
Geldermalsen, 13 september 2021 

Hans van Zuijdam 
 

Geachte Griffie, Raads- en Burgerleden 

Dinsdag 14 september is er een oordeelsvormende raadsvergadering in uw raad met de mogelijkheid 

om als inwoner van de gemeente in te spreken. Van dit recht zou ik als Economic Board lid FruitDelta 

Rivierenland, voorzitter VNO-NCW Rivierenland en inwoner van West Betuwe (dè fruitgemeente in 

de Regio) graag gebruik willen maken. 

Momenteel loopt binnen de Regio het proces om met de verschillende gemeenteraden 

tot besluitvorming te komen aangaande het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022 – 2025 

en het Regionaal StimuleringsFonds (RSF) als bijbehorend financieel instrument. Vanuit de Economic 

Board is geadviseerd om voor de periode 2022-2025 per gemeente een jaarlijkse bijdrage van 2 

euro per inwoner vast te stellen. Met deze gemeentelijk bijdrage, in combinatie met de 

verplichting van co-financiering voor  projectindieners die een bijdragen van meer dan €50.000,- 

aanvragen, blijven de slagkracht en effectiviteit van het fonds behouden en blijven de 

uitvoeringskosten zo laag mogelijk. Het Algemeen Bestuur van de Regio heeft het advies van de 

Economic Board overgenomen en heeft dit voorgelegd aan de acht gemeenteraden. Helaas heeft uw 

college dit advies niet overgenomen in het voorstel dat aan u voorligt.  

Vanuit mijn rol als voorzitter VNO NCW Rivierenland heb ik binnen de Economic Board geconstateerd 
dat de Regio middels het Regionaal InvesteringsFonds (RIF), voorloper van het RSF, met projecten de 
afgelopen 4 jaar concreet invulling heeft gegeven aan de eerder geformuleerde economische 
ambities: van woorden naar daden. 

 Ondersteuning van meer dan 100 innovatieve projecten verspreid over de regio.

 53 reeds afgeronde projecten, waarvan 35 haalbaarheidsstudies en 18 uitvoeringsprojecten.

 Financiële projectmultiplier van 4.4. Dit betekent dat voor iedere euro uit het RIF er € 3,40
elders vandaan komt

 Financiële RIF-multiplier; door als gemeenten voor een periode van vier jaar te investeren, is
een Bonusjaar RIF (dankzij Regio Deal FruitDelta Rivierenland) mogelijk gemaakt door middel
van een bijdrage van Provincie en Rijk.

 Minimaal 58 fte. werkgelegenheid middels de uitvoering van de projecten aangevuld met
een schatting van 20-25 fte. aan nieuwe werkgelegenheid als aanvullend resultaat.

 8 haalbaarheidsstudies en 2 uitvoeringsprojecten hebben een nieuwe projectaanvraag
gehonoreerd gekregen.

 Kijkend naar de gehonoreerde aanvragen valt op dat steeds meer de nadruk is komen te
liggen op uitvoeringsprojecten.

 De EB is in de afgelopen periode ambassadeur geworden en denkt mee over de toekomstige
economische ontwikkeling van de regio en is daarmee een belangrijke partner.



 Het RIF is een krachtig middel om als projectpartner andere maatschappelijke partners in alle 
bestuurslagen te verleiden om mee te investeren in onze brede welvaart. 

 Daarnaast zien we dat sommige projecten verder groeien middels provinciale bijdragen. 
 
Mede dankzij het RIF is het ondernemersklimaat verbeterd in de Regio maar ook in de gemeente West 

Betuwe: dè fruitgemeente binnen onze regio waar de afgelopen jaren ook bovengemiddeld gebruik 

gemaakt is van het RIF.  Ondernemers gevestigd in de gemeente West Betuwe weten de weg naar het 

RIF te vinden waardoor de gemeente als een netto-ontvanger kan worden getypeerd. Inspirerende 

voorbeelden van RIF projecten in de gemeente West-Betuwe zijn o.a. Service2Fruit, Fruit Tech Campus 

en Van Aalsburg uit Hellouw.  

Ook is er naar voren gebracht dat door het RIF de Regio zichzelf op de kaart heeft gezet bij Rijk, 

provincie en andere regio’s. Dit heeft onder meer geleid tot nieuwe vormen van samenwerkingen met 

verschillende partijen zoals het Rijk en de Provincie. De Regiodeal is daar een aansprekend voorbeeld 

van. De meerwaarde van het RIF is ook toegelicht in de rapportage ‘Terugblik op vier jaar RIF’ en het 

interview met EB-lid Thea van Kemenade en mij dat is opgenomen:            

https://www.youtube.com/watch?v=rAc6BfR9rIs 

Hopend dat u met deze oproep besluit het advies van de Economic Board (dat is overgenomen door 

het Algemeen Bestuur van de Regio) over te nemen, teken ik, 

 

Met vriendelijke groet, 

Hans van Zuijdam 

Economic Board lid FruitDelta Rivierenland, voorzitter VNO-NCW Rivierenland en inwoner van West 

Betuwe 

 


