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Onderwerp  

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021 -2024, fase 2 evaluatie en analyse. 

 

Kennisnemen van 

1. De brief van het AB Regio Rivierenland d.d.30 september 2020 over het resultaat fase 2 

Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-2024 met daarin opgenomen de volgende 

bijlagen: 

2. Managementsamenvatting Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland 

3. Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland 

4. Managementsamenvatting Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal 

Investeringsfonds Regio Rivierenland 

5. Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal Investeringsfonds 

 

Inleiding 

De regio Rivierenland is gestart met het proces om het Ambitiedocument 2016-2020 Regio 

Rivierenland te actualiseren. Op 3 maart 2020 heeft uw gemeenteraad ingestemd met het plan van 

aanpak voor dit proces. Het proces bestaat uit 5 fasen. Fase 1 bestond uit besluitvorming over het 

proces en is afgerond. Fase 2 ‘Evaluatie en analyse’ is bijna afgerond en ligt nu voor. In deze fase ligt 

de nadruk op; regionaal economische analyse met trends en ontwikkelingen, de evaluatie van het 

uitvoeringsprogramma en de evaluatie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). De resultaten van 

deze fase zijn bouwstenen voor fase 3 ‘Ontwikkeling vervolg ambitiedocument’. In fase 4 vindt 

besluitvorming plaats en in fase 5 word de strategische FruitDelta Agenda Economie bepaald. 

 

Conform de procesaanpak zijn gemeentebesturen en stakeholders in fase 2 actief betrokken. Dit heeft 

plaatsgevonden door middel van bijeenkomsten, interviews en websurveys. Het AB van de Regio 

Rivierenland heeft u op 30 september jl. een brief gestuurd om u te informeren over de resultaten van 

fase 2 (zie bijlagen).  

 

De adviesbureaus Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International hebben in opdracht van de 

Regio Rivierenland het proces voor fase 2 begeleid. De opgehaalde input bij stakeholders en de 

deskundige inbreng van beide adviesbureaus bij de regionale economische analyse hebben geleid tot 
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de analyse en evaluatierapportages. Deze rapportages geven een goede basis voor de start met fase 3 

‘Ontwikkeling vervolg ambitiedocument’. 

 

Kernboodschap 

In het proces om te komen tot de actualisatie van het regionaal economisch ambitiedocument is  fase 

2 ‘Evaluatie en analyse’ doorlopen. In deze fase is een regionaal economische analyse opgesteld. 

Tevens zijn het Regionaal Ambitiedocument 2016-2020 en het RIF geëvalueerd. Hiervan zijn 

uitgebreide rapportages opgesteld met een managementsamenvatting. De Regio Rivierenland biedt 

deze rapportage en samenvatting aan ter informatie. Deze gegevens bieden bouwstenen voor fase 3 

‘Ontwikkeling vervolg ambitiedocument’ 

 

Gevolgen 

1 Fase 2 loopt volgens procesaanpak 

Fase 2 loopt volgens de procesaanpak met een uitgebreide regionale economische analyse en 

evaluatie van het ambitiedocument en het RIF.  

 

2  De resultaten van fase 2 zijn bouwstenen voor fase 3 

De adviesbureaus Royal Haskoning DHV en Buck Consultants International hebben het proces voor 

fase 2 begeleid. De opgehaalde input bij stakeholders en deskundige inbreng van beide adviesbureaus 

bij de regionale economische analyse hebben geleid tot de analyse en evaluatierapportages. Deze 

rapportages geven een goede basis voor de start met fase 3 ‘Ontwikkeling vervolg ambitiedocument’. 

 

3. Proces heeft door corona een langere doorlooptijd 

Als gevolg van de coronacrisis heeft het proces een langere doorlooptijd gekregen. Niet eind dit jaar 

maar medio volgend jaar zijn naar verwachting het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2021-

2024 en inzet Regionaal Investeringsfonds (RIF) gereed voor besluitvorming. 

 

4 Financiële bijdrage RIF 

In het proces zit ook de evaluatie van het RIF. De vertraging van het proces heeft ertoe geleid dat er 

geen besluiten worden genomen over de inzet van het RIF in 2021. Dit betekent dat er door de regio 

voor 2021 geen financiële bijdrage aan het regionale fonds wordt verwacht. Na besluitvorming over de 

actualisatie van het regionaal economisch ambitiedocument 2021-2024 en bijbehorende 

financieringsinstrument, kan het wenselijk worden dat voor 2022 en jaren daarna een (structurele) 

bijdrage wel geeffectueerd wordt. 

 

Financiën 

In 2021 wordt er geen uitvraag gedaan voor het Regionaal Investeringsfond (RIF). Dit betekent voor de 

begroting van 2021 een incidentele meevaller van 152.000 euro. 
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Communicatie/Vervolg 

In de procesaanpak is opgenomen dat gemeenteraden, colleges en het AB van de regio per 

procesfase worden geïnformeerd en actief betrokken. Als aan het einde van een fase besluitvorming 

noodzakelijk is dan wordt hiervoor een besluitvormingsproces gevolgd. 

 

 

Bijlage(n) 

1. Brief van AB regio Rivierenland d.d.30 september 2020 over het resultaat fase 2 Regionaal 

Economisch Ambitiedocument 2020-2024 met daarin opgenomen de volgende bijlagen: 

2. Managementsamenvatting Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland 

3. Regionaal Economische Analyse Regio Rivierenland 

4. Managementsamenvatting Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal 

Investeringsfonds Regio Rivierenland 

5. Evaluatie Regionaal Ambitiedocument 2016 – 2020 en Regionaal Investeringsfonds Regio 

Rivierenland  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


