hun regio. Op deze plek staat

“Dat is een heel goed voorbeeld

Over burgerparticipatie gesproken. Zo’n pro-

een parel en ook het gebied eromheen is een

Asta “Ik ben in de Regio Deal ook meteen

ject verbindt. En als er zoveel mensen, overal

en al pracht en praal. Daarvan zijn mensen zich

gestart met vooruit kijken. Natuurlijk zijn we

vandaan, hierheen komen, dan zorgt dat voor
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De Fruitmotor 5 jaar!

de naam ‘Krenkelaar’ appelciders en sprankels

Opening Streeckerij de Betuwe

De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor bestaat

van Betuws fruit dat niet mooi genoeg is voor de

Om de toeristische sector in onze regio een

eind 2021 vijf jaar. De coöperatie kijkt terug

supermarkt. In vijf jaar tijd zijn ruim 203.000 kilo

broodnodige economische impuls te geven, is

op vijf jaar bouwen aan een sociale en circu-

Krenkelaar appels verwerkt. Met de opbrengst

het nodig dat het toeristisch aanbod toeneemt.

laire organisatie, veel lekkere cider maken van

worden bloembedden en nestelgelegenheid

In project Streeckerij de Betuwe wordt de

restfruit en hard werken aan meer biodiversiteit

aangelegd voor wilde bijen. Zo’n 44.440 m2 in

koppeling gelegd tussen ‘beleving’ en de heden-

in Rivierenland. Tegelijkertijd kijkt de coöperatie

totaal. Met leerprogramma’s met fruittelers en

daagse agribusiness en kennisontwikkeling. Het

graag vooruit. Het thema van het lustrumfeest is

andere boeren werken we aan een duurzaam

concept wordt gebaseerd op vier pijlers: retail,

‘Op de toekomst!’

voedselsysteem en natuur inclusieve landbouw.

gastronomie, dagrecreatie en evenementen. In

En samen met leden en samenwerkingspartners

het fruitattractiepark kunnen de bezoekers zien

Met behulp van de Regio Deal wordt een impuls

Hilde Engels, Henri Holster en Michiel Kortstee

werken we aan een Gonzend Rivierenland met

hoe streekproducten worden gemaakt. Het is de

gegeven aan de opstart Streeckerij de Betuwe.

zijn als bestuurders van De Fruitmotor ongelofe-

meer biodiversiteit.”

ideale invulling van het streekbelevingsconcept;

In het voorjaar van 2022 is Streeckerij De

iets dat heel erg van de streek zelf is en het jaar

Betuwe geopend als nieuw belevingspark.

lijk trots op de coöperatie. Oprichter en bestuur
der Henri Holster: “In vijf jaar is er keihard

Plannen voor de toekomst heeft De Fruitmotor

rond een magneetwerking heeft. Het fruitbe-

gewerkt, gedroomd, gezaaid en geoogst. Met

volop: meer restfruit verwerken voor een

levingscentrum aan de A15 moet jaarlijks zo’n

 Meer over dit project:

onze leden, ons team en iedereen die met de

eerlijke prijs, nieuwe lekkere producten maken

225.000 bezoekers kunnen trekken.

https://streeckerijdebetuwe.nl

coöperatie samenwerkt. Samen bouwen we aan

en hard werken aan meer natuur en biodiversi-

onze maatschappelijke missie naar een betere

teit in Rivierenland. Michiel Kortstee: “We zijn

wereld, natuurlijk te beginnen in onze eigen

heel blij dat steeds meer mensen proosten met

Betuwe.”

Krenkelaar. Veel flessen worden nu bijvoor-

PROJECT UITGELICHT

beeld besteld voor in kerstpakketten en voor

Regio Deal Projecten via RIF

Gonzend Rivierenland

oud en nieuw. We gaan met vertrouwen de

Het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is er

Initiatiefnemer en bestuurder Hilde Engels

toekomst in. Samen zetten we onze wereld in

speciaal voor ondernemers en ondernemende

vult aan: “Sinds 2016 werkt De Fruitmotor, als

beweging.”

inwoners. Het is dé steun in de rug voor ieder-

aanjager van verduurzaming in de regio, hard

een met een goed plan. Regiogemeenten leg-

aan onze missie: een bloeiende Betuwe met

 Meer over dit project: https://www.defruit

gen voor het RIF 3 euro per inwoner jaarlijks in

een rijkdom aan natuur en landschap waarin we

motor.nl

om het fonds te vullen. 2021 was voor de regio

dies en 14 uitvoeringsprojecten. Het Dagelijks

een bonusjaar.Dankzij de Regio Deal FruitDelta

Bestuur heeft vervolgens, het Algemeen

Rivierenland tussen Rijksoverheid, Provincie

Bestuur gehoord hebbende, besloten deze

Gelderland en Regio Rivierenland was in 2021

subsidieaanvragen toe te kennen.

een extra tweede openstellingsronde voor het

Het RIF is gekoppeld aan het Regionaal

RIF mogelijk, gefinancierd vanuit de Regio Deal.

Economisch Ambitiedocument 2016-2020.

In de beide rondes van 2021 ontving het RIF in

Inmiddels is het Regionaal Economisch

totaal 44 subsidieaanvragen. Deze aanvragen

Ambitiedocument 2022 -2025 vastgesteld met

zijn voor beide rondes beoordeeld door een

bijbehorend Regionaal Stimuleringsfonds (RSF)

Economic Board die bestaat uit vertegenwoor-

als financieringsinstrument, de opvolger van het

digers van verschillende economische sectoren,

RIF. Het RSF wordt medio 2022 operationeel.

voedsel waarderen. De Fruitmotor maakt onder

onderwijs- en financiële instellingen.
De Economic Board heeft een positief advies

 Meer over dit project: https://www.

uitgebracht aan het Algemeen Bestuur van Fruit

fruitdelta.nl/regionaal-investeringsfonds

Delta Rivierenland over 10 haalbaarheidsstu-
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Programmalijn - Delta

Stand van zaken programmalijn Delta

Delta staat voor het bijzondere rivierenlandschap en de logistieke kansen die het biedt. Rivierenland heeft

De programmalijn bevat een uiteenlopende verzameling van projecten die zich (in)direct richten op het

echter steeds vaker te maken met effecten van klimaatverandering. Voor de regio en vooral het tuinbouw-

klimaatbestendig en energieneutraal maken van het Rivierengebied. Voor klimaat onder andere door de

cluster zijn waterbeschikbaarheid, schommelende waterstanden en in het bijzonder verdroging steeds

aanleg van klimaatbuffers, innovatieve maatregelen om de watervraag te verminderen en versterken van de

groter wordende problemen. In de programmalijn Delta ligt de focus van waterbeschikbaarheid enerzijds

biodiversiteit. Voor de energietransitie vooral door aan de transitie gerelateerde onderwerpen als ener-

op het op korte termijn realiseren van een goede aansluiting tussen de beschikbare hoeveelheid water

giearmoede, Rivierenlandse warmteoplossingen en

en de waterbehoefte van bestaande functies. Dit gebeurt door het realiseren van een goede afstemming

innovatieversnelling.

van de watervraag vanuit deze functies op de waterbeschikbaarheid, en door de samenwerking tussen, en

Naast de concrete projecten is in deze programmalijn

het waterbewustzijn van, alle betrokkenen te verbeteren. Anderzijds worden de kwetsbaarheden in het

ook vooral bewustwording, het creëren van een

watersysteem in beeld gebracht en worden oplossingen verkend om op de middellange en lange termijn

sterk netwerk en het leggen van verbindingen een

de inrichting en watervraag van functies (met name tuinbouw) beter te laten aansluiten op het beschikbare

belangrijke opgave. We merken dat binnen een

watersysteem.

aantal projecten de capaciteit onder druk staat en
dat de samenwerking nog versterkt kan worden.

Voor de energietransitie focust de Regio Deal zich bij programmalijn Delta zich op versterkte samenwerking

Maar we zien vooral steeds meer mooie initiatieven

van de betrokken partijen en het vergroten van het maatschappelijke draagvlak, met speciale aandacht voor

ontstaan, doordat o.a. met hulp van de Regio Deal

inclusiviteit van alle bevolkingsgroepen. Daarnaast richt de Regio Deal zich op het invullen van de Gelderse

projecten en thema’s bij elkaar worden gebracht

ambitie van 55% CO2-reductie, warmte en innovatie.

vanuit energietransitie, landschappelijke waarden en
klimaatthema’s.

DOELSTELLING

In de programmalijn Delta zijn zes projecten geselec-

Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige regio op het gebied van

teerd. Alle projecten zijn in de uitvoering gestart.

waterbeschikbaarheid en energietransitie, door het versnellen van innovatie op het
gebied van duurzame energie en CO2-reductie, betere samenwerking tussen alle
betrokkenen, een optimale waterinrichting, het vergroten van het maatschappelijk

PROJECT UITGELICHT  

draagvlak en het voorkomen van energie armoede.

Versnelling Regionale Energie Strategie
(RES: Energieportaal)

In februari 2022 is het Energieportaal
Rivierenland gelanceerd. Dit is onderdeel van
de Regionale Energie Strategie (RES) en is bedoeld voor inwoners en vertegenwoordigers
in de regio. Je kunt per gemeente zien wat de
ambities en de vorderingen zijn bij de opwekking van duurzame elektriciteit met windmo Meer over dit project: https://energieportaal-

lens, zon-op-grote-daken en zonnevelden.

rivierenland-prvgelderland.hub.arcgis.com

Het Energieportaal is er nu in een eerste
versie. Inwoners wordt gevraagd mee te
denken over verbeteringen en uitbreidingen.
Zodat het energieportaal zo goed mogelijk
informatie biedt aan een breed publiek over
wat er in de regio en hun gemeente gebeurt
met wind en zon.
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Waterbeschikbaarheid

Versnelling Regionale Energie Strategie:

Om invulling te geven aan de klimaatopgaven

Aquathermie Enspijk

hebben de regionale partners samen een

Rivierenland heeft 82 verschillende kernen

Met de warmte die je met een warmtepomp uit

Regionale Adaptatie Strategie (RAS) opgesteld

en gemeentes variërend van 200 tot 42000

water haalt, kunnen woningen via een warmte-

voor de regio Rivierenland. Deze RAS maakt op

inwoners. Gemiddeld is het 2500 inwoners per

net verwarmd worden. Het warme water is dus

regionaal niveau inzichtelijk waar extra inzet

kern. Daarnaast heeft Rivierenland nagenoeg

als warmtebron een alternatief voor aardgas.

nodig is om klimaat adaptief te handelen en in

geen grootschalige industrie, laat staan clusters

Dit blijkt technisch mogelijk, maar kent ook nog

2050 klimaat adaptief ingericht te zijn. Middels

daarvan. Restwarmte als bron voor grootschali-

enkele uitdagingen. Bijvoorbeeld de kosten

het netwerk ‘Klimaat & Water Rivierenland’,

ge warmtenetten is er op dit moment dus niet.  

van deze techniek. Afgesproken werd dat er

vindt samenwerking plaats en wordt de samen-

Gebrek aan grote warmtebronnen betekent

verder onderzoek gedaan zal worden, omdat

werkingsagenda Rivierenland uitgevoerd. Voor

oppassen om niet te vervallen in standaardop-

de inwoners het de moeite waard vinden om

de regio zijn waterbeschikbaarheid, schomme-

lossingen. Alles individueel met warmtepomp

het verder te onderzoeken. Dit onderzoek moet

lende waterstanden en in het bijzonder verdro-

is niet de oplossing. Daarom zoeken we naar

tot een voorkeursscenario voor de toepassing

ging steeds groter wordende problemen.

kleinschalige warmteoplossingen die zo min mo-

van aquathermie in de Linge leiden en wordt

gelijk elektriciteit gebruiken. Maar deze hebben

uiteraard opnieuw met het dorp gedeeld. Zo
bepalen inwoners gezamenlijk het vervolg.

Om versnelling te brengen in de uitvoering van

beter en langer van water worden voorzien en

niet altijd een positieve business-case. Daarom is

de RAS en eigen lokale aanpak worden door

wordt voorkomen dat het beschikbare opper-

maatwerk en creativiteit nodig.

Waterschap Rivierenland een aantal ‘geen spijt’

vlaktewater te snel wordt afgevoerd. Binnen dit

maatregelen onder de Regio Deal uitgevoerd.

project dat begin 2022 is gestart worden een

Zoals in Enspijk, West Betuwe. De inwoners

deze ter beschikking te stellen aan de bewoners

Binnen Rivierenland is de waarborging van

aantal praktijk knelpunten opgepakt. In totaal

van Enspijk, verenigt in dorpsvereniging Mooi

gaf de zaal vleugels om gezamenlijk nog meer

een adequate wateraanvoer een belangrijk

worden 12 stuwen verbreed en/of de stuw-

Wonen in Enspijk (MWIE) zijn op allerlei manie-

ideeën te genereren. Er werd enthousiast

aandachtspunt. Een van de maatregelen betreft

hoogte aangepast en voorzien van automatische

ren actief met het verduurzamen van het mooie

deelgenomen aan de discussie en meerdere

het efficiënter kunnen sturen van het oppervlak-

aansturing. Door automatisering kunnen stuwen

Enspijk. In 2011 wonnen zij al de prijs voor het

inwoners zijn inmiddels in diverse werkgroepen

tewater tijdens perioden van watertekort. Door

op slimme wijze aangestuurd worden vanuit een

meest duurzame dorp. Net als in de rest van

actief om de ideeën verder uit te werken.

een betere en meer integrale verdeling van het

Centrale Regiekamer en kan er beter geantici-

Nederland zijn zij nu druk bezig met de vraag:

beschikbare water kunnen kritieke gebieden

peerd worden op klimaatverandering.

“hoe gaan we van het gas af?” Misschien kan de

Het idee om warmte uit de Linge te halen en

warmte van de Linge een oplossing bieden voor
de dorpskern van Enspijk. Dat blijkt uit onderzoek van bureau Royal Haskoning DHV, dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland
samen met RES FruitDelta Rivierenland.
Na een oproep in de nieuwsbrief van Mooi
Wonen in Enspijk om mee te doen aan het
onderzoeken van deze mogelijkheid ontstond
een kerngroep van inwoners. De gemeente, het
Waterschap, woningcorporatie KleurrijkWonen

 Meer over dit project: https://www.res

en RES FruitDelta Rivierenland praten ook in

rivierenland.nl/inwoners-enspijk-lopen-voorop-

deze kerngroep mee. Samen organiseerden zij

in-proef-om-warmte-uit-water-te-halen/

een dorpsbijeenkomst om met elkaar te praten
over hoe het dorp van het gas af kan gaan.
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Versterking netwerk

Programmalijn Samen

Aan de doelstellingen van de programmalijn Delta wordt op verschillende manier gewerkt, door o.a.

We willen een regio zijn en blijven die zelfredzaam en weerbaar is. Versterking is hiervoor nodig in de samen-

de processen in de energiestrategie (RES), klimaatadaptatie (RAS) en vanuit verschillende bestuurlijke

werking vanwege versnippering; de regio Rivierenland kent zo’n honderd dorpen of kernen en veelal secto-

(rijks)programma’s. De Regio Deal werkt hierin als een verbindende schakel. We zien dat de Regio Deal zorgt

rale samenwerkingsverbanden. De regio zelf kent geen HBO- of WO-instellingen, waardoor samenwerking

voor versterking van het netwerk. Vanuit de Regio Deal zijn er twee alliantiemakelaars voor de programma-

met nabij gelegen instellingen nodig is. Het beter verbinden van de inwoners en ondernemers met elkaar

lijn Delta aangesteld; de projectleider van de RES en de gebiedscoördinator van het waterschap. Hiermee

en met de kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen in de omgeving, zijn belangrijke aandachtspunten.

kan de nodige kruisbestuiving op de thema’s RES, RAS, landschappelijke thema’s en biodiversiteit worden

Evenals een grotere bewustwording van inwoners van de maatschappelijke opgaven, zoals inspelen op

versterkt. Ook zijn diverse deelprojecten van de RES en de RAS opgenomen in de programmalijn Delta om

klimaatveranderingen in het gebied en een betere democratische legitimatie van taken van GR-en.

deze te kunnen versnellen en realiseren. Hiermee kunnen we snel schakelen op de beide thema’s en vooral
ook op de samenhang en samenwerking. Vanuit de contacten in de Regio Deal hebben we al verschillende

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland beoogt met programmalijn Samen, vernieuwende manieren van

sessies in samenhang kunnen vormgeven, o.a. de ‘verbindingssessie Fruitteelt en droogte’, het ‘bezoek van

samenwerking en verbindingen binnen de pentahelix samenwerking in regio Rivierenland te stimuleren.

gedeputeerde staten van de provincie Gelderland’ (zie ook programmalijn Samen) en het werkbezoek van

Via het samen met partners opstellen van een FruitDelta stragische agenda voor 2030, zetten we in op

Chris Kuijpers, DG bij BZK, aan RES FruitDelta Rivierenland.

versterking van de samenwerking. Het versterken van de aansluiting tussen kennis-, onderzoek- en onderwijsinstellingen is hierbij bijvoorbeeld van belang voor mkb-bedrijven in de kernsectoren agribusiness en

Op 29 oktober bracht Chris Kuijpers, DG BZK, een werkbezoek aan RES-regio FruitDelta Rivierenland.

logistiek. Maar ook het betrekken van meer partners bij het bestaande economische gerichte Regionaal

Het programma van het werkbezoek stond in het teken van een aantal aandachtspunten, waar nadere

Investeringsfonds en het verbreden ervan naar een regionaal Toekomstfonds voor bredere maatschappelijke

samenwerking Rijk & RES-regio gewenst is:

opgaven wordt beoogd. Het programma beoogt tevens het versterken van burgerparticipatie bij de maat-

• De brede samenwerking rondom de RES

schappelijke opgaven en intergemeentelijke samenwerking, bewustwording en de invloed van gemeente

• De bredere context van de RES FruitDelta Rivierenland dan alleen zon, wind en warmte

raden op gemeenschappelijke regelingen te vergroten.

