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Onderwerp : FruitDelta Rivierenland: een ambitieuze en krachtige partner bij 
coalitieonderhandelingen GS Gelderland  

 
 
Geachte formateur,  
 
Samen met de potentiële coalitiefracties bent u druk aan de slag om een nieuwe coalitie in onze 
provincie te smeden. FruitDelta Rivierenland wil u graag inspireren in dit proces. Zoals de 
provincie Gelderland zelf al aangeeft: “Gelderland levert je mooie streken”. De provincie en de 
Gelderse regio’s zijn partners om onze ondernemers succesvol en onze inwoners gelukkig te 
laten zijn. FruitDelta Rivierenland biedt zich daarom graag aan als samenwerkingspartner van 
de provincie Gelderland om mede uw Gelderse doelstellingen te bereiken.  
 
FruitDelta Rivierenland 

FruitDelta Rivierenland is een krachtig regionaal samenwerkingsverband waarin overheid , 
onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende inwoners zich samen inzetten om de 
regio te ontwikkelen en verder te versterken. 230.000 inwoners en meer dan 22.000 
vestigingen zijn ons kapitaal. Wij zijn het centrum van innovatieve bedrijven. Maar ‘fruit’ staat 
voor ons ook figuurlijk voor de vruchtbare kansen die te vinden zijn in dit gebied. FruitDelta 
Rivierenland is het meest centrale kruispunt voor bedrijven die via Europa de wereld bedienen 
en via water, weg of rails hun logistiek willen organiseren. Die ijzersterke combinatie van fruit, 
innovatie en logistiek creëert een economisch klimaat dat een natuurlijk evenwicht heeft 
gevonden met het kenmerkende Gelderse rivierenlandschap. Ook vele toeristen weten ons 
bijzondere landschap met gastvrije ondernemers en inwoners inmiddels te vinden. 
 
Waar kunnen we elkaar ondersteunen? 

FruitDelta Rivierenland gaat graag de samenwerking met u aan op een aantal thema’s: 
 

 Innovatie: FruitDelta Rivierenland focust zich via drie economische speerpunten - 
Agribusiness, Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme - op de kracht die al aanwezig 
is in de regio. Het Rivierenland herbergt de tweede Greenport en de vijfde logistieke hotspot 
van Nederland. Om onze sterke positie te handhaven is innovatie van producten en 
samenwerkingsverbanden noodzakelijk. Daarom heeft FruitDelta Rivierenland een uniek 
Regionaal Investeringsfonds om innovatie in de regio aan te jagen. Graag gaan wij de 
samenwerking aan met de provincie Gelderland om het Regionaal Investeringsfonds door te 
ontwikkelen als bron van lokale innovatiekracht. Daarnaast bieden wij een partnerschap 
aan: om Living Labs op te zetten voor innovatie, om kenniscentra voor ondernemers op te 
zetten en door te ontwikkelen en gezamenlijk de netwerkontwikkeling van onze speerpunten 
te ondersteunen. 

 



 Wonen: Rivierenland is een prachtig gebied en we zorgen ervoor dat al onze 
(toekomstige) inwoners goed en veilig wonen. Onze agribusiness en onze ligging nabij de 
Randstad maken de kansen én uitdagingen op onze woningmarkt groot. Zo kan Rivierenland 
een voorbeeldfunctie hebben in de gezamenlijke aanpak rondom de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Daarvoor is experimenteerruimte en samenwerking met de provincie 
noodzakelijk. Daarnaast biedt onze ligging naast de overspannen woningmarkten in de regio 
Utrecht en de zuidelijke Randstad een kans om nieuwe inwoners aan te trekken. Dit vergt 
wel een woningbouwprogramma dat aansluit op de wensen en behoeften van onze 
(toekomstige) inwoners en vraagt flexibiliteit om te kunnen bouwen voor de behoefte in 
onze regio. Om deze kansen te kunnen grijpen is samenwerking met de provincie is cruciaal. 

