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Reactie op ambitiedocument 2016 - 2020
Regio Rivierenland

Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Op 1 maart behandelde de gemeenteraad van de gemeente Buren het ambitiedocument
2016 - 2020 van Regio Rivierenland. Het ambitiedocument is een visie waarmee we
vormgeven aan onze regio. Een paraplu waaronder ondernemers, onderwijs, overheid en
andere organisaties invulling kunnen geven aan de visie die wij hebben voor onze regio. De
gemeente Buren onderschrijft deze visie en herkent zich in de drie speerpunten uit het
ambitiedocument. Een aantal discussieavonden met ondernemers en de vergadering van de
gemeenteraad leidden tot onderstaande reactie die als zienswijze beschouwd kan worden.
Uitvoering van het

ambitiedocument

Het ambitiedocument heeft nog geen directe financiële gevolgen. Als we vooruitkijken weten
we echter ook dat er geen financieringsmogelijkheden zijn in de vorm van een regiocontract
en dat de gebiedsgerichte opgave van de provincie slechts hele beperkte mogelijkheden
biedt. Toch zien we veel kansen door hybride financiering: bijvoorbeeld op Europees niveau,
andere subsidies en crowdfunding. Initatiefnemers ontberen vaak de kennis om deze
financieringsbronnen aan te boren. W e zien daarom graag een voorstel tegemoet waarin
breed gekeken wordt naar financieringsbronnen en mogelijk ook ondersteuning van
initiatiefnemers bij het vinden van deze financieringsbronnen. Bijvoorbeeld door een
subsidiebureau.
Afstemmen

van (ruimtelijke)

regelgeving

De gemeenteraad is autonoom in het opstellen van regelgeving, ook als het gaat om
grenzen aan de groei. Als het gaat om de ruimte voor de bedrijven in de gemeente Buren zal
de gemeenteraad zelf een afweging maken. Het oprichten van een Regionaal Ontwikkelings
Bedrijf (ROB) is in de gemeenteraad van Buren nog onvoldoende aan bod gekomen om een
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standpunt in te kunnen nemen. Door in te stemmen met het ambitiedocument stemt de
gemeente Buren dan ook niet in met het oprichten van een ROB. Hierover moet eerst meer
communicatie en discussie plaatsvinden.
Tot slot zien we dat er veel oriëntatie is op ontwikkelen. Bijvoorbeeld de innovatieve centra
bij agribusiness. Hoewel we dat zeker ondersteunen vragen we aandacht voor dat wat er al
is; maak gebruik van de sterke punten en faciliteiten die er zijn. Versterk de regio juist door
verbindingen aan te leggen en kijk naar de kansen die ontwikkelingen in de markt bieden,
bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening.
Rest ons nog om u succes te wensen met de besluitvorming over dit ambitiedocument. Heeft
u nog vragen over deze zienswijze, dan kunt u contact opnemen met Annemarie Hooijmans
via ons zescijferige telefoonnummer 14 0344.
Met vriendelijk groet,
Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris,

e|trurgemeester

dei Boer MSc
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MOTIE Financiering plannen uit Ambitiedocument

Reg. nr.


Naar aanleiding van agendapunt van de raad

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2016
Onderwerp: Ambitiedocument Regio Rivierenland 2016-2020

De Raad,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat
het Ambitiedocument de terreinen beschrijft waarop de gemeenten in de Regio Rivierenland
gezamenlijk plannen ontwikkelen;
een Ambitiedocument zonder financiële dekking geen kans van slagen heeft;
in eerste instantie partijen anders dan de overheid die plannen moeten financieren;
plannen een grotere kans van slagen hebben als de overheid mede-financiert, zoals in
bijvoorbeeld de Regio Eindhoven is gebleken
Roept het college op
-

Binnen regio Rivierenland te inventariseren in hoeverre gemeenten bereid zijn financieel bij te
dragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van gezamenlijke plannen.]
Te inventariseren welke financiële ruimte Culemborg met name binnen het programma ’
Economische Zaken van de begroting heeft om mede te financieren.
Voor behandeling van de Perspectiefnota aan de gemeenteraad terug te koppelen wat de
inventarisaties hebben opgeleverd en wat dit betekent voor de uitwerking van het
Ambitiedocument.