• De kansen en uitdagingen die we zien in samenwerking én uitvoering  
• De regelruimte en experimenteerruimte die we daarbij denken nodig te hebben.

DOELSTELLING
Er werd gesproken over de structurele samenwer-

Een regio te zijn en te blijven die zelfredzaam en weerbaarder is, door het

king die nodig is om de RES-ambitie waar te maken.

ondersteunen en versterken van de bestaande pentahelix governance en

Horizontaal, tussen partijen binnen de regio. En

samenwerking.

verticaal, van lokaal tot en met rijk. Met de brede
samenstelling van de Stuurgroep RES FruitDelta
Rivierenland zijn richting RES 1.0 mooie stappen

Stand van zaken programmalijn Samen

gezet. Maar een verdiepingsslag in samenwerking

Het doel van programmalijn Samen is vertaald naar vijf projecten. Alle projecten zijn inmiddels gestart.

is nodig om de energietransitie in en buiten de
regio echt samen vorm te geven, in samenhang met

Er is in samenwerking met de ‘pentahelix partners’ een eerste versie van de gebiedsagenda ontwikkeld om

andere maatschappelijke opgaven zoals klimaat-

de strategische opgaven voor de toekomst te benoemen. Het blijft nog steeds een zoektocht om de strate-

adaptatie.

gische opgaven goed te positioneren en te vertalen. Het werken aan een gebiedsopgave wordt inmiddels
gezien als een werkwijze op maatschappelijke opgaven integraal te kunnen oppakken. De samenhang met
lopende processen, zoals het Economische ambitiedocument 2022-2025, RES en RAS, maar ook bestaande
structuren als GR-en en sectorale samenwerkingplatforms blijft aandacht vragen. Ook de pentahelix besluitvorming van overheid, GR-en en overige besturen is een uitdaging.
Op basis van deze gebiedsagenda onderzoeken we welke governance optimaal is om deze opgaves komende jaren aan en op te pakken. De komende periode moet duidelijk wordt wat de resultaten zijn van de
haalbaarheidsstudie Toekomstfonds. De evaluatie van het regionaal Investeringsfonds, maar ook de ervaringen van het nieuwe regionale Stimuleringsfonds zullen input geven. Als vierde project is de werkgroep,
met een afvaardiging van raadsleden, griffiers en directeuren GR-en volop aan de slag om na te gaan hoe de
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samenwerking tussen gemeenteraden en de democratische legitimatie te versterken is. Het vijfde project
Burgerparticipatie is van start gegaan om aan de hand van leervragen en een Kenniskring de betrokkenheid

PROJECT UITGELICHT

van inwoners te vergroten. Via de vijf projecten zal de komende jaren steeds meer in beeld komen hoe de

Project Burgerparticipatie

samenwerking in zijn geheel te versterken.

Het doel van dit project is om de burgerparticipatie in de regio te versterken. Om hier mee

De samenhang met lopende processen, zoals het Economische ambitiedocument, RES en RAS, maar ook

aan de slag te gaan wordt gewerkt aan het

bestaande structuren als GR-en en sectorale samenwerkingplatforms vraagt aandacht. Ook de pentahelix

verbreden en verdiepen van de kennis in de

besluitvorming van overheid, GR-en en overige besturen is een uitdaging. Via de geplande vijf projecten zal

regio op het gebied van participatie. Zo zal de

de komende jaren steeds meer in beeld komen hoe de samenwerking te versterken is.

leerkring burgerparticipatie, een initiatief dat
een voortzetting is van een activiteit van de
Gelderland Academie van Provincie Gelderland,
de komende tijd gefaciliteerd worden vanuit dit
project.

Interdepartementale overleggen

In het voortzetten van die leerkring zal gewerkt

In het kader van de Regio Deal zijn we gestart

worden met leervragen. Door deze systematisch

om samen met het Rijk interdepartementale

Ontwikkeling FruitDelta Gebiedsagenda

te beantwoorden en de bevindingen periodiek

overleggen te organiseren via de programma-

Na een aftrap van Gedeputeerde Staten en het

te publiceren kan iedereen in de regio meer

lijnen. Deze overleggen ervaren we als zeer

AB van GR Regio Rivierenland en partners op

kennis opdoen over burgerparticipatie. Het doel

zinvol. Door de versterkte samenwerking en de

30 maart 2021 loopt het proces om te komen

is om per jaar 16 leervragen te behandelen. Dat

snelle contacten via de Dealmakers van het Rijk

tot een Gebiedsagenda inmiddels een jaar. Het

betekent dus dat aan het einde van het project

kunnen we op interdepartementaal niveau de

heeft geresulteerd in een eerste versie van

32 vragen zijn beantwoord. Deze zullen per

ontwikkelingen uit de regio en de knelpunten in

de gebiedsagenda. Deze eerste versie wordt

kwartaal en per jaar gebundeld worden in een

de praktijk delen en ervaringen uitwisselen. De

PROJECT UITGELICHT

momenteel door partijen in de regio, inclusief

Gebiedsagenda

groot periodiek rapport voor alle geïnteresseer-

eerste interdepartementale overleggen hebben

colleges en het college van gedeputeerden van

Een ‘pentahelix’ begeleidingsgroep is meerdere

den.

in 2021 plaats gevonden voor ontwikkeling van

provincie Gelderland getoetst. We bevinden

keren bijeengekomen om mee te denken over

Inmiddels is de start gemaakt om te werken aan

de gebiedsagenda en governance en voor de

ons op de overgang van fase 3 naar fase 4 in het

de strategische opgaven van de toekomst. De

een pilotvraag, namelijk ‘Wat doen gemeenten

programmalijn Inclusief (onderwerpen: draag-

proces, waarbij de doorontwikkeling naar een

groep bestaat uit een mix van de partners:

om de lokale democratie te versterken en hoe

vlak voor (arbeids)migranten en PPS samenwer-

tweede versie in gang gezet wordt.

Voorzitter GR Regio Rivierenland/Economic

doen zij dat?’ Verder is ook begonnen aan het

king).

Board, gedeputeerde Provincie, bestuurslid

uitzoeken van hoe de GR Regio Rivierenland

Waterschap, voorzitter stuurgroep Regio Deal,

bezig is met burgerparticipatie.

bestuurslid VNO-NCW/lid Economic Board,
ROC-Rivor, samenwerkingsplatforms rondom arbeidsmarkt, tuinbouw en logistiek, de
Gelderse Milieufederatie, Gebiedscoöperatie
Rivierenland en een ondernemer in de techsector.
Ook vond er in 2021 een regionale bijeenkomst
voor raden en statenleden plaats evenals drie
meedenksessie voor betrokken stakeholders in
de regio. Zij dachten mee over een beleidsanalyse van lopende beleidsprocessen, bouwstenen
 Meer over dit project: https://www.fruitdelta.

voor de maatschappelijke opgaven, data-analyse

nl/gebiedsagenda-fruitdelta-rivierenland-omarmd

van het gebied, visie 2030 en de strategische
agenda.

24

25

Overzicht projecten Regio Deal FruitDelta Rivierenland
Programmalijn Inclusief

Programmalijn Fruit

1.1

2.1

Regionale agenda Onderwijs & arbeidsmarkt

2.4.2 Smart Grid Glastuinbouw

Versterken Regionaal Investeringsfonds

Samen met haar partners verbetert

Het RIF geeft een impuls aan econo-

RW-POA de aansluiting van onderwijs en

mische ontwikkeling op regionale

arbeidsmarkt in Rivierenland

speerpunten

3.5

Versnelling RES (Regionale energie strategie)

Een cluster van tuinbouwbedrijven in Brakel

Met de Regio Deal zet RES in op een

bespaart energie en dus CO2-uitstoot door

informatieve community hub, drie living

onderlinge uitwisseling van energiestromen

labs voor technische innovatie, voorkomen
van energiearmoede en kansenverkenning

2.5

De Fruitmotor

in de regio

De Fruitmotor richt zich op de verduurza1.2

S-TEC: Smart Technology Experience Centre

2.2.1 Streeckerij De Betuwe

zaadproductie en een bottellijn voor wijn,

Logistics Valley stimuleert modal shift in

om de regionale energietransitie verder te

dagrecreatie voorziening rondom Betuwse

cider en sap

containervervoer van weg naar water via de

versnellen

streekprducten

bestaande barge terminals in Rivierenland

Hub Rivierenland

2.2.2 Slot Loevestein en Munnikenland

Hergebruik grondstoffen en circulariteit

Programmalijn Samen

Avri start een textielsorteercentrum, ver-

Hub Rivierenland verbindt bedrijven en

Loevestein en Munnikenland ontwikkelen

werkt tuinafval tot bodemverbeteraar en

scholen in de regio rondom kansen in

zich, met aandacht voor natuur, water en

plastic grondstoffen regionaal tot nieuwe

duurzaamheid, zorg, logistiek en IT

cultuur, samen tot een aantrekkelijke visitor

producten

4.1

zijn de basis voor het doorontwikkelen van

Programmalijn Delta

Fruit Tech Campus
In een unieke fruitgerichte opleiding

2.2.3 Doorontwikkeling GeoFort als icoon in het

verbindt Fruit Tech Campus onderwijs en

Rivierengebied

bedrijfsleven
1.5

Toekomstbestendige Arbeidsmarkttoeleiding
Werkzaak Rivierenland ontwikkelt adaptie-

Doorontwikkeling Pentahelix governance
De maatschappelijke opgaven in de regio

hub
1.4

Multimodaal vervoer: kansen voor water

Betuwe Kers realiseert een gebiedseigen

2.6
1.3

3.6

ming van fruitteelt, met bloeiende bermen,

S-TEC Rivierenland ontwikkelt een platform

3.1

governance

Waterbeschikbaarheid

4.2

Versterking Burgerparticipatie

Geofort breidt uit met nieuwe interactieve

Waterschap Rivierenland zet in Rivierenland

Rivierenland zet in op meer betrokkenheid

ervaringen en lesmodules, zoals een

een groenblauwe structuur op en zorgt ook

van Rivierenlanders bij maatschappelijke

klimaatdoolhof en een serious game over

bij droogte voor voldoende en kwalitatief

opgaven met een kennisplatform en

energietransitie in de regio

goed water

nieuwe methoden

ve (technische) leerwerkroutes voor men2.2.4 Rivierbeleving

sen met een afstand tot de arbeidsmarkt
1.6

Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig

schoolverlaten
RMC Regio Rivierenland zet in op preventie

3.2

Samenwerkingsagenda BovenLinge

4.3

Samen met omliggende gemeenten

De gemeentenraden werken samen aan

worden beter beleefbaar voor bewoners

en de provincie Gelderland ontwikkelt

meer invloed op verlengd lokaal bestuur, als

en toeristen, met goede verbindingen en

Waterschap Rivierenland een samenwer-

kruispunt voor bewoners en bestuur

nieuwe routes

kingsagenda rondom de Boven-Linge
4.4

om voortijdig schoolverlaten in de regio te
2.2.5 Doorontwikkeling regionale routenetwerken

voorkomen

3.3

Rivierenland
1.7

Financieel Fit Rivierenland

FruitDelta Gebiedsagenda

De acht gemeenten van Rivierenland

Regio Rivierenland, provincie Gelderland,

Het Regionaal Bureau voor Toerisme voegt

ontwikkelen gezamenlijk een plan met

Waterschap en regionale partners brengen

aan het regionale wandelnetwerk onder

concrete projecten om de regionale

de maatschappelijke opgaven en ambities

vroegsignalering en preventie van schulden

meer een bewegwijzerde route en een

klimaatadaptatie (RAS) te versnellen

voor 2030 in kaart

bij bedrijven en bewoners in Rivierenland

meerdaags streekpad toe

Regionale Woonmonitor Rivierenland

2.3

Puur Betuws: distributie lokale streek

producten

Een monitor met actuele data over regio-

1.9

Versnelling klimaatadaptatie Gemeenten

Ontwikkeling van een

De werkwijze van Financieel fit is gericht op

3.4
1.8

Samenwerkende gemeenteraden

Rivieren en recreatieplassen in de regio

Versterking landschap en biodiversiteit regio

Rivierenland start het gesprek over een
regionaal toekomstfonds om maatschappelijke ambities en innovaties te ondersteunen

nale woningmarkt en woningbouw maakt

Puur Betuws versterkt de ontwikkeling,

adequaat reageren op ontwikkelingen

de verkoop en de distributie van lokale

visie en aandacht voor bewustwording en

makkelijker

producten vanuit puurbetuws.nl

betrokkenheid

2.4.1 Geothermische warmtebron en warmte

Arbeidsmigranten Regio Rivierenland (BHARR)

rotonde

Neder-Betuwe, Zaltbommel en Regio

Engie en Hydreco Geomec zetten in op

Rivierenland ontwikkelen genoeg goede

ontwikkeling van een warmtebron, warmte-

huisvesting voor arbeidsmigranten in de regio

netten en een warmterotonde
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Toekomstfonds

De gemeenten in de regio werken samen
aan biodiversiteit met een gezamenlijke

Beheerstichting Huisvesting

4.5

Rivierenland

Regio Deal FruitDelta Rivierenland partners:
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3.

Dashboard en monitoring

Indicatoren
In deze rapportage lichten we een aantal indicatoren uit, om een beeld te geven van de verkregen data en
informatie. In het dashboard is meer en uitgebreidere informatie te vinden.

Dashboard
De Regio Deal is bedoeld om de brede welvaart in Rivierenland te stimuleren. Bij ‘brede welvaart’ gaat
het om het vinden van een goede balans tussen economische ontwikkeling, welzijn en leefbaarheid, en
de kwaliteit en duurzaamheid van de leefomgeving. Om de voortgang in brede welvaart te meten, wordt
een Dashboard ontwikkeld dat indicatoren in beeld brengt die passen bij de belangrijkste opgaves van
Rivierenland. Het Dashboard moet de mogelijkheid bieden om tegengestelde ontwikkelingen af te wegen.
Het moet niet te omvangrijk zijn (‘less is more’), maar zich beperken tot zinvolle informatie voor sturing en
verantwoording. Het moet ván en vóór de regio zijn, dus informatie bevatten die voor alle betrokken partijen
belangrijk is. En het moet gebruiksvriendelijk zijn en toekomstbestendig in beheer.
In 2021 is een eerste versie van het Dashboard opgeleverd, die ontwikkeld is langs de programmalijnen van
de Regio Deal. Hierin zijn tal van indicatoren opgenomen die te vinden zijn in openbare databronnen. In het
najaar van 2021 is gestart met het door ontwikkelen naar een Dashboard 2.0. Dit Dashboard is niet alleen
bedoeld om de voortgang van de Regio Deal te monitoren, maar ook van de opgaves die we samen met de
Provincie Gelderland hebben geformuleerd in de Gebiedsagenda voor Rivierenland én van de reguliere programma’s van de Regio. De kunst is een goed even-wicht te vinden tussen beperkte kerninformatie om snel
een overzicht te krijgen en detailinformatie die in meer omvattende thematische monitors wordt uitgewerkt.
In het Dashboard worden de data van Rivierenland zoveel mogelijk afgezet tegen die van Gelderland en
Nederland. Naast data uit openbare bronnen verkennen we ook indicatoren uit andere bronnen, bijvoorbeeld data van organisaties zelf. Daarbij beste-den we extra aandacht aan het vinden van indicatoren voor
thema’s die in de eerste versie van het Dashboard onderbelicht zijn gebleven, zoals het meten van klimaatver-andering, biodiversiteit, mobiliteit en samenwerking binnen Rivierenland.
In het dashboard wordt ook de relatie gelegd met de opgaves die zijn geformuleerd in de gebiedsagenda
voor Rivierenland. Daarvoor wordt ook een verkenning uitgevoerd uit naar indicatoren die verkregen kunnen
worden uit andere bronnen dan openbare data bronnen (bv. data van organisaties, instellingen zelf). Verder
besteden we extra aandacht voor het opnemen van indicatoren voor het meten van de samenwerking en
governance binnen Rivierenland.

