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Onderwerp  

Schriftelijke vragen VVD fractie inzake Regionaal Investeringsfonds (RIF) 

 

Kennisnemen van 

De beantwoording van de raadsvragen van de VVD fractie inzake het Regionaal Investeringsfonds 

(RIF). 

 

Raadsvragen VVD-fractie: 
De fractie van de VVD heeft de volgende raadsvragen aan ons College gesteld: 
 

1. Is het college bekend met de aanvragen van het RIF over de afgelopen jaren? 
Zo ja, ontvangen wij graag de investeringen die uit dit fonds zijn gedaan. Zo niet willen we 
graag op de hoogte gebracht worden waarom dit niet mogelijk is. 

 
2. Is het college bekend met de inhoud van de artikelen en omroepbijdragen die hieronder 

worden genoemd? 
Zo ja, wat is hierop uw reactie en heeft uw hierover nu of in de afgelopen jaren 
gecommuniceerd met de beheerder van het fonds? Zo niet, waarom niet? 
 

3. Wat is het standpunt van het college bij de evaluatie van het fonds en hoe wordt de Raad van 
West Betuwe betrokken bij het formuleren van het standpunt? 

 
Mediabijdragen RIF: 
1 https://www.gelderlander.nl/tiel/eerste-aanvragen-voor-regionaal-investeringsfonds-zijn-al-
binnen~a1fe0bd2/ 
2  https://www.gelderlander.nl/neder-betuwe/nieuwe-kritiek-op-corsokunst-tiel~a9b8492e/ 
3 https://www.gelderlander.nl/tiel/nieuwe-kritiek-op-subsidie-voor-halloweenfilm-en-
corsokunst~a7b77954/ 
4 https://www.gelderlander.nl/tiel/corsokunst-in-centrum-tiel-vriendjes-van-flipje-moeten-
wieberen~a75216cc/ 
5  https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2396976/Glazen-corsokunstwerk-Tiel-kost-minimaal-65-
000-euro 
6 https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2397589/Corsokunst-zorgt-voor-kritiek-op-regionaal-
investeringsfonds-vanuit-Tiel 
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Beantwoording Vragen: 

 

1. Het RIF heeft tweemaal per jaar een aanvraagronde. Tot en met heden zijn er vier 

aanvraagrondes geweest. Ons college wordt in de speerpuntberaden op hoofdlijnen 

geïnformeerd over de toegekende projecten. Daarnaast stelt onze voorzitter van het college 

mede met de overige AB-leden na een advies van de Economic Board de RIF-aanvragen vast. 

De projecten welke zijn toegekend staan op www.fruitdelta.nl onder regionaal 

Investeringsfonds. De projecten die tot nu aan initiatiefnemers uit West Betuwe zijn toegekend 

zijn: 

- Product- Marktverkenning streekmerk Betuwse Krenkelaar 

- FreshMonitor Service2Fruit 

- Os en Paard, de Droomgaard 

- Gebiedsfonds Rivierenland 

- Lingestreek, herkenbaar beeld van het bebied 

- Boomgaard van de Toekomst Leeuwis 

- GPS Boomgaardspuit HSS 

- Bloemfonteijn 

- Gardenista Ophemert 

- Geofort 

- Betuwse Fruitshop 

- Fruitmasters innovatieve verpakrobot 

- SupLinge, paddleboard op de Linge 

- Wegwijs in West Betuwe 

- Fruitdata 

Ons college wordt niet per aanvraag geïnformeerd welk bedrag is aangevraagd, welk bedrag is 

toegekend en hoeveel co-financiering de aanvrager zelf regelt. In verband met concurrentie 

gevoelige informatie worden door de Regio Rivierenland geen gegevens verstrekt per project. 

Ons college is wel op hoofdlijnen op de hoogte van de totale toekenning van de bedragen en 

ook de totale co-financiering. De totale toekenning vanuit het RIF aan alle 66 honoreerde 

projecten bedraagt na vier rondes € 1.431.972,- en de co-financiering bedraagt na vier rondes 

€ 5.478.571,00. Dit resulteert in een multiplier van gemiddeld 4,7. 

2. Het college heeft ook kennis genomen van de artikelen. Wij hebben hier geen reactie op 

gegeven. Het RIF is twee jaar geleden ingesteld voor een periode van 4 jaar. Het RIF is een 

dynamisch en groeiend proces, waarbij van te voren uitgangspunten zijn gesteld. Aan de hand 

van deze objectieve uitgangspunten adviseert de Economic Board aan het AB van de Regio 

Rivierenland over de toekenning vanuit het RIF-fonds. De objectieve criteria zijn bewust 

opgesteld met als doel een onafhankelijk advisering, los van politieke voorkeuren. Hierdoor 

kan het voorkomen dat er geld wordt toegekend aan een project waar een politieke partij niet 

achter staat. Over de gehele linie moet echter worden gekeken hoe de projecten bijdragen aan 

de uitgangspunten (denk hierbij aan economische ontwikkeling, innovatie, versterking 

arbeidsmarkt) en de drie speerpunten vanuit het Regionaal Ambitiedocument. 

http://www.fruitdelta.nl/


  

20 maart 2019  

Kenmerk   

Pagina 3 van 3  

 

 

De drie speerpunten zijn: 

1. Top 3 van de Logistieke Hotspot 

2. Minimaal 5% omzetgroei Recreatie en Toerisme 

3. Agrarische sector toonaangevend in Europa 

 Vanuit de Regio worden op dit moment de uitgangspunten en de werking van het RIF 

geëvalueerd. 

3. In de evaluatie hebben wij aangedrongen dat in beeld gebracht moet worden in hoeverre de 

toegekende projecten bijdragen aan het behalen van de ambities van de drie speerpunten uit 

het Ambitiedocument 2016 - 2020. Tevens hebben wij verzocht indien het een project binnen 

de grenzen van de gemeente West Betuwe valt vooraf contact op te nemen met de gemeente. 

Zo kan vooraf met initiatiefnemers worden gesproken en afgestemd.  

Ons college ziet dat het fonds groeiende is en bijdraagt aan een zelfbewuste regio. Het college 

ziet door de multiplier van 4,7 een grote economische impuls binnen de regio ontstaan. De 

eerste jaren zijn tal van haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd waarvan een aantal doorgaat 

als uitvoeringsproject. Verder blijkt dat in de 2e ronde 2018 het omslagpunt is bereikt dat er 

meer uitvoeringsprojecten zijn gehonoreerd (10) dan haalbaarheidsstudies (8). Ons college 

zou het jammer vinden als het RIF gestopt zal worden. Immers er is de afgelopen jaren in 

projecten gezaaid, de komende jaren zal er door de uitvoeringsprojecten meer worden 

geoogst. Dit zal de economie van Fruitdelta Rivierenland en daarmee ook de gemeente West 

Betuwe verder versterken. 

De Raad krijgt de mogelijkheid om tijdens de regionale raadsbijeenkomst van 20 mei 

aanstaande reacties te geven op de concept-evaluatie. Deze opmerkingen worden 

meegenomen in de definitieve evaluatie en uiteindelijk verwerkt in de uitgangspunten voor de 

volgende rondes voor de RIF-aanvragen. 

 

 

Vervolg 

Op 20 mei 2019 is een raadsbijeenkomst waarbij de concept-evaluatie aan de orde komt. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