en gaat over tot de orde van de dag.
Namens de fractie van
GroenLinks, Rudi Oortwijn
CDA, Nicolien de Geus
SP, Thijs Heemskerk
D66, Martijn Hoogendorp
VVD, J.P. Roefs

Toelichting:
Het formuleren van ambities is 1, maar het financieren ervan is 2. Zonder financiële dekking, geen
uitwerking van ambities. Deze motie vraagt om een nadere inventarisatie van de financiering om
duidelijk te hebben in hoeverre de uitwerking van de ambities ook daadwerkelijk haalbaar is.
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MOTIE

Griffienummer

M2016-03

Raadsvergadering van:

3 maart 2016

Behorende bij agendapunt:

14

Onderwerp:

Ambítiedocument 20 1 6-2020 Regío
Rivierenland

Ondergetekenden,
Overwegende dat,

1.

2.

ln het ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland de ambities zijn
uiteengezet waar we binnen regio rivierenland aan gaan werken.
Naasf de liggíng in regio Rivierenland, de Bommelerwaard tegen'sHertogenbosch aan ligt, de bevolking van de Bommelerwaard zich voor veel
voorzíeníngen op's-Hertogenbosch richt,

Verzoekt het college:
1

.

Samen met Zaltbommel in gesprek te gaan met 's-Hertogenbosch en daarbij
de gezamenlijke ambities uit te spreken.

En gaat over tot de orde van de dag
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MOTIE
Agendapunt: 15

RAAD/16/02008

Onderwerp: Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland
De raad van de gemeente Neder-Betuwe in vergadering bijeen d.d. 17 maart 2016;
gehoord de beraadslaging;
overwegende dat:
het Ambitiedocument 2016-2020 Regio Rivierenland de terreinen beschrijft waarop de in
Regio Rivierenland samenwerkende gemeenten gezamenlijk plannen ontwikkelen;
een ambitiedocument zonder financiële middelen geen kans van slagen heeft;
de samenwerkende gemeenten samen met externe partners voor de financiering dienen te
zorgen;
de succeskans voor het realiseren van de ambities groter wordt als de gemeenten zelf
betekenisvolle financiële middelen bijdragen;
de fractievoorzitters op 17 februari 2016 het college van Gedeputeerde Staten een brief
schreven waarin zij (naar aanleiding van de heidag van raadsleden op 16 februari 2016)
constateerden dat het essentieel is dat de kansen die regionale samenwerking biedt nog
beter worden benut;
de gemeente meer voor haar inwoners en maatschappelijke partners kan betekenen door
meer te investeren in regionale samenwerking;
het financieren van gezamenlijke ambities een verantwoordelijkheid is van alle
samenwerkende gemeenten;
verzoekt het college:
college:
1. in de kadernota 2017 een richtinggevend bedrag van € 3 per inwoner per jaar voor de periode
2017-2020 op te nemen voor het realiseren van de ambities zoals verwoord in het
ambitiedocument;
2. deze motie in regionaal verband in te brengen, met als doel dat elke gemeente een gelijk
bedrag beschikbaar stelt voor het realiseren van de gezamenlijke ambities;
3. de resultaten van de zoektocht te betrekken bij het opstellen van de (ontwerp)begroting 2017
met bijbehorende meerjarenraming;
4. gelijktijdig met punt 2 op regionaal niveau de kaders voor besteding in concept uit te werken
met heldere definities van regionale projecten waaraan de middelen als cofinanciering worden
besteed.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam indieners:
indieners

T.J. de Vree (SGP)

S.A. Mathijssen (PvdA)

G.G. van der Lugt (CDA)

G.R.F. Berends-Jansen (GB)

C. van Hattum (CU)

S.H.R. van Someren (VVD)

Toelichting: Voor een toelichting wordt verwezen naar de overwegingen.