Monitoring Regio Deal
In de Regio Deal FruitDelta Rivierenland zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de Regio Deal. De
monitoring vindt plaats op twee niveaus: op het niveau van de concrete initiatieven en projecten én op het
niveau van de genoemde resultaten en beleidsindicatoren. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de
Regio Deal projecten en de tot nu toe gerealiseerde projectresultaten. Hieronder lichten we een aantal indicatoren uit, die een beeld geven van de ontwikkeling van de brede welvaart in de regio. In het Dashboard 2.0
dat samen met de partners in Rivierenland wordt ontwikkeld, is meer en uitgebreidere informatie te vinden.
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4. Governance en projectorganisatie
Governance
Voor de uitvoering van de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is een bestuurlijke stuurgroep opgericht.
Deze stuurgroep bestaat uit de bestuurlijke vertegenwoordiging van de vijf Regio Deal partners; Regio
Rivierenland (Gerdo van Grootheest), Waterschap Rivierenland (Mathieu Gremmen), RW-POW (Ben Brink),
Gebiedscoöperatie Rivierenland (Dennis Kerkhoven) en de Provincie Gelderland (Christianne van der Wal
(tot 2 februari 2022) en Helga Witjes (vanaf 2 februari 2022)). Daarnaast is er een ambtelijke regiegroep
waarin ook de dealmakers van het Rijk aansluiten. De kassiersfunctie van de Regio Deal is belegd bij het
DB van de Regio Rivierenland.
Doorontwikkeling governance
In het kader van de programmalijn Samen wordt onderzocht op welke wijze de pentahelix governance versterkt en geborgd kan worden voor de toekomst. FruitDelta Rivierenland is hierbij het platform in relatie tot
de opgave. Een begeleidingsgroep komt voort uit de Regionale Gebiedsagenda. In de begeleidingsgroep is
een bredere vertegenwoordiging van stakeholders. Er is ook aansluiting met partijen als VNO NCW, samenwerkingsplatforms rondom tuinbouw en met de Gelderse Milieufederatie gezocht.
Projectorganisatie en bestendigd blijven
Tegelijkertijd zijn er ook mijlpalen die zorgen dat de geformuleerde Regio Deal ambities ook ná afloop
bestendigd blijven voor de Fruidelta. Zo is in 2021 de ambitie van de RES 1.0 vastgesteld door het Algemeen
Bestuur van Waterschap Rivierenland, Provinciale Staten van Gelderland en de acht gemeenteraden.
Hierbij zijn enkele moties en amendementen aangenomen die worden betrokken bij het proces op weg
naar RES 2.0. Alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland hebben ook het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld. Met de uitvoering van dit ambitiedocument wordt in de komende
jaren gericht samengewerkt aan het creëren van een optimale balans tussen economische groei en de brede
welvaart in de regio Rivierenland. Het Regionaal Stimuleringsfonds, de doorontwikkelde versie van het
Regionaal Investeringsfonds (RIF) uit 2016, is een wederom belangrijk als instrument om de nieuwe ambities
van het Regionaal Economisch Ambitiedocument in samenwerking met partners uit de regio te verwezenlijken.
Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2025
Het ambitiedocument focust zich op drie economische speerpunten, als aanjagers van de brede welvaart in
de regio. Per economisch speerpunt zijn opgaven en uitdagingen geformuleerd om de ambities te verwezenlijken. Deze opgaven en uitdagingen worden samen met samenwerkingspartners en andere organisaties op
het gebied van onderwijs en onderzoek, ondernemers en ondernemende inwoners opgepakt, in de vorm van
concrete programma’s, projecten en samenwerkingen.
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Programmateam en uitvoering

Community of practice

Er is een klein slagvaardig programmateam be-

We bouwen aan samenwerking in de vorm van Cop’s. We experimenteren hiermee op verschillende ma-

staande uit een programmamanager, financiële en

nieren. Vanuit het programmateam zijn we gestart met het organiseren van Cop’s op de programmalijn

juridische ondersteuning en een verbinding naar

Inclusief, dit gaan we het komend jaar uitbreiden met Cop’s op de andere programmalijnen. Ook hebben

beleid. Het programmateam borgt de juridische en

we diverse Cop’s gehouden rondom monitoring. Komend jaar gaan we nog meer experimenteren met het

financiële uitvoe- ring van de Regio Deal. Daarnaast

ophalen van behoeftes van de projecteigenaren, uitbreiding naar het bredere veld van stakeholders, maar

is er gekozen voor het aanstellen van alliantiema-

ook door ontwikkelen op samenwerking op inhoudelijke thema’s. We hebben meerdere online omgevingen

kelaars per programmalijn. De alliantiemakelaars

(community’s) gemaakt waarin we met de projecteigenaren – ook in coronatijden – kennis en best practices

zorgen voor verbinding tussen de projecten en

kunnen uitwisselen.

bewaken de samenhang. Er is een maandelijks
alliantiemakelaarsoverleg om de samenwerking
en samenhang te bespreken. Communicatie maakt

Regio Deal dag 2021

hier onderdeel van uit.

“Waar partijen elkaar niet regelmatig ontmoeten, daalt de temperatuur en wordt het vanzelf moeilijker om samen te werken”, zei
professor Geert Teisman tijdens zijn presentatie op de Regio Deal

Mandaat
Besluiten voorleggen
in eigen gremia +

BESTUURLIJKE STUURGROEP
AB-lid, voorzitter RW-POA Rivierenland, dijkgraaf Waterschap
Rivierenland, Gebiedscoöperatie Rivierenland,
(gebieds)gedeputeerde Gelderland

Voorbereiden
besluitvorming
controleren afspraken
(proces)

REGIEGROEP
(Ambtelijke) Vertegenwoordigers van Regio Rivierenland,
provincie Gelderland, RW-POA Rivierenland, Waterschap
Rivierenland en Gebiedscoöperatie Rivierenland

Bewaken uitvoering
projecten van partners,
planning, financieel
beheer

PROGRAMMATEAM
Directielid Regio Rivierenland
Programmamanager
Bedrijfsvoering + Communicatie

KLANKBORD
MOMENT
Bestuurlijk.
Vanuit colleges. EB?

dag. Het omgekeerde bleek ook waar tijdens de Regio Deal dag.
Voor het eerst sinds de ondertekening van de Regio Deal FruitDelta
Rivierenland ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers, college- en raadsleden en andere relaties uit de regio elkaar in levenden
lijve. Op de unieke locatie van Geofort Herwijnen, een van de 31

KLANKBORD
MOMENT
Overige regionale
partners
Maximaal leereffect

Regio Deal projecten. Samenwerken was de rode draad.
Van de dag werd een  korte video-impressie gemaakt. Een aantal
projectvertegenwoordigers vertellen daarin over hun project.

Per project
hoofdindiener/
aanspreekpunt:
uitvoering,
afstemming
partners onderling

1. INCLUSIEF

2. FRUIT

3. DELTA

4. SAMEN

-

-

-

-

Belangrijke stap in toekomstbestendig organiseren van samenwerking
In de ochtend spraken de partners van de Regio Deal met elkaar in deelsessies over het thema samenwerken. Hoe zetten we een belangrijke stap in het toekomstbestendig organiseren van samenwerking
in de regio. Aan tafel vertegenwoordigers van de Regio Deal partners provincie Gelderland, Waterschap
Rivierenland, het regionaal Werkbedrijf-Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (RW-POA), Gebiedscoöperatie
Rivierenland, Regio Rivierenland, VNO-NCW en de ministeries waarmee de deal gesloten werd.

Overlegvormen

In vier themasessies kwamen deze onderwerpen aan bod:

Er zijn verschillende vaste overlegvormen binnen de Regio Deal, maar ook experimenteren we met verschil-

• Toekomstfonds: Om zaken voor elkaar te krijgen, moet je soms niet te lang nadenken, maar gewoon

lende overlegvormen om de samenwerking te verstevigen.

gaan doen, de structuur volgt dan wel. Het is dan wel van belang om een bepaald doel voor ogen te houden. Regio Rivierenland heeft veel MKB in de regio en dat versterkt de oproep om vooral vraaggestuurd

Overleggen met het Rijk

te opereren: waar is behoefte aan? Aan de ene kant vraagt dat om experimenteerruimte, aan de andere

Voor de gezamenlijke sturing op de Regio Deal hebben er in 2021 periode 2 cockpitoverleggen met het

kant ook om (beleids)kaders. Daar rekening mee houdend, kan het proces verder vorm gegeven worden.

Rijk plaats gevonden. Het Rijk- Regio overleg vindt plaats in oktober 2021. We zien dat de aanhaking van de

• Dashboard: Op welke manier kunnen we de resultaten van ons beleid goed monitoren in de regio?

Dealmakers van het Rijk aan de Regiegroep leidt tot een vruchtbare uitwisseling van kennis, best practices,

Daarvoor is het van belang om te weten wat precieze doelen zijn, welke indicatoren daarbij horen en

ondersteuning en samenwerking. In 2021 hebben er 2 interdepartementale overleggen plaats gevonden

vooral wat specifiek onze regio nodig heeft om te kunnen sturen. Simpel en eenvoudig houden is de sleu-

rondom de gebiedsagenda en de programmalijn Inclusief. We zien dat dit mooie overleggen zijn waarbij we

tel. Op zoek gaan naar kernindicatoren en gebruik maken van de dashboards die er al zijn. Gezamenlijk,

knelpunten en vraagstukken uit de praktijk kunnen voorleggen aan het Rijk en onze (beleids)ambities kunnen

voor en met alle partners. Blijven doorontwikkelen is van belang om successen te meten en bij te kunnen

afstemmen.

sturen waar ontwikkelingen dat vragen.
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• Regionale Energie Strategie (RES): Bij de Energiestrategie in deze regio sloten naast netbeheerder en

Webinars

decentrale overheden ook een aantal regionale partners aan. De RES-samenwerking startte vanaf het

Hoe ziet de toekomst van onze regio eruit? Voor

begin op gelijkwaardig niveau en partners geven aan dat ze zich ook daadwerkelijk deelgenoot voelen.

welke uitdagingen staan wij? Waar ligt onze kracht

Soms is dit nog wat broos en nog niet helemaal ingebed in de governance. Daar kun je over blijven praten,

en potentie? Hoe kan innovatie de economische

maar het is vaak ook gewoon just do it! De RES-ambitie van FruitDelta Rivierenland is misschien niet de

ontwikkeling in de regio een impuls geven? En

grootste, maar wel al ver in de uitvoering.

welke rol kunnen de verschillende partners binnen

• Governance: Soms hebben ingrijpende veranderingen ambassadeurs nodig. Dat is soms even zoeken,

FruitDelta Rivierenland daarin spelen? Deze en

maar het is de moeite om het experiment aan te gaan. Het gevoel van raadsleden die verminderde

meer vragen kwamen aan bod in de webinarreeks

afstand ervaren is ook een indicator. De Governance die de Achterhoek heeft neergezet voor dat spe-

van FruitDelta Rivierenland.

cifieke gebied, die werkt. Het gaat uiteindelijk altijd om de mensen die het met elkaar moeten doen en
neerzetten.

De Webinars stonden in het teken van: naar een toekomstperspectief van FruitDelta Rivierenland.
Oorspronkelijk eerder gepland, maar vanwege de aangescherpte coronaregels werd de webinarreeks

Tweede ronde Regionaal Investeringsfonds geopend

aangepast.

Hans Beenakker, voorzitter FruitDelta Rivierenland, kondigde bij de start van het middagprogramma aan
dat het Regionale Investeringsfonds (RIF), ook een van de Regio Deal projecten, een vervolg krijgt: “2021

Juist in deze moeilijke tijd, wilden we toch nadenken over de ontwikkeling van het gebied FruitDelta

is voor de regio nadrukkelijk een bonusjaar en in dit bonusjaar zijn we op zoek naar innovatieve projecten

Rivierenland. De FruitDelta Webinarreeks trapte af met het thema ‘De rol van mkb- en familiebedrijven’.

die bijdragen aan de economische ontwikkeling én verbetering van het regionale ondernemersklimaat.

Daarna volgden de thema’s ‘een toekomstbestendige arbeidsmarkt’ en ‘maatschappelijke opgaven van de

Het Regionale Investeringsfonds heeft de regio de afgelopen interessante projecten gebracht en kent een

toekomst’.

financiële multiplier van 4,4.”
Het belang van strategische keuzes voor de toekomst heeft door de coronacrisis een extra dimensie gekreGeert Teisman over complexe samenwerkingsvraagstukken

gen. Inhoudelijk (wat zijn de effecten voor de regio en hoe spelen we daarop in?) en voor de wijze waarop

Prof. dr. Ing. Geert Teisman (1956) is hoogleraar bestuurskunde en expert Complex Decision Making aan de

we met elkaar werken aan het toekomstperspectief, namelijk digitaal in plaats van via 'echte' ontmoetingen.

Erasmus University Rotterdam. Hij nam de deelnemers in het middagprogramma van de Regio Deal dag mee

Samenwerking in de regio is nu meer dan ooit nodig om onze economische ontwikkeling een impuls te

in de drie belangrijkste valkuilen van samenwerken en het smeden van ontwikkelkracht. Hij gaf er een aantal

geven.

stevige aanbevelingen bij, voor projectvertegenwoordigers, beleidsmakers en beslissers: “Doe wat afgesproken is én doe wat gaat werken”, betoogde hij. “En organiseer recht op bemoeienis. Je bent er misschien niet
van, maar bemoei je er toch mee. En beschouw een voorstel als een openingsbod en wees vooral ook zelf
bereid om je eigen specifieke oplossing in heroverweging te nemen, als dat leidt tot beter beleid.”
 De presentatie is in zijn geheel terug te bekijken.
Meet & greet 31 Regio Deal projecten
Op het unieke buitenterrein van Geofort ontmoetten partners, projectvertegenwoordigers en andere
relaties van de Regio Deal de 31 projecten en
elkaar. Coronaproof aan gesprekstafels en op een
route waarlangs alle projecten zichtbaar gemaakt
waren. Alle projecten zijn ook te vinden in een
 Regio Deal Linkedin groep.
Informatiebijeenkomst over het Regionale Investeringsfonds (RIF)
De dag werd afgesloten met een informatiebijeenkomst voor raadsleden over het Regionale
Investeringsfonds (RIF). De projectleiders gaven daarin een toelichting op de bereikte resultaten, de meerwaarde van vier jaar RIF en een doorkijk naar de doorontwikkeling van dit financiële instrument. Deze videoregistratie is inmiddels ook gedeeld met de raadsleden die niet bij de bijeenkomst aanwezig konden zijn.
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Digitaal werkbezoek Tweede
Kamer

Communicatie: versterken, verbinden en verbeelden

Kandidaat Kamerleden brachten FruitDelta

ondertekening en het opzetten van de projectenportfolio. In de tweede periode kwam een meer strategisch

Rivierenland een digitaal werkbezoek op vrijdag

communicatieplan tot stand. Hoe gaan we als Regio Deal FruitDelta Rivierenland met communicatie het

26 februari. Wethouder Monica Wichgers, van

verschil maken? Hoe gaan we impact realiseren met onze communicatie? In de zomer van 2021 werd een

gemeente Culemborg, ontving hen namens

communicatieplan vastgesteld, expliciet vanuit de doelen van de Regio Deal. ‘We’, want communicatie is van

FruitDelta Rivierenland en Oost-Nederland in de

iedereen die betrokken is bij de Regio Deal. De rol van de communicatieadviseur is daarin het ophalen van de

studio van het kantoor van Regio Rivierenland. Aan

verhalen, die delen en daarmee verbinden. Maar daarvoor moeten ze wel eerst verteld worden.

de hand van een digitaal bezoek aan de Van Dillen

Het communicatieplan helpt de Regio Deal op koers houden, het helpt bij het maken van keuzes en het

Bouwgroep in Culemborg werd ingegaan op het

stellen van prioriteiten. Telkens vanuit de kernwaarden: versterken, verbinden en verbeelden van de Regio

samen werken aan de versnelling van de woonop-

Deal projecten.

In het eerste jaar stond communicatie rondom de Regio Deal vooral in het teken van totstandkoming,

gave in Oost-Nederland.
Profilering van de regio
Er is grote woningnood in Nederland. Alleen al

Profilering van de regio is geen hoofddoel vanuit de Regio Deal, dit ligt vooral bij de gebiedspromotie vanuit

vanuit de Randstad verwachten we de komende

FruitDelta Rivierenland. Wel onderstrepen we met de Regio Deal projecten en hun doelstellingen uiteraard

vijf jaar zo’n 60.000 nieuwe huishoudens in ons

waar de regio voor staat. In de communicatie over de Regio Deal nemen we de kernboodschappen vanuit

landsdeel. Bij nieuwbouw van woningen bestaat

FruitDelta Rivierenland zoveel mogelijk mee.

een financieel tekort per woning dat onoplosbaar is
zonder steun van de Rijksoverheid. Dit werkbezoek
liet zien dat we in Oost-Nederland de woningbouw
kunnen versnellen en verduurzamen door pre-

Interne situatie

fabricage. “Prefab is voor alle doelgroepen voor
woningen toe te passen, van starter tot luxe villa”, aldus Cees van Dillen die eigenaar van het bedrijf is dat
prefab woningen kan bouwen. “Kennis uitwisseling tussen aannemers en de Van Dillen Bouwgroep en ook
andere bedrijven in Nederland vindt volop plaats” gaf Wilbert Schellens van Bouwend Nederland aan. Dat
is belangrijk om te kunnen versnellen en ook aan duurzaamheid te werken. Duurzaamheid is sowieso een
noodzakelijke voorwaarde om aan de woningnood te voldoen.
Ruimte om te bouwen
In Oost-Nederland en ook in de regio hebben we de ruimte om te bouwen en te wonen. Met de voorgenomen bouw van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland een belangrijke bijdrage aan de landelijke
vraag. Een initiatief dat van harte wordt ondersteund door negen Oost-Nederlandse Kamerleden die deelnamen aan het vijfde werkbezoek van Nederland Slim Benutten. Dit werkbezoek werd onder meer door Regio
FruitDelta Rivierenland en VNO-NCW georganiseerd.
Klik  hier om de video te bekijken.

