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ACTIEPROGRAMMA

Opgaven  Speerpunten  Acties

Type acties:

1. Verkenning en lobby  nieuwe onderwerpen?

2. Beleidsacties  verankering in beleid

3. Uitvoering  programma’s en projecten



Regio Ontmoet – regio Arnhem Nijmegen

OPGAVEN – SPEERPUNTEN – ACTIES



REGIONALE OPGAVE

PRODUCTIEVE

REGIO



Speerpunt 1 

Ontwikkeling van (inter)nationale clusters

•

• ̈

•

•



Speerpunt 2 

Vestigingskwaliteit van werklocaties

•

•

•



Speerpunt 3 

Human Capital – onderwijs en arbeidsmarkt

•

•

•



Speerpunt 4 

Ondernemerschap in het MKB

•

•

•



Speerpunt 5 

Versterking van duurzame logistiek

•

•

•



Verkenning en lobby
Nieuwe onderwerpen agenderen

• Kennis- en investeringsnetwerken beter verbinden aan bedrijven en ondernemers

• Profilering: bundelen en beter uitdragen van innovaties en initiatieven

• Gestructureerde lobby organiseren richting Rijk en Europa

• Gezamenlijke aanpak voor starters en pilot regionaal skill-lab

• Structureren van financieringsbronnen voor bedrijven en clusters

House of Skills
Regio Arnhem Nijmegen



Kansen voor water
CTD Doesburg, BCTN Nijmegen en CTU Tiel werken samen

Beleidsacties
Verankering in beleid

• Verbreden van iconische clusters naar regiogemeenten: dit is ook voor u!

• Organisatie Regionaal Programma Werklocaties

• Roadmap Artificial Intelligence for Life

• Regiobrede Human Capital Agenda ontwikkelen

• Beleidsontwikkeling voor stadsdistributie



Uitvoering
Investeren in programma’s en projecten

• Health&Hightech: imec iStart acceleratieprogramma, Briskr 2.0 supportprogramma

• ConnectR – innovatielab voor sleuteltechnologieën Energy en mobiliteit

• Doorontwikkeling Novio Tech Campus, IPKW, Next Garden 

• Energycorridor 2030 – o.a. verschonen van scheepvaart

• Waterstofcluster / Academy Het Dorp / Gebiedsontwikkeling BCTN/ENGIE

• MKB-deal op gebied van digitalisering

ConnectR – innovatielab
Arnhem



REGIONALE OPGAVE

CIRCULAIRE

REGIO



Speerpunt 1 

Circulaire bouw en infra

•

•

•



Speerpunt 2

Circulaire economie en korte ketens

•

•

•

•



•

•

•

Speerpunt 3

Water en klimaatadaptatie



Speerpunt 4
Transitie naar duurzame energie

•

•

•



Verkenning en lobby
Nieuwe onderwerpen agenderen

• Verkenning naar kansen voor regionale grondstoffenbank (fysiek en/of digitaal)

• Kennisdeling organiseren: leren van elkaars projecten – Community of Practice

• Breed onderzoeksprogramma met kennisinstellingen (RU, HAN, Artez, VHL, ROC’s)

