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Toelichting: 
U heeft in het voorjaar 2020 besloten tot een procesaanpak voor het Regionaal Economisch 
Ambitiedocument. Dit proces bestaat uit 5 fasen. In november 2020 bent u geïnformeerd over fase 2 
(evaluatie en uitvoeringsprogramma & RIF en cijfermatige analyse van de regionale economie 
inclusief trends en ontwikkelingen). Nu is fase 3.2, ontwikkeling vervolg ambitiedocument, gestart. In 
deze fase formuleren de regiogemeenten met de regionale partners in Fruitdelta Rivierenland de 
ambitie voor de periode van 2021 – 2024. Fase 3 bestaat uit drie blokken. In fase 3.1 zijn de 
resultaten van fase 2 aangeboden aan de acht regiogemeenten en betrokken partners. Deze 
resultaten zijn bouwstenen om het regionaal economisch ambitiedocument inhoudelijk te herijken. De 
regio heeft dit toegelicht op 12 november jl. De achterliggende documenten zijn u via een 
raadsinformatienota van 24 november 2020 aan u voorgelegd. Deze kunt u vinden: 
https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/Lijst-ingekomen-stukken/2020/24-november/20:00 
onder IN129. 
 
In fase 3.2 waar we ons nu bevinden wordt informatie bij gemeenten en andere stakeholders 
opgehaald. In fase 3.3.  wordt de opgehaalde informatie verwerkt in een document dat vervolgens 
wordt voorgelegd aan alle partijen om met elkaar hierover in gesprek te gaan. Alle opgehaalde 
informatie wordt verwerkt en resulteert in een concept ambitiedocument met bijbehorend financieel 
instrument. 
 

Hierbij ontvangt u de eerste inhoudelijke contouren (matrix) van het regionaal economisch 
ambitiedocument 2021-2024 dat de basis vormt voor het gesprek van 2 februari aanstaande.  
De matrix is gevuld op basis van  gesprekken die gevoerd zijn met de verbonden partijen (Greenport 
Nederland, verschillende Greenport pacten, RBT, Logistic Valley, RW-POA), ambtenaren EZ en R&T, 
bestuurders (speerpuntberaden, AB) en de Economic Board.  
 
We zitten nu in de fase dat we de eerste inhoudelijke input bij de raden op gaan halen. Wanneer we 
alle raden langs geweest zijn in de periode januari-februari zal er medio maart/april nog een 
bijeenkomst georganiseerd worden waarvoor de 8 raden, de verbonden partijen en de Economic Board 
uitgenodigd zullen worden.  
 
De inhoud die nu in de matrix staat willen we graag met u bespreken om te achterhalen in hoeverre u 
zich hier in herkent en of u nog opmerkingen/aanvullingen heeft.  Graag willen we van u horen: 

- Herkent u zich in de speerpunten, ambities en subdoelen (bovenste deel matrix, 1e pagina) 
- Herkent u zich in de gekozen thema’s, mede gebaseerd op de evaluatie van Buck (onderste 

deel matrix, 1e pagina) 
- Herkent u zich in de opgaven per speerpunt voor de verschillende thema’s (onderste deel 

matrix, 1e pagina, en loopt door op pagina’s 2 - 6) 
- Heeft u ideeën over hoe de financiering georganiseerd kan worden om op de verschillende 

opgaven projecten aan te jagen (gebruikmaken van de ervaringen van het RIF) 
 
Wij realiseren ons dat het een groot document is met veel informatie. Als leeswijzer willen wij u 
meegeven dat het de matrix is opgebouwd langs de lijnen: 

https://gemeenteraad.westbetuwe.nl/vergaderingen/Lijst-ingekomen-stukken/2020/24-november/20:00
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- wat zijn de economische speerpunten (1e pagina) 

 Hun ambities en doelen (1e pagina) 
- wat zijn de thema’s die opgepakt moeten worden (1e pagina) 
- welke opgave kan er per thema per speerpunt geformuleerd worden (1e pagina en de pagina’s 2-6) 
- wat is de bredere context waarbinnen het economisch ambitiedocument geplaatst kan worden 
(pagina 7) 
 
West Betuwse bouwstenen die wij u mee willen geven 
Vanuit de portefeuillehouders en het ambtelijk apparaat willen wij u zo goed mogelijk voorbereiden 
voor de raadsinformatiebijeenkomst op 2 februari. Wij reiken u daarom de volgende bouwstenen die 
wij u graag meegeven. Deze bouwstenen hebben betrekking op de in te vullen speerpunten 
Agribusiness, Logistiek / werklocaties en Recreatie & Toerisme en mogelijk een vierde speerpunt 
High Tech Maakindustrie. Wij willen u de onderstaande inspiratie meegeven.  
 
            Agribusiness;  

- Ruimte voor ondernemerschap in het buitengebied 
- Focus op de toekomst (innovatie / duurzaamheid / ketenintegratie / herkomst / 

marketing) 
- Multifunctionele landbouw  
- Start-ups & Scale- ups (in het bijzonder m.b.t. verticale landbouw en automatisering) 
- Regio specifieke landbouw (Fruitteelt), boomgaard van de toekomst 
- Ontwikkeling van de Fruit Tech Campus 

 
Logistiek / werklocaties: 
- Een extra ambitie toevoegen, waarbij logistiek wordt losgekoppeld. De vierde ambitie 

zou zich dan kunnen richten op High Tech Maakindustrie. Doel is om o.a. hoger 
geschoolde arbeid te realiseren. 

- Toekomstbestendigheid werklocaties (in het bijzonder m.b.t. collectiviteit / 
energietransitie / personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt / klimaatadaptatie / 
modernisering fysieke omgeving werklocaties) 

- Intelligente logistiek (artificial intelligence / robotsering / big data) 
 
Toerisme: 
- Focus aanbrengen (rivierbeleving & recreatieplassen / gastvrije binnensteden / 

agrotoerisme / cultuurhistorische landmarks / promotie van de streek) 
- Zorg voor meer aanbod in dag- en verblijfsrecreatie (niet alleen kwantitatief, maar ook 

passend bij de doelgroep waar de West Betuwe zich op richt) 
- Doorontwikkeling routes (varen / fietsen / wandelen) 
- Toenemen bekendheid merk Betuwe 

 
Algemeen: 
 
- De speerpunten moeten bijdragen aan andere opgaven, zoals duurzaamheid, 

energietransitie, klimaatadaptatie, arbeidsmarkt en scholing. 
 

 
Bijlagen: 

1. Presentatie 
2. Format ambitiedocument 2021-2024 West Betuwe 


