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1. Intro:  
wat is onze inzet? 



DOEL EN RESULTAAT 

Een verfrissend bod aan het Rijk 
 
Geen reactieve zienswijze op de NOVI, 
maar proactief een bod aan het Rijk – een propositie! 
 
Waarom een bod? 
 profileren als (potentiële) (inter)nationale topregio 
 samenwerken met andere metropoolregio’s 
 op beleidsagenda van het Rijk, doorwerking naar investeringen 
 
Inzet: (beter) meedoen op nationale schaal! 
 
Momentum!  
Ontwerp NOVI: zienswijzen indienen tot 30 sept. a.s. 
Regio’s samen positioneren als een sterk NOVI-gebied 
 



OBSERVATIES 

Een aantal observaties… 
 
• beleidsnotities zijn gericht op (interne) regionale opgaven 
 
• positionering is sterk georiënteerd op ligging en bereikbaarheid 

 
• klassieke opgaven centraal: mobiliteit, verstedelijking, economie 

 
• nieuwe opgaven missen: klimaat, energie, gezondheid, circulariteit, inclusie 

 
• verdelende rechtvaardigheid: iedereen is gelijkwaardig en krijgt zijn deel 
 
 
 verfrissende propositie nodig! 



2. NOVI: 
wat is een NOVI-gebied? 



PRIORITEITEN NOVI 

Wat wil de NOVI? 
 
NOVI stelt vier prioriteiten: 
 
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel 
3. Sterke en gezonde regio’s 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied 
 
Niet de regionale opgaven centraal stellen, en het Rijk erbij vragen 
Omkeren: nationale opgaven centraal, en hoe de regio hieraan bijdraagt 
 
 wij helpen in het realiseren van nationale doelen! 
 
 
 
 
 



NOVI-GEBIED 

Wat is een NOVI-gebied? Wat is nodig? 
 
Binnen institutionele kaders: niet of onvoldoende ruimte voor integraliteit 
 geïntegreerde, gebiedsgerichte werkwijze 
 
NOVI-gebied: 
• complexe, omvangrijke en urgente opgaven + nationale belangen 
• meerjarige aanpak nodig (over grenzen van kaders en fondsen) 
• betrokkenheid van overheden, marktpartijen en maatschappelijke partijen 
• (extra) Rijksinzet is aantoonbaar noodzakelijk 
 
Geen concrete gebieden genoemd (politiek onwenselijk/onhaalbaar) 
wel voorbeelden van mogelijke NOVI-gebieden (Ontwerp NOVI p.122) 
 
 
 



NOVI-GEBIED 

Voorbeelden van NOVI-gebieden 
 
• Grote ontwikkellocaties in metropoolregio’s (m.n transformatiegebieden) 
• Havengebieden: transitie van havengebieden Adam-IJmuiden, Rijnmond 
• Veenweidegebieden: transitie van veenweiden, bodemdaling (Groene Hart) 
• Intensieve veehouderijgebieden: integrale aanpak (bijv. Oost-Brabant) 
• Krimpgebieden: grensoverschrijdend, bevolkingsdaling (bijv. Zuid-Limburg) 
• Regio Groningen: nationaal programma aardbevingen, energyport, etc. 
 
 gebieden/opgaven op (inter)nationaal niveau 
 
 
Twee speerpunten: 
 Positionering: een groene metropoolregio 
 Profilering: een circulaire topregio 
 
 
 
 
 
 



3. Positionering: 
dé groene metropoolregio! 



INVALSHOEK 

Arnhem Nijmegen Foodvalley op de nationale kaart 
 
Propositie 
• speelveld is Nederland in internationaal verband 
• herpositionering t.o.v. andere metropoolregio’s 
• stuwende krachten in nationaal perspectief zetten 
• grensoverschrijdende positie beter benutten 
 
 
 Arnhem Nijmegen Foodvalley als groene metropoolregio! 
 
 met een beetje extra bestaat NL niet uit 4 maar uit 5 metropoolregio’s 
     (er is weinig voor nodig om deze regio ook tot metropoolregio te krijgen!) 



BENCHMARK INZETTEN 

Positioneren als groene metropoolregio! 
 
Regio heeft geen urgent nationaal probleem (bijv. overstroming, aardbeving) 
Dus inzetten op versterken van de eigen kracht: het sterke nog sterker maken! 
 
Instappen in de Eredivisie van stuwende stedelijke gebieden: 
- metropoolregio Amsterdam (MRA) 
- metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) 
- metropoolregio Utrecht (U10) 
- metropoolregio Eindhoven (Brainport) 

 
 5e kroonjuweel = groene metropoolregio Arnhem Nijmegen Foodvalley 
 
 laten zien dat deze regio zich kan meten met andere metropoolregio’s! 
 
 
 



VIJF STUWENDE METROPOOLREGIO’S 



STEDENRING CENTRAAL NEDERLAND (uit Vierde nota RO) 



POSITIONERING VAN (INTER)NATIONALE ASSETS 

Wat van de regio opereert op nationale schaal? 
 
