Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen
T.a.v. Algemeen Bestuur
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Nijmegen, 13.08.2020

Betreft: aanbieden Tactisch Plan The Economic Board

Geachte bestuurders,
Wij bieden u bij dezen het Tactisch Plan van The Economic Board (TEB) aan. Het gaat om:
• Tactisch Plan The Economic Board: ‘Clustervorming: werk en waarde maken! Economische
structuurversterking in regio Arnhem – Nijmegen, met Wageningen’ (datum: augustus 2020)
• Publieksversie Tactisch Plan TEB (datum: augustus 2020)
Tactisch Plan TEB
In de brief van 1 april 2020 hebben wij het Strategisch Plan 2020 – 2025 aangeboden aan u. Het
Tactisch Plan van TEB vormt de (operationele) schakel tussen het Strategisch Plan en de concrete
projecten op de Investeringsagenda. In het Strategisch Plan is uitgelegd dat we inzetten op twee
iconische clusters: cluster Health, Hightech, Food en het cluster Energy. Naast deze twee iconische
clusters werkt The Economic Board aan vijf randvoorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid,
Lobby, Acquisitie, Arbeidsmarkt en Bruisende regio. Deze clusters zijn ondersteunend aan de twee
iconische clusters en dragen bij aan het scheppen van gunstige voorwaarden en omstandigheden.
Het Tactisch Plan geeft uitwerking aan de twee iconische clusters en het randvoorwaardelijke cluster
Slimme Duurzaamheid. Het Tactisch Plan gaat in op de ambities, de gekozen speerpunten en de
organisatie van de genoemde clusters. Verder komt aan bod welke afwegingscriteria worden
gehanteerd voor de selectie van projecten. Tot slot is er aandacht voor de ondersteunings- en
investeringsmogelijkheden waar projecten voor in beeld kunnen komen. Immers, het Tactisch Plan
draagt bij aan zowel het versterken van het organiserend vermogen in de regio als het verkrijgen van
cofinanciering van binnen én buiten de regio.
Wij hebben naast de uitgebreide versie van het Tactisch Plan een publieksversie gemaakt met een
drietal infographics, zodat onze brede doelgroep op een aantrekkelijke en toegankelijke manier
kennis kan nemen van de kern van het Tactisch Plan.
Samenhang met versterkingsproces regiogemeenten
Er is bij de totstandkoming van het Tactisch Plan intensief contact geweest met de overheden. Dit
om ervoor te zorgen dat de clusters onderdeel kunnen uitmaken van de (beoogde) opgaven van de
Regio Arnhem Nijmegen. Op die manier kunnen de Regio Arnhem Nijmegen en The Economic Board
een goed geoliede tandem gaan vormen die zich, via een gezamenlijke Regionale Agenda, samen
sterk maken voor de ontwikkeling van de regio.
Verzoek om publieksversie op te nemen in documentenbundel besluitvormingstraject
In de infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ in de publieksversie hebben wij de relatie tussen
de (beoogde) strategische en operationele werkzaamheden van The Economic Board en de Regio
Arnhem Nijmegen visueel inzichtelijk gemaakt. Wij denken dat de concreetheid van het Tactisch Plan
de regiogemeenten een goed beeld geeft van de koers die The Economic Board na de samensmelting

The Economic Board, Toernooiveld 300, NL - 6525 EC Nijmegen, +31(0)850409980, KvK:65371992, NL70 RABO 0187 4542 05

| pagina 1

met de Investeringsagenda heeft ingezet. Wij verzoeken u en de stuurgroep Versterking regionale
samenwerking dan ook om de publieksversie van het Tactisch Plan naast het Strategisch Plan – dat
meer een beeld geeft van de strategie van The Economic Board in de volle breedte – op te nemen in
de documentenbundel in het besluitvormingstraject van het versterkingsproces.
Uitnodiging aan regiomeenten om deel te nemen
De voormalige Investeringsagenda was een initiatief van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de
provincie Gelderland. Er stonden projecten van buiten Arnhem en Nijmegen op de voormalige
Investeringsagenda, maar dat was beperkt. Met het Tactisch Plan proberen wij zo transparant
mogelijk te communiceren naar al onze triplehelix-partners – waaronder de regiogemeenten – welke
focus wij hebben aangebracht, hoe de organisatie van de clusters eruit ziet en welk stappenplan
projecten doorlopen om voor ondersteuning in aanmerking te komen.
Uiteraard gelden er randvoorwaarden en zijn er afwegingscriteria om selecties te kunnen maken,
want we kunnen niet alle initiatief ondersteunen. Door er open over te zijn, proberen wij de drempel te
verlagen om aan te sluiten bij de clusters en om projecten aan te dragen. We hopen dat de
transparantie, zoals gevisualiseerd in de infographic ‘Roadmap projecten en organisatie’ uit de
publieksversie, uitnodigend werkt voor alle partners om deel te nemen.
Aanbod om in gesprek te gaan met colleges van B&W en gemeenteraden
De regiogemeenten buigen zich dit najaar over de voorstellen in het kader van het
versterkingsproces. Wij doen het aanbod om, aan de hand van het Strategisch Plan en het Tactisch
Plan, met u in gesprek te gaan over de toegevoegde waarde van The Economic Board in de regionale
samenwerking. De boardleden hebben toegezegd hier graag hun bijdrage aan te verlenen. Een aantal
van hen heeft goede herinneringen aan de informatiebijeenkomsten voor (nieuwe) raadsleden die wij
in juni 2018 organiseerden. Ook de stuurgroep Versterking regionale samenwerking heeft
aangegeven hierin een bijdrage te leveren. The Economic Board zal daarnaast in elk geval een rol
spelen tijdens de vierde radenbijeenkomst die dit najaar wordt georganiseerd in het kader van het
versterkingsproces.
Als uw gemeente, al dan niet in combinatie met een andere gemeente, gebruik wilt maken van dit
aanbod, dan horen wij dat graag zo spoedig mogelijk.
Tot slot
Het Tactisch Plan is gepubliceerd op de website van The Economic Board, zodat ook onze andere
doelgroepen en de buitenwereld kennis kunnen nemen van de documenten.
Wij kijken uit naar voortzetting van de samenwerking!
Met vriendelijke groet,

Sigrid Helbig
Directeur
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