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Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeenten van Regio Rivierenland 
  
 
 
 

 

Uw kenmerk :   Inlichtingen : Marien Borgstein 
Ons kenmerk : 20.0000980 Doorkiesnr. : 0344-638596 
Datum : 25 september 2020 Emailadres : mborgstein@regiorivierenland.nl 
   Bereikbaar : Ma t/m do. 
 

Onderwerp : Resultaat fase 2 Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020-2024 

 
 
Geacht College, 
 

De gemeenten in regio Rivierenland werken al meer dan 35 jaar met elkaar samen. Sinds 

2016 gebeurt dit op economisch vlak onder de noemer FruitDelta Rivierenland, op basis 

van een regionaal Ambitiedocument met 3 speerpunten. Samen met ondernemers, 

onderwijs, onderzoek, organisaties en ondernemende inwoners (de 5 O’s) en het 

bijbehorende RIF werken we op onze eigen manier samen aan 8 integrale opgaven om 

gericht een robuuste economische ontwikkeling van dit gebied te stimuleren. Dit alles 

kenmerkt voor ons de strategische meerwaarde van regionale samenwerking. 

 

Uw gemeente wil de regionale economische samenwerking doorzetten en heeft vorig jaar 

besloten tot een procesvoorstel hiervoor. Dit besluit heeft geleid tot de start van een 

proces met verschillende stakeholders, verdeeld over 5 fasen. Doel van het proces is een 

nieuw regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2021-2024. Inmiddels zijn 

de resultaten van fase 2 afgerond en deze stukken zijn daarom als bijlage aan dit schrijven 

toegevoegd.  

 

Resultaten fase 2  

De hieronder genoemde resultaten zijn in september toegelicht en besproken met Uw 

betrokken portefeuillehouder(s), middels regionale speerpuntberaden. Als het resultaat van 

fase 2 zijn de rapporten vervolgens door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland 

vastgesteld. Door het College dienen de resultaten (conform het raadsbesluit in elke 

regiogemeente) vervolgens ter informatie te worden aangeboden aan de Gemeenteraad: 

 

 - Rapportage Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland (incl.   

  managementsamenvatting, zie bijlagen) 

 - Evaluatie Regionaal Economisch ambitiedocument 2016-2020 en Regionaal  

  Investeringsfonds Regio Rivierenland, (incl. managementsamenvatting, zie  

  bijlagen) 

 

De (toekomstige) impact van Covid-19 op de regionale economie vormt hierbij een 

onderdeel van de economische analyse, die is gemaakt door de onderzoeksbureaus. 

 

Fase 3  

De hierop volgende fase behelst de verdere inhoudelijke invulling van het nieuwe regionaal 

economisch ambitiedocument voor de periode 2021-2024. De resultaten van fase 2 worden 

hierbij door het Algemeen Bestuur van de regio gezien als één van de bouwstenen om 

deze inhoudelijke herijking vorm te geven. Er wordt met alle betrokken stakeholders 
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gewerkt aan het concretiseren van de nieuwe regionale economische ambities en opgaven 

van Fruit Delta Rivierenland.  

 

Ook zal in fase 3 met elkaar gesproken worden over hoe het herijkte regionaal economisch 

ambitiedocument voor de nieuwe periode gefinancierd kan worden met behulp van een 

ondersteuningsinstrument. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de opgedane ervaring 

met het Economic Board en het RIF, waarmee de regio sinds 2017 mee gestart is. De 

besluitvorming over het RIF is beoogd tegelijkertijd met de besluitvorming over het 

herijkte regionaal economisch ambitiedocument 2021-2024, in de periode april-juni 2021 

(fase 4). 

 

Dit betekent voor regiogemeenten die de RIF-bijdrage reeds structureel opgenomen 

hebben in hun begroting, er concreet gezien geen bijdrage voor 2021 aan het regionale  

fonds verwacht wordt. Na besluitvorming door Uw Raad ten aanzien van het regionaal 

economisch ambitiedocument 2021-2024 en bijbehorende financieringsinstrument, kan 

voor 2022 een (structurele) reservering weer geeffectueerd worden.  

  

Gemeente(raad) en Regio tijdens COVID-19 

Als gevolg van het Corona-virus heeft het regionale proces een langere doorlooptijd 

gekregen. Met alle gemeenteraden afzonderlijk zal nu eerst een geschikt moment gezocht 

worden voor het afronden van fase 2 en de opstart van fase 3. In overleg met Uw Griffie 

zal door het regiokantoor gezocht worden naar een datum voor dit (bij voorkeur) digitale 

overleg. Uw lid van het Algemeen Bestuur kan hierbij voor Uw Raad van extra waarde zijn 

als (technisch) voorzitter tijdens dit overleg.  

 

Als een daarop volgend onderdeel van fase 3 ontvangt Uw Raad daarnaast ook een 

uitnodiging voor een fysieke regionale bijeenkomst, met alle gemeenten en betrokken 

stakeholders. De verwachting is nu dat dit begin december zal plaatsvinden. Het Algemeen 

Bestuur is van mening dat deze sessie van belang is voor het reflecteren op tussentijdse 

resultaten en daarmee een goed en zorgvuldig proces. Als gevolg van de coronacrisis 

moeten fysieke bijeenkomsten wel op een veilig wijze te kunnen plaatsvinden. Hierover zal 

daarom ook advies worden gevraagd door het regiokantoor aan de Regionale Agenda 

Commissie (RAC). 

 

Alle eerdere informatie over het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 kunt u 

teruglezen via deze link. Andere economische informatie uit de regio over ondernemers, 

corona, RIF-projecten of elk ander nieuws over het huidige ambitiedocument vindt u op 

www.fruitdelta.nl. 

 

Hoogachtend, 

namens het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland, 

de secretaris-directeur, de voorzitter, 

 

 

 

drs. L.H. Derksen ir. J. Beenakker 

 

   

Bijlagen: 
Bijlage 1 – Managementsamenvatting Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland  
Bijlage 2 – Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland  
Bijlage 3 – Managementsamenvatting Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en 

Regionaal Investeringsfonds Regio Rivierenland 

Bijlage 4 – Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal Investeringsfonds 
Regio Rivierenland  

 
Afschrift gezonden aan: 
- Ambtenaren Economische Zaken en Recreatie & Toerisme 
- Regiocoördinatoren 

https://www.fruitdelta.nl/regionaal-economisch-ambitiedocument/
http://www.fruitdelta.nl/
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