• Nader verkennen: biodiversiteit, hittestress, klimaat -> Living Lab Delta Oost 

• Regionaal investeringsprogramma Waterstof

Living Lab Delta Oost
Regio Arnhem Nijmegen



Beleidsacties
Verankering in beleid

• Beleidsontwikkeling op grondstoffenstromen en materiaalgebruik

• Regionale Adaptatiestrategieën (RAS) uitwerken voor de regio

• Routekaart Energiestrategie verankeren in beleid

• Regionale aanpak bedrijventerreinen op energie en duurzaamheid

• Gedragsbeïnvloeding / bewustwording / verspilling tegengaan

• Human Capital – werkervaring voor praktisch geschoolden 

Leer- en werkplek Electronicahub
Dar, Nijmegen



Synergiepark InnoFase
AVR, Duiven

Uitvoering
Investeren in programma’s en projecten

• Circulaire gezamenlijke inkoop / aanbesteding – bijv. GWW-projecten

• Proeftuinen: aansprekende experimenten; zichtbaar-opschaalbaar

• Circulaire Bouw: bijv. kenniscentrum Bouw St. Hubertusstraat

• Stimuleren van klimaatproeftuinen en showcases



REGIONALE OPGAVE

VERBONDEN

REGIO



Speerpunt 1 

Gebiedsgerichte corridoraanpak

•

•

•

•



Speerpunt 2 

Regionaal (snel)fietsnetwerk

•

•

•



Speerpunt 3

Mobiliteitshubs en knooppunten

•

•

•

•



Speerpunt 4 

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

•

•

•

•



Stationsgebied Nijmegen

Verkenning en lobby
Nieuwe onderwerpen agenderen

•

•

•

•



Gedragsaanpak A12
Verbeteren bereikbaarheid door anders reizen

Beleidsacties
Verankering in beleid

•

•

•

•



Snelle fietsroute Westrand 
Arnhem, Elst, Lent en Nijmegen

Uitvoering
Investeren in programma’s en projecten

•

•

•

•

•



REGIONALE OPGAVE

ONTSPANNEN

REGIO



Speerpunt 1 

Duurzaam toerisme in de regio

•

•

•



Speerpunt 2 

Bruisende binnensteden en krachtige kernen

•

•

•



•

•

•

Speerpunt 3

Landschappelijk recreatief raamwerk



Speerpunt 4

Sterk regionaal cultuuraanbod

•

•

•



Fort Pannerden
Lingewaard

Verkenning en lobby
Nieuwe onderwerpen agenderen

• Verkenning van voorzieningenniveaus; visies van gemeenten bij elkaar brengen

• Kansen voor groeifonds en investeringsfondsen voor retail en binnensteden

• Regionale verkenning Toeristische hotspots en overstapplaatsen

• Kansen voor regionale evenementenkalender; gezamenlijk programmeren

• Human Capital voor cultuursector: niet alleen toptalent, maar ook andere segmenten



Beleidsacties
Verankering in beleid

• Stimuleringsbeleid ook na COVID-19, ook voor (middel)lange termijn

• Centrummanagement versterken, organisatiegraad en samenwerking vergroten

• In stimuleringsbeleid meer aandacht voor software: sociaal/ontmoeten/gezondheid

• Regionaal Uitvoeringsprogramma Toerisme

• Regionaal landschappelijk raamwerk; natuur, landschap, hotspots, erfgoed

• Gezamenlijke visie op cultuureducatie: eerste aanraking met cultuur

Centrummanagement
Binnenstad Arnhem



Ontdek de regio #MooiDichtbij
Arnhem

Uitvoering
Investeren in programma’s en projecten

• Investeringsgebieden voor binnensteden Arnhem, Nijmegen en andere grote kernen

• Programma ‘Steengoed Benutten’ uitbreiden naar kleine kernen 

• Campagne ‘Ontdek de eigen regio’ #mooidichtbij 

• Investeringsprojecten raamwerk: Gastvrije Waaldijk, Bovenlinge, Klimaatpark IJssel

• Cultuurregio 025 - cross-over evenementen faciliteren



INTEGRALE OPGAVE

GROENE

GROEIREGIO



Cross-over speerpunt 1

Wonen in stad, dorp en ommeland

•

•

•



Cross-over speerpunt 2

Leefomgeving: integrale afweging van ruimteclaims

•

•

•

•



•

•

•

Cross-over speerpunt 3

Agglomeratiekracht – groene metropoolregio



Verkenning: inspiratie en innovatie
Initiëren en agenderen van nieuwe vraagstukken

• Agenderen van nieuwe trends en ontwikkelingen

• Toekomstscenario’s lange termijn

• Inspireren van de andere opgaven

Oefenen met de Toekomst
Planbureau voor de Leefomgeving



Ondertekening Woondeal

Beleid: integrale afwegingen
Verankering in regionale afspraken

• Hoeder van de regionale visie ‘Groene metropoolregio’

• Regionaal afwegingskader – basis voor het sturen op regionale afspraken

• Uitwerken van de Verstedelijkingsstrategie

• Verstedelijkingsstrategie verankeren in gemeentelijke omgevingsvisies



Dashboard Verstedelijking
College van Rijksadviseurs

Uitvoering
Stimuleren en faciliteren van uitvoering

• Uitwerken van de Woondeal

• Kennisuitwisseling tussen gemeenten organiseren

• Instrumenten voor programmering en monitoring

• Groene groeiregio dashboard



BREED BERAAD – 30 september 2020

Wat vinden onze private en maatschappelijke partners?

Enkele hartekreten:

1. Hoera! De 18 gemeenten gaan weer samenwerken!

2. Niet opnieuw bouwen, maar netwerken verbinden!

3. Laten we samen gaan experimenteren! (in living labs)

4. Nu aan de slag: ga doen!