In te vullen door griffie:

Motie aangenomen/verworpen
aangenomen/verworpen
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Het ambitiedocument 2016 - 2020 van Regio Rivierenland is een visie waarmee overheid, maar
ook ondernemers, kennisinstellingen en andere organisaties invulling kunnen geven aan het
vormgeven van onze regio. Het is tevens de basis om ons als regio naar buiten toe stevig te
positioneren. De gemeente Tiel onderschrijft deze visie en herkent zich in de drie speerpunten
en de opgaven uit het ambitiedocument. Wij willen als gemeente Tiel een krachtige bijdrage
leveren aan de samenwerking. In dat licht geven wij hierbij onze reactie op het
ambitiedocument, ervan uitgaande dat het algemeen bestuur deze opmerkingen daarin
verwerkt en mee neemt in de verdere uitwerking.
Het ambitiedocument geeft focus door in te zoomen op die sectoren die van belang zijn voor de
economische ontwikkeling. Wat nog ontbreekt, is een overkoepelend thema dat gemeenten èn
inwoners binnen de regio verbindt en inspireert en dat de regio naar buiten toe een heldere
identiteit geeft. De centrale ligging in combinatie met het unieke Rivierenlandschap zijn
kenmerkende eigenschappen om onze regio te karakteriseren. Het zijn tevens eigenschappen
die van waarde zijn voor huidige èn toekomstige inwoners en bedrijven. Wij denken graag mee
om dit overkoepelend thema aansprekend te verwoorden en uit te dragen. Een eerste aanzet
daartoe wordt ingegeven vanuit de prioriteit die wij zien bij de drie speerpunten. Op basis van
de huidige positie, die logistiek en agribusiness binnen de regionale economie innemen, ligt op
deze twee sectoren het accent. Het hoofdthema en bovenliggende ambitie zal dan uitgedrukt
kunnen worden in wat wij zouden willen typeren als de Regio met groene logistiek (bijvoorbeeld
in de zin van Argribusiness, maar ook bijvoorbeeld met het oog op logistiek onder het motto van
"Lean and Green") van Nederland.
Het ambitiedocument is opgesteld om duidelijk te maken op welke economische thema's binnen
de regio gezamenlijke energie en kracht zit. Vanuit dat vertrekpunt kan onze regio een
waardevolle inbreng leveren aan de gebiedsopgave Gelderse Corridor en kan er gericht
gezocht worden naar financieringsmogelijkheden.
Hiervoor zijn meerdere varianten denkbaar, waaronder een verkenning naar een regionaal
1

