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Regionale samenwerking gericht op het verwerven van een structureel betere positie in de regio. Bekeken 

vanuit nationaal maar ook internationaal perspectief. 

 

    

Op 13 april 2016 presenteerde Bureau Brussel haar jaarplan 

aan het bestuurlijk overleg van het Gemeenschappelijk 

Orgaan regio Arnhem Nijmegen. Bestuurders uit de hele 

regio konden zo horen wat Bureau Brussel doet en specifiek 

van plan is in 2016. Het was een geslaagde ochtend, met 

kritische vragen en constructieve opmerkingen vanuit de 

toehoorders. Zelf ook geïnteresseerd in het jaarplan 2016 van 

Bureau Brussel? Neem dan contact op met Cécile de Boer en 

het jaarplan komt uw kant op.  

Jaarplan Bureau Brussel 

Cécile de Boer 

Cecile.de.boer@arnhemnijmegen.eu 

+31 6 21 49 36 37 

Wethouders Duurzaamheid zoeken 

samenwerking 
Het PFO duurzaamheid is vier keer bij elkaar geweest. Wethouders informeren elkaar, adviseren collegabestuurders 

en stemmen onderling projecten af. Voorbeelden zijn de aansluiting op het Gelderse Energieakkoord en de 

Gebiedsgerichte Opgaven, waar smart energy een van de speerpunten is. Projecten die zijn besproken zijn onder 

meer de gezamenlijke aanbesteding van regionaal opgewekte energie door gemeenten, verduurzaming van de 

woningvoorraad, vergroening van het doelgroepenvervoer, het regionale warmtenet en de circulaire economie. 

Opgave is om de groene kracht van de regio meer te gaan vertellen. Op 13 oktober staat het volgende overleg 

gepland. 

Regionaal programma werklocaties 

Medio 2015 hebben de Portefeuillehouders Economie het initiatief genomen om gezamenlijk te komen tot een 

Regionaal Programma Werklocaties (RPW). Doel van dit RPW is het in evenwicht brengen van vraag en aanbod 

van werklocaties door regionaal afspraken te maken over de programmering van bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en perifere detailhandel. Het begeleiden van dit traject, waarover besluitvorming in de individuele 

colleges en raden plaatsvindt, is een belangrijke opgave voor het Portefeuillehoudersoverleg Economie.  

 

Het eerste resultaat, een notitie met daarin de gezamenlijke uitgangspunten voor dit traject, is begin 2016 in de 

colleges van de regiogemeenten vastgesteld. De verwachting is dat in het najaar van 2016 de eerste resultaten voor 

besluitvorming aan de regiogemeenten kunnen worden aangeboden. Een informatiebrief over het 

besluitvormingstraject zal na het zomerreces via de colleges aan de raden worden gezonden.  
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Van regionaal belang voor mobiliteit zijn verder: de MIRT-afspraken met de minister van 

Infrastructuur en Milieu, de nieuwe nationale omgevingsvisie, de nieuwe toekomstvisie openbaar 

vervoer 2040 voor het landsdeel Oost, de snelfietsroutes, Velo-city 2017, de 

Brengzomerdienstregeling, de Brengdienstregeling 2017, het doortrekken van de A15, Beter 

Benutten-Vervolg, de spoorplannen (actueel is het tweesporig maken van de spoorbrug bij 

Ravenstein, de ICE, nachttreinen, goederentreinen) en de jaarlijkse verdeling van de BDU-gelden. 

Gelders gedeputeerde adviseert EU 

over grensoverschrijdende mobiliteit 
Gelders gedeputeerde Michiel Scheffer is benoemd tot rapporteur 

van het Comité van de Regio’s. Hij gaat de Europese Unie, 

namens alle regio’s en steden, adviseren over oplossingen voor 

grensoverschrijdende wegen en spoorwegen. In Europa lopen 

honderden wegen en spoorwegen dood bij de grens. Dat is een 

groot probleem voor mensen die langs de grens wonen. Veel 

wonen in het ene land en werken in het andere. Maar ook de zorg, 

recreatie, winkels en scholen zijn de dupe van het gebrek aan 

lokale wegen. 

In het Comité van de Regio’s adviseren lokale en regionale overheden de Europese Commissie, het Europees 

Parlement en de Europese Raad over de impact van Europees beleid op de regio’s. Als lid van dit Comité is Scheffer 

gevraagd om een advies uit te brengen. Februari 2017 biedt hij het definitieve advies aan. 

