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Inleiding 

De afgelopen maanden is de REA besproken in het BOEZ. Dit document is de basis voor de 

werkzaamheden van onder andere EBU en ROM de komende jaren en daarmee een belangrijke 

bouwsteen voor het regionale economische ecosysteem. Vanwege de link met de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappij wordt de REA door de (raden van) de direct bij de ROM betrokken 

partijen vastgesteld. In het AOEZ is voorgesteld om als Regio Amersfoort in te stemmen met 

de REA. 

 

Beslispunten  

Afgesproken is om in het BOEZ in te stemmen met de REA, dat kan als de leden van het BOEZ 

daartoe zijn gemandateerd door hun colleges. Het instemmen met de REA vindt plaats in 

bijzijn van gedeputeerde Strijk. Het voorstel is om dat op gelijke wijze te doen met 

onderstaande tekst. Deze tekst is door het projectteam REA opgesteld en kan door alle 

betrokken partijen worden gebruikt.  

 

De gemeenten in Regio Amersfoort nemen kennis van de ‘Regionale economische agenda 

2020-2027’ welke in nauw overleg met 300 ondernemers en organisaties is opgesteld als 

leidende agenda voor het economisch beleid van de provincie Utrecht, de gemeenten en de 

kennisinstellingen en ondernemersorganisaties in de regio Utrecht;  

 

en  

 

besluiten in te stemmen met de volgende uitgangspunten uit deze regionaal economische 

agenda:  

1. De regio Utrecht:  

a. wil de groei van de regio in verantwoorde banen leiden. Hierdoor wordt de regionale 

economische basis verbreed met talent, ideeën, kennis, vaardigheden en 

ondernemerschap;  

b. richt haar economisch beleid daarbij specifiek op maatschappelijke meerwaarde op 

de lange termijn: kwalitatieve groei met gezond stedelijk leven als uitgangspunt;  

c. kiest daarbij voor een focus op economische kansen binnen de volgende 

maatschappelijke opgaven:  

i. Toekomstgerichte leefomgeving.  

ii. Gezonde mensen.  

iii. Waardevolle digitalisering.  

d. creëert daarmee een groene, gezonde en slimme economie met oog voor brede 

welvaart, waarin iedereen kan deelnemen en waar iedereen baat bij heeft;  

e. werkt daarbij waar nodig ‘grensontkennend’ samen.  

 

2. De gemeenten in Regio Amersfoort stemmen in met de bij besluitpunt 1 vastgestelde 

uitgangspunten van de regionale economische agenda 2020-2027:  

a. te gebruiken als basis voor de (toekomstige) herijking van het eigen economisch 

beleid;  

b. verbindend en richtinggevend te laten zijn voor regionale agenda’s op het gebied van 

ruimte, wonen, werken, mobiliteit, groen en energie.  

 

Vervolg  

De REA krijgt een plaats in het regionaal beleid, bijvoorbeeld via de RRV+ en de strategische 

agenda. 

 

Toelichting 

Historie 

Op 14 oktober 2019 is een concept versie van de REA aan u voorgelegd en hebt u ingestemd 

met de volgende reactie. 

Het college van Woudenberg kan zich op hoofdlijnen vinden in de concept Regionale 

Economische Agenda, maar heeft de volgende opmerkingen. 
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De agenda is gericht op gezond stedelijk leven en is erg gericht op de gebouwde omgeving. Bij 

het thema energietransitie worden terreinen genoemd die gelinkt zijn aan energiebesparing en 

innovatie. Een andere belangrijke component bij de energietransitie is overschakelen naar 

duurzaam opgewekte energie. Hier  speelt het (agrarisch) buitengebied een belangrijke rol. 

Denk bijvoorbeeld aan zonnevelden en windmolens. Hetzelfde geldt voor circulaire economie. 

Hier zou circulaire landbouw als onderdeel van de transitie naar een volledig circulaire 

economie niet mogen ontbreken.  

 

Binnen gezond stedelijk leven is de groene omgeving van groot belang voor recreatie en 

gezondheid van haar bewoners. Ook dit onderwerp blijft in de agenda onderbelicht. 

