Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
De heer R.C. Bruijns, secretaris RVO/DD-PTRN
Croeselaan 15
3521 BJ Utrecht
Verzonden via e-mail: rene.bruijns@rvo.nl
Geldermalsen, 14 september 2020

Betreft: eindrapportage van de Gebiedscoöperatie Rivierenland voor het
project “Vreedzaam leren en doen, fase 2”, met uw referentienummer DD2201856
Geachte heer Bruijns, beste René,
De Gebiedscoöperatie Rivierenland (GCR) is verheugd u bij deze, met verwijzing naar uw ontvangen
opdracht van 22 juli 2020, met uw kenmerk DD200ANT8OU, de volgende deliverables aan te bieden:
1.
2.
3.
4.

GCR-ontwikkeldocument “Ondernemende burgers in RES Rivierenland”
GCR-voorbeeldtraject “De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor”
GCR-video/ animatie “Samen trekken we de kar”
GCR-synthese “grond als verbinder”

Toelichting ad1:
Uw opdracht is gebaseerd op onze offerte van 20 oktober 2018. In deze offerte beschreven wij op dat moment een
projectaanpak om met koplopende partners een nieuw, gefaseerde projectstructuur te ontwikkelingen die wij, met
name op regionaal niveau zouden kunnen toepassen bij toekomstige gebiedsontwikkeling in de regio Rivierenland.
Na voorbereiding eind 2018 zijn wij daar begin 2019 mee gestart. Ook in de eerste maanden van dat jaar kwam de
uitrol van de 30 RES’sen in Nederland opgang, zo ook in Rivierenland. Omdat de GCR al veel eerder betrokken was bij
de voorbereiding van dat nieuwe (decentralisatie op regionaal niveau) proces, werd steeds meer duidelijk dat de
aanpak die wij (nog in theorie) voor ogen hadden, goed toepasbaar was binnen dit nieuwe traject. Wij hebben daarom
besloten om onze beoogde projectaanpak te koppelen (proberen toe te passen) aan het lopende RES-proces.
Daarover hebben wij met u contact gehad en werd ook een andere einddatum overeengekomen. De oorspronkelijke
processtappen en bijbehorende deliverables zijn daardoor gewijzigd. Op dat moment ontstond de vraagstelling, hoe
wij onze ervaringen het beste konden beschrijven, zodat anderen daar iets aan zouden hebben. Met andere woorden:
hoe onze deliverable er uit zou moeten zien om zinvol te kunnen te delen. Daarbij kwamen wij tot de conclusie dat wij
de uitwerking in ieder geval zouden koppelen aan de eerste fase van het RES-proces; het komen tot (landelijk) de
CONCEPT-RES-rapportage. Op basis daarvan ontvingen wij uw goedkeuring om nogmaals te mogen schuiven met de
einddatum. Als bijlage 1a ontvangt u de belangrijkste deliverable, het ontwikkeldocument met de titel
“Ondernemende burgers in RES Rivierenland” en met de subtitel “De winst van een breder speelveld”, waarbij als
bijlage 1b ook het overzicht van het groeiende netwerk van duurzame burgerinitiatieven, dat de GCR onder ander in
de RES vertegenwoordigt, is bijgevoegd.
Toelichting ad 2:
Eerder deelden wij met u ons GCR-voorbeeldproject “Betuwewind”; de bijbehorende, aansprekende infographic is
tijdens alle 15 ruimteateliers van de RES in Rivierenland, als gerealiseerd voorbeeld en bij het benoemen van een
meervoudige aanpak, gepresenteerd. Nu bieden wij als tweede deliverable ons GCR-voorbeeldproject “De
Fruitmotor” aan. Deze bestaat uit de infographic Circulair (bijlage 2a), de infographic SDG (bijlage 2b) en de
bijbehorende beschrijving (bijlage 2c).
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Toelichting ad 3:
Op verzoek van de GCR hebben pas afgestudeerde studenten (als startende ondernemers) binnen het pilottraject
“Young Media Profs” van het ROC Rivor uit Tiel een video/ animatie gemaakt. Dit voor een breder publiek met een
wat andere benadering bij het, aan de voorkant, aandacht vragen voor de energietransitie. De GCR-animatie met de
titel “Samen trekken we de kar” is in de cloud te zien via de link in bijlage 3a. De animatie is ook als apart document, in
verschillende kwaliteiten (met verschillende bestandsgrootten) beschikbaar. Als bijlage 3b een van die versies.
Toelichting ad 4:
In de serie GCR-masterclasses hebben we de uitkomsten van de masterclass “Hoe stellen we onze gronden veilig voor
de volgende generaties?” op papier gezet, zodat anderen daar gebruik van kunnen maken. De synthese met de
(verkorte) titel “grond als verbinder” is als bijlage 4 bijgevoegd.
Bijlagen (inhoudelijk):
1a. GCR-ontwikkeldocument “Ondernemende burgers in RES Rivierenland”,
“De winst van een breder speelveld”
1b. GCR-netwerkoverzicht van duurzame burgerinitiatieven in Rivierenland
2a. GCR-voorbeeldproject “De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor”, infographic Circulair
2b. GCR-voorbeeldproject “De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor”, infographic SDG
2c. GCR-voorbeeldproject “De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor”, beschrijving bij de infographics
3a. GCR-animatie “Samen trekken we de kar”, leaflet met link
3b. GCR-animatie “Samen trekken we de kar”, de video zelf (grootte 6 Mb)
4. GCR-synthese “grond als verbinder”
5. GCR-urenverantwoording

In de urenverantwoording zijn, te relateren aan deze opdracht, de specificaties opgenomen van totaal
401 uren; conform afspraak zijn hiervan 70 uren declarabel binnen deze opdracht van RVO-DD.
Namens het innovatieteam van de GCR,

Arjen Gerritsen,
secretaris
M. 06 531 541 83
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