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 

Wat houdt de gezamenlijke wethouders-Mobiliteit van de gemeenten in de regio Arnhem 

Nijmegen in de aanloop naar de zomer van 2016 zoal bezig? 

Tot voor kort het doelgroepenvervoer.  

Nu de bedrijfsvoeringsorganisatie voor het doelgroepenvervoer 

is opgericht en deze een eigen bestuur kent, is de bestuurlijke 

aandacht hiervoor verlegd. De regio rondt de voorbereiding af: 

de regiecentrale en het vervoer zijn aanbesteed en de 

vervoersorganisatie die dit regisseert, staat in de steigers. 

Hoofdonderwerp nu is het zorgen dat de doelgroep vanaf 

september aanstaande op een goede, efficiënte manier kan 

reizen. 

 

De nieuwe Visie openbaar vervoer provincie Gelderland is een ander belangrijk onderwerp waarover de 

wethouders-Mobiliteit discussiëren. Onderling en samen met de gedeputeerde Conny Bieze. Wat vinden de 

regiobestuurders van het openbaar vervoer en hoe denken zij dat voor hun inwoners te kunnen verbeteren? 
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Maak verschil - Krachtig inspelen op 

regionaal-economische opgaven 

Op 14 maart 2016 bood minister Plasterk (BZK) het rapport Maak verschil – Krachtig inspelen op 

regionaal-economische ontwikkelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur aan de Eerste en 

Tweede Kamer aan. 

De Studiegroep concludeert dat het optimaliseren van de inrichting en werking van het openbaar bestuur een serieus 

effect kan hebben op economische groei. De economische opgaven doen zich in toenemende mate op regionale 
schaal voor. Samenwerken op regionale schaal moet dan ook leidend zijn. Er zijn drie trends te  onderscheiden:  

1. De economische, maatschappelijke en bestuurlijke werkelijkheid zich in toenemende mate manifesteert op 

regionaal niveau.  

2. De onvoorspelbaarheid van ontwikkelingen en de grote snelheid van veranderingen vragen een groot 

adaptief vermogen van het bestuur.  

3. De verwevennheid is van belang tussen domeinen, tussen regionaal en internationaal niveau en tussen 

bestuurslagen. Dat betekent dat bestuurders verbindingen moeten kunnen leggen tussen verschillende 

partijen. 

Zes regio’s gaan proeftuinen vormen waar het Rijk, de VNG en het IPO de praktijk benutten om inzicht te krijgen 

hoe regionale samenwerking kan bijdragen aan economische groei. In deze regio’s worden in de praktijk de 

aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur getoetst. De regio’s kennen allen eigen 

samenwerkingsverband. Uiteindelijk moeten deze ervaringen leiden tot adviezen –over de inrichting en werkwijze 

van het openbaar bestuur- voor het volgende kabinet. 

Op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken is meer informatie over 'Maak verschil' en de proeftuinen 
te vinden. 

Economic Board 
 
Met volle kracht werken ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen om de regio Arnhem 

Nijmegen economisch sterk te houden en te krijgen. Daarvoor riepen zij de Economic Board Arnhem 

Nijmegen in het leven. 

De Economic Board wordt gevormd door vijftien leden. De kennisinstellingen worden 

vertegenwoordigd door Kees Boele (Hogeschool Arnhem Nijmegen), Peter van 

Dongen (Van Hall Larenstein), Ben Geerdink (ROC Rijn IJssel), Leon van Halder 

(Radboud umc) en Gerard Meijer (Radboud Universiteit). Marcel Hielkema (VNO-

NCW), Peter Molengraaf (Alliander), Monique Noomen (Eiffel), Edwin de Rooij 

(Synthon) en Charles Smit (NXP) nemen vanuit het bedrijfsleven deel aan de 

Economic Board. 

Vanuit de overheden hebben burgemeester Hubert Bruls (gemeente Nijmegen), 

wethouder Ron König (gemeente Arnhem), burgemeester Toon van Asseldonk 

(gemeente Overbetuwe), gedeputeerde Michiel Scheffer (provincie Gelderland) zitting 

in de board. De deelname van burgemeester Cees van der Knaap (gemeente Ede) zorgt 

voor de verbinding met de regio Food Valley (Ede/Wageningen).  