• Er is behoefte aan structurele communicatie over
de Regio Deal
• Er is behoefte aan een ‘wij’-gevoel bij de projecten
of binnen de programmalijnen, samen experimenteren en kennis delen (community of practice)
• Er is behoorlijke variatie in de fase waarin de
projecten zich bevinden, sommigen zijn net uit
de startblokken, anderen worden vanuit de Regio
Deal versneld of uitgebreid. Er moet nog veel
worden uitgewerkt en overlegd om de projecten
allemaal op stoom te krijgen
• Er is geen aparte huisstijl voor de Regio Deal, er
wordt aangehaakt bij de huisstijl van de FruitDelta.
• Er zijn geen aparte website en social media-kanalen voor de Regio Deal, alles staat op de website
van Regio Rivierenland
• Communicatiestijl kan versterkt worden door
meer bottom-up te werken

Visie
• De communicatieadviseur helpt betrokkenen de
verhalen te vertellen die verbinden, daarnaast
zorgt de communicatieadviseur dat de juiste
mensen die verhalen zien, horen en doorvertellen
• Successen vieren, kennis delen en het enthousiasme vasthouden
• Niet alleen top-down zenden, maar juist ook
luisteren naar wat de ander wil horen en samen
verhalen vertellen. What’s in it for them?
• De projecten en de mensen in de schijnwerpers
• Communicatie is van iedereen die betrokken
is bij de Regio Deal, samen verantwoordelijk
voor, we moeten kennis en verhalen blijven delen
met elkaar
• De communicatie richt zich op de stakeholders
(zie kader).

Strategisch
communicatieframe

Stakeholders van Communicatie
Enablers (beïnvloeders en mogelijkmakers):
• Stuurgroep Regio Deal
• Provincie Gelderland
• Rijk
• Waterschap Rivierenland
• Gemeenten (8 gemeenten van Regio Rivierenland, op
bestuurlijk en ambtelijk niveau)
• Inwoners (vanuit de FruitDelta is net een proces gestart om
o.a. inwoners met inzet van communicatie zo goed mogelijk
te betrekken, de communicatieadviseur van de Regio Deal
haakt hierbij aan)
• RW-POA, regionaal werkbedrijf- platform onderwijs en
arbeidsmarkt
• Ondernemers (o.a. via VNO-NCW)
• Gebiedscoöperatie Rivierenland

Ambitie
Kernwaarden
Versterken (eigenaarschap en enthousiasme bij de projecten),
verbinden (projecten onderling, binnen de pentahelix en met
de stakeholders) en verbeelden (in woord en beeld, met krachtige communicatie-instrumenten laten zien wat de resultaten
en krachten van onze Regio Deal zijn). De communicatieadviseur is ondernemend, ambitieus en verbindend. Zoekt de
buitenwereld op, maar speurt ook binnen de Regio Deal naar
verbindingen en verhalen waarmee we impact kunnen maken
bij de stakeholders van communicatie.
Kernopdrachten
• Het creëren van een omgeving waarbij projecten leren van
elkaar, elkaar inspireren, betrokken zijn, samen experimenteren en kennis delen uit de praktijk (community of practice)
• Betrokkenheid en samenwerking
• Verbinding realiseren binnen en tussen de programmalijnen
• Het profileren van de Regio Rivierenland als:
- De plek waar innovatief gewerkt wordt in de land- en
tuinbouwsector
- Een unieke plek om te verblijven en recreëren
- Een lokale samenleving waar iedereen mee kan doen
- Een gebied waar innovatief ingezet wordt op energietransitie en klimaatadaptatie

Accountability
• Communicatieadviseur is verantwoordelijk voor
het opzetten en coördineren van de communicatiekanalen, eindredactie en regie bij productie
communicatiemiddelen, productief samenwerken
op het gebied van communicatie met alle stakeholders, efficiënt inkopen in overleg met budgethouder (programmamanager)
• Prestatie-indicatoren: intern en extern aan de
juiste tafels zitten, zichtbaar en toegankelijk zijn,
korte lijnen met programmamanager en alliantiemakelaars (weten wat er speelt, wat eraan komt),
communicatiemiddelen die gedragen worden,
regelmatig mediaoverzicht met bereik
• Valkuilen: relatief weinig uren vs toenemende
communicatiebehoefte, projecten die niet of
weinig van zich laten horen

Externe situatie
• De Regio Deal en het belang van deze regeling is
nog niet algemeen bekend bij de stakeholders.
Het is een veelomvattend begrip
• De unieke kansrijke kenmerken van Regio
Rivierenland mogen nog zichtbaarder zijn bij het
Rijk en de Provincie
• De coronacrisis maakt dat veel sectoren het zwaar
hebben, maatschappelijk humeur is kritisch op
de overheid, maar ook behoefte aan een nieuw
tijdperk en positiviteit
• Duurzaamheid, inclusiviteit en versterken van de
(lokale) economie zijn hot topics
• Inwoners zijn minimaal geïnteresseerd in regionale thema’s. Pas als het concreet is en hun situatie
of leefomgeving raakt, staan inwoners open voor
een dialoog, participatie of informatie

Resources
• Competenties communicatieadviseur: pro-actief,
adviseren & aanpakken, verbindend
• Communicatiekracht binnen de organisatie en
binnen de projecten en de alliantiepartners: actief
communiceren, intrinsieke motivatie hiervoor,
woordvoering
• Budget: € 60.000 voor drie jaar (voor inzet
communicatieadviseur en voor productie van
communicatiemiddelen) Budgetten zijn excl. btw,
programmamanager is budgethouder

Partners die actieve bijdrage moeten leveren aan ambitie:
• Projectgroepen van de 27 projecten, uitgesplitst in de
4 programmalijnen (inclusief, fruit, delta en samen) en
hun alliantiemakelaars
• Communicatieadviseurs van de 5 alliantiepartners
(Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland, het Rijk en
de Gebiedscoöperatie Rivierenland).
• De betrokken partners dragen bij door zelf actief te communiceren over eigen mijlpalen en de boodschap vanuit de
Regio Deal mee uit te dragen via hun kanalen, zo ontstaat
een multiplier in de communicatieuitingen
• Flexibele schil van vormgevers van content als ondersteuning van de communicatieadviseur, bij voorkeur uit Regio
Rivierenland (ontwerp, filmproductie, fotograaf, drukwerk)
• Media (lokaal, landelijk en vakmedia)

Aanpak
Uitvoeringsstrategie inclusief, fruit en delta
Basis: opzetten continue communicatiestroom tussen projectleiders, communicatieadviseur en andere stakeholders om zo
verhalen en inspiratie op te halen en de samenwerking verder
te versterken. Daarnaast ook structurele communicatie over
voortgang en resultaten.
Uitvoeringstrategie samen
Meenemen in reguliere structurele communicatie. Daarnaast
inzetten op het actief bezoeken van betrokkenen binnen de
pentahelix. Presentaties, werksessies, werkbezoeken op locatie
en themabijeenkomsten zijn middelen die ingezet kunnen
worden om de persoonlijke betrokkenheid, het kennisniveau en
het gevoel van gezamenlijke verantwoordelijkheid te versterken. Belangrijk is daarbij de samenhang met de FruitDelta en
daaronder vallende projecten telkens te laten zien.
Prioritering: starten met quick wins en waar grootste behoefte
ligt volgens peiling bij projectleiders en alliantiemakelaars (mijlpalenplanning/contentkalender en e-mailnieuwsbrief), later
informatiebehoefte peilen bij stakeholders
Belangrijkste stappen:
• Kernboodschappen formuleren
• Opzetten interne communicatie binnen programmalijnen en
alle projecten onderling
• Opzetten structurele communicatiemiddelen voor continue
communicatiestroom via diverse kanalen, keuze middelen op
basis van behoefte projectleiders en andere stakeholders
• Realiseren mijlpalenplanning en contentkalender voor continuïteit, maar ook om planning en capaciteit te bewaken
• Zichtbaar zijn en blijven bij alle stakeholders, met extra aandacht voor het Rijk en de provincie (juiste mailinglists/netwerk)
• Campagne opzetten voor Regio Deal-dag in september
• Verbonden blijven met communicatieadviseurs andere Regio
Deals om zo kennis en ervaringen te delen
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Uitvoering

Kanalen FruitDelta

om projectvertegenwoordigers op beeld over hun

De praktische uitvoering is per kalenderjaar vastgelegd in een uitvoeringsplan communicatie.

De Regio Deal maakt ook gebruik van de midde-

project te laten vertellen en toe te laten lichten wat

len en kanalen van FruitDelta om de Regio Deal

de Regio Deal voor hun project betekent. Content,

Plan van aanpak

onder de aandacht te brengen. Eigen pagina’s op

die behalve goede beelden, ook veel informatie

Het communicatieplan werd op papier gezet,

fruitdelta.nl, iedere maand aandacht voor een

opleverde over het perspectief van de projectverte-

afgestemd met de programmamanager en geak-

of meerdere projecten in de e-mailnieuwsbrief,

genwoordigers.

koordeerd door de stuurgroep. Op basis van de

regelmatig een bericht via het Linkein-account.

strategie ontstond een uitvoeringsplan voor 2021.

We spraken een vaste set hashtags af: #regiodeal

Contentkalender

In het plan van aanpak kreeg ook het versterken

#fruitdelta, #regiorivierenland #krachtvanderegio

De volgende stap is een afgestemde contentka-

van de communicatie van de Regio Deal projecten

(de landelijke #).

lender, waarin we meer proactief verhalen over

een rol. Een voorbeeld daarvan: een workshop com-

de projecten in de regio verzamelen, monitoren

municatie voor alle projectvertegenwoordigers van

Regio Deal dag

en inplannen. Om zo de projecten van de Regio

de programmalijn Inclusief.

Bij de ontwikkeling en organisatie van de Regio

Deal FruitDelta Rivierenland nog meer te kunnen

Deal dag werden de communicatieaspecten goed

versterken, verbeelden en verbinden.

Kernboodschappen

afgewogen. Het werd bewust een dag, waarbij

Doelstellingen en kernboodschappen van de Regio

verschillende betrokken groepen elkaar konden

Een aantal projectvertegenwoordigers vertellen in

Deal in het algemeen en de programmalijnen in

ontmoeten, maar ieder vanuit een eigen op hun rol

korte Youtube filmpjes wat de Regio Deal voor hun

het bijzonder werden zorgvuldig geformuleerd,

toegespitst programma. Voor het eerst zagen we

project betekent.

samengevat en afgestemd met alle betrokken

de projecten letterlijk op een rijtje, in een fysieke

partijen: programmamanager en alliantiemakelaars,

projectgalerij. Bij het maken van de videoimpressie

regiegroep, stuurgroep, programmateam, project-

maakten we meteen van de gelegenheid gebruik

vertegenwoordigers en de communicatiecontact-

Regio Deal Update

personen van de Regio Deal partners.

Een nieuwsbrief over de Regio Deal, zag het licht:

 https://www.youtube.com

de Regio Deal Update. Vier edities per jaar was het
Communicatiebehoefte

uitgangspunt, maar al snel bleek dat er zoveel meer

Als eerste werd met een vragenlijst en in de Cop’s

verhalen te delen waren en dat daar ook vraag naar

de communicatiebehoefte van de projectvertegen-

was. Inmiddels maken we minimaal acht Updates

woordigers goed in kaart gebracht. Een van de meest

per jaar voor bijna 500 abonnees in de regio.

voorkomende behoefte: geïnformeerd en geïn-

 Hier zijn alle Regio Deal Updates terug te lezen.

spireerd worden over elkaars projecten binnen de
programmalijn en ook vanuit de andere programma-

Linkedin-community

lijnen. Het uitvoeringsplan werd daarop aangepast.

Op Linkedin richtten we rondom de Regio Deal dag
een besloten groep in, met een overzicht van de 31
Regio Deal projecten. Na de Regio Deal dag bleef
de groep actief, om het vertegenwoordigers van
projecten, gemeenten en partners gemakkelijk te
maken met elkaar in contact te komen en te blijven,
elkaar te informeren en over relevante thema’s de
dialoog te voeren. Inmiddels zijn 48 projectvertegenwoordigers erin gelinkt. Iedere week delen we
nieuws vanuit de projecten.

38

39

5. Financieel overzicht

Overzicht 2: Totaal verdeling per pijler

Voor Regio Deal FruitDelta Rivierenland stelt het Rijk 7,5 miljoen euro uit de regio envelop beschikbaar.
Daarnaast investeert de Provincie Gelderland 3 miljoen euro. Deze bedragen vormen samen de subsidie van
de Regio Deal die wordt verstrekt aan de verschillende projecten. Bedragen die ontvangen worden door
projecteigenaren kunnen daarmee bestaan uit een bijdrage vanuit de Rijksmiddelen en/of middelen die door
de Provincie Gelderland beschikbaar zijn gesteld. De bijdrage van de provincie vormt samen met de overige
regionale publieke cofinanciering de totale publieke cofinanciering. Conform de afspraken in het convenant
moet er tegenover de besteding van de rijksmiddelen minimaal 7,5 miljoen publieke cofinanciering ring
besteed worden gedurende de looptijd van de Regio Deal. De prognoses hiervoor zijn bij aanvang van de
Regio Deal geschat op 12 miljoen.
De regio heeft van het Rijk inmiddels de twee voorschotten ontvangen. Medio 2022 (ongeveer halverwege
de looptijd van de Regio Deal) worden op niveau van de Regio Deal de financiële vorderingen in kaart

Overzicht 3: Toegekende en voorwaardelijk bijdragen aan projecten (1 maart 2022)
Toegekende bijdragen
Rijksmiddelen

gebracht. Hiervoor zijn de SiSa-bijlagen over 2021 van projecten die door medeoverheden (gemeenten e.d.)

Provincie Gelderland

worden uitgevoerd van belang. Deze gegevens komen voor 15 juli beschikbaar.

Regionale Publieke Cofinanciering
(exclusief bijdrage Provincie
Gelderland)

Programmalijn

Hieronder zijn vier financiële overzichten weergeven *
•

Overzicht 1 geeft totale opbouw van de Regio Deal middelen weer (november 2020).

Inclusief

€ 2.206.691

€ 990.792

€ 2.857.912

•

Overzicht 2 laat de verdeling van de middelen over de vier programmalijnen zien (november 2020).

Fruit

€ 1.719.933

€ 1.250.500

€ 2.892.424

•

Overzicht 3 brengt in beeld hoeveel van de middelen inmiddels toegekend/beschikt zijn en welk gedeel-

Delta

€ 2.200.000

€ 80.000

€ 3.001.795

te nog voorwaardelijk is (stand 1 maart 2022).

Samen

€ 394.700

€ 394.700

€0

Totaal

€ 6.521.324

€ 2.715.992

€ 8.752.131

•

Overzicht 4 laat het percentage betaalde voorschotten zien (stand 1 maart 2022).

Overzicht 1: Totale verdeling

Voorwaardelijke bijdragen

Opbouw Middelen Regio Deal
Rijksmiddelen Provincie Gelderland
Projecten

€ 6.939.824

Uitname BCF t.b.v. projecten
Monitoring (integraal onderdelen van projecten)
Uitname BCF t.b.v. monitoring
Uitvoeringskosten

Totaal

€ 9.825.816

Regionale Publieke Cofinanciering
(exclusief bijdrage Provincie
Gelderland)

€ 132.216

Programmalijn

€ 165.289

€ 165.289

Fruit

€ 418.500

€ 170.000

€ 318.500

€ 34.711

€ 34.711

Totaal

€ 418.500

€ 170.000

€ 318.500

€ 90.000

€ 38.983

Reservering

Provincie Gelderland

€ 132.216

€ 186.017

Uitname BCF t.b.v. uitvoeringkosten

€ 2.885.992

Rijksmiddelen

Totaal

€ 276.017
€ 38.983

€ 2.960

€ 24.008

€ 26.968

€ 7.500.000

€ 3.000.000

€ 10.500.000

Overzicht 4: Status betaling voorschotten (1 maart 2022)
Totale middelen Regio Deal (bijdrage Rijk en Provincie)
Absoluut

%

Programmalijn

*	Tabellen zijn gebaseerd op de gegevens op 1 juni 2021.
Gegevens over realisatie zijn tijdens de voortgangsrapportage nog niet beschikbaar. Bij de volgende voortgangsrapportage wordt

Voorschot betaald

€ 2.599.946

26%

Nog te gaan

€ 1.424.816

15%

Laatste termijn en overig

€ 3.325.354

34%

Projecten Regio Rivierenland (geen voorschot)

€ 2.475.700

25%

Gepland

€ 9.825.816

100%

ook gerapporteerd over de realisatie.
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6. Leren, innoveren en samenwerken

Samenwerken in de Pentahelix met het Rijk
In de regio Rivierenland ligt de ambitie hoog als

De rode draad door de Regio Deal FruitDelta Rivierenland is samenwerking en innoveren. Op verschillende

het gaat over de samenwerking. Daar waar triple

niveaus komen we hierbij vraagstukken tegen. Op het niveau van de projecten, op het niveau van doelstellin-

helix samenwerkingen steeds meer gemeengoed

gen en ambities. Een greep uit de thema’s waarop we met elkaar aan het pionieren en leren zijn:

zijn, zetten we in Rivierenland in op het versterken
van een pentahelix samenwerking. Dit is voor onze

Online een community bouwen

regio geen wens, maar een noodzaak. We moeten

De Regio Deal FruitDelta Rivierenland is ondertekend midden in coronatijd. Dit betekent dat we niet, of heel

leren op een andere manier met elkaar samen te

beperkt, zoals gebruikelijk fysieke bijeenkomsten en werkbezoeken hebben kunnen organiseren. We zijn

werken, vanuit gelijkwaardigheid partnerschap,

daarom aan het leren en experimenteren hoe je ook online met elkaar een Community kan bouwen en de

met oog voor de kracht van ieders eigenheid en

verbinding kan blijven houden. Online bijeenkomsten vragen een andere voorbereiding en technische kennis

inbreng. Dit samenwerken moeten we structureel

dan fysieke bijeenkomsten. We hebben gezien dat het voordelen op kan leveren om met elkaar digitaal te

borgen.

gaan ontwikkelen, maar dat het ook de nodige uitdagingen en hobbels met zich meebrengt. Komend jaar
zullen we hopelijk meer bijeenkomsten fysiek kunnen organiseren. Een hybride vorm van digitale en fysieke

Sturen op doelstellingen

samenwerking belooft een mooie toekomst.

