
 
Regio Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten: Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel,  

West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel. Regio Rivierenland werkt samen met Onderzoek, Onderwijs, Ondernemers en Ondernemende 
inwoners en Overheden binnen FruitDelta Rivierenland. 

Burg. v. Lidth de Jeudelaan 3 | Postbus 137 | 4000 AC Tiel | (0344) 63 85 55 | info@regiorivierenland.nl | IBAN NL55 BNGH 0285 0287 23 
 

 
 

 

    
 

 
 
 
 

 
 
         Aan de raden van de gemeenten van Regio 
        Rivierenland 
        t.a.v. de griffier 
 
 

 
 

 
Uw kenmerk :   Inlichtingen : Janneke Hakkert 
Ons kenmerk : 22.0000603 Doorkiesnr. : 0344-638511 
Datum : 14 april 2022 E-mailadres : jhakkert@regiorivierenland.nl 
   Bereikbaar : Ma t/m do. 
 

Onderwerp : FruitDelta Gebiedsagenda 
 
 
Geachte gemeenteraden, 
 
Binnen de regio wordt al lang samengewerkt met onze partners en met veel succes. Er worden 
projectmatig mooie resultaten geboekt dankzij deze samenwerking. De samenwerking met onze 
partners is toe aan een volgende stap. Om die reden wordt 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 huidige stand van zaken en het 
vervolg proces om te komen tot een gedragen integrale FruitDelta Gebiedsagenda. 
 
Doel van de gebiedsagenda 
De provincie en onze partners uit het bedrijfsleven, onderwijs- & onderzoeksinstellingen en 
ondernemende inwoners nodigen ons uit om samen de volgende stap te zetten door sectorale 
beleidsopgaven te verbinden en gezamenlijk op te pakken. 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. 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. Dit proces heeft geresulteerd in de visie, 
subdoelen en opgaven zoals beschreven in de bijgevoegde flyer. De gebiedsagenda betreft een 
satéprikker door de bestaande en nog te maken agenda’s en documenten. Het Algemeen 
Bestuur heeft op 13 april 2022 besloten de visie, subdoelen en opgaven van de concept 
gebiedsagenda te omarmen.  
 
Vervolgproces 
De komende periode gaan we concreet aan de slag met onze partners. Dit door op basis van de 
inhoud aan de slag te gaan. We willen samen met onze partners één integrale opgave (namelijk 
het behouden en versterken van de ruimtelijke kwaliteit bij een toenemende druk op de ruimte) 
als pilot oppakken. Op die manier wordt geëxperimenteerd met de nieuwe werkwijze. Al doende 
leren we en komen we gaandeweg met een voorstel voor een passende samenwerkings-
structuur die we verwerken in de uiteindelijke gebiedsagenda. Aan de gebiedsagenda wordt ook 
een investeringsagenda gekoppeld. De komende periode halen we aandachtspunten op die een 
scherpere focus gaan aanbrengen binnen de gebiedsagenda. Hiervoor gaan we vóór de zomer 
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ook graag met u in gesprek. De uiteindelijke gebiedsagenda wordt in het vierde kwartaal van 
2022 aan u en aan onze partners, waaronder Provinciale Staten, voorgelegd. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 
De secretaris,  de voorzitter, 

 
 
 
Mr. J.W.A. Hakkert Ir. J. Beenakker 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
- Flyer FruitDelta Gebiedsagenda (april 2022)  
 


