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Conclusie
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Vrijgeven 1 tussenstand
Aanpassen planning wegens corona
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Vrijgeven 2 tussenstand
Bespreken uitkomsten economische
analyse
Vaststellen koersdocument

Toelichting
Beknopte toelichting
e
Op 27 februari jl. heeft het portefeuillehoudersoverleg de 1 tussenstand van het koersdocument
vrijgegeven voor participatie. Het doel was om het gesprek aan te gaan met gebiedspartijen en
gemeenteraden. Dat is door de maatregelen tegen het coronavirus slechts beperkt gebeurd. Wel
zijn er schriftelijke reacties binnengekomen van partijen die een redelijk representatief beeld van de
betrokken belangen vertegenwoordigen.
Op 16 april jl. heeft het portefeuillehoudersoverleg bevestigd dat de planning aangepast moet
worden. De vaststelling van het koersdocument verschuift hierdoor naar het najaar. De raden
worden hier per raadsinformatiebrief over geïnformeerd. Het regiopodium van mei jl. is geschrapt. Er
wordt ook niet gerekend op een regiocongres.
e

De volgende stap in het proces is daarom een nieuwe tussenstand. Voor deze 2 tussenstand wordt
voorgesteld om geen grote wijzigingen aan te brengen omdat er geen uitbreide discussie mogelijk is
geweest. Uit de reacties die wel binnen zijn gekomen kunnen wel de grootste politieke
discussiepunten worden gedistilleerd. Deze zijn in een aparte notitie toegelicht. Deze notitie dient
e
als hulpmiddel bij het gesprek over de 2 tussenstand. Daarnaast is de opzet van het
koersdocument verbeterd, zonder hier grote inhoudelijke wijzigingen in aan te brengen.
Voor de bespreking in het portefeuillehoudersoverleg is specifiek van belang:
Wijze van formuleren economische ambitie
De formulering van de economische ambitie levert de grootste discussie op. De huidige formulering
is tot stand gekomen voorafgaand aan het pfho in februari. Tijdens het pfho van 16 april jl. gaven
diverse wethouders aan deze formulering niet gewenst te vinden. Mede daarom wordt thans een
nadere analyse uitgevoerd naar de economische potentie van de regio op lange termijn en de
ruimteclaims die daarmee samenhangen. Deze analyse moet voor september gereed zijn. Er wordt
hiervoor na de zomerperiode ook een apart pfho gepland.
e

Voor de 2 tussenstand dient wel een tekst te worden opgenomen. Gelet op de lopende discussie
wordt voorgesteld om dit open te laten.
Omgang met benoemde politieke vraagstukken
In de bijgevoegde notitie staat een aantal vraagstukken benoemd die tot heden naar voren zijn
gekomen. Daarbij zijn acties benoemd, bijvoorbeeld het politiek bespreken of het doen van nadere
analyses of uitwerking met gebiedspartijen.
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Het is de vraag aan het pfho of men zich kan vinden in deze acties.
Bij de politieke vragen is ook de vraag of er al politieke richting wordt meegegeven voorafgaand aan
e
het vrijgeven van de 2 tussenstand. Daarbij is het ambtelijk voorstel om in de zomerperiode verder
te werken (mede met gebiedspartijen) om deze keuzes scherper te krijgen. Hopelijk is het na de
zomer ook mogelijk om in fysieke bijeenkomsten hierover een gedegen discussie te voeren.
Gelet op het openstaan van bovenstaande vragen, wordt dit voorstel aangeboden met beperkte
openbaarheid (intern gebruik).
Bijlage(n)
Nummer
Bijlage 1.
Bijlage 2.
Bijlage 3.
Bijlage 4.
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Omschrijving
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Voorstel vrijgeven 2 tussenstand koersdocument
e
Notitie vraagstukken en acties na 2 tussenstand koersdocument
e
2 tussenstand koersdocument
Planning koersfase

