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Onderwerp
Plan van aanpak proces regionaal economisch ambitiedocument 2020 -2024
Beslispunten
In te stemmen met het plan van aanpak van het proces om te komen tot het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2020 – 2024.
Inleiding
Begin 2016 hebben alle deelnemende gemeenten aan de Regio Rivierenland ingestemd met het
Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland. Op 25 mei 2016 heeft het AB van de Regio dit
ambitiedocument vastgesteld. De afgelopen jaren hebben de ambities in dit document centraal
gestaan in de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de regio. Uitwerking heeft plaatsgevonden
binnen de drie economische speerpunten; Agribusiness, Logistiek & Economie, en Recreatie &
Toerisme.
Nu de periode van het ambitiedocument afloopt heeft de regio het voornemen om te starten met een
vervolgproces om te komen tot een actualisatie van het ambitiedocument. Voor dit proces is een plan
van aanpak opgesteld. Raadsleden zijn tijdens regiobijeenkomsten op 20 mei 2019 en 28 oktober
2019 hierbij betrokken. Het Algemeen Bestuur (AB) van de Regio Rivierenland heeft op 12 december
2019 besloten om dit plan van aanpak aan u aan te bieden ter besluitvorming. Op 18 december 2019
is bijgaande brief met bijlagen hierover ontvangen (Bijlage 1). Bijlage 1 behorende bij deze brief
beschrijft het plan van aanpak voor het proces om te komen tot het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2020 – 2024.
Besluitgeschiedenis
 25 mei 2016 Regionaal ambitiedocument 2016-2020 vastgesteld door het AB.
 12 december 2019 AB Regio Rivierenland besluit plan van aanpak voor actualisatie
ambitiedocument ter besluitvorming aan de regio gemeenten voor te leggen.
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Beoogd effect
Instemming van de raad over de procesaanpak om te komen tot een regionaal economische
ambitiedocument 2020-2024
Argumenten
1.1

De procesaanpak voorziet in een zorgvuldige afweging op welke economische ambities de regio

de komende jaren wil inzetten en hoe hier invulling aan wordt gegeven.
Uit gesprekken met raadsleden en regionale partners is duidelijk geworden dat de inhoudelijke focus
van het regionaal economische ambitiedocument 2020-2024 blijft liggen op het beleidsveld economie.
Hiervoor hebben de gemeenteraden vier jaar geleden gekozen. Het versterken van het economisch
fundament oftewel het economisch ecosysteem, is nodig om meer resultaat te boeken met het
regionale samenwerkingsverband. Ook de samenwerking met de vijf O’s1 behoeft versterking. Zowel
de gemeenteraden als de verbonden partijen onderkennen deze economische focus nog steeds
(Bijlage 1.1 en 1.2 bij de brief van de regio).
1.2

In het proces is voorzien in een adequate informatievoorziening aan en betrokkenheid van

College, Raad en externe partners.
In de procesaanpak staat dat raden, colleges en het AB van de regio per procesfase
worden geïnformeerd en actief betrokken. De regionale Agendacommissie voor de GR
Regio Rivierenland krijgt een prominente rol in dit proces. Externe partners worden bestuurlijk
vertegenwoordigd in een klankbordgroep onder coördinatie van het DB van de GR Regio Rivierenland.
1.3

De economische focus sluit grotendeels aan bij het college uitvoeringsprogramma en bidbook.

Als ook tijdens het proces om te komen tot een regionaal economische ambitiedocument 2020-2024
de focus blijft liggen op de drie economische speerpunten van FruitDelta Rivierenland: Agribusiness,
Economie & Logistiek en Recreatie & Toerisme dan sluit dat grotendeels goed aan bij het college
uitvoeringsprogramma en het bidbook ten aan zien van de versterking van Recreatie en Toerisme en
Agri-business.
1.4

De procesaanpak is met gezamenlijke inspanning tot stand gekomen

De afgelopen maanden zijn regionale raadsbijeenkomsten georganiseerd en zijn gesprekken gevoerd
met samenwerkingspartners. Tijdens de bijeenkomsten en in de gesprekken is gevraagd om mee te
denken en input te geven voor de procesaanpak. Dit heeft geleid tot de in bijlage 1 geformuleerde en
schematische weergegeven aanpak verdeeld in 5 fasen
Kanttekeningen
1.1

Haalbaarheid ambities

1 Ondernemers, Onderwijs, Onderzoek, Ondernemende burger en Overheid
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Gedurende het proces worden de ambities helder. Ook wordt inzichtelijk wat de financiële
consequenties zijn en wat het draagvlak is bij de verschillende samenwerkingspartners. Onvoldoende
draagvlak en/of financiële middelen zijn van invloed op de realisatie van de ambities.

1.2 Het speerpunt Logistiek past minder in de visie van de gemeente West Betuwe.
De gemeente West Betuwe is terughoudender ten aanzien van het speerpunt Logistiek. In de
vastgestelde regionale Ruimtelijke strategische Visie is bepaald dat XXL kavels gevestigd dienen te
worden op het bedrijventerrein Medel in Tiel. De gemeente West Betuwe wil zich meer focussen op
(innovatieve) maakindustrie en agri-gerelateerde business (fruit)en Foodindustrie. In het proces tot
een nieuw ambitiedocument kan daarom gepleit worden voor een vierde speerpunt, zoals duurzame
technische MKB bedrijven.
Financiën
Het besluit om in te stemmen met de procesaanpak heeft geen financiële consequenties. Met de
uitwerking van de opgaven in projecten die bij gaan dragen aan het realiseren van de ambities zijn
financiële middelen gemoeid. Deze middelen kunnen afkomstig zijn van samenwerkingspartners,
andere overheden en de gemeenten. Hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
Uitvoering/Planning
Als u kunt instemmen met het voorgelegde plan van aanpak dan wordt dit medegedeeld aan het AB
van de Regio Rivierenland. De regio Rivierenland heeft de rol van de procescoördinatie. De inhoud
wordt ingebracht door de gemeenten (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) en stakeholders in de regio.
Aan het einde van elke fase vindt een terugkoppeling plaats naar de gemeenten en de
samenwerkingspartners. Vervolgens wordt het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020 – 2024
ter vaststelling aangeboden aan de gemeenten. Het AB van de Regio neemt vervolgens hierover een
definitief besluit.
Evaluatie
In fase 2 van het plan van aanpak wordt het regionale ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal
Investeringsfonds (RIF) geëvalueerd. De raden worden in deze fase geconsulteerd of bijsturing van het
huidige economische ambitiedocument nodig is.
Communicatie
Het AB van de Regio Rivierenland wordt over uw besluit geïnformeerd. De coördinatie van de
communicatie over het proces om te komen tot het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2020 –
2024 wordt verzorgd door het regiokantoor.
Risicoparagraaf
Aan het besluit om in te stemmen met de procesaanpak zijn geen risico’s verbonden.
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Bijlage(n)
Brief Colleges Plan van aanpak proces regionaal economisch ambitiedocument 2020- 2024 (incl. de
bijlagen)
1.

Plan van aanpak proces vervolg ambitiedocument

1.1

Verslag raadsbijeenkomst 28 oktober 2019

1.2

Verslag verbonden partijen

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020,
besluit:
in te stemmen met het plan van aanpak van het proces om te komen tot het Regionaal Economisch
Ambitiedocument 2020 – 2024.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 maart 2020, nummer 2020/014 ,
de griffier,

de voorzitter,