De Regio Doel is een instrument dat stuurt op ambities en doelstellingen. De vertaling van concrete projecten naar doelstellingenniveau en indicatoren om de doelstellingen en ambities te meten is een uitdagende

Publiek private samenwerking

opgave. Het werken op doelstellingenniveau en het data gedreven werken zijn onderwerpen waar we nog

In de regio Rivierenland moeten we het echt hebben van de samenwerking. Samenwerking tussen overheid,

lerend in zijn. Niet alleen voor Rivierenland, maar voor meerdere regio’s is het een uitdaging om dit op een

inwoners, ondernemers. Dit leidt tot nieuwe innovatieve en creatieve samenwerkingsvormen in de publiek

goede manier vorm te geven. De Regio Deal biedt een mooi platform om hierop met de verschillende regio’s

private samenwerking. De bestaande financieringsinstrumenten, beleidskaders en juridische samenwerkings

uit te wisselen.

constructies zijn echter nog niet altijd op deze nieuwe samenwerkingsvormen ingericht. We moeten met
elkaar bouwen aan nieuwe manieren om deze samenwerking vorm te geven en te ondersteunen.

Data gedreven werken
Data gedreven werken biedt kansen om vanuit gezamenlijkheid te kijken naar opgaves en om ambities te
benoemen vertaald in concrete gekwantificeerde opgaves. We zien een spanningsveld op het gebied van
het meten van Brede Welvaart, gericht op de toekomstige opgaves in combinatie met de focus in de Regio
deal. De opgaves voor Rivierenland voor de komende jaren en de indicatoren die relevant zijn voor de Brede
Welvaart in Rivierenland zijn niet allemaal ‘te vangen’ binnen de doelstellingen van de Regio Deal. Ook is niet
alle data voorhanden die we zouden willen meten in de vorm van openbare databronnen.
In het najaar 2021 gaan we daarom aan de slag met de doorontwikkeling van het Dashboard, waarbij de
focus ligt op het maken van een Dashboard waarin de opgaves terug komen uit de gebiedsagenda. Het
Dashboard moet hiermee toekomstbestendig zijn en interessant voor stakeholders in Rivierenland. Een
Dashboard waarmee we gezamenlijk richting geven en monitoren hoe Rivierenland er op de grote opgaves
van de toekomst voor staat. We beschouwen de Regio Deal als een mooie aanzet en een vliegwiel om deze
monitor te bouwen.
Flexibel kansen zien en bijstellen
De opgaves voor de toekomst en daarmee de Regio Deal zijn geen statisch gegeven. Komende jaren zullen
inzichten veranderen, kansen voorbijkomen en zullen we onze ideeën, visies en ambities moeten bijstellen.
Belangrijk is om hierbij met elkaar flexibel te zijn, om ook daadwerkelijk nieuwe inzichten te omarmen en
te durven bijstellen. Zolang we ons hierin lerend en kwetsbaar kunnen blijven opstellen, met het oog op de
samenwerking en de nodige trots voor onze FruitDelta Rivierenland, kunnen we komende jaren nog veel
mooie resultaten gaan zien van de Regio Deal!
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Voortgang projecten

Colofon
Aan deze voortgangsrapportage werkten mee:
Nicole Westerterp, alliantiemakelaar programmalijn Inclusief
Stephan van Iperen, alliantiemakelaar programmalijn Inclusief

Legenda

Niels Huijbers, alliantiemakelaar programmalijn Fruit

Project loopt op schema

Jeroen Haas, alliantiemakelaar programmalijn Delta

Project loopt niet op schema, einddoel(en) mogelijk in gevaar

Annemieke Spit, alliantiemakelaar programmalijn Delta
Christian van Millingen, alliantiemakelaar programmalijn Samen

Project loopt niet op schema, einddoel(en) in gevaar

Koos de Bie, communicatieadviseur Regio Deal

Status gewijzigd t.o.v. 1e Voortgangsrapportage

Asta van Droffelaar, programmamanager Regio Deal
Stuurgroep

Programmalijn Inclusief

Gerdo van Grootheest, voorzitter stuurgroep Regio Deal, AB lid Regio Rivierenland
Ben Brink, Gemeente Tiel
Mathieu Gremmen, Waterschap Rivierenland
Dennis Kerkhoven, Gebiedscoöperatie Rivierenland
Christianne van der Wal (tot 2 februari 2022) en Helga Witjes (vanaf 2 februari 2022), Provincie Gelderland
Regiegroep

1.1
Regionale agenda Onderwijs & arbeidsmarkt
Op basis van de regionale agenda Onderwijs en arbeidsmarkt is inmiddels een
uitvoeringsplan opgesteld dat zich richt op drie sporen: beschikbaarheid, wendbaarheid en
inclusiviteit. Die zijn geconcretiseerd met de uitdagingen, speerpunten, beoogde resultaten
en acties. De impulsmiddelen uit de Regio Deal worden voor de acties ingezet. Die zijn deels
al in gang gezet en deels in voorbereiding.

Natalie Bremmer-Ursinus, RW-POA
Jeroen Haas, Waterschap Rivierenland
Arjen Gerritsen, Gebiedscoöperatie Rivierenland
Janneke Hakkert, Regio Rivierenland
Guido Laman, Provincie Gelderland
Jaap Docter, Ministerie van EZ
Johanneke Henstra, Ministerie van LNV
Met dank aan alle betrokkenen bij de Regio Deal FruitDelta Rivierenland:
projectvertegenwoordigers, stakeholders, beleidsadviseurs, DB en AB leden Regio Rivierenland
Kijk voor meer informatie over de Regio Deal FruitDelta Rivierenland op  www.fruitdelta.nl/regiodeal
Rivierenland, juni 2022

1.2
S-TEC: Smart Technology Experience Centre
De stichting is na vertraging in het eerste jaar inmiddels opgericht. Het Smart
Technology Experience Centre (S-TEC) is in 2022 geopend voor bewoners en bedrijven,
die stappen willen zetten in de energietransitie. In februari 2022 zetten CvB ROC Rivor en
voorzitter S-TEC hun handtekening onder een huurovereenkomst, waarmee samenwerking
geformaliseerd werd. ROC Rivor leidt in het innovatieve S-TEC gebouw in Tiel studenten op
tot slimme technici die de toekomstige energietransitie vorm gaan geven. Vanaf schooljaar
22/23 wordt hier ook de nieuwe BOL niveau 4-opleiding Smart Building gegeven.
1.3
Hub Rivierenland
Op 18 juni 2021 was het eindelijk zover, The Battle of the Boats kon van start op de
Meent in Beusichem. Een samenwerking tussen jongeren en bedrijven met een vaarwedstrijd met zelfgebouwde boten. Verder was vanaf midden oktober 2021 weer 1 dag per
week een tijdelijk HUBKwartier in Culemborg. HubKwartier is een tijdelijke inspirerende
werk- en studieplek voor mbo-studenten van ROC Rivor en middelbare scholieren van KWC
Culemborg en O.R.S. Lek en Linge. Het gesprek is gestart over andere HUBKwartieren, in Tiel
en/of een andere locatie in Culemborg.
1.4
Fruit Tech Campus
Feiten en cijfers studiejaar 20/21: 11 nieuwe medewerkers voor de fruitsector zijn in
opleiding, inmiddels is 1 student geslaagd op mbo-niveau 4, de anderen halen naar
verwachting in de zomer van 2022 een diploma op mbo-niveau 3.
Feiten en cijfers studiejaar 21/22: in november 2021 zijn 10 nieuwe medewerkers voor de
fruitsector gestart met een opleiding bij de Fruit Tech Campus.
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1.5
Toekomstbestendige Arbeidsmarkttoeleiding
Najaar 2021 stond het aantal leerlingen dat deelneemt in de leerwerkroute op 131.
Het getal schommelt, omdat er continue leerlingen uitstromen als ze een (vast) dienstverband aangaan. Het aantal aangesloten bedrijven wisselt. Er is altijd minimaal 1 werkgever
verbonden aan een leerwerktraject. In samenwerking met het bedrijfsleven en een kennisinstituut is een leerwerkroute ontwikkeld voor statushouders.
1.6
Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig schoolverlaten
Vanwege COVID-19 is een aantal geplande trainingen op scholen uitgesteld naar
een later moment. De positieve beweging is wel op gang. Reacties zijn heel positief en er
wordt nu doorgepakt. Er wordt een campagne uitgewerkt en ingevuld, daarna volgt communicatie richting scholen. Inmiddels op alle scholen geweest en ervaringen gedeeld. Bij één
vo-school is inmiddels een vervolgtraining gegeven, bij drie vo-scholen en een mbo-school is
het vervolg gepland in 2022. De trajectbegeleiders van het Regionale Meld en Coördinatie
punt (RMC) zijn in twee uur door de trainer bijgepraat over de trainingen op de scholen,
zodat zij goed op de hoogte zijn van de inhoud. Leerplichtambtenaren hebben in september
2021 de basistraining gevolgd, ook zij volgen een vervolgtraining in 2022.
1.7
Financieel Fit Rivierenland
 Financieelfitrivierenland.nl is als digitaal platform herontwikkeld en sinds
september 2021 operationeel. De website is in zijn geheel gevuld, er zijn voor belangstellenden ervaringsverhalen in interviewvorm met twee gemeenten, twee werkgevers en twee
organisaties die ondersteunen bij schuldhulpverlening. Ook is er een digitale sociale kaart
van de regio Rivierenland. De lockdownmaatregelen door corona beperkten de mogelijkheden van fysieke netwerkbijeenkomsten in 2021. Dit beperkte ook de impact en het bereik
van een netwerkorganisatie als Financieel Fit Rivierenland.
1.8
Regionale Woonmonitor Rivierenland
Goed en passend wonen is een basisvoorwaarde voor brede welvaart, daar draagt
goede monitoring aan bij. De planning is gewijzigd, omdat een tussenstap door de samenwerkende partners in 2020 is toegevoegd. Deze tussenstap zorgt voor enige vertraging in
de planning, maar legt mooie dwarsverbanden binnen de Regio Deal. De monitor is naar
verwachting gereed in het najaar van 2022.
1.9
Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten
Regio Rivierenland (BHARR)
BHARR heeft een regionaal plan van aanpak opgeleverd van de regiogemeenten.
Er werd een excursie voor raadsleden naar Zeewolde georganiseerd. Gebleken is inmiddels
dat er voor een beheerstichting geen draagvlak is onder partners en gemeenten. Een uitwerking in afspraken tussen gemeenten in een ‘handelingsperspectief’ en ‘convenant’ met de
marktpartijen volgt. Aanpassing van doelstellingen door voortschrijdend inzicht zijn door het
project verzocht in 2022. Argument hiervoor is dat huisvesting een middel is, maar niet ten
koste van de samenwerking tussen de partners op dit onderwerp. In het belang van brede
welvaart is er verbreding naar een integrale aanpak. In mei 2022 is een regionaal arbeidsmigranten Congres in samenwerking met provincie Gelderland.
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Programmalijn Fruit
2.1
Versterken Regionaal Investeringsfonds
Het RIF is met de twee indieningsrondes in 2021 van start gegaan. Er zijn in totaal
23 projecten gehonoreerd, met een totaal budget van 3.764.975 euro. Dit resulteert in
een multiplier van 4,65: iedere euro uit het Regio Deal project heeft 3,65 elders losgemaakt. In totaal is er 2.955.311 euro buiten het RIF in geïnvesteerd, uit privévermogen,
inleg uitvoeringspartners, leningen of andere subsidiebronnen.
2.2.1 Streeckerij De Betuwe
De locatie van het project heeft ernstige brandschade opgelopen in de zomer van
2021. De bestemmingsplanwijzing is begin 2022, na uitspraak RvS, onherroepelijk verworden voor het fruitteeltpromotie- en dagrecreatieplan langs de A15. De bouw is inmiddels in
gang.
2.2.2 Slot Loevestein en Munnikenland
Vertraging van het project in 2020, vanwege de vele stakeholders, de complexe
bestuurlijke omgeving en corona, leidt ertoe dat in 2022 meer tijd nodig is voor afstemming
op het gebied van reconstructie van gebouwen en mogelijkheid tot overnachten. In 2021
was het Hugo de Groot jaar, het was 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in de boekenkist
vluchtte uit Slot Loevestein.
2.2.3 Doorontwikkeling GeoFort als icoon in het Rivierengebied
Het Geofort museum was host voor de  Regio Deal dag 2021. Het project loopt
voorspoedig en kent geen knelpunten.
2.2.4 Rivierbeleving
De focus op het toeristisch ontwikkelen van de Linge, Waal en Maas is verankerd
in een van de versnellingsopgaven ‘Rivierbeleving en recreatieplassen’ binnen het regionale
programma Recreatie en Toerisme. Hieraan zijn bestuurlijke trekkers verbonden. Deze
opgave is ook na de looptijd van de Regio Deal verankerd in het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2022-2025, waardoor de focus voor vier jaar vastgelegd kan worden. Het
algemeen bestuur van Regio Rivierenland heeft dit bekrachtigd op 12 januari 2022. Daarmee
is er nieuw regionaal economisch beleid van de gemeenten, met het doel om drie economische sectoren als aanjagers van de brede welvaart gericht te stimuleren.
2.2.5 Doorontwikkeling regionale routenetwerken Rivierenland
Rivierenland is binnenkort een wandelattractie rijker. Het Betuwepad nadert
voltooiing. 150 kilometer wandelen door de Betuwe tussen Tiel, Culemborg en Dodewaard.
Het kan al, want de route van het Betuwepad is online beschikbaar en de routes zijn uitgezet. De wandelgids komt in de zomer van 2022 uit. Het gaat om een lusvormig Nederlands
streekpad in de Betuwe dat in 2021 werd uitgezet door Wandelnet. De route is in beide
richtingen met geel-rode tekens gemarkeerd.

Bijlage 1 / 3

2.3
Puur Betuws: distributie lokale streekproducten
Puur Betuws richt zich met de verkoop van streekproducten zowel op de B2B
als B2C. In het eerste halfjaar van 2020 is Puur Betuws ontwikkeld en in juli 2021 is het online
platform live gegaan. Daarmee is de verkoop en distributie van streekproducten van start,
met een netwerk van inmiddels 58 leveranciers en 6 pick-up points in de regio. Door de
coronacrisis is de verkoop van streekproducten in 2021 veelal gericht op de consumentenmarkt geweest, door de sluiting van horeca, kantines van zorginstellingen en gemeenten.
De gevolgen voor de B2B afzet markt heeft een negatief effect op de businesscase. Risico’s
en knelpunten liggen op de omzet en zijn afhankelijk van corona en beïnvloeding van het
consumentengedrag in de regio. Het project wordt zorgvuldig gemonitord.
2.4.1 Geothermische warmtebron en warmterotonde
Het project kan in oorspronkelijke vorm geen doorgang vinden, is niet van start
gegaan en heeft om die reden geen bijdrage uit de Regio Deal kunnen ontvangen.
2.4.2 Smart Grid Glastuinbouw
In 2021 bleek dat aan de voorwaarde voor toekenning vanuit de Regio Deal, het
overleggen van resultaten van haalbaarheidsstudie, nog niet kan worden voldaan. In de
afstemming bleek dat deze resultaten nog steeds op zich laten wachten, maar er wel nog
voldoende ontwikkeling en perspectief blijkt. Met name de geopolitieke situatie, coronaeffecten en stijgende energieprijzen zorgen voor vertraging. Het project is, voor zover
bekend, uniek. Afstemming en optimalisatie van elektriciteitsstromen in een eigen netwerk
binnen een reeds bestaand cluster gebeurt nog niet op andere plaatsen. Deze optimalisatie
binnen een cluster biedt meerdere voordelen, energiebesparing, kostenbesparing, minder
belasting van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast biedt de constructie meer perspectief om
(grootschalige) innovaties toe te passen. Het project wordt zorgvuldig gemonitord.
2.5
De Fruitmotor
De projecten liggen op schema, resultaten zullen pas iets verder in de tijd zichtbaar
worden. Selectie van de inheemse iconische Rivierenlandsoorten heeft plaatsgevonden.
Met deskundige hulp is zaaibedbereiding en zaaien uitgevoerd op de Nationale Zaaidag op
22 april 2021, met medewerking van de wethouder, op de Culemborgse Zorgboerderij De
Witte Schuur. Logboek en handboek voor teelt, oogst, dorsen en verwerken van elk specifiek
soort is gemaakt. De omgevingsanalyse is voltooid. De kansenkaart met bestaande initiatieven is zo volledig mogelijk gemaakt. De landschappelijke kansenkaart wordt gemaakt door
de gemeenten, die een complementair project hebben onder de beleidslijn Delta, waarmee
dit project goed samenwerkt.
2.6
Hergebruik grondstoffen en circulariteit
In 2021 is een businesscase en bedrijfsplan gerealiseerd. Voorstel is dusdanig
positief dat algemeen bestuur, Avri en Werkzaak een sorteercentrum oprichten. Voorstel
is naar de gemeenteraden voor zienswijze, om daarna het voorgenomen besluit om te
zetten naar een definitief besluit. Verwachting is een besluit in juli 2022, in verband met
de gemeenteraadsverkiezingen tussentijds. Wel spannend zijn aansluiten van partners met
specifieke kennis, een bestuurlijke besluit na uitkomst businesscase textiel en entiteit van
samenwerking door overheid en bedrijfsleven. De wetging GFT vraagt om een gefaseerde
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aanpak. Het project heeft verder het Pleintje van Morgen ontworpen met alleen maar producten die zijn ontstaan uit hergebruikte grondstoffen. Hiermee kan de dialoog aangegaan
worden met bewoners en bestuurders. Bij alle gemeenten in Rivierenland komt een Pleintje.
Ook de samenwerking met het project De Fruitmotor uit de programmalijn Fruit wordt
verder vormgegeven volgend jaar.