- stationsgebieden Arnhem, Nijmegen en Ede-Wageningen 
- netwerk van universiteiten, hogescholen, creatieve sector 
- internationale bedrijven, campussen (IPKW, Novio Tech, WUR, WFC, etc.) 
- grote rivieren, internationaal, (regio is ‘Kraan van de Delta’) 
- bereikbaarheid, grote infrastructuur, logistics 
- grote diversiteit in landschappen binnen één regio 
- … 
 
Grensoverschrijdende samenwerking naar: 
 Utrecht (Utrecht Science Park) 
 Brainport Eindhoven (health@hightech) 
 Duitsland: Ruhrgebied, Düsseldorf, Keulen! 



UITWERKEN ASSETS VAN NATIONALE SCHAAL  



4. Profilering: 
dé circulaire topregio! 



HERPROFILERING 

Wat is er nodig om NOVI-gebied te worden? 
 
Klassieke opgaven: 
- corridors en infrastructuur 
- mobiliteit en verstedelijking 
- bedrijventerreinen 
- schaalsprong 
- draaischijf 
 
Nieuwe opgaven: kantelen van oude opgaven 
- klimaat 
- energie 
- gezondheid 
- circulariteit 
- sociale inclusie 
 
 zoeken naar nieuwe opgaven en ‘taal’ in profilering 
 
 



KANS – CIRCULAIRE TOPREGIO 2050 

 
 
 
 
 
 



BELEIDSLEVENSCYCLUS 



SPRONG IN DE CYCLUS 



CIRCULARITEIT IN FOOD, HEALTH EN ENERGY 



GEZONDE GROEI = CIRCULARITEIT 



GEZONDE GROEI = CIRCULARITEIT 



IMPACT VAN CIRCULARITEIT 



SPRONG IN IMPACT EN VERBREDING 



EN ER LIGT AL VEEL OP DE PLANK… 



OPSCHALEN VAN CIRCULARITEIT 



VAN COMPLEXE SYSTEMEN EN DATA… 



… NAAR DE LEEFOMGEVING VAN DE BURGER 



5. Propositie: 
aanbod aan het Rijk! 



ROL VAN HET RIJK 

Waarom heb je als regio het Rijk nodig? 
 
Niet bedelen om tijd en aandacht van het Rijk 
Maar nut en noodzaak laten zien van extra ondersteuning 
 
Koppeling zoeken met: 
- Rijksbreed programma Circulaire Economie 
- Nationaal Grondstoffenakkoord 
- Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 
- Nationale Klimaatadaptatiestrategie 2016 (NAS) 
- … 
 
Welke extra ondersteuning? Waarop samenwerken? 
 
 



NOVI-GEBIED: SAMENWERKEN RIJK - REGIO  

NOVI-gebied: gezamenlijk programma Circulaire TOPregio 2050 
 
1. Programmeren: regionaal opschalen en structuur in circulaire ketens en 

koppeling van uitvoeringsprogramma’s; van verkennen naar programma’s 
 

2. Innoveren: experimenteren met regionale icoonprojecten van circulaire 
leefomgeving ism. kennisinstellingen; living labs/proeftuinen 
 

3. Beleidsontwikkeling: verkennen van (het slechten van) barrieres en 
belemmeringen in milieuwetgeving, aanbesteding en financieren 
 

4. Lobby: gezamenlijk profileren van groene metropoolregio Arnhem 
Nijmegen Foodvalley als dé circulaire topregio in internationaal verband 

 
1. Grensoverschrijdende samenwerking: samenwerking met Utrecht 

(Utrecht Science Park), Brainport Eindhoven, en Duitsland (Ruhrgebied) in 
het kader van Europese programma’s (Horizon2020, Interreg, etc.) 



CIRCULAIRE TOPREGIO: VOORBEELDEN 

De circulaire regio: Arnhem Nijmegen Foodvalley als gidsregio! 
Circulaire kracht op de vier NOVI-prioriteiten  Circulaire Topregio 2050 
 
1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 

- circulair watermanagement: pieken en verdroging, waterkwaliteit 
- duurzame energie en circulair en natuurinclusief bouwen 

 
2. Duurzaam economisch groeipotentieel 

- circulair in food, maakindustrie, bouw, afval, gezondheidszorg 
- circulariteit koppelen aan werk, sociale inclusie en zorgvraag 

 
3. Sterke en gezonde regio’s 

- circulaire verstedelijking: duurzaam transformeren en verdichten 
- circulaire mobiliteit: schone mobiliteit, verbetering van luchtkwaliteit 

 
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied 

- circulaire landbouw: duurzame voedselvoorziening, energie, grondstof 
- circulaire natuur: CO2-afvang en absorptie door bossen, schone lucht 

 
 
 





PROPOSITIE IS ANDERS DAN OMGEVINGSAGENDA 

Omgevingsagenda Oost 
 

• geheel landsdeel dekkend 
• binnen institutionele kaders 
• compleet en alle opgaven 
• lokaal en regionaal 
• verdelend - rechtvaardig 
• bestuurlijk / beleidsmatig 
• afspraken tussen Rijk – regio 

 
 

 

NOVI-gebied groene metropoolregio 
 
• regio: ruimtelijk-functionele eenheid 
• buiten vigerende kaders 
• inzet op circulariteit als basis 
• naar regionaal  naar nationaal 
• selectief op issues en gebieden 
• ontwerpend onderzoek; inspiratie 
• gezamenlijk programma 


