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Onderwerp  

Regioplan Inspirerend Rivierenland. 

 

Kennisnemen van 

Deelname aan en penvoerderschap van het Regioplan Cultuur 'Inspirerend Rivierenland'. 

 

Inleiding 

De provincie heeft eind 2020 alle Gelderse gemeenten gevraagd om in regioverband na te denken over 

kansrijke mogelijkheden voor samenwerking van regiogemeenten en culturele organisaties op het 

gebied van cultuur en erfgoed. Najaar 2021 besloot de provincie dat alle Gelderse regio’s een 

aanvraag in kunnen dienen bij de provincie voor het realiseren van de regioplannen voor maximaal 

€ 650.000. 

  

Het plan ‘Inspirerend Rivierenland 2022-2024’ is tot stand gekomen in dialoog met culturele 

instellingen (erfgoedinstellingen en directeuren podia) en de acht gemeenten van Rivierenland1.   Het 

bestaat uit twee onderdelen:  

1. Het verhaal van Rivierenland 

Gericht op cultureel erfgoed, versterken historisch besef en regiopromotie. 

2. Plan podia Rivierenland 

Gericht op innovatie, kennisdeling, diversiteit en inclusie, doorstart RIV the Kid en gezamenlijke 

promotie. 

 

1. Het verhaal van Rivierenland: ‘Samen sterker’: samenwerking musea en erfgoedpartners 

Door de samenwerking tussen gemeenten, musea, het Regionaal Archief en Erfgoed Gelderland en de 

subsidie van provincie en gemeenten kan een kwalitatief goed en uitgebreid programma op het gebied 

van cultuur- en erfgoedparticipatie worden gerealiseerd. Het versterkt elkaar op het gebied van 

erfgoededucatie en streekpromotie. Bovendien draagt het bij aan de kwaliteit van diverse museale 

presentaties die gezamenlijk deel uitmaken van het verhaal van Rivierenland.  

 

2. Plan podia Rivierenland: Samen sterker’: samenwerking podia Rivierenland 

De volgende podia hebben samen met de gemeenten dit spoor uitgewerkt: De Fransche School, De 

Gelderlandfabriek, Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, De Poorterij en Theater Heerenlogement. 

 
1 Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel.  
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Met multifunctioneel centrum De Pluk wordt gezocht naar mogelijkheden om daar ook 

jeugdvoorstellingen te programmeren. Onderdelen waarop de podia gaan samenwerken zijn: promotie 

(binnen ieders eigenheid), kennisdeling (o.a. theatertechniek en publiciteit), innovatie (digitalissering 

podia), jeugdtheater en schoolvoorstellingen, diversiteit en inclusie.  

 

De gemeente West Betuwe is als grootste deelnemende gemeente tevens penvoerder van dit project. 

Het Regioplan sluit aan bij de, door de gemeenteraad vastgestelde, kadernota Cultuur en Kunst West 

Betuwe 2020-2023 (3 maart 2020). In de lokale uitvoering van het Regioplan geven we uiting aan de 4 

speerpunten van het gemeentelijk cultuurbeleid: versterken, verbreden, verbinden en vernieuwen van 

cultuur en kunst.   

 

Kernboodschap 

Gemeente West Betuwe heeft samen met de 7 andere gemeenten uit Regio Rivierenland het Regioplan 

Cultuur ‘Inspirerend Rivierenland’ opgesteld voor een toekomstbestendige culturele infrastructuur. Dit 

plan wordt gefinancierd door subsidie vanuit de provincie en cofinanciering vanuit de gemeenten.   

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

De gevraagde bijdrage aan de provincie is € 650.000.De acht gemeenten van Rivierenland dragen 

samen als eenmalige investering € 132.290 bij aan het totale regioplan. Deze cofinanciering was een 

van de voorwaarden van de provincie. De gemeente West Betuwe heeft € 40.000 ter beschikking 

gesteld (zie collegebesluit 13 juli 2021 ‘Coronacompensatie aan culturele instellingen’). Dit bedrag is 

ten laste gebracht van de Corona compensatiegelden. 

 

Communicatie 

Over de activiteiten en projecten uit het plan zal er zowel regionale als lokale communicatie 

plaatsvinden.  

 

Vervolg 

Na toezegging van de provincie wordt er direct gestart met de uitvoering.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1 - Regioplan Cultuur 'Inspirerend Rivierenland 2022-2024'. 

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de loco-gemeentesecretaris,                de burgemeester, 
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Philip Bosman    Servaas Stoop  


