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Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024: fase 3.2



Deze sessie:

• PROCES: Totstandkoming Regionaal Economisch 
Ambitiedocument mbv 5 fasen

• INHOUD: Fase 3.2: Inhoudelijke contouren van het nieuwe 
ambitiedocument 

• Brainstorm: Financiering ondersteunings-instrument

Doel sessie: mee denken -coronaproof- over de volgende 

stap in dit proces. Uw moment om te zorgen dat de 

inhoudelijke input vanuit uw gemeente een plaats krijgt! 



Fasen in het proces:



Deze sessie:

Centrale vragen:

Wat
- Herkent u zich in de speerpunten, ambities en subdoelen ?
- Herkent u zich in de gekozen thema’s?
- Wat is voor u het belangrijkste thema voor ieder afzonderlijk speerpunt? 
- Herkent u zich in de opgaven per speerpunt voor de verschillende 

thema’s?

Hoe
- 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)



fase 3.2: Waarom stimuleren regionale economie mbv ambitiedocument?



fase 3.2: Welke focus mbv speerpunten?

Herkent u de speerpunten?



fase 3.2: Welke doelen per speerpunten?

Herkent u de  ambities en subdoelen op de 3 speerpunten?



fase 3.2: Welke thema’s kent de regionale economie?

Herkent u de (overkoepelende) thema’s en opgaven voor de regionale economie? Mist u wat? 



fase 3.2: thema’s en opgaven Logistiek & Werklocaties

Herkent u de thema’s en opgaven voor het speerpunt? Mist u een opgave voor dit speerpunt?



fase 3.2: thema’s en opgaven Agribusiness

Herkent u de thema’s en opgaven voor het speerpunt? Mist u een opgave voor dit speerpunt?



fase 3.2: thema’s en opgaven Recreatie & Toerisme

Herkent u de thema’s en opgaven voor het speerpunt? Mist u een opgave voor dit speerpunt?



fase 3.2: Inhoudelijke opgave Covid-19

Wat vindt u van COVID-19 als tijdelijke opgave in het nieuwe ambitiedocument?

• Tijdelijk thema  tot 2022
• Daadwerkelijke economische impact pandemie is nog steeds moeilijk te overzien 

door steunmaatregelen.
• Vraagt adaptief kunnen inspelen op: nieuwe ontwikkelingen en behoeften van de 

regionale economie als gevolg van pandemie
• Inzet op kansen regionale economie als gevolg van nieuwe steunmaatregelen 

Provincie, Rijk en Europa.
• Wat mogelijk resulteert mogelijk in extra opgaven, doelen en/of  Speerpunt eind 

2022



fase 3.2: financiering inhoudelijke herijking

HOE: Financiering om projecten aan te jagen?

a. RIF
b. Andere bronnen zoals…



Bedankt


