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Onderwerp : FruitDelta Gebiedsagenda 
 
 
Geachte gemeenteraden, 
 
Binnen de regio werken we al lang samen met onze partners en met veel succes. Er worden 

projectmatig mooie resultaten geboekt dankzij deze samenwerking. Voorbeelden hiervan zijn de 
projecten uit de Regio Deal, het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) met afsprakenkader, 
de Mobiliteitsagenda en -fonds, de Woonagenda en het Regionaal Stimuleringsfonds (RSF) en 
zeker ook de Laanboomcampus, Logistieke Campus en de Fruit Tech Campus. Resultaten 
waarop wij en onze partners enorm trots zijn. 
 
Tegelijkertijd zijn de bestaande samenwerkingen ontoereikend om de complexere, 

gebiedsoverstijgende opgaven aan te pakken. Daarvoor zijn de onderlinge afhankelijkheden 
tussen de opgaven simpelweg te groot. Om die reden is er gewerkt aan een gezamenlijke 

gebiedsagenda. De gebiedsagenda is één van de Regio Deal projecten en middels deze brief 
willen wij u informeren over het doel van de gebiedsagenda, de werkwijze, de huidige stand van 
zaken en het vervolg proces. 
 

Doel van de gebiedsagenda 
De gebiedsagenda zorgt dat onze opgaven niet sectoraal vanuit de overheid worden benaderd 
maar vanuit meerdere beleidsvelden (integraal) en gezamenlijk met onze partners (zoals ook 
toegelicht in deze animatiefilm). De complexe opgaven van deze tijd vragen om een integrale 
belangenafweging en oplossingen waarvoor we onze partners hard nodig hebben. We willen en 
moeten samen optrekken. De gebiedsagenda helpt ons daarbij door een gebiedsgerichte 
integrale werkwijze op opgaveniveau te introduceren die ons helpt om slimmer en sneller onze 

opgaven te realiseren. Een dergelijke werkvorm op opgaveniveau is onderscheidend ten 
opzichte van andere regio’s in Gelderland en daar zijn we trots op. Samen laten we de regio nog 
meer bloeien! 
 
Stand van zaken  
Eind 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de GR Regio Rivierenland, op verzoek van de 

provincie en onze partners, besloten het proces voor het opstellen van een gebiedsagenda te 

starten. In de periode daarna zijn de partners in het gebied aan de slag gegaan, om te komen 
tot een eerste versie van de FruitDelta Gebiedsagenda. Het Algemeen Bestuur heeft op 13 april 
2022 besloten de visie, subdoelen en opgaven van de concept gebiedsagenda te omarmen. In 
de periode daarna zijn, met name de uitdagingen en oplossingsrichtingen bij de opgaven nader 
uitgewerkt, is de beoogde werkwijze van de gebiedsagenda (de samenwerking met onze 
partners) in beeld gebracht (zie bijlage 3) en is de eerste aanzet voor een investeringsagenda 

en monitoringsplan gemaakt. Het Algemeen Bestuur heeft vervolgens op 9 november 2022 de 
tweede versie van de FruitDelta Gebiedsagenda vastgesteld (zie bijlage 1).  

https://www.youtube.com/watch?v=v-W1Yjr-q-8&t=6s
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De gebiedsagenda is een document dat continue in ontwikkeling is en voortbouwt op eerdere 
versies. De werkwijze van de gebiedsagenda moet juist gaan leiden tot nieuwe integrale 

(opgave overstijgende) oplossingen waardoor de opgaven en daarmee de gebiedsagenda 
herzien worden.  
 
Vervolgproces 

De tweede versie van de Fruitdelta Gebiedsagenda is een basisdocument. De gebiedsagenda is 
nu opgezet vanuit de raakvlakken tussen regionale (reeds vastgestelde) beleidsopgaven. Dit 
zijn opgaven die elke gemeente raken en die het beste op regionaal schaalniveau, en niet meer 
sectoraal maar juist integraal met onze partners, kunnen worden opgepakt. Binnen de 
werkwijze van de gebiedsagenda worden er nieuwe uitdagingen en opgaven geïdentificeerd. Er 
zullen ook oplossingsrichtingen worden uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld het opstellen van een 
nieuwe Ruimtelijke Strategische Visie. Een dergelijke visie zal aan u worden voorgelegd. Tijdens 

de werkwijze zullen er zo op meerdere momenten documenten ter vaststelling aan u worden 
voorgelegd. 
 
De komende periode gaan we concreet aan de slag met het invullen van de werkwijze met onze 
partners. We gaan het uitvoerende team, de opgavetafels en het pentahelixoverleg (een 
overlegtafel met vertegenwoordiging vanuit ondernemers, overheid, onderwijs- & 

onderzoeksinstellingen, ondernemende inwoners en andere organisaties) opzetten. Daarbij 

maken we zoveel mogelijke gebruik van al bestaande overlegstructuren. Dit doen we globaal 
volgens het onderstaande schema. 
Gremium  Periode van opzetten  
Uitvoerend team  Q4 2022 en Q1 2023 
Opgavetafels   Q1 en Q2 2023 
Pentahelixoverleg  Q1 t/m Q3 2023  

Op basis van de dan opgedane ervaringen, gaan we aan de slag met de uitwerking en 
formaliseren van de werkwijze in afspraken (over bijvoorbeeld de rollen, verantwoordelijkheden 
en mandaten van partijen). Deze afspraken zullen in Q4 van 2023 aan u worden voorgelegd. 
 
Gezamenlijk met onze partners gaan we in Q1 en Q2 van 2023 ook aan de slag om de doelen 
en opgaven van de gebiedsagenda SMART te maken en ontwikkelen we opgave-overstijgende 
(integrale) oplossingen. In Q1 en Q2 2023 ontwikkelen we ook het format voor het 

monitoringsdashboard op basis van de eerste beelden die in de gebiedsagenda zijn verwerkt. 
 
Één van de uitdagingen waarmee we de komende tijd met de werkwijze van de gebiedsagenda 

aan de slag gaan, is de ‘Gelderse Puzzel’. Minister De Jonge heeft de provincies de opdracht 
gegeven om een gebiedsarrangement te maken dat waarborgt dat alle opgaven ruimtelijk 
inpasbaar zijn en inzicht genereert in de samenhang van de verschillende programma’s. Dit 
arrangement moet in juli 2023 klaar zijn en kent een verkenningsfase en een puzzelfase. Wij 

kunnen voor onze regio alvast aan de slag om deze ruimtelijke puzzel te leggen en als input 
inbrengen bij de provincie. Dit als onderdeel binnen de opgave Ruimtelijk Kwaliteit van de 
gebiedsagenda. We komen hiervoor terug bij u als raad met een startnotitie voor aanvang van 
de puzzelfase. 
 
Op 25 januari 2023 organiseren we een regionale raadsbijeenkomst over de Fruitdelta 

Gebiedsagenda. Het doel van deze bijeenkomst is het ophalen van uw reflecties op de 
gebiedsagenda zodat we deze input mee kunnen nemen in het verdere proces van uitwerking 
richting een volgende versie. We hopen u daar te zien zodat we ook uw input mee kunnen 
nemen.  
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 

De secretaris,  de voorzitter, 
 

 
 
Mr. J.W.A. Hakkert Ir. J. Beenakker 
 
Bijlage 1: De Fruitdelta Gebiedsagenda (Oktober 2022) 

Bijlage 2: Flyer FruitDelta Gebiedsagenda (November 2022)  
Bijlage 3: De werkwijze van de FruitDelta Gebiedsagenda in beeld 