investeringsfonds, gekoppeld aan kansen op co-financiering, bij voorbeeld uit Europa. We
rekenen er op dat we in een vroeg stadium bij deze verkenning worden betrokken.
Het vinden van financiering is overigens niet alleen een zaak voor de overheden. Ook de
betrokken private partners zijn op zoek naar fondsen en subsidies. In hoeverre daarbij
ondersteuning wenselijk is, zou onderdeel van de verkenning moeten zijn.
De mate waarin het lukt om financiering te vinden en de mate waarin ambtelijke capaciteit wordt
ingezet, bepaalt mede het tempo waarin het de partners binnen de regio gaat lukken om
ambities waar te maken. Alles tegelijk gaat niet lukken. Het is daarom van belang een gradatie
aan te brengen in de opgaven. Keuzes maken is daarbij onvermijdelijk.
Op voorhand willen wij stellen dat bereikbaarheid en daarmee doorstroming op de A15 van
cruciaal belang is. Zeker in relatie met de lange termijn planning die het rijk aanhoudt voor
investeringen in infrastructuur, moet dat belang bovenaan de agenda staan.
Het ambitiedocument is gericht op de economische versterking van de regio. Dat is begrijpelijk,
maar in onze optiek is het zaak ook oog te hebben voor de groeiende markt van
kennisintensieve, zakelijke dienstverlening.
Daarnaast vinden wij het, voor wat betreft het accent op logistiek, van belang dat in de
uitwerking van het ambitiedocument aandacht is voor (te verwachten) ontwikkelingen in
activiteiten die een toegevoegde waarde leveren aan producten (value added logistics). Binnen
de logistiek vervagen al jaren de grenzen tot waar productie ophoudt en logistiek begint.
Bedrijven werken steeds met halffabricaten die zij zo dicht mogelijk bij de afzetmarkt
configureren, assembleren en/of bewerken. Meegaan met ontwikkelingen hierin, of nog beter:
hierop vooruit lopen, kan de Regio Rivierenland op logistiek gebied naar onze mening verder
vooruit helpen.
In het verlengde daarvan is evenzeer structurele aandacht geboden voor het bieden van een
goed woon- en leefklimaat en voor goede voorzieningen. Het behouden van de kwaliteit van het
landschap en van de voorzieningen is noodzakelijk voor de aantrekkingskracht van de regio
voor jong-volwassenen en hoogopgeleiden. Het zijn tevens zaken die bijdragen aan een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven.
Deze aanvulling, die onderbouwd wordt door het rapport van prof. P. Tordoir, missen wij in het
ambitiedocument en zouden wij ook graag terugzien in de uitwerking.
Andere zaken die volgens ons om nadere uitwerking vragen, zijn het gewenste niveau van de
onderwijsvoorzieningen in deze regio. Hieraan gerelateerd ligt er volgens ons een opgave om te
bezien hoe de uitstroom van jongeren beperkt kan worden.
Tot slot valt het ons op dat voor twee van de drie speerpunten een concrete doelstelling is
geformuleerd. Helaas is dat voor speerpunt agribusiness niet het geval. Wij nodigen u uit om, in
samenspraak met betrokkenen uit de sector, te proberen alsnog voor dit speerpunt tot een
concrete doelstelling te komen.
Zoals al aangehaald in de inleiding, wil de gemeente Tiel een krachtige bijdrage leveren aan de
samenwerking in de regio met de andere overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers.
Onze betrokkenheid blijkt uit deze reactie.
Wij denken dat onze betrokkenheid en inbreng beter tot zijn recht was gekomen als in dit
proces expliciet de uitnodiging was gedaan om in de verkenningsfase mee te denken.
We vragen u daarom om deze werkwijze wel te hanteren bij belangrijke zaken die de komende
tijd uitgewerkt worden, zoals financiering, Regionaal Ontwikkel Bedrijf en prioritering van de
opgaven. De regionale raadsbijeenkomsten kunnen niet dienen ter vervanging van
meningsvorming in de diverse gemeenten, deze zien wij als een aanvulling op de beeld- en
oordeelsvorming in de eigen gemeenteraad.
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Uw besluit over het Ambitiedocument 2016 - 2020 zien wij met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Tiel,
de griffier,
de/vervangend voorzitter,
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Motie van de Federatie Dorpslijsten, VVD en Sociaal Maas en Waal

Onderwerp: Instemmen met ambitie document agendapunt 9
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 3 maart 2016
overwegende dat,
het ambitiedocument 2016-2020 van de Regio Rivierenland het ambitieniveau van
de regio weergeeft;
het ambitiedocument de uitwerking is van de door de Raden van de Regio
gegeven richting;
de Raad van de gemeente West Maas en Waal zijn twijfels heeft over de
haalbaarheid van deze ambitie, omdat er meerdere speerpunten in genoemd zijn;
meerdere speerpunten leiden naar de mening van de Raad tot verwatering;
hierbij het ook nog niet duidelijk is welke middelen nodig zijn om deze
speerpunten te behalen;
er naast dit ambitie document ook nog ontwikkelingen zijn op het gebied het
Gelders energie akkoord en de Gelderse Corridor van de provincie Gelderland;
de Raad van de gemeente West Maas en Waal van mening is dat de regio zich
met name dient te richten op economische groei en ontwikkeling, omdat te veel
activiteiten de aandacht van het belangrijkste onderwerp afleiden;
plannen die hier niet of in mindere mate aan voldoen moeten niet worden
opgepakt.