  

Kortom het is wenselijk dat het landelijk gebied meer aandacht krijgt in deze agenda. 

 

Aanpassing 

Deze reactie is verwerkt in de definitieve REA die nu voorligt.  

 

Wat is de REA? 

In de regio Utrecht is een krachtige verbinding ontstaan tussen bedrijfsleven, 

kennisinstellingen en overheden gericht op gezond stedelijk leven. Deze partijen 

organiseren zich onder de noemer Utrecht Region; grofweg het grondgebied van 

de Provincie Utrecht en de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

De afgelopen jaren heeft de regio Utrecht de economische samenwerking geïntensiveerd. De 

oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) en deze Regionale Economische 

Agenda zijn concrete resultaten van die samenwerking. De regio richt zich op bedrijven, 

projecten en allianties die bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen die 

gepaard gaan met gezond stedelijk leven. Samen werken we aan een betere toekomst. 

 

Reikwijdte 

Deze Regionale Economische Agenda is:  

• een strategische agenda op hoofdlijnen;  

• het kader voor economische structuurversterking en de inzet van middelen, capaciteit, 

netwerkvorming, business development en internationalisering;  

• leidend voor de investeringsstrategie van de ROM;  

• verbindend en richtinggevend voor regionale agenda’s op het gebied van wonen, werken, 

mobiliteit, groen en energie zoals de Regionale Energie Strategieën en Omgevingsvisies.  

 

De regio vraagt aan alle partijen om deze Regionale Economische Agenda verder te 

concretiseren in hun eigen strategie, beleid en uitvoering. De focus op maatschappelijke 

meerwaarde is immers een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Datzelfde geldt voor de 

profilering van Utrecht als dé voorbeeldregio voor gezond stedelijk leven. Het consequent en 

consistent uitdragen hiervan versterkt de aantrekkingskracht voor talent, bedrijvigheid en 

investeringen. 

 

Beoogd resultaat (wat) 

Door instemming met de uitgangspunten van de REA een gezamenlijk uitgangspunt in de regio 

vastleggen voor toekomstig beleid. Waarbij gemeenten de vrijheid houden om de uitwerking 

naar eigen inzicht vorm te geven.   

 

Kader 

De agenda is niet strijdig met ons huidige beleid.  

 

Duurzaamheid en Inclusie 

De hele agenda is gericht op duurzame toekomst gerichte ontwikkelingen en daarmee op alle 

inwoners van het gebied 
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Maatschappelijke participatie 

Samenwerking van bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen heeft tot deze agenda geleid. 

De regio vraagt aan alle partijen om deze Regionale Economische Agenda verder 

te concretiseren in hun eigen strategie, beleid en uitvoering. 

 

Beoogd resultaat (hoe) 

De opdrachtgevers van de REA stellen de REA in hun raden vast. In de overige gemeenten 

nemen de colleges kennis van de REA en stemmen in met de uitgangspunten. 

 

Financiële consequenties 

n.v.t.  Op dit moment heeft de REA geen financiële gevolgen voor Woudenberg. 

 

Conclusie 

De REA is een agenda op hoofdlijnen die niet strijdig is met ons huidige beleid en die de 

gemeente voldoende ruimte biedt om toekomstig beleid naar eigen inzichtvorm te geven. 

Daarmee is de agenda richtinggevend en een goede basis om verder te gaan. Waarbij de 

samenwerking door gezamenlijke uitgangspunten wordt gevoed.  

Wel is de agenda richtinggevend voor de ROM en de EBU, vandaar dat de gemeenten die hier 

financieel aan bijdragen de agenda in hun raden laten vaststellen. Voor Woudenberg is dat niet 

het geval. 

U wordt geadviseerd: 

- Kennis nemen van de ‘Regionale economische agenda 2020-2027’ en 

- Instemmen met uitgangspunten Regionaal Economische Agenda (verder REA),  

beiden zoals verwoord en zoals verwoord in het voorstel. 

- De REA ter kennisname aan de raad te zenden. 