 
 Mobiliteit: Als een belangrijke schakel van de Gelderse Corridor is een goede 
bereikbaarheid van Rivierenland essentieel. Daarom hebben wij een gedragen 
Uitvoeringsplan Mobiliteit ondersteund door een regionaal Mobiliteitsfonds om onderzoeken 
en lobbytrajecten te financieren. Daarnaast zijn wij een sterke samenwerkingspartner met 
een breed partnernetwerk dat de noodzaak van een bereikbaar Rivierenland onderschrijft. 
Wij vragen om gezamenlijke inzet en cofinanciering voor een betere doorstroming op de 
A15, A2 en N-wegen. Daarnaast blijft een sterk en verbindend OV en fietsinfrastructuur van 
groot belang voor de bereikbaar wonen en werken. Want een bereikbaar Rivierenland is een 
bereikbaar Gelderland. 

 
 Duurzaamheid en Klimaat: FruitDelta Rivierenland loopt voorop in de ontwikkeling van 
een Regionale Energiestrategie om de Gelderse en Nederlandse klimaatdoelstellingen te 
halen. Dankzij onze slimme aanpak en actieve betrokkenheid van partners en inwoners 
kunnen wij een voorbeeldrol vervullen voor andere regio’s. Maar met onze intensieve 
tuinbouw zijn wij ook één van de grootste Nederlandse energieverbruikers. Dit biedt 
uitdagingen, maar ook kansen: voor onze sector agribusiness, maar ook voor onderwijs en 
de regionale arbeidsmarkt. Hier is experimenteerruimte en een gezamenlijke inzet voor 
pilots voor nodig. Daarnaast vragen we om partnerschap richting het aanwenden van 
Europese (co)financieringsmogelijkheden. FruitDelta Rivierenland biedt zich aan als Gelderse 
proeftuin. 

 
 Een toekomstbestendig Rivierenland: Onze economische en sociale kracht van 
vandaag is tegelijkertijd een bedreiging voor morgen. Als gevolg van de grote 
veranderingen op het gebied van energie, technologie en werk is Rivierenland ook een 
kwetsbare regio. Er zijn relatief veel praktische opgeleiden en juist zij zijn niet klaar voor de 
arbeidsmarkt van de toekomst. Ook zijn er veel kleine (familie)bedrijven met een beperkt 
innovatie- en investeringsvermogen in onze regio. In Rivierenland moet iedereen mee 
kunnen doen in de samenleving van morgen. Daarvoor hebben wij een gedragen aanpak 
opgesteld met een breed scala aan partners. Van de provincie Gelderland vragen wij 
inhoudelijke ondersteuning en een gezamenlijke lobby richting het Rijk teneinde een 
RegioDeal te sluiten. 

 
Bijgevoegd vindt u onze themaflyer, waarin u meer informatie kan vinden. Tevens hebben we 
een aantal tekstsuggesties voor het coalitieakkoord bijgevoegd. 
 
Binnen FruitDelta Rivierenland werken de gemeenten en partners intensief samen aan een 
eensgezinde toekomstagenda. Met een heldere, gedragen visie op onze regio en drie 
economische speerpunten - Agribusiness, Logistiek & Economie en Recreatie & Toerisme - zijn 
wij een ambitieuze en krachtige partner. Hiermee hebben we Gelderland heel wat te bieden. 
Doet de provincie Gelderland met ons mee? Samen brengen wij Rivierenland én Gelderland tot 
bloei! 
 
Wij wensen u veel succes en wijsheid toe en kijken uit naar een goede samenwerking. 
 
Hoogachtend, 
 

  
 
Hans Beenakker  Huug Derksen 
Voorzitter FruitDelta Rivierenland Secretaris FruitDelta Rivierenland 



Bijlage: tekstsuggesties coalitieakkoord provincie Gelderland 2019-2023 

 
Innovatie 

" Met meer dan duizend kilometer aan dijken in een delta van water en fruit heeft Rivierenland 
hét dijkenlandschap van heel Nederland. Met haar prachtige kastelen en uitgestrekte fietsroutes 
is het een Gelderse parel op het gebied van recreatie en toerisme. Dankzij de centrale ligging in 
het midden van het land is deze regio als tweede Greenport en vijfde logistieke hotspot van 
Nederland daarnaast een economische katalysator van Gelderland die dankzij haar wegen, 
water en rails naar vrijwel elke windrichting een stille en stabiele kracht is voor de 
internationale concurrentiepositie. Om deze sterke positie te handhaven en het potentieel op het 
gebied van recreatie en toerisme te benutten werkt de provincie samen met de regio om 
innovatie aan te jagen middels kenniscentra, living labs en netwerkontwikkeling." 
  