Programmalijn Delta
3.1
Waterbeschikbaarheid
De realisatie van klimaatbuffers in het landelijk gebied verloopt voorspoedig. De gronden
zijn inmiddels verworven en de planvoorbereiding gestart. Op één locatie, langs de Maurikse
Wetering, start men binnenkort met de uitvoering. De anderen zijn gepland voor 2023. Om
de aanvoer efficiënter te kunnen sturen worden twaalf stuwen verbreed en/of voorzien van
automatische aansturing. Daardoor kunnen ze ‘slim’ aangestuurd worden en kan er beter
geanticipeerd worden op klimaatverandering.
3.2
Samenwerkingsagenda Boven-Linge
Het ambitiedocument is gereed. Daarin zijn de uitgangspunten voor de samenwerkingsagenda benoemd. Er wordt gebruik gemaakt van een intentieovereenkomst in plaats
van een agenda, waarbij een van de afspraken is om het in vervolgproces een samenwerkingsagenda te ontwikkelen. Een risico vormt de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid van het
ambitiedocument. Dit voorkomen we door vaststelling in dagelijkse besturen, opnemen in
omgevingsvisies en watervisie en inbreng in regionaal verband, de Groene Metropool en
FruitDelta.
3.3
Versnelling klimaatadaptatie Gemeenten
De RAS (Regionale Adaptatie Strategie) en samenwerkingsagenda ‘Rivierenland
Klimaatbestendig - Samen aan de Slag’ is voor de zomer vastgesteld door de betrokken
gemeenteraden, provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland. Bij de opstelling van de
RAS en Samenwerkingsagenda zijn belanghebbenden medeopstellers geweest. Hiermee
is onderstreept dat het niet alleen een opgave van overheden is, maar dat iedereen in het
Rivierengebied een verantwoordelijkheid heeft. Dit gaat op basis van gelijkwaardigheid en
met elkaar verkennen wat nodig is om Rivierenland klimaatbestendig te maken.
3.4
Versterking landschap en biodiversiteit regio Rivierenland
Project is gestart. In 2021 is opdracht verleend aan een landschapsarchitect en
ecoloog om een strategie op te stellen en verbeterde samenwerking tussen actoren te realiseren. Zij werken hierin samen met De Fruitmotor, een van de projecten uit de programmalijn Fruit. De Fruitmotor organiseert inspiratiesessies door de regio waarvoor ook gemeenten
nadrukkelijk worden uitgenodigd. Op 19 november 2021 was er een bestuurlijk overleg
samen met De Fruitmotor om ook bestuurders meer te betrekken. In 2022 is de ambitie om
de eerste gezamenlijke uitvoeringsprojecten op te starten om concreet bij te kunnen dragen
aan landschapskwaliteit en biodiversiteit. Het kost moeite om alle gemeenten betrokken te
krijgen, door gebrek aan tijd en verloop bij gemeenten.
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3.5
Versnelling RES (Regionale energie strategie)
De projecten van Versnelling RES bevinden zich in een voorbereidende of beginuitvoeringsfase. Energiebank Rivierenland is in het najaar van 2021 formeel opgericht en
heeft een webinar over energiearmoede georganiseerd. Het Energieportaal wordt in 2022
gelanceerd, over het onderdeel elektriciteit. De website is enerzijds een monitoringsinstrument voor de realisatie van de RES-ambitie en anderzijds een middel om inwoners goed en
volledig te informeren over projecten en zoekgebieden. De kick off eerste ronde Living Labs
was op 1 februari 2022, met behulp van de innovatieversneller.

4.4
Ontwikkeling van een FruitDelta Gebiedsagenda
De FruitDelta Gebiedsagenda wordt steeds verder uitgewerkt. In april 2022 zijn de
doelstellingen door Gedeputeerde Staten en het algemeen bestuur van de regio omarmd,
deze worden uitgewerkt.
4.5
Toekomstfonds
Eerste verkenningen van fondsen in andere regio’s zijn gestart. Aan de hand daarvan
zal de verdere invulling van dit project worden bepaald. Verder onderzoek in dit project
begint later in 2022.

3.6
Multimodaal vervoer: kansen voor water
De werving van de 100-50-25 bedrijven loopt, momenteel is er bij 26 bedrijven
bezoek geweest. Helaas tegenslag op de inhoudelijke kwaliteit en meerwaarde van de scan.
Inmiddels is mede dankzij snel schakelen met de HAN de scan geüpgraded. Het project is op
stoom en gaat nu de fase in van veel bedrijven bezoeken voor bewustwording.

Programmalijn Samen
4.1
Doorontwikkeling Pentahelix governance
5 november 2021 is er een collegedag georganiseerd met Prof. dr. Ing. Geert Teisman
(1956), hoogleraar bestuurskunde en expert Complex Decision Making aan de Erasmus
University Rotterdam. Hij nam de deelnemers mee in de drie belangrijkste valkuilen van
samenwerken en het smeden van ontwikkelkracht. Hij gaf daar een aantal stevige aanbevelingen bij, voor projectvertegenwoordigers, beleidsmakers en beslissers. “Doe wat afgesproken is én doe wat gaat werken”, betoogde hij. “En organiseer het recht op bemoeienis.
Je bent er misschien niet van, maar bemoei je er toch mee. Beschouw een voorstel als een
openingsbod en wees vooral ook zelf bereid om je eigen specifieke oplossing in heroverweging te nemen, als dat leidt tot beter beleid.”
4.2
Versterking Burgerparticipatie
Inmiddels is gestart met het faciliteren van de leerkring Burgerparticipatie. Inmiddels
is er een eerste bijeenkomst geweest en wordt er gewerkt aan vervolgbijeenkomsten.
Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ambtenaren van gemeenten op een laagdrempelige
manier kennis met elkaar delen.
4.3
Samenwerkende gemeenteraden
Inmiddels is een ondersteuner voor de samenwerkende gemeenteraden in opdracht
van de griffiekring gestart. Eerste stappen naar regionale raadsbijeenkomsten zijn gezet.
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Bijlage 2

Beoogde doelen en resultaten Regio Deal FruitDelta en
actuele status eind (of Q4) 2021
Legenda
Beoogd doel
Beoogd resultaat
Status eind (of Q4) 2021 nee

planning
realisatie
Gezamenlijk werken aan het versnellen van de regionale energietransitie. Gevoed door een doorlopende leerlijn in het onderwijs aanbod
van PO tot en met MBO 4 en modulair onderwijs als aanjager van
bijscholing voor medewerkers, zodat nieuwe technologische ontwikkelingen sneller eigen worden gemaakt en benut.

Q4 2023

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs en bedrijfsleven in
de regio verstrekt (Smart Hub, Fruittech Campus) dan wel ontwikkeld
(Experience Centre).

Q1 2022

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven, vakopleiders en
onderwijsinstellingen samen.

Q1 2022

Er zijn binnen de hubs doorlopende leerlijnen gerealiseerd.

Q4 2022

Er worden toekomstbestendige technische opleidingen aangeboden
waaronder Smart Building en leerwerkroutes voor mensen met een
afstand op de arbeidsmarkt.

Q4 2022

Er zijn technische innovaties gerealiseerd.

Q4 2023

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking krijgt vorm in een
nieuwe regionale werkwijze en aanpak.

Q4 2023

Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 PO-leerlingen) uit het VO en
MBO en 1200 werkzoekenden doorlopen een traject in deze hubs.

Q4 2023

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek bedrijven aangesloten
bij één van deze hubs en 125 bedrijven bij de leerwerkroutes.

Q4 2023

S-TEC is vanaf 2021 in bedrijf als ‘experience center’ waar burgers en
bedrijven die stappen willen zetten in de energietransitie terecht kunnen voor advisering/coaching , opleiding van vakmensen, voorlichting
over actuele bouwoplossingen en voor contact met lokale technische
dienstverleners.

Q4 2021

Het jaarlijks verduurzamen van minimaal 1500 woningen en gebouwen in de regio.

Q4 2021

150 fte aan nieuwe banen in de regio, voor minimaal 25% ingevuld
door zij-instromers en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

Q4 2023

Minimaal 200 cursisten/leerlingen worden per jaar geschoold of
bijgeschoold op het gebied van Smart Technology, Smart Building.

Q4 2022

De realisatie van doorlopende leerlijnen vanav PO tot MBO-niveau 4
op gebied van Smart Technology en Smart Building. Naast de BOL 4
Smart Building opleiding worden onder het dak van S-TEC ook de BBL
2 en 3 (en 4) opleidingen van IW Midden verzorgd.

Q4 2021

Minimaal 2500 bezoekers die een gerealiseerde omzet binnen de
regio van minimaal € 7,5 miljoen realiseren (door investering in
verduurzaming van hun woning/vastgoed).

Q4 2022

Jaarlijks 25 bijeenkomsten (events/workshops/bedrijfspresentaties)
met een duurzaam karakter en/of inhoud.

Q4 2021

Een economische impact van € 15 miljoen.

Q4 2023

Aantal jongeren dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Status eind (of Q4) 2021 deels
Status eind (of Q4) 2021 ja

Programmalijn Inclusief
planning
realisatie
1.1 Regionale Agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt Rivierenland
De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag opleidingsniveau daalt
naar 23% (2025).

Q4 2023

Er is een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt voor de jaren
2022 e.v. in uitvoering waarin lopende losse programma’s, publiek-private samenwerkingen en subregionale ontwikkelingen zijn samengebracht. Hierin werken ten minste de partners die verbonden zijn aan
RW-POA, werkgeversorganisaties (VNO-NCW), werknemersorganisaties (FNV, CNV), UWV, Werkzaak Rivierenland en de sectornetwerken
samen.

Q2 2021

Er is aandacht voor digitale en ondernemende vaardigheden.

Q4 2023

Er is een gedragen regionale agenda onderwijs en arbeidsmarkt in
samenwerking met partners.

Q4 2021

Er wordt uitvoering gegeven aan de Regionale agenda onderwijs &
arbeidsmarkt.

Q2 2021

Synergie binnen de pijler Inclusief, versterken van synergie tussen de
gelieerde onderwijs & arbeidsmarktprojecten door organiseren van
maandelijkse overleggen met alle projectpartners.

Q4 2023

1.2 S-TEC: Smart Technology Experience Centre
De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag opleidingsniveau daalt
naar 23% (2025).

Q4 2023
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status
eind (of
Q4) 2021
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status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie
Aantal werkzoekenden dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is aangesloten bij de
hub.

Q4 2023

1.3 Hub Rivierenland

status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie
1.4 Fruit Tech Campus
De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag opleidingsniveau daalt
naar 23% (2025).

Q4 2023

Het ontwikkelen van een structurele samenwerking en ontwikkelingsprogramma voor educatie en innovatie in regio Rivierenland, van
bedrijfsleven & onderwijs met de regio m.b.t. fruit, data en technologie. De Fruit Tech Campus moet via onderzoek, onderwijs, innovatie
en samenwerking bijdragen aan: verduurzaming van de teelt, vermindering van de foodwaste in teelt, afzet en opslag, verbetering van de
CO2 footprint van fruit, vergroting van de biodiversiteit en versterking
van het economisch cluster.

Q4 2023

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs en bedrijfsleven in
de regio verstrekt (Smart Hub, Fruittech Campus) dan wel ontwikkeld
(Experience Centre).

Q4 2023

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven, vakopleiders en
onderwijsinstellingen samen.

Q4 2023

Er zijn binnen de hubs doorlopende leerlijnen gerealiseerd.

Q4 2023

Er is aandacht voor digitale en ondernemende vaardigheden.

Q4 2023

Er worden toekomstbestendige technische opleidingen aangeboden
waaronder Smart Buildings en leerwerkroutes voor mensen met een
afstand op de arbeidsmarkt.

Q4 2023

Er zijn technische innovaties gerealiseerd.

Q4 2023

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking krijgt vorm in een
nieuwe regionale werkwijze en aanpak.

Q4 2023

Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 po-leerlingen) uit het VO en
MBO en 1200 werkzoekenden doorlopen een traject in deze hubs.

Q4 2023

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek bedrijven aangesloten
bij één van deze hubs en 125 bedrijven bij de leerwerkroutes.

Q4 2023

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Er zijn drie ontmoetingsplekken tussen onderwijs en bedrijfsleven in
de regio verstrekt (Smart Hub = Hub Rivierenland, Fruittech Campus)
dan wel ontwikkeld (Experience Centre).

Q4 2023

In deze hubs werken (sub) regionaal bedrijfsleven, vakopleiders en
onderwijsinstellingen samen.

Q4 2023

Er is aandacht voor digitale en ondernemende vaardigheden.

Q4 2023

De hubs versterken ook elkaar en de samenwerking krijgt vorm in een
nieuwe regionale werkwijze en aanpak.

Q4 2023

Ten minste 5300 jongeren (waarvan 750 PO-leerlingen) uit het VO en
MBO en 1200 werkzoekenden doorlopen een traject in deze hubs.

Q4 2023

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek bedrijven aangesloten
bij één van deze hubs en 125 bedrijven bij de leerwerkroutes.

Q4 2023

In 2023 is Hub Rivierenland hard op weg om het platform te worden
waarmee scholen en bedrijven worden ondersteund bij de belangrijke
taak om jonge mensen in VO kennis te laten maken met toekomstmogelijkheden.

Q4 2021

In 2025 is dit platform volledig operationeel.

Q4 2021

Het totaal aantal bereikte leerlingen/studenten van Hub Rivierenland
is 3000.

Q4 2023

Hub Rivierenland organiseert 16 passende en aantrekkelijke activiteiten.

Q4 2022

Jongeren hebben zicht op alle mogelijke toekomstkansen, waarbij
kansen bij regionale bedrijven gericht op duurzaamheid, zorg, logistiek en IT nadrukkelijk aan bod komen.

Q4 2021

Hub Rivierenland richt zich op docenten en op leerlingen in het
voorgezet en vervolg onderwijs. Er wordt een inclusieve aanpak
gehanteerd.

Q4 2022

Ontwikkeling van een samenwerkingsverband, netwerk bedrijven,
research & onderzoek, young professionals, etc.

Q4 2021
Q4 2023

Hub is in 2023 een sterk en betrouwbaar merk.

Q4 2021

Partnernetwerk van minimaal 20 partners, oprichting international
students network/programma, innovation strategy council & young
fruit pro’s, dies natalis gehouden.

In 2023 zijn de eerste inzichten beschikbaar van wetenschappelijk
onderwijs.

Q4 2023

Dies natalis gehouden (business inspiration congres).

Q4 2021

Aantal jongeren dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Ontwikkeling van nieuw, innovatief onderwijs voor de medewerkers
van morgen in teelt, verpakken, sorteren, bewaren en afzet van fruit

Q4 2023

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

2 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld.

Q4 2021

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is aangesloten bij de
hub.

Q4 2023

4 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld (in totaal).

Q4 2022

6 nieuwe opleidingen/minoren/cursussen ontwikkeld (in totaal).

Q4 2023
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status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie

planning
realisatie

status
eind (of
Q4) 2021

Ontwikkeling van een hybride onderwijsstructuur: inzet hybride
docenten, lectoraten, practoren.

Q4 2021

Toekomstbestendig maken en uitbreiden van de leerwerkroutes.

Q4 2023

Inzet hybride docenten, lectoraten, practoren.

Q4 2021

Doorontwikkelen en opschalen van de aanpak waarbij er geëxperimenteerd wordt met de inzet van technologie die inclusie bevorderd.

Q4 2023

Lerend onderzoeken, waarbij studenten in de diverse onderzoeklocaties met onderzoek aan de slag gaan.

