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 aangesloten gemeenten  
- de raadsleden van de bij Regio Rivierenland 
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Onderwerp : Aandachtscampagne FruitDelta Rivierenland t.b.v. Provinciale 
Statenverkiezingen 

 
 
Geacht college van burgemeester en wethouders,  
 
Graag brengen wij u middels deze brief op de hoogte van de aandachtscampagne van FruitDelta 
Rivierenland richting de Provincie Gelderland naar aanleiding van de Provinciale 
Statenverkiezing van 20 maart 2019. 
 
In 2018 is FruitDelta Rivierenland van start gegaan met een lobby- & brandingstrategie. Het 
doel: meer bekendheid en autoriteit voor onze regio bij de beslissingscentra in Arnhem, Den 
Haag en Brussel. De Provinciale Statenverkiezingen waren een uitgesproken kans om de 
Statenleden en toekomstig gedeputeerden (opnieuw) kennis te laten maken met al het moois 
dat onze regio te bieden heeft. Dit hebben wij getracht te bewerkstelligen middels een aantal 
acties. 
 
Themaflyer 

Allereerst hebben wij een themaflyer opgesteld. Hierin steken wij de hand uit naar de provincie: 
Laten we samen Rivierenland én Gelderland tot bloei brengen! Hierbij zijn thema's en 
beleidsdoelen gebruikt die direct voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma van Regio 
Rivierenland en hieraan verbonden vastgesteld beleid. Daarnaast was het essentieel dat de 
provincie Gelderland een waardevolle of noodzakelijke partner is op deze thema's. De gekozen 
thema's zijn: 
 

 Innovatie en de doorontwikkeling van het Regionaal Investeringsfonds 
 Economische ontwikkeling van de drie speerpunten van FruitDelta Rivierenland 
 Aandacht voor de woningmarkt in Rivierenland 
 Een bereikbaar Rivierenland 
 De Regionale Energiestrategie van Rivierenland 
 Een toekomstbestendig Rivierenland middels een RegioDeal 

 
Deze thema's zijn in een handzame flyer vormgegeven. Hierdoor is het voor bestuurders, 
Raadsleden en ambtenaren uit de regio makkelijk om met onze thema's "in de binnenzak" naar 
de provincie te stappen. Bijgevoegd bij deze brief zitten exemplaren van de themaflyer voor de 
College- en Raadsleden van uw gemeente. 
 

Welkomstpakketten Statenleden 

Bij de installatievergadering van de Provinciale Staten op 28 maart hebben wij tevens aan ieder 
Statenlid een welkomstpakket met streekproducten gepresenteerd. Middels dit pakket wensen 
wij de Statenleden veel succes en wijsheid toe voor de komende vier jaar. Daarnaast hebben we 
de themaflyer bijgevoegd, zodat ook de Statenleden op de hoogte zijn van de beleidsterreinen 
waarop wij graag samenwerken. Tevens was ons jaarmagazine bijgevoegd en een uitnodiging 
om op werkbezoek te komen in FruitDelta Rivierenland. Inmiddels hebben meerdere 
Statenleden laten weten het welkomstpakket op prijs te stellen. 



 

Gelders Regionaal Manifest 

Voorafgaand aan de installatievergadering van de Provinciale Staten op 28 maart ontving de 
Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland het Gelders Regionaal Manifest. Deze 
hebben de zes Gelderse regio’s – waaronder wij – en VNG Gelderland opgesteld. Als regio’s 
geven wij hierin aan dat wij graag zien dat de Staten in blijft zetten op regionale ontwikkeling. 
Daarnaast stipten we vier belangrijke thema's waar alle Gelderse regio's aandacht voor vragen: 
mobiliteit, arbeidspotentieel, de woningmarkt en de energietransitie. De Commissaris van de 
Koning heeft laten weten het manifest door te geven aan de formateur. 
 
Brief formateur 
Op 12 april 2019 bracht de informateur zijn advies uit om een coalitie te vormen bestaande uit 
de VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP. Momenteel vinden deze 
coalitieonderhandelingen plaats onder leiding van formateur Jan Markink. Wij hebben ons 
middels een brief nogmaals aangeboden als samenwerkingspartner voor de provincie 
Gelderland. Daarnaast hebben wij suggesties aangeboden voor het coalitieakkoord. Wij hebben 
onder andere om blijvende aandacht voor de A15 en A2 gevraagd, aandacht gevraagd voor de 
unieke woonregio die Rivierenland is, en de provincie uitgedaagd samen met ons de innovatie in 
de regio aan te jagen.  
 
Helpt u mee? 

Momenteel zijn de beoogde coalitiepartijen druk aan het onderhandelen. Zoals u ziet hebben wij 
getracht onze boodschap duidelijk onder de aandacht te brengen bij zoveel mogelijk partijen die 
invloed hebben op het coalitieakkoord. Wij hopen echter dat u ons hier ook bij kunt helpen. Hoe 
meer de beoogde coalitiepartijen horen over de kansen die in FruitDelta Rivierenland liggen, hoe 
beter. Wellicht heeft u vanuit uw (politieke) netwerk contacten binnen een van de beoogde 
coalitiepartijen. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u deze contacten zou willen benaderen 
om aandacht te vragen voor onze agenda. Hiermee laten we zien dat FruitDelta Rivierenland 
een krachtige en ambitieuze partner is die Gelderland heel wat te bieden heeft. Helpt u mee? 
 
De themaflyer alsmede de overige brieven in de bijlagen kunnen u hierbij helpen. Mocht u 
verdere ondersteuning hierbij wensen, kunt u contact opnemen met Jeroen Hellebrekers, 
projectleider Lobby & Branding, via jhellebrekers@regiorivierenland.nl. 
 
Na de formatie blijft FruitDelta Rivierenland uiteraard actief om onze agenda onder de aandacht 
te blijven brengen bij beleidsbepalers binnen en buiten de provincie. Doet u met ons mee? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
 
Hans Beenakker  Gerdo van Grootheest 
Voorzitter FruitDelta Rivierenland Bestuurlijk trekker Lobby & Branding  

  FruitDelta Rivierenland 

 
 
Huug Derksen 
Secretaris FruitDelta Rivierenland 

 

 

 

Bijlagen: 

 Themaflyer FruitDelta Rivierenland, bestemd voor uw College- en Raadsleden 

 Welkomstbrief Statenleden 

 Gelders Regionaal Manifest 
 Brief FruitDelta Rivierenland t.a.v. formateur Gedeputeerde Staten Gelderland 


