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Visie delen en samenwerken hoofdmoot bezoek GS Gelderland aan Regio Rivierenland

“We hebben het vooral gehad over samenwerking, plannen maken en visie, deze
middag. Pas in laatste instantie over geld. Zo hoort het ook, vind ik. We zijn prettig
verrast en onder de indruk van de vele positieve verhalen van alle deelnemende
partners”, zo vatte commissaris der koningin Clemens Cornielje het werkbezoek van
Gedeputeerde Staten aan de Regio Rivierenland dinsdag 24 januari samen. GS kregen te
horen en te zien waar Regio Rivierenland de komende jaren op inzet: logistiek, toerisme
en recreatie en de agrisector. Het werkbezoek begon op het Eiland van Maurik.
Burgemeester Klaas Tammes sprak een welkom, waarna Roland van Schelven, voorzitter
Regio Rivierenland, in zijn korte toespraak aangaf dat de structuurversterkende
samenwerking tussen de provincie en Regio Rivierenland om te komen tot het nieuwe
Regiocontract als bijzonder positief en constructief heeft ervaren. Hij sprak dan ook de
wens uit dat deze constructieve ontwikkeling zich in de toekomst verder zal ontwikkelen
om zo nog beter instaat te zijn om de gezamenlijke ambities te realiseren.
Portefeuillehouder Regiocontract in het AB van Regio Rivierenland Huub van Oorschot
vertelde dat „we als bewoners en bestuurders
trots op onze tien gemeenten zijn, maar dat we
Nederland beter moeten laten weten dat we tot
de top behoren‟. In de kajuitachtige ruimten van
All Sports Resort op het Eiland van Maurik kreeg
het gezelschap van wethouders, burgemeesters
en GS-leden allereerst een blik op de
regiomarketing van RBT Rivierenland.
Directeur Richard de Bruin vertelde hoe het RBT
ondernemers in recreatie en toerisme helpt hun
producten beter te vermarkten. “Er zijn volop
kansen. Mensen rijden nog teveel door het
gebied, we moeten ze een reden geven te
blijven. Daarom ontwikkelen we de komende vier jaar een overdekte fruitattractie met
bijbehorende overnachtingsmogelijkheden, zodat we consumenten en ook de zakelijke
markt kunnen trekken. Als we de kans krijgen, gaan we beginnen, het Fruit Experience
Center kan het eerst gebouw zijn op het Floriadeterrein. We moeten ons onderscheiden,
zo denken we aan een internationale cosmeticalijn.” Algemeen directeur P. van
Kalmthout van Provincie Gelderland suggereerde, toch vooral te kiezen voor de
benaming „Floriade Betuwe‟, een bekender term dan „Rivierenland‟.

Het gezelschap bekeek het sportterrein aan het water, waar zo‟n 130 gezelschappen per
jaar komen. Per bus ging het naar het beoogde Floriadeterrein tussen Tiel en Lienden,
om erna te arriveren bij Kuehne en Nagel, een grote transporteur op bedrijventerrein
Kellen bij Tiel.
Regio Rivierenland heeft als beleidspeerpunt een logistieke hotspot in Nederland te
worden. Na een welkom door burgemeester Hans Beenakker kregen GS uitleg over het
proces om te komen tot watergebonden bedrijventerreinen, waar containers uit
Rotterdam van water naar weg worden overgeladen. “Maar het gaat niet alleen om
containers vervoeren”, stelde projectmanager Peter Smaal namens de Regio. “Het
uitpakken en herverpakken van de inhoud ervan levert juist toegevoegde waarde op, die
bedrijvigheid willen we trekken op dit kruispunt van wegen, spoor en water.” Hoe dat in
de praktijk gebeurt werd getoond in de grote magazijnen van Kuehne en Nagel –
nummer 1 in zeevracht in Nederland- door directeur Willem Bosman. Gedeputeerde C.
Bieze dankte het bedrijf voor de gastvrijheid.
In de bus richting Opheusden legde burgemeester Cees Veerhoek van Neder-Betuwe uit
hoe de gemeente samen met marktpartijen het Agro Business Centrum ABC bij de A15
wil ontwikkelen voor de laanboomteeltsector. “We hebben zelf de zichtlocatie in handen,
maar kunnen de overige terreinen niet aankopen. Daarom beginnen we rustig, we weten
dat andere bedrijven zullen volgen. Er komt niet alleen logistiek, juist de handel,
toeleveranciers, groenschool Helicon, WUR en zelfs een stylingcenter voor laanbomen
zijn kandidaat. Het is geen publiekscentrum, het is voor professionals.”
Programmamanager Betuwse Bloem Frank Engelbart heette het college welkom in het
gebouw van Nationaal Fruitpark Ochten, een succesvolle toeristische attractie rond het
thema fruit. Eigenaar Floor Peters benadrukte de lokale samenwerking tussen
recreatieondernemers. Vervolgens nam men een kijkje op het terrein, waarna voorzitter
Roland van Schelven van de Regio het college bedankte voor zijn uitgebreid bezoek.
Filmverslag

Kijk naar het filmverslag van deze middag.
Informatie over Regiocontract 2012-2015

Heeft u vragen over het Regiocontract 2012-2015 of wilt u meer informatie hierover?
Neem contact op met programmamanager Stan Herms via (0344) 63 85 73 of
herms@regiorivierenland.nl of kijk op www.regiorivierenland.nl.
Het Regiocontract wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie
Gelderland.
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