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Onderwerp : Besluit vaststelling Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 
met bijbehorend Regionaal Stimuleringsfonds 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Het Algemeen Bestuur van uw gemeenschappelijke regeling Regio Rivierenland heeft kennis 

genomen van het besluit door uw Raad inzake het Regionaal Economisch Ambitiedocument voor 
de periode 2022-2025. Dit besluit is op 12 januari 2022 door het Algemeen Bestuur van Regio 
Rivierenland bekrachtigd waarmee een mooie mijlpaal is bereikt: het Ambitiedocument 2022-

2025 is vastgesteld! Namens het Algemeen Bestuur willen wij u bedanken voor uw 
betrokkenheid in de totstandkoming van dit ambitiedocument.   
 
Inmiddels is als resultaat van fase 4 bekend dat zeven van de acht gemeenteraden in de regio 

conform het voorstel hebben ingestemd met de opzet van, en de daarbij gevraagde hoogte van 
de gemeentelijke inleg (zijnde 2 euro per inwoner per jaar) voor het Regionaal 
Stimuleringsfonds. Het Regionaal Stimuleringsfonds is een belangrijk financieel instrument om 
de ambities van het Regionaal Economisch Ambitiedocument te verwezenlijken en vormt een 
visitekaartje naar andere overheden en externe partners. Middels projecten, die ondersteund 
worden door het Regionaal Stimuleringsfonds, wordt ingezet op het versterken van de economie 

door het stimuleren van de innovatiekracht en regionale samenwerking. We betreuren het 
daarom dat de gemeente West Betuwe niet conform het advies heeft besloten. 
 
Namens het Algemeen Bestuur bedanken we u voor de voortzetting van onze regionale 
samenwerking op de drie economische speerpunten, te weten; Logistiek & vestigingsklimaat 

bedrijven, Agribusiness en Recreatie & Toerisme. Via de bijlagen aan deze brief sturen wij u de 
vastgestelde versie van het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 en willen wij u 

informeren over het vervolgproces inzake het opzetten van het Regionaal Stimuleringsfonds. 
 
Hoogachtend, 
Namens het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland, 
De secretaris,  de voorzitter, 

 
 

 
 
Mw. J.W.A. Hakkert Ir. J. Beenakker 
 
Bijlagen 

Bijlage 1: Regionaal economisch ambitiedocument 2022-2025 inclusief het voorstel voor het  

               instellen van een Regionaal Stimuleringsfonds. 
Bijlage 2: Brief aan gemeente West Betuwe inzake Regionaal Stimuleringsfonds.  