Q4 2022

Q4 2023

Opening 2 leslocaties proeftuin Randwijk.

Q2 2021

Structureel aanbod aan toekomstbestendige, adaptieve (technische)
leerwerkroutes voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en de
routes worden steeds meer bij werkgevers georganiseerd en uitgevoerd.
Aantal aangesloten bedrijven bij de leerwerkroutes. Er is altijd één
werkgever verbonden aan een leerwerktraject. Inmiddels is met meer
dan 50 bedrijven om tafel gezeten om bewustwording te creëren, de
doelgroep goed toe te lichten en aanpak te herijken.

Q4 2023

Aantal mensen die een leerwerkroute hebben gevolgd. Aantal
kandidaten in leerwerkroute: 1 juni 2021: 115, 1 oktober 2021: 131,
18 januari 2022: 137.

Q4 2023

Het instrumentarium van WZR is uitgebreid met inclusieve technologieën die zorgen voor een toekomstbestendige match van vraag en
aanbod op de regionale arbeidsmarkt.

Q4 2023

Er een techno Hub in de regio ontwikkeld die partnerschap ontwikkeld
op regionale inzet van inclusieve technologieën bij regionale werkgevers met de inzet van de doelgroep van Werkzaak. Dit bevordert
inclusief werkgeverschap en de ontwikkeling van een inclusieve
arbeidsmarkt in de regio.

Q4 2023

Fase 1 innocation Hub Geldermalsen.

Q1 2022

Lectoraten/practoraten waarbij gericht innovatie wordt vormgegeven
aan onderzoek op praktijkniveau: 8 innovatiecirkels met overleg op
C-level niveau en bijbehorende projecten ontwikkeld.

Q4 2021

Startop programma ter bevordering van innovatie en economische
versterking: start-up programma actief met als kern innovation award.

Q4 2021

Aantal jongeren dat een traject heeft doorlopen in de hub. In 2021
hebben 11 jongeren het traject doorlopen en de planning is dat in 2022
10 jongeren dit traject doorlopen.

Q4 2023

Aantal PO-leerlingen dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Aantal werkzoekende dat een traject heeft doorlopen in de hub.

Q4 2023

Aantal regionale bouw- en techniek bedrijven dat is aangesloten bij de
hub.

Q4 2023

1.5 Toekomstbestendige Arbeidsmarkttoeleiding
Structureel aanbod aan toekomstbestendige, adaptieve (technische)
leerwerkroutes voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en de routes worden steeds meer bij werkgevers georganiseerd en
uitgevoerd.

Q4 2023

De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Er is een regionale agenda Onderwijs & Arbeidsmarkt voor de jaren
2022 e.v. in uitvoering waarin lopende losse programma’s, publiek-private samenwerkingen en subregionale ontwikkelingen zijn samengebracht. Hierin werken ten minste de partners die verbonden zijn aan
RW-POA, werkgeversorganisaties (VNO-NCW), werknemersorganisaties (FNV, CNV), UWV, Werkzaak Rivierenland en de sectornetwerken
samen.

Q4 2023

Er worden toekomstbestendige leerwerkroutes aangeboden voor
mensen met een afstand op de arbeidsmarkt.

Q4 2023

Er is een structureel aanbod toekomstbestendige, adaptive (technische) leerwerkroutes voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
en de routes worden steeds meer bij werkgevers georganiseerd en
uitgevoerd.

Q4 2023

Er zijn minimaal 50 regionale bouw- en techniek bedrijven aangesloten
bij één van deze hubs en 125 bedrijven bij de leerwerkroutes.

Q4 2023

We experimenteren met de inzet van inclusieve technologie om
ervoor te zorgen dat de mismatch tussen de eisen die het werk aan
mensen stelt en wat de mensen kunnen, wordt opgeheven.

Q4 2023
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1.6 Ouderbetrokkenheid en preventie voortijdig schoolverlaten
De mismatch op de arbeidsmarkt is verkleind.

Q4 2023

Het aandeel beroepsbevolking met een laag opleidingsniveau daalt
naar 23% (2025).

Q4 2023

Vergroten van ouderbetrokkenheid bij leerlingen door enerzijds
medewerkers van scholen te trainen en anderzijds ouders te bereiken
en bewustwording te creëren.

Q4 2023

De kwantitatieve mismatch wordt beperkt door een regionale aanpak te
verstreken om jongeren met een startkwalificatie op de arbeidsmarkt te
laten instromen. Het percentage VSV stabiliseert op 1,5% in 2025.

Q4 2023

Eerste medewerkers van scholen getraind.

Q4 2021

Tweede ronde trainingen zijn gerealiseerd.

Q2 2022

Campagne en bewustwording is opgezet en uitgevoerd.

Q2 2022

1.7 Financieel Fit Rivierenland
Belanghebbende ondersteunen in hun rol en aanpak bij het bestrijden
van schuldenproblematiek en activeren tot actieve deelname en uitrol
voor ondersteuning en doorverwijzing.

Q4 2023

Er is een nieuwe regionale werkwijze geïmplementeerd gericht op
vroegsignalering en preventie van schulden. Daarbij wordt ook de
verbinding met laaggeletterdheid gelegd.

Q4 2023

Innovatie van preventie en schuldhulpverlening om tot meer financiële redzaamheid te komen.

Q4 2023
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status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie

planning
realisatie

status
eind (of
Q4) 2021
Er is toezicht op kwaliteit en betaalbaarheid van de huisvesting.

Q4 2022

Draagvlak is verkend en randvoorwaarden zijn vastgesteld.

Q1 2021

Q4 2023

Uitwerking en inrichting organisatie BHARR.

Q4 2021

Er is regionale verbinding in de vorm van goed geïnformeerde ketenpartners en professionals.

Q4 2022

BHARR is operationeel.

Q1 2022

Er zijn nieuwe landelijke ontwikkelingen en innovaties naar de regio
gehaald.

Q4 2022

De informatie beschikbaar via website.

Q3 2021

Werkgeversdesk is opgezet.

Q4 2021

Vroegsignalering is verbeterd.

Q2 2022

De Nationale schuldhulproute is geïmplementeerd.

Q4 2022

De betrokkenheid en samenwerking in de regio Rivierenland bevorderen tussen partijen die zich bezighouden met schuldenproblematiek.
Het in kaart brengen van een ieders expertise en het initiëren en
creëren van een community of learning.

Q4 2023

Het regionale netwerk op het gebied van schuldenaanpak en vroegsignalering is verstrekt.

Programmalijn Fruit

1.8 Regionale Woonmonitor Rivierenland
Prettig, veilig en betaalbaar wonen in FruitDelta Rivierenland.

Q4 2023

De regionale woonagenda voor de periode 2020 t/m 20230 is uitgebreid met een bijbehorend monitor programma.

Q4 2023

De regionale woonagenda houdt rekening met de behoefte aan
woningen vanuit lage inkomens/bijzondere doelgroepen.

Q4 2023

Via monitoring wordt onder meer gesignaleerd of de bouwstroom
voldoende rekening houdt met het woningaanbod voor deze kwetsbare doelgroepen en er kan op worden bijgestuurd.

Q4 2023

Programma van eisen van contracteren externe partijen is opgesteld.

Q4 2023

Dataverzameling en verwerking is gerealiseerd.
Woonmonitor is operationeel.

planning
realisatie
2.1 Versterken regionaal Investeringsfonds
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme & recreatie
en logistiek.

Q2 2022

Er zijn tenminste 10 RIF projecten succesvol uitgevoerd, waarbij ten
minste 4 miljoen aan private investeringen zijn losgemaakt.

Q2 2022

Aantal succesvol uitgevoerde projecten: 24

Q4 2024

Bedrag aan losgemaakte private investering: €2.448.378

Q4 2024

2.2.1 De Streeckerij
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

De regionale beleving van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden zijn integraal benaderd en als waardevolle assets
behouden door de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.

Q4 2023

Q2 2022

Duurzame regionale producten kennen meer afzet bij de consumenten.

Q4 2023

Q3 2022

Er is een dagrecreatieve voorziening gerealiseerd op de beleving van
streekproducten.

Q4 2023

Er is een duurzame samenwerking tussen participanten in het project.

Q4 2023

Er is extra beleving voor toeristen en recreanten en extra afzetmarkt
voor streekproducten.

Q4 2023

Bestemmingsplan is gewijzigd.

Q2 2021

De bouwplannen zijn gereed/ start bouw belevenispark.

Q4 2021

Streeckerij is opengesteld voor publiek.

Q1 2022

1.9 Beheerstichting Huisvesting Arbeidsmigranten Regio Rivierenland
Er is een beheerorganisatie voor de duurzame huisvesting van arbeidsmigranten.

Q2 2022

De beheerstichting draagt zorg voor kwalitatief goede en betaalbare
huisvesting.

Q2 2022

De woon en leefomstandigheden van arbeidsmigranten zijn verbeterd.

Q2 2022

Er wordt minder overlast ervaren van arbeidsmigranten door inwoners, omdat ze goed zijn gehuisvest.

Q4 2023

Voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten die werken in Regio
Rivierenland is bevorderd.

Q4 2023
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status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie
2.2.2 Toeristisch-recreatieve doorontwikkeling Slot Loevestein en Munnikenland
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

De regionale beleving van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden zijn integraal benaderd en als waardevolle assets
behouden door de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.

Q4 2023

Versterking van de cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten
van het Munnikenland.

Q4 2023

Eén integraal en beleefbaar verhaal van Slot Loevestein en het
Munnikenland.

Q4 2023

Meer recreatieve en toeristische voorzieningen en verblijfsmogelijkheden.

Q4 2023

Ontwikkeling als visitorhub.

status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie
Blotevoetenpad over grondstoffen is gerealiseerd.

Q4 2021

Voedselinnovatie is gerealiseerd.

Q4 2021

Minecraftworkshops cultuureducatie en energietransitie is ontwikkeld.

Q4 2021

2.2.4 Rivierbeleving
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

De regionale beleving van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden zijn integraal benaderd en als waardevolle assets
behouden door de realisatie van: minimaal 2 iconische toeristisch
recreatieve projecten.

Q4 2023

Q4 2023

Gezamenlijke focus op het toeristisch product met ontwikkeling op de
Linge, Waal en Maas.

Q4 2021

Energietransitie van propaangas naar groene energie voor het hele
gebied.

Q4 2023

Het ontwikkelen van riviereigen DNA om zo te komen tot één eigen
Rivierenland rivier DNA.

Q4 2022

Stakeholderstraject is doorlopen en visie is opgeleverd.

Q4 2020

Het beleefbaar maken van het toeristisch ‘water’ product op de Linge,
Waal en Maas.

Q4 2023

Masterplan, exploitatiescenario’s en businesscases zijn opgeleverd.

Q2 2021

De Linge is bereikbaar gemaakt voor de eigen inwoners en bezoekers
door realisatie van een kanoroute over de Linge.

Q4 2022

Vervolgonderzoeken/ veldonderzoek wordt uitgevoerd.

Q4 2021

Project De Linge: inventarisatie van aanlegsteigers gereed.

Q3 2021

Bijstellen, financiën en besluitvorming.

Q2 2022

Project De Linge: verkenning van locaties voor nieuwe aanlegsteigers.

Q4 2021

Project is in uitvoering.

Q4 2023

Project De Linge: realiseren/herstellen van aanlegsteigers inclusief
routebebording en verwijzing naar ondernemers.

Q4 2022

Project De Linge: communicatie/marketing-promotie.

Q4 2022

Een haalbaarheidsstudie naar een fiets- en wandelverbinding over het
Amsterdam-Rijnkanaal is uitgevoerd.

Q4 2022

De gebiedsvisie Zandmeren met uitvoeringsagenda is opgeleverd.

Q4 2022

Algemeen: gezamenlijke focus rivierbeleving Regio Rivierenland met
verankering in een bestuurlijk traject is geborgd.

Q4 2022

2.2.3 Doorontwikkeling Geofort als icoon in het Rivierengebied
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

De regionale beleving van cultuurhistorische, landschappelijke en
ecologische waarden in de regio zijn integraal benaderd en als waardevolle assets behouden door de realisatie van minimaal 2 iconische
toeristisch recreatieve projecten.

Q4 2023

Uitbreiding museale beleving Geofort.

Q4 2023

Algemeen: realisatie van een rivier DNA profiel.

Q4 2022

Vernieuwing lesmodules.

Q4 2023

Q4 2022

Klimaatdoolhof is gerealiseerd.

Q4 2021

Algemeen: wandelen, fietsen en watersport op en langs de Linge,
Waal en Maas wordt gestimuleerd. Aantal recreanten op de Linge
gaan we meten.
2.2.5 Doorontwikkeling regionale routenetwerken Rivierenland

Serious game energietransitiespel is ontwikkeld.

Q4 2021

Lesmodule over zonne-energie is ontwikkeld.

Q4 2021

Lesmodule waterkwaliteit is ontwikkeld.
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De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

Het hybride maken van het wandelnetwerk.

Q4 2023

Q4 2021

Bijlage 2 / 10

status
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Q4) 2021

planning
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status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie

Er is een stijging in het gebruik van de wandelroutes door deze qua
beleving, kwaliteit en bewegwijzering te laten aansluiten bij een
brede doelgroep.

Q 2021

De ontwikkeling van een warmtebron, de realisatie van (delen van)
warmtenetten en warmterotonde voor uitkoppeling warmte naar
glastuinbouw en woningbouw in gemeente Zaltbommel.

Q4 2023

Aangepaste bewegwijzering met verwijzing naar interessante locaties/ voorzieningen (aantal verwijzingen).

Q4 2021

Keuze is gemaakt van een variant (1,2,3) die wordt uitgewerkt.

Q3 2021

Digitale routekaarten en een wandelapp.

Q4 2022

Intentieovereenkomst potentiële warmteafnemers en aanvraag
SDE++ is gerealiseerd.

Q4 2021

Realisatie geel-rood streekpad van ca. 225 kilometer door de Betuwe
(inclusief ontsluiten en integreren bestaande en nieuwe wandelstructuur).

Q4 2022

SDE verleend, warmte leveringsovereenkomsten (WLO) en Final
Investment Decision (FID).

Q4 2021

Realisatiefase warmtenet.

Q4 2023

De route is gepubliceerd.

Q4 2022

Beheer en onderhoud van de route voor 5 jaar is geborgd.

Q4 2023

De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

Er is gestart met een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor
de tuinbouw, waarbij maatregelen proefondervindelijk zijn opgesteld
en gereed zijn voor bredere uitrol.

Q4 2023

Duurzame regionale producten kennen meer afzet bij de consumenten.

Q4 2023

Daarnaast is een monitoring- en sturingssysteem ontwikkeld voor een
smart gridsysteem.

Q4 2023

De ontwikkeling, verkoop en distributie van lokale producten versterken.

Q4 2023

Q4 2023

De beweging versterken die voedsel gezonder, biodiversiteit groter,
werkgelegenheid socialer en verdienmodellen voor regionale producten beter maakt.

Q4 2023

Op clusterniveau realiseren van energiebesparing en vermijding van
CO2 uitstoot door een onderlinge uitwisseling van energiestromen en
het realiseren van een gemeenschappelijke basis om innovaties toe te
passen.

Q4 2021

Een korte voorzieningsketen is gerealiseerd.

Q4 2020

Ontwikkeling concept met stakeholders en draagvlak ontwikkelen bij
kwekers.
Monitoring van Smart Grid Brakel gericht op optimalisatie.

Q4 2021

Onderzoek en zo mogelijk inpassing innovaties.

Q4 2023

Inpassing duurzame opwekking (windmolens en eventueel zon).

Q4 2023

Concept wordt uitgerold naar andere glastuinbouwclusters.

Q4 2023

2.4.2 Smart Grid Glastuinbouw

2.3 Puur Betuws: Distributie lokale streekproducten

Er is een breed aanbod van regionale producten en een netwerk van
aanbieders gerealiseerd (aantal aanbieders).

Q4 2021

Afnemers worden gestimuleerd om lid te worden van de coöperatie
(aantal afnemers).

Q4 2021

Het platform is doorontwikkeld (website en webwinkel).

Q4 2021

Promotie en marketing regionale streekproducten is ontwikkeld.

Q4 2021

Uitrol distributiesysteem (aantal lokale breng- en haalhubs gerealiseerd).

Q4 2021

Er zijn werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst
genomen (aantal fte).

Q4 2022

2.5 De Fruitmotor
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

Verslimmen, versterken en verduurzamen van de tuinbouwsector.

Q4 2023

2.4.1 Geothermische warmtebron
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2023

Verduurzamen van de fruitteelt.

Q4 2023

Q4 2023

Betuws Biodivers Landschap: netwerk van biodiverse structuren
maken.

Q4 2023

Er is gestart met een toekomstbestendige energie-infrastructuur voor
de tuinbouw, waarbij maatregelen proefondervindelijk zijn opgesteld
en gereed zijn voor bredere uitrol.

Zorg voor Bloemen, gebiedseigen bloemzaad op coöperatieve en
sociale wijze invullen.

Q4 2023

Coöperatieve Bottellijn: aanvullend implementatie-onderzoek voor
een bottellijn als coöperatieve productiefaciliteit in de Betuwe.

Q1 2023
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Betuws Biodivers: omgevingsanalyse en kansenkaart is opgeleverd.