De Economic Board houdt zich bezig met het versterken van de samenwerking tussen ondernemers, 

kennisinstellingen en overheden op de groeisectoren Health, Energy en Food en de cross-overs daartussen. Aan de 

voorbereiding van de Economic Board is zorgvuldig gewerkt. De leden van de board zijn samen met de directeur 

mevrouw Sigrid Helbig en haar team gestart om invulling te geven aan de strategie en plannen van de Economic 

Board.  
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Regiogids 
 

Het handige naslagwerk met namen en 

vergaderdata van alle overleggen wordt 

bijgewerkt. 

 

Na het zomerreces verschijnt de update. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Portefeuillehoudersoverleg Wonen  
Wonen overstijgt de gemeentegrenzen en dan is het van belang dat we elkaar in de woningmarktregio  

Arnhem-Nijmegen weten te vinden, afstemmen en samenwerken! 

1. In samenwerking met alle 18 gemeenten die de woningmarktregio Arnhem-

Nijmegen vormen is de Huisvestingverordening 2016 tot stand gekomen. Deze 

nieuwe huisvestingsverordening is door de gemeenteraad van elke gemeente 

individueel vastgesteld, maar al deze verordeningen zijn wel identiek. Het 

resultaat van deze gemeentelijke samenwerking biedt woningzoekenden een 

transparant en laagdrempelige verdeelsysteem met een grote mate van 

keuzevrijheid én uniformiteit voor de gehele woningmarktregio.  

2. Met de regiogemeenten wordt  ook de woningbouwprogrammering op 

(sub)regioniveau afgestemd. Door middel van het stoplichtmodel vindt de 

afstemming van de planningslijsten plaats voordat deze bij de provincie 

Gelderland worden ingediend. Belangrijke onderlegger voor de 

woningbouwplanning vormen de onderzoeken zoals het WoON 2015 en de 

bevolkingsprognoses.  

3. Het WoON 2015 krijgt een regionale vertaling en uitwerking dat betaald wordt 

door de deelnemende gemeenten. Hiermee wordt ondermeer de kwantitatieve 

en kwalitatieve woningbehoefte voor de gehele woningmarktregio in beeld 

gebracht.   

4. Op basis van de nieuwe Woningwet moeten de woningcorporaties hun 

werkgebied gaan vaststellen. Dit vraag om zienswijzen van alle betrokken 

gemeenten en hierbij is er voor gekozen om de huidige woningmarktregio als 

werkgebied voor de woningcorporaties aan te merken. Een proces dat zorgde 

voor veel administratieve rompslomp, maar getrokken door de  gemeente 

Nijmegen,  heeft geleid tot een eenduidige besluitvorming binnen de 

gemeenten en het collectief tijdig indienen van het verzoekengmen aan de 

minister voor 1 juli 2016.  

5. Voor het opdoen en delen van kennis en ervaringen op het gebied van wonen 

worden er ook de komende periode themabijeenkomsten georganiseerd. 

En in deze regionale samenwerking hebben we de volgende vorderingen geboekt: 
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Bezoek... 
 

de website van Economic Board voor het laatste 

nieuws. 

 

Themabijeenkomst Wonen 
 

Vanuit een bijeenkomst over wooncoöperaties in Nijmegen op 12 mei is de wens naar voren gekomen om over 

wooncoöperaties en andere wooninitiatieven van bewoners een themabijeenkomst te houden.  

Bovendien komt de vraag aan bod: Hoe omgaan met krimp en leefbaarheid? Het is een verwijzing naar een 

onderzoek uitgevoerd door Companen. 

 

Dit najaar zal de themabijeenkomst gehouden worden, meer informatie ontvangt u via  Ruimtemeesters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de oprichting van het Gemeenschappelijk Orgaan en de installatie van de Economic Board is de afspraak 

gemaakt dat de inhoudelijke relatie tussen de Economic Board en de regiogemeenten loopt via het 

Portefeuillehoudersoverleg Economie. Toon van Asseldonk, burgemeester van Overbetuwe, is gevraagd vanuit het 

Portefeuillehoudersoverleg Economie deel te nemen in de Economic Board. In de Board behartigt burgemeester Van 

Asseldonk de belangen van de regiogemeenten, tijdens de vergaderingen van het Portefuillehoudersoverleg 

Economie koppelt hij de ontwikkelingen van de Board terug. Het onderwerp Economic Board is daarmee een 

terugkerend punt op de agenda van het Portefeuillehoudersoverleg Economie.  

Op 17 december 2015 werd bij de Hogeschool Arnhem 

Nijmegen in Arnhem de nieuwe samenwerking van 

Regio Arnhem Nