Informerende notitie
De relatie tussen het Regionale Ambitiedocument en de Provinciale
Gebiedsopgaven
In deze notitie leest u beknopt de achtergrond en het proces van het Ambitiedocument van Regio
Rivierenland aan de ene kant en de Gelderse (provinciale) Gebiedsopgaven aan de andere kant.
Hierbij wordt ingegaan op de bestuurlijke en ambtelijke betrokkenheid en ondersteuning alsmede de
samenloop en samenhang tussen beide.
Ambitiedocument (meerjarenprogramma) Speerpunten Regio Rivierenland
In het najaar van 2014 besloten de gemeenteraden om in 2015 de samenwerking te focussen op drie
strategische onderwerpen in Rivierenland. Dit zijn Agribusiness, Economie en Logistiek en Recreatie
en Toerisme. In het kader van die besluitvorming is aangegeven dat voor de bestuursperiode 20162020 een meerjarenambitiedocument wordt opgesteld. Hierin geven wij de Rivierenlandse ambities
weer van de tien samenwerkende gemeenten voor de Speerpunten. Het zijn de raden die besluiten
over dit Ambitiedocument, dat richtsnoer wordt voor alle portefeuillehouders in de Speerpuntberaden.
Hieronder is het proces geschetst van de totstandkoming van het Ambitiedocument.

Betrokkenheid O’s en raden
Het is een zorgvuldig proces met inbreng van gemeenten, andere overheden, ondernemers,
onderwijs- en onderzoeksinstellingen en ondernemende burgers. De raden zijn ook in het
voorbereidingsproces al betrokken geweest. Zoals u kunt constateren, bevinden wij ons nu in de
besluitvormende fase waarin de individuele raden zich een oordeel gaan vormen over het document.
Financiering
Na vaststelling door het AB (op basis van de raadsbesluiten), vormt het document het kader voor de
uitwerking van het plan in projecten. Voor de uitvoering van projecten zijn nog geen gelden
geoormerkt. Als financiële inzet van gemeenten nodig is voor de projecten, dan wordt dit opgenomen
in de begroting van die gemeenten die het aangaat. Via de verantwoording in de begroting en de
jaarrekening van Regio Rivierenland hebben alle raden zicht op de projecten waarbij gemeenten
betrokken zijn en die bijdragen aan de realisatie van de ambities voor de drie Speerpunten.
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Organisatie
Regio Rivierenland brengt het Ambitiedocument tot stand met specifieke inzet van de drie
ondersteuners (en de bestuurlijke voorzitters) van de Speerpuntberaden. Inhoudelijke
vakambtenaren van de gemeenten zijn hierbij betrokken, evenals de portefeuillehouders (meest
wethouders) die in de Speerpuntberaden zitting hebben vanuit hun gemeenten.
Gebiedsopgaven ‘Gelderse Corridor’ provincie Gelderland
In het coalitieakkoord 2015-2019 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland aangegeven dat er
geen vervolg op de Stads- en Regiocontracten komt. De provincie wil voortaan voor cofinanciering
inzetten op projecten die bijdragen aan de provinciale doelen. Voorwaarde hierbij is dat gemeenten
en maatschappelijke partijen/ondernemers ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De
provinciale doelen zijn geformuleerd in zogenaamde gebiedsgerichte opgaven voor Gelderland. Voor
Rivierenland heeft de provincie de opgave 'Gelderse Corridor' benoemd en hierbij de ambitie als volgt
verwoord: ‘Een veerkrachtige economie in een veilig, gezond en leefbaar Rivierenland.’ Hierbij richt
de provincie zich op vier pijlers:
- Logistiek
- Agrofood
- Toerisme
- Energie
Financiering
De provincie heeft voor heel Gelderland 90 miljoen euro beschikbaar voor cofinanciering van
projecten die passen in de gebiedsgerichte opgaven. Een verdeling over de zes Regio's en steden in
Gelderland wordt niet gemaakt. De provincie draagt bij aan initiatieven die inspirerend en van
betekenis zijn, die door meer partijen worden gedragen (overheid, onderwijs, ondernemers etc.) en
een voorbeeldfunctie dan wel vliegwieleffect hebben voor een gebied. Op dit moment vult de
provincie samen met de stakeholders in de Regio de opgave voor de Gelderse Corridor verder in.
Gedeputeerde Staten hebben de bedoeling om bij de voorjaarsnota voor Provinciale Staten (eerste
kwartaal 2016) inzicht te geven in de eerste fase van co-financiering van projecten.
Ter informatie treft u in de bijlage bij deze notitie en informerende brief van Gedeputeerde Staten
van Gelderland aan over de Gebiedsopgaven (d.d. 30 september 2015). De alinea "Partners en
provincie"op pagina 2 verduidelijkt de samenwerking die de provincie voor ogen heeft.
