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Op 3 december jl hebben drie gesprekken plaats gevonden waarbij opmerkingen over het plan van
aanpak zijn gemaakt. Deze bieden we hierbij aan.
Rondje langs de raden
Op de regionale raadsbijeenkomst van 28 oktober heeft de regio aangeboden om naar behoefte een
extra gesprek te voeren met de raden. Gemeente Tiel en Buren hebben hier gebruik van gemaakt.
Gemeente Tiel:
Oproep om de stukken tijdig aan te leveren voor
behandeling in de gemeenteraad.
Verslaglegging van de bijeenkomsten met
stakeholders. En vervolgens ook aangeven
welke opmerkingen wel en niet meegenomen
worden.

Gemeente Buren:
Aandacht voor de betrokkenheid van raden niet
alleen gedurende de 5 fases, maar ook de
periode daarna, als het uitvoeringsplan
uitgevoerd wordt.
Aandacht voor de verslaglegging en het digitaal
kunnen volgen en meedoen met het proces.

Reactie Regio Rivierenland
Hieraan zullen we gehoor geven.
Het verslagleggen van bijeenkomsten is een
reguliere taak van de regio. We zullen extra
aandacht besteden aan het communiceren over
de verwerking van de inbreng. De inbreng van
der stakeholders ligt meer op het niveau van het
zoeken daar gelijke belangen dan dat de
stakeholders de inhoud bepalen. Het
eindproduct: ‘’het economische
ambitiedocument’’ is een overheidsproduct.
Met deze opmerking houden we rekening bij de
afspraken over het vervolgproces. Deze
afspraken zullen bij de vaststelling van het
regionale ambitiedocument opgenomen worden.
Het verslagleggen van bijeenkomsten is een
reguliere taak van de regio. Er komt een pagina
op de website beschikbaar voor dit proces. Bij
de uitwerking per fase gaan we na welke digitale
procestools we in overweging kunnen nemen.
Dit aspect betrekken we bij de uitwerking per
fase. Te denken valt aan een gesprek met de
Regionale Agendacommissie en of raadskring
per fase.

Aandacht voor co-creatie samen met de raden.

Verbonden partijen in relatie tot het uitvoeringsprogramma 2016-2020
Greenport Gelderland, Logistic Valley Rivierenland, RBT Rivierenland, Gebied coöperatie Rivierenland
en Regio Rivierenland hebben ambtelijk gesproken over het plan van aanpak. De volgende
opmerkingen zijn gemaakt:
1. Het FruitDeltaHuis van Rivierenland wordt herkend. Vertrekpunt is dat de keuze voor de
speerpunten de regio goed heeft gedaan en doorontwikkeld zou moeten worden; De afgelopen
periode was een eerste processtap. Durf vast te houden aan de economische focus en de
volgende stap te zetten.
2. Zoek verbindingen en integraliteit met partners van andere beleidsthema’s op; bespreek met
elkaar wat de noodzaak en het perspectief tot gezamenlijk handelen is.
3. Het is belangrijk om mensen, bv raadsleden mee te nemen in het huidige kennisniveau en om na
te denken over hoe nieuwe kennis over te brengen. Met als doel iedereen aangehaakt te houden.
4. Richt de Governance van de vijf O’s vanaf fase 1 in, dit vraagt ook om een tijdsinvestering maar
zo is in fase 5 tot een gemeenschappelijke gedragen intentieverklaring te komen. Een
economische governance bouw je niet voor even, maar voor het leven!
5. Betrek het MKB en het ROC als extra stakeholder en haak aan bij de penta-helix
overlegstructuren die er al zijn bij het speerpunt agribusiness en Economie en logistiek. Voor het
speerpunt R&T is geen penta-helix overlegstructuur aanwezig.
Deze opmerkingen betrekken wij bij de uitwerking en verdere invulling van de 5 fases. Het idee is om
de voorgestelde klankbordgroep in te richten met bestuurders van de 5 O’s.
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