
 

 

   
 

Informatienota 
Datum vergadering : 28 januari 2020 

Registratienummer : 41736-41738  

Portefeuillehouder : Servaas Stoop 

Bijlage(n) : Flyer Regiodeal Fruitdelta Rivierenland 

Onderwerp : Regiodeal FruitDelta Rivierenland 

 

 

Onderwerp  

Regiodeal FruitDelta Rivierenland 

 

Kennisnemen van 

Proces indiening nieuwe Regiodeal FruitDelta Rivierenland.  

 

Inleiding 

In het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ wordt voor de jaren 2018 t/m 2022 in totaal 950 

miljoen euro gereserveerd voor het aanpakken van regionale knelpunten, de zogenaamde Regio 

Envelop. Het kabinet wil daarbij in partnerschap met de regio’s werken aan een sterke samenleving en 

economie. Het doel is om samen met publieke en private partners een geïntegreerde aanpak te 

ontwikkelen om regionale economische, sociale en ecologische opgaven aan te pakken. In de Deals 

staan opgaven centraal, die kenmerkend voor de regio en meervoudig van aard zijn, én waarbij een rol 

is weggelegd voor het Rijk. Het zijn opgaven omdat ze een bovenregionale uitstraling hebben en/of de 

draagkracht van de regio te boven gaan. De Deal betekent dat het Rijk minimaal 5 en maximaal 40 

miljoen euro bijdraagt en de regio tenminste 50% moet inleggen. 

 

Kernboodschap 

 
Proces 3e ronde Regiodeal  

Naar aanleiding van de afwijzing van (en feedback op) onze propositie voor een Regiodeal in de 

tweede tranche (2018), is besloten om opnieuw samen met regionale partners voor een betere 

indiening voor de derde tranche (2019) te gaan. De deadline voor indiening van deze ronde was op 1 

december 2019. We hebben samen met de partners als Gebiedscoöperatie Rivierenland, Greenport 

Gelderland, Logistieke Valley Rivierenland, ROC Rivor, RW-POA Rivierenland, UWV Rivierenland, VNO-

NCW Rivierenland, Werkzaak Rivierenland - met behoud van geleverde input en gecreëerd draagvlak – 

in een kort tijdbestek daarom gefocust op een nieuwe inzending. De deal is geen nieuw beleid, maar 

een uitwerking van de opgaven ''Innovatie en Duurzaamheid'', Lobby & Branding”, ''Arbeidsmarkt'', maar 

ook “Agribusiness & samenleving”.  
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Onze 8 regionale opgaven zijn vastgesteld door de Raden in 2016. De nieuwe strategie is in 

samenwerking met de “pentahelix” partners (de 5 O’s) tot stand gekomen. De nieuwe indiening valt 

daarmee binnen het uitvoeringsprogramma van het regionale ambitiedocument voor de drie 

speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en Toerisme: 

 

 
 
 

Inhoud 3e ronde Regiodeal  

Ten behoeve van de nieuwe indieningsronde van de Regiodeal is gekeken naar hoe de brede welvaart 

in de regio onder druk staat. Hierbij is gebruik gemaakt van een drietal kapitalen; het sociaal, 

ecologisch en economisch kapitaal van de regio. In de drie kapitalen zit volgens onze 

regiodealpartners heel veel kwaliteit, veerkracht en trots; samen hebben zij ons als regio veel welvaart 

gebracht. Maar de brede welvaart van onze regio en inwoners staat stevig onder druk. Nu en op de 

(middel)lange termijn. Naar de toekomst toe is ons ecologisch en fysiek-ruimtelijk kapitaal namelijk 

kwetsbaar. Het sociaal kapitaal is op elementen relatief zwak en het economisch kapitaal is 

onvoldoende toekomstbestendig.  

 

Richting het Rijk is daarom ten behoeve van de Regiodeal uitgelegd dat de FruitDelta Rivierenland een 

ongekend vruchtbare delta is. Ons DNA wordt gevormd door tuinbouw, logistiek, het unieke landschap, 

een rijke cultuurhistorie en een prettig woonklimaat. Wij zijn een veerkrachtige, maar dus ook 

kwetsbare regio. Verdroging bedreigt ons gebied, wij zijn de grootste energieslurper van Gelderland en 

door het zeer gefragmenteerde dijkenlandschap en dito woonkernen kunnen verbindingen, circulaire 

ketens en grote oppervlakten (voor bijvoorbeeld zonne-energie) moeilijk tot stand komen. In diverse 

kernen staat het voorzieningenaanbod onder druk. Daarnaast telt onze regio veel laagopgeleiden en -

geletterden en arbeidsmigranten. Meekomen in de nieuwe (technologische) ontwikkelingen wordt 

moeilijker.  