"De provincie ondersteunt innovatieve initiatieven van regionale ontwikkeling, zoals het 
Regionaal Investeringsfonds van FruitDelta Rivierenland, middels partnerschap en steun door 
expertise en middelen." 
 
Wonen 

"De provincie erkent de uitdagingen voor en de diversiteit van de Gelderse woonregio's. Door de 
ligging van de verschillende regio’s ten opzichte van bijvoorbeeld de Randstad zijn er simpelweg 
verschillen. De provincie biedt flexibiliteit en maatwerk om te kunnen bouwen naar behoefte in 
verschillende regio's." 
 
"We zoeken naar een goede aanpak rondom de goede huisvesting van arbeidsmigranten. De 
regio FruitDelta Rivierenland is een voorloper op dit gebied. Wij werken intensief door aan de 
afstemming van beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten. Die aanpak kan per 
gemeente verschillen. Gemeenten hebben hiervoor experimenteerruimte nodig." 
 
Mobiliteit 

"Als een belangrijke schakel van de Gelderse Corridor is een goede bereikbaarheid van 
Rivierenland essentieel. Het Rivierenland verbindt Gelderland met de andere regio’s in 
Nederland. Wij voeren een sterke lobby op terreinen waar het Rijk verantwoordelijk is zoals een 
bredere en veiligere A15 en een betere doorstroming op de A2. Daarnaast investeert de 
provincie in het onderliggende wegennetwerk van N-wegen. De logistieke hotspot in 
Rivierenland is de vijfde van Nederland. Om deze sterke positie te handhaven en verbeteren is 
de bereikbaarheid van de regio essentieel voor Gelderland en Nederland." 
 
"We stimuleren het fietsgebruik bij onze inwoners. Zo biedt de elektrische fiets de mogelijkheid 
om langere afstanden te overbruggen. We maken het Gelders (snel)fietsnetwerk robuuster door 
knelpunten aan te pakken zodat we ook voor de fiets voor goede verbindingen zorgen en de 
veiligheid en doorstroming verbeteren." 
 
Duurzaamheid 

"Regionale Energiestrategieën zijn een belangrijk onderdeel van onze ambitie om de Gelderse 
en Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. Wij ondersteunen regio’s die voorop willen lopen 
en bieden de regio's experimenteerruimte om op hun eigen wijze gedragen doch ambitieuze 
energieakkoorden op te stellen. Middels open innovatie delen zij hun successen." 
 
"Sectoren die veel energie verbruiken, zoals de tuinbouw en logistieke sector, zijn prominent 
aanwezig in Gelderland, maar ook extra kwetsbaar. De provincie ondersteunt deze sectoren in 
de duurzaamheidstransitie en zorgt dat zij in de toekomst - op duurzame wijze - kunnen blijven 
floreren in Gelderland." 
 
Regionale Samenwerking 

"Gelderland is een diverse provincie. Regio's zijn een krachtige samenwerkingspartner voor 
gemeentegrensoverschrijdende problemen. De provincie committeert zich aan een partnerschap 
met iedere Gelderse regio. De diversiteit van deze regio's vraagt om maatwerkafspraken met 
iedere regio." 
 

Onderwijs en arbeidsmarkt 

"De provincie ondersteunt arbeidsmarktregio's met een toekomstig kwetsbare arbeidsmarkt. We 
ondersteunen het proces van FruitDelta Rivierenland en haar partners in Rivierenland om de 
arbeidsmarkt klaar te stomen voor de economie van morgen. Tevens ondersteunt de provincie 
de RegioDeal die FruitDelta Rivierenland tracht te sluiten met het Rijk." 