Verzoekt het college:
De Regio te verzoeken om zich te concentreren op de belangrijkste doelstelling van de
regio: economische groei en ontwikkeling. Alle activiteiten en plannen van de regio
dienen hieraan getoetst te worden. Wat hier niet in past dient niet door de regio
opgepakt te worden. Hierbij is de Raad van West Maas en Waal van mening dat de
belangrijkste pijler van de regio logistiek is en dat hier de nadruk op gelegd dient te
worden.
Tevens dient deze motie onder de aandacht te worden gebracht van de overige Raden in
de Regio Rivierenland.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening namens:
Ans Mol -van de Camp (namens FD West Maas en
Hans Gerrits (namens FD West Maas en Waal) '
Sjoerd Vissers (namens VVD)
Merijn Broeders (namens Sociaal Maas en

gemeente

Zaltbommel
MOTIE

Agendapunt: 11
Onderwerp: Ambitiedocument Regio Rivierenland
De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 17 maart 2016,
gehoord de beraadslaging,
constaterende dat:
«

Het regionaal ambitiedocument als één van de hoofdopgaven heeft het opzetten van een
'Regionaal Ontwikkelbedrijf', afgekort als ROB.

overwegende dat:
»

De gemeente Zaltbommel zeker de laatste jaren vrij succesvol is geweest in het vermarkten
van bedrijfsterreinen;

«

De ligging van de bedrijventerreinen in de gemeente Zaltbommel een hele andere is dan die
van alternatieven in de regio als bijvoorbeeld Medel en Geldermalsen;

»

Het ambitiedocument een duidelijke focus heeft op de regio als het gaat o m het gebied
boven De Waal.

verzoekt het college o m :
»

Aan de regio over te brengen dat Zaltbommel samenwerking wil op het gebied van
bedrijventerreinen binnen en buiten de regio;

»

Aan de regio duidelijk over te brengen dat Zaltbommel het opstarten van een Regionaal
Ontwikkelbedrijf een stap te ver vindt.

en gaat over t o t de orde van de dag.
Toelichting:
Het opstarten van een ROB biedt voor Zaltbommel geen voordelen. De samenwerking in de regio is
er al. Daarnaast heeft Zaltbommel een heel andere focus langs de A2 as als veel andere gemeenten
in de regio.
Namen en ondertekening:
SGP
GeertBok
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AMENDEMENT

Agendapunt: 11

Onderwerp: ambitiedoc ument Regio rivierenland
De raad van de gemeente Zaltbommel in vergadering bijeen op 17 maart 2016.

Ondergetekenden stellen voor het conceptbesluit als volgt te wijzigen/ aan te vullen:
Het punt onder 1. te vervangen met:
In te stemmen met de uitgangspunten in het 'Ambitiedocument 2016-2020 Regio
Rivierenland", en dit document verder uit te werken en aan te vullen met de voor de
Bommelerwaard spec ifieke oriëntatie onderdelen zoals de kracht van de aswerking van de
A2 en de regio Noord-Oost Brabant. Na instemming door de gemeenteraden met deze
verdere uitwerking dan wel aanvulling, kunnen de dan geformuleerde hoofdopgaven worden
opgepakt.

Toelichting:
Het ambitiedoc ument is plaats en niet regio gec onc entreerd opgesteld. Uit het onderzoek
van Tordoir blijkt dat de Bommelerwaardse gemeenten een duidelijk andere geografisc he
oriëntatie kennen dan de beschreven oriëntatie in het ambitiedocument en het
ambitiedocument hier dan ook volledig aan voorbij gaat.
De gesc hetste denkric htingen in het ambitiedocument krijgen na vaststelling een nadere
uitwerking met een financiële c onsequentie voor alle gemeenten, en een consequentie voor
de uitgifte en inkomsten uit de nog beschikbare bedrijventerreinen. De positionering van De
Bommelerwaard en haar omgeving dient eerst nader in beeld te komen in samenhang met
de drie speerpunten en (acht) hoofdopgaven, alvorens er een nadere uitwerking kan komen.

Namen en ondertekening:
Dl

WD
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Dit amendement is aangenomer
de raadsgriffier,
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