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Onderwerp Vaststelling Ontwerp RSV voor de drie speerpunten

Geacht College,

In oktober 2016 heeft u het uitvoeringsprogramma behorende bij het regionale
ambitiedocument 2016-2020 vastgesteld. Eén van de acht opgaven van de regionale ambitie is
de "afstemming ruimtelijke keuzes en regelgeving". Voor deze opgave zijn de gemeenten
verantwoordelijk. Zij zijn begin 2017 gestart om tot te komen tot een Ruimtelijke Strategische
Visie voor de drie speerpunten Agribusiness, Economie en logistiek en Recreatie en Toerisme
(RSV). In een looptijd van 1,5 jaar zijn ambtenaren, bestuurders, organisaties, bedrijfsleven en
ook raadsleden betrokken bij het ontwikkelen van de RSV. Vanwege de verkiezingen die in
maart van dit jaar plaatsvonden is besloten om in september jl. een extra consultatieronde bij
de 10 gemeenteraden uit te voeren, om ook nieuwe raadsleden bij de RSV te betrekken.

Resultaten consultatieronde raden
De consultatieronde heeft niet geleid tot wijziging van het gedachtegoed. Wel zijn enkele
teksten en beelden verduidelijkt. Zie ook de nota's van beantwoording in bijlage 3 en 4. Verder
hebben gemeenten in het AB van 5 December 2018 aangegeven dat zij tevreden zijn over het
gelopen proces. Hiermee is het interactieve ontwikkelproces afgerond en ligt nu de finale
vaststelling voor.

Status RSV
De RSV mag dan geen juridisch bindend instrument zijn volgens de Wet op de RO, het is wel
een feitelijk afsprakenkader, waarover commitment moet komen. Het gedachtegoed van de RSV
is een bouwsteen, een basis voor de gemeentelijke omgevingsvisies. Tegelijkertijd is de RSV
een kader voor de Provincie, andere overheden en andere regionale processen, zoals
duurzaamheid, mobiliteit en wonen.

Besluitvorming
Gezien het interactieve ontwikkelproces en de status van de RSV is het belangrijk dat de
gemeenteraden tot een gedragen commitment komen van het gedachtegoed van de RSV. Zodra
de RSV is vastgesteld kan de visie gebruikt worden als lobbyinstrument naar de Provincie en het
Rijk, om bijvoorbeeld zaken rondom Ruimtelijke Ordening en bereikbaarheid te verbeteren in de
regio.

Veruolgproces
Het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland biedt u hierbij het ontwerp RSV aan met de vraag
deze ter besluitvorming aan te bieden aan uw gemeenteraad voor 1 april 2019 en het AB te
berichten over het resultaat. Zie bijlage 1 tot en met 6.
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De planning voor het vervolgproces is dat het AB op 10 april 2019 een finaal besluit gaat nemen
over de RSV. Na besluitvorming zullen we via onze communicatiekanalen berichten over het
resultaat en het resultaat bekend maken bij onze partners.

Hoogachtend,
namens het ijks Bestuur van Regio Rivierenland,
de secreta Uf, de

1

Drs. L.H. Derksen ir. J. Beenakker

Bijlagen:
1. Ontwerp RSV
2. Poster RSV
3. Nota van beantwoording consultatie raden
4. Nota van beantwoording organisaties
5. Opzet raadsvoorstel
6. Samenvatting afspraken RSV