 

Daarom willen de partners van deze deal met hulp van het Rijk een slimme, duurzame en inclusieve 

regio zijn die weerbaarder en toekomstbestendig is, en die zelfredzaam blijft. Het is noodzakelijk om 

zowel het sociale, het ecologische als het economisch kapitaal gericht te versterken. Daarvoor is het 

onze ambitie om de maatschappelijke betrokkenheid van Rivierenlanders bij onze maatschappelijke 

opgaven te vergroten. De voltallige indieningstekst voor deze 3e ronde is verwerkt tot een flyer. Deze is 

als een bijlage aan deze informatienota bijgevoegd.  
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FruitDelta Rivierenland  

Met het krachtige samenwerkingsverband FruitDelta Rivierenland zetten overheid, onderzoek, 

onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers (de 5 O’s) zich in deze regio in voor ambities, 

opgaven en projecten die de drie economische speerpunten (Agribusiness, Economie en Logistiek en 

Recreatie en Toerisme) in de regio een boost geven. Die samenwerking tussen de 5 O’s laat ten 

aanzien van deze nieuwe Regiodeal zijn strategische waarde zien. Het illustreert de regionale 

daadkracht en bereidheid tot samenwerking in de regio, die (voor de gemeenten) al meer dan 30 jaar 

oud is. Deze governance-structuur en bijbehorende initiatieven is daarom benoemd als flankerend 

kapitaal in de nieuwe Regiodeal.  

 

Op 28 november is deelgenomen aan het Regiodeal Oost ontbijt in Nieuwspoort in Den Haag. Tijdens 

dit ontbijt presenteerden we (samen met partners) onze nieuwe Regiodeal aan Gelderse en 

Overijsselse Kamerleden. Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland hebben zich in dit proces 

positief uitgesproken ten aanzien van partnerschap van deze nieuwe Regiodeal, die inmiddels ook is 

ingediend. 

 

Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem 

Naast de Regiodeal FruitDelta Rivierenland heeft ons college onlangs ook de ondersteuning van de 

Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem uitgesproken. Gemeente Gorinchem is met de omliggende 

buurgemeenten aan het kijken naar samenwerking op gezamenlijke thema’s zoals onderwijs, zorg, 

mobiliteit en werkgelegenheid. Er wordt hiervoor geen nieuw samenwerkingsverband opgezet, maar 

zo veel mogelijk aangesloten bij lopende trajecten. Eén van deze trajecten is de Regiodeal 

Drechtsteden-Gorinchem. In deze Regiodeal is opgenomen om in Gorinchem een beroepen- en 

innovatiecampus op te zetten. Met het opzetten van de beroepen- en innovatiecampus kunnen zowel 

leerlingen als bedrijven uit onze gemeente profiteren. Zo volgt 18% van de leerlingen uit West Betuwe 

voortgezet onderwijs in Gorinchem. Het ondersteunen van deze Regiodeal is niet conflicterend met de 

Regiodeal FruitDelta Rivierenland.    

 

Consequenties 

De Regiodeal Fruitdelta Rivierenland valt binnen het uitvoeringsprogramma van het regionale 

ambitiedocument voor de drie speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie en 

Toerisme. De Regiodeal kan bij toekenning het uitvoeringsprogramma versnellen.  

 

Voor de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem zal bij een eventuele toekenning de beroepen- en 

innovatiecampus verder moeten worden uitgewerkt.  

 

Financiën 

De Regiodeal Fruitdelta Rivierenland valt financieel ook binnen het genoemde uitvoeringsprogramma.  

 

De Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem heeft op dit moment geen financiële consequenties en 

verplichtingen.  
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Communicatie en Vervolg 

Onder leiding van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) besluit het kabinet 

welke voorstellen in aanmerking komen om te worden uitgewerkt tot een Regiodeal, middels een 

convenant. Naar verwachting is in februari 2020 hier meer informatie over bekend. Wij zullen u dan 

opnieuw middels een brief informeren over de uitslag. In de tussentijd wordt in samenwerking met de 

partners van onze Regiodeal FruitDelta Rivierenland gewerkt aan een vervolg en een aanvullend plan 

van aanpak ten aanzien van de strategische lobby en de projecten. Hierbij worden de Regiogemeenten 

via het Algemeen Bestuur actief betrokken. 

 

Bijlage(n) 

Flyer Regiodeal FruitDelta 2019 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                 de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 