Organisatie
De huidige portefeuillehouders Regiocontract van de tien gemeenten hebben in het voorjaar van 2015
besloten om de gemeente Tiel een trekkende rol te geven in de afstemming met de provincie over het
vormgeven van de nieuwe gebiedsgerichte opgave Gelderse Corridor voor Rivierenland. Deze keus is
gemaakt vanuit de verwachting dat de provincie de Gelderse steden een speciale positie zal
toebedelen bij de invulling van de gebiedsopgaven. De provincie heeft in het overleg van de
corridorgemeenten in Gelderland wethouder Driessen van Tiel voor het Rivierenlandse deel van de
Gelderse Corridor aangemerkt als trekker. De gemeente Tiel wordt hierbij ondersteund door de
gemeenten Zaltbommel en Culemborg, als kleine steden in ons gebied (de voormalige KSB-steden).
De gemeente Geldermalsen is gevraagd hierbij aan te sluiten voor de inbreng vanuit het platteland.
Drie ambtenaren van de drie genoemde steden ondersteunen de wethouders hierbij.
Samenloop en samenhang tussen Ambitiedocument en Gelderse Corridor
Tussen het Rivierenlandse Ambitiedocument en de provinciale gebiedsopgave Gelderse Corridor ligt
de verbinding op de thema's Agribusiness, Logistiek en Toerisme. Dit betekent dat bij de realisatie
van de ambities op deze thema's (in projecten) voor sommige projecten geprobeerd zal worden
aanspraak te maken op cofinanciering door de provincie. Dit kan als volgt schematisch worden
weergegeven.
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Het Rivierenlandse Ambitiedocument kent een uitwerking in projecten die bijdragen aan de ambities
(het gele deel). Deze projecten zullen zoveel mogelijk op initiatief van en met financiering door
ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maatschappelijke partijen en ondernemende
burgers tot stand moeten komen. De gemeenten zullen waar nodig beperkt bijdragen. Enkele van
deze projecten kunnen van zodanige betekenis en omvang zijn en zo goed aansluiten bij de
gebiedsgerichte opgave Gelderse Corridor dat ze in aanmerking komen voor cofinanciering door de
provincie (het geel-blauw gestreepte deel).
Daarnaast draagt de provincie bij aan projecten die passen bij de gebiedsgerichte opgave Gelderse
Corridor, maar niet vallen onder de Speerpunten van het Ambitiedocument (het blauwe deel). Denk
hierbij aan specifiek stedelijke opgaven, energie, mobiliteit, etc.
Organisatie
Vanwege de samenhang in thema's bij het Ambitiedocument en de Gelderse Corridor stemmen de
ambtelijk ondersteuners van de Speerpuntberaden en de ambtelijk ondersteuners van de drie steden
periodiek met elkaar af. In nauwe samenwerking worden de werkzaamheden voor beide trajecten
uitgevoerd en afgestemd. Ook op bestuurlijk niveau vindt deze afstemming periodiek plaats tussen de
drie voorzitters van de Speerpuntberaden en de wethouder uit Tiel.
Zowel binnen Regio Rivierenland als binnen de gemeente Tiel wordt geen nieuwe organisatie
opgetuigd voor de uitwerking van het Ambitiedocument en de Gelderse Corridor. Hiervoor worden
ambtenaren ingezet die zich voordien bezighielden met de uitwerking van de Stads- en
Regiocontracten.
Proces
Idealiter vindt na de besluitvorming over het Ambitiedocument in regionaal verband de uitwerking in
projecten plaats (voorjaar 2016). Maar dit is aan de late kant, aangezien de provincie nu al een
eerste informele inventarisatie maakt van projecten die in het kader van de invulling van de Gelderse
Corridor in aanmerking zouden kunnen komen voor co-financiering. Daarom wordt op dit moment op
initiatief van de trekkende gemeente Tiel voor de Gelderse Corridor een uitvraag gedaan (het net
ophalen) van projecten om met de provincie te bespreken.
Omdat er hierbij samenhang is in de thema's Agribusiness, Logistiek en Toerisme wordt er parallel
aan de totstandkoming van het Ambitiedocument gekeken naar mogelijke betekenisvolle projecten op
deze thema's die kunnen worden ingebracht. Hiermee brengen we versnelling aan in de uitwerking
van het Ambitiedocument om geen (co)financieringsmogelijkheden te missen.
De projecten die aldus naar voren komen en waarbij één of meer gemeenten betrokken zijn (beleid of
financiering), worden uiteraard in de gemeenteraden van die gemeenten besproken als dat nodig is.
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