Q4 2021

Oplevering Businesscase textielsorteercentrum Rivierenland.

Q4 2021

Betuws Biodivers: manifest met het programma is ondertekend door
deelnemers (actief netwerk van partijen).

Q4 2021

Textielsorteercentrum wordt geïmplementeerd.

Q4 2022

Betuws Biodivers: uitvoering concrete projecten, 5 bijeenkomsten
voor educatie en sociaal netwerk.

Q4 2022

Ontwikkelen en invoeren van nieuwe technologische innovaties
rondom het textielsorteercentrum.

Q4 2023

Betuws Biodivers: 5 locaties biodivers ingericht.

Q4 2022

Q4 2023

Betuws Biodivers: realisatie, borging en verankering is gerealiseerd.

Q3 2023

Het realiseren van mogelijkheden voor mensen met afstand tot de
arbeidsmarkt. Inzet aantal mensen in het textielsorteercentrum. 50
arbeidsplaatsen gerealiseerd.
Betere bodem Betuwe: haalbaarheidsonderzoek is afgerond.

Q2 2022

Betere bodem Betuwe: businesscase is opgesteld.

Q2 2022

Betere bodem Betuwe: aanvraag vergunning en afstemming
FruitDelta.

Q4 2021

Betere bodem Betuwe: aanvraag en implementatie is goedgekeurd.

Q4 2022

Betuws Circulair: haalbaarheidsonderzoek is afgerond en businesscase
is opgeleverd.

Q2 2022

Betuws Circulair: een pilot is opgezet en geïmplementeerd.

Q3 2022

Betuws Circulair: nieuwe technologische innovaties zijn ontwikkeld en
ingevoerd.

Q2 2023

Zorg voor Bloemen: samenwerkingsverband is geformaliseerd.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: educatieprogramma Telers, vermeerderaars,
zorgboerderijen en begeleiders wordt uitgevoerd.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: plan voor productie en verwerking is gereed.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: plan voor inpassen arbeid voor mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt is gereed.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: zaaien of planten op 2 zorgboerderijen.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: aanschaf hulpmiddelen en machines.

Q2 2021

Zorg voor Bloemen: actief netwerk, business op eigen benen is
geborgd.

Q4 2022

Coöperatieve Bottellijn: oplevering van het implementatie-onderzoek.

Q4 2021

2.6 Hergebruik grondstoffen en circulariteit
De duurzame economische structuur van de regio is versterkt door
gerichte investeringen in de sectoren agrifood, toerisme en recreatie
en logistiek.

Q4 2021

Gerichte impuls sociale innovaties; kennis over duurzaamheid vergroot; versterken innovatiekracht mkb, gericht op duurzaamheid.

Q4 2021

Samenwerking verbeteren door verbinding met onderwijs (HAN, ROC
Rivor, leerwerkroutes).

Q4 2021

Een stevige bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Q4 2021

1. Textielsorteercentrum Rivierenland: het ontwikkelen van businesscase voor een innovatief circulair textielsorteercentrum in Rivierenland.

Q4 2021

2. Betere bodem Betuwe: het ontwikkelen van een businesscase voor
regionale verwerking van tuinafval tot compost en deze als bodemverbeteraar inzetten in Rivierenland.

Q4 2021

3. Betuws Circulair: het ontwikkelen van een businesscase voor regionale verwerking van grondstoffen tot nieuwe circulaire toepassingen.

Q4 2021

3. Betuws Circulair: samenwerking verbeteren met inwoners (producten realiseren voor in de wijk van eigen afval) en inzetten op bewustwording van de maatschappelijke opgave op het gebied van bewust
omgaan met grondstoffen.

Q4 2021
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Programmalijn Delta
3.1 Waterbeschikbaarheid Rivierenland
Versnelde uitvoering van de RAS door: verbeterde sponswerking van
het watersysteem en realiseren van 3 klimaatbuffers.

Q3 2023

Versnelde uitvoering van de RAS door: optimale inrichting van het
hoofdwatersysteem.

Q3 2023

Versnelde uitvoering van de RAS door: tenminste 3 innovatieve projecten die toepassing van waterbesparende maatregelen bevorderen
in de Tuinbouwsector doorvoeren.

Q3 2023

Versnelde uitvoering van de RAS door: de samenwerking tussen en
bewustwording van betrokkenen op het gebied van het watersysteem
versterken en opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte termijn.

Q3 2022

Het landelijk gebied van Rivierenland voorzien van een klimaat
robuuste groenblauwe structuur.

Q3 2023

In tijden van langdurige droogte voldoende en kwalitatief goed water
beschikbaar houden voor de verschillende functies in het gebied.

Q3 2023

Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: grondaankoop.

Q4 2022

Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: planvoorbereiding is gereed.

Q4 2022

Realisatie 3 klimaatbuffers/waterbergingsgebieden: 3 klimaatbuffers/
waterbergingsgebieden zijn gerealiseerd.

Q4 2023

Bijlage 2 / 14

status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie

status
eind (of
Q4) 2021

planning
realisatie

Optimalisatie Hoofdwatersysteem: keuze optimalisatie maatregelen is
genomen.

Q4 2021

3.4 Versterking landschap en biodiversiteit regio Rivierenland

Q4 2022

Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige regio. Verbeterde samenwerking betrokken actoren.

Q4 2023

Optimalisatie Hoofdwatersysteem: opstellen ontwerp, eerste tranche
is in uitvoering.

Q4 2023

Innovatie Waterbesparing: keuze pilotgebieden is genomen.

Q3 2021

Het versterken van de landschapskwaliteit en biodiversiteit in ons
Rivierenlandschap en daarmee een duurzamer en klimaatbestendiger en tegelijk aantrekkelijker en gezonder Rivierenland voor onze
inwoners.

Q4 2023

Optimalisatie Hoofdwatersysteem: maatregelen zijn uitgevoerd.

Een visie met uitvoeringsprogramma dat beter voldoet aan de huidige
landelijke visie op natuur en landschap met meer maatschappelijk
draagvlak.

Q4 2022

Innovatie Waterbesparing: er is inzicht in waterbehoefte en waterbeschikbaarheid.

Q4 2022

Innovatie Waterbesparing: 3 projecten zijn uitgevoerd.

Q4 2023

Het creëren van slagkracht voor de Rivierenlandgemeenten om met
biodiversiteit aan de slag te gaan door meer samen te werken binnen
de ruimtelijke opgaven.

Q4 2021

Versnelde uitvoering van de RAS door: de samenwerking tussen en
bewustwording van betrokkenen op het gebied van het watersysteem
versterken en opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte
termijn.

Q4 2021

Een actueel, handzaam en samenhangende visie en beleid op behoud
en ontwikkeling van landschap en biodiversiteit op basis van beleid in
de afzonderlijke gemeenten.

Q2 2022

Q2 2022

Ontwikkelen Samenwerkingsagenda Boven-Linge gericht op samenhang tussen de ontwikkelingen, op basis van een ruimtelijke kwaliteitskader en een gebiedsvisie als wenkend perspectief.

Q4 2021

Opgave 4. Vitale en kwetsbare functies: vitale functies zijn bestand
tegen hitte en wateroverlast.
Ontwikkelen van bewustwording, draagvlak en commitment naar
bewoners en (nieuwe) coalitiepartners.

Q4 2023

Er is een beeldend plan met een beknopte samenvattende beeldende
analyse.

Q2 2022

Een voor iedereen toegankelijke visualisatie en digitale ontsluiting van
de natuur- en landschapswaarden binnen onze regio.

Q4 2022

Er is een visualisatie van de hoofdstructuur Boven-Linge en samenhangende regionale ambities.

Q2 2022

Samenhang in de initiatieven in de regio.

Q4 2022

Er is een samenwerkingsagenda met projecten- en kansenkaart.

Q2 2022

Projectorganisatie is ingericht.

Q4 2020
Q4 2020

Het realiseren van een duurzame klimaatbestendige regio. Versnelde
uitvoering van de RAS. Verbeterde samenwerking betrokken actoren.

Q2 2022

Er zijn geformuleerde beleidsuitgangspunten en blauwdruk biodiversiteitsplan.
Er is een natuurwaarden- en kansenkaart (regionaal/lokaal) opgesteld.

Q4 2021

Versnelde uitvoering van de RAS door: de samenwerking tussen en
bewustwording van betrokkenen op het gebied van het watersysteem
versterken en opstellen van een uitvoeringsagenda voor de korte termijn.

Q4 2023
Er is uitvoering gegeven aan communities of practice op bepaalde
thema’s die uitgewerkt moeten worden.

Q4 2021

Opgave 1. Beleid en handelen: klimaatbestendigheid is een leidend
principe in beleid en besluitvorming.

Q4 2023

Er is een opgesteld beleid/biodiversiteitsplan en een uitvoeringsprogramma (regionaal/lokaal).

Q4 2022

Opgave 2. Vitale kernen: onze kernen zijn groen, hittebestendig en
gewapend tegen overvloedige regenval en langdurige wateroverlast.

Q4 2023

Het biodiversiteitsplan is vastgesteld in gemeenteraden.

Q4 2023

Opgave 3. Vitale en toekomstbestendige land- en tuinbouw: het
landelijk gebied van Rivierenland is voorzien van een klimaatrobuuste
groenblauwe structuur.

Q4 2023

3.5 Versnelling RES
Q1 2022

Opgave 4. Vitale en kwetsbare functies: vitale functies zijn bestand
tegen hitte en wateroverlast.

Q4 2023

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door: sterkere bewustwording van inwoners en ondernemers voor het belang van de
energietransitie door Realisatie van een community hub.

Q1 2022

Aanleg stedelijke waterbergingsopgaven en robuuster watersysteem
(1 project) is gerealiseerd.

Q4 2023

Aanpak hittestress en droogte: het verbeteren van (groene) buitenruimte en Vitale kernen: dorpscentra en binnensteden. Zes projecten
zijn gerealiseerd.

Q4 2023

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door: sterkere bewustwording van inwoners en ondernemers voor het belang van de
energietransitie door het versterken van de regionale samenwerking ,
organiseren van minimaal 3 living Labs.

Q4 2022

Verduurzaming bedrijventerreinen (1 project) is gerealiseerd.

Q4 2023

Vergroten draagvlak voor de energietransitie door: het opzetten van
financieringsarrangementen ten behoeve van financiële participatie
en voorkoming van energiearmoede.

3.2 Samenwerkingsagenda Boven-Linge

3.3 Versnelling klimaatadaptatie gemeenten
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Q4 2022

Q4 2023

Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix samenwerking tot
een sterker en robuuster geheel: Hoe? Een dynamische en flexibele
structuur die niet hiërarchisch is.

Q4 2022

Het bijdragen aan 55% CO2-reductie, aanvullend op zon en wind,
via de RES door het versnellen van innovatie van ondernemers en
organisatie door: diverse businesscases/proeftuinen voor innovaties
te realiseren, met behulp van acceleratorprogramma’s voor innovaties
(breder dan alleen tuinbouw).

Q4 2022

Er is een versterkte Governance, gekoppeld aan de Gebiedsagenda en
het Toekomstfonds.
Er is een start gemaakt met de structurele inbedding van de verbeterde regionaal Pentahelix samenwerking om maatschappelijke
vraagstukken op te pakken.

Q4 2022

Het draagvlak voor de energietransitie is vergroot omdat er is ingezet
op Community Hub, Living Labs en financieringsarrangementen om
energiearmoede te voorkomen.

Q4 2022

Er is een mobiele app en website gericht op community-building voor
en door inwoners (Community app).

Q1 2022

3 Living Labs & Innovatie proeftuinen zijn in voorbereiding.

Het sluiten van een warmteovereenkomst tussen een woningcorporatie en Waterschap Rivierenland, minimaal 1 pilot in ontwikkeling.

Q2 2022

Er is een pilot afgerond gericht op warmteovereenkomst tussen
woningcorporatie en Waterschap Rivierenland.

4.2 Versterking burgerparticipatie
De eigen kracht van de inwoners is versterkt en de betrokkenheid
vergroot bij lokaal overstijgende maatschappelijke vraagstukken:
Hoe? (Digitale)burgerparticipatie wordt gestimuleerd via bewustwordingscampagnes en mogelijke aanvullende acties in het kader van het
programma ‘Democratie in actie’.

Q4 2023

Q4 2021

We kunnen tenminste 50.000 inwoners bereiken.

Q4 2023

3 living Labs & Innovatie proeftuinen zijn gerealiseerd.

Q4 2022

Versterking burgerparticipatie leidt tot meer tevredenheid en betrokkenheid van inwoners in de periode 2020-2024.

Q3 2024

Er is een revolverend fonds voor inwoners die niet uit zichzelf kunnen
deelnemen aan de energiestransitie gerealiseerd.

Q1 2022

2023

Er is een verkenning van kansen en mogelijkheden en toepassing van
aquathermie voor het verwarmen van (een deel van) een wijk uitgevoerd.

Q4 2023

De tevredenheid van inwoners over lokaal overstijgende maatschappelijke vraagstukken is vergroot in de periode 2020-2024 (gemeten
d.m.v. burgerpeilingen).
De betrokkenheid van burgers bij lokaal overstijgende maatschappelijke opgaven is verhoogd in de periode 2020-2024.

2023

Dit wordt regionaal gemeten (0-meting 2020, tussentijdse meting
2022 en eindmeting 2024 d.m.v. burgerpeilingen, effectmeting
campagnes). Er wordt aangesloten bij de al lokaal ingezette monitoringsinstrumenten en peilingen.

2023

Er is een community of practice ontwikkeld van lokale overheden als
regionaal kennisplatform waarbij vertegenwoordigers van maatschappelijke initiatieven worden uitgenodigd (4x).

2023

3.6 Kansen voor water
Het bijdragen aan 55% CO2-reductie, aanvullend op zon en wind,
via de RES door het versnellen van innovatie van ondernemers en
organisatie door: 50 bedrijven te begeleiden in kansen voor water.

Q4 2022

Regionale versnelling op het project ‘kansen voor water’ in geheel
Logistics Valley.

Q3 2021

Bewustwording: er is bekendheid van Kansen voor water bij meer dan
100 verladers en vervoerders.

Q4 2022

Bij meer dan 50 verladers is een NewWays maturity-scan uitgevoerd.

Q4 2022

25 ‘nieuwe’ verladers/vervoerders maken actief gebruik van logistiek
over water voor een deel van hun volume.

Q4 2023

4.3 Samenwerkende gemeenteraden

Programmalijn Samen
4.1 Pentahelix Governance
Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix samenwerking tot
een sterker en robuuster geheel; Hoe? Bestaande samenwerkingen
verbinden naar een integrale opgave gestuurde coalitie.

Q4 2022

Doorontwikkeling van de bestaande Pentahelix samenwerking tot
een sterker en robuuster geheel: Hoe? Intensiveren en verdiepen van
bestaande samenwerkingen.

Q4 2022
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Er is een gezamenlijk regionaal proces met gemeenteraden van de
Regio Rivierenland ingezet om hun regionale invloed en kracht te
versterken.

Q3 2021

De tevredenheid van de gemeenteraden over de invloed op verlengd
lokaal bestuur in de vorm van de gemeenschappelijke regelingen is
gestegen.

Q4 2023

Bestaande initiatieven zijn verrijkt en waar mogelijk ondersteund
zodat de democratische legitimiteit van gemeenteraden is verhoogd
in de situatie van een gemeenschappelijke regeling.

Q4 2023

Met de griffies van de deelnemende gemeenten is een plan van
aanpak opgesteld.

Q4 2021

Een intergemeentelijke raadswerkgroep is gevormd, die voorstellen
gaat ontwikkelen voor verbetering van betrokkenheid, informatievoorziening en advisering.

Q4 2022

Er is een gemeenschappelijke raadscommissie ingesteld.

Q4 2022
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4.4 FruitDelta Gebiedsagenda
Er ligt een door de Provincie Gelderland, regionale partners, gemeenteraden van Regio Rivierenland en colleges herkenbare en gedragen
gebiedsagenda, waarin de gezamenlijke visie en de ambities zijn
geformuleerd met een focus op het verzilveren van kansen binnen de
fysieke leefomgeving en er is gestart met de uitvoering.

Q3 2021

Het traject van de gebiedsagenda is een impuls voor de verdere
doorontwikkeling van de regionale samenwerking in de pentahelix.
Alle partijen in de pentahelix worden bij dit traject nauw betrokken.

Q3 2021

Besluitvorming gebiedsagenda deel 1.

Q4 2021
en Q1
2022

Aanvulling met modulen, gebiedsagenda deel 2.

Q4 2021 Q1 en Q2
2022

Formele besluitvorming en vastlegging gebiedsagenda afgerond.

Q4 2022

Uitgewerkt monitoringsmodel waarmee de voorgang op die ambities
inzichtelijk worden gemaakt.

Q2 2022

4.5 Haalbaarheidsonderzoek toekomstfonds
Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de Regio ondersteunen en
versterken middels uitbouw van bestaande pentahelix governance en
samenwerking (denk hierbij aan de verbonden partijen bij de verschillende regionale beleidsdossiers en Economic Board): een toekomstfonds dat gericht is op maatschappelijke en economische opgaven in
de Regio.

Q4 2022

Start verkenning Toekomstfonds.

Q3 2021

Afronding proces haalbaarheid Toekomstfonds.

Q1 2023

Bijlage 2 / 19

status
eind (of
Q4) 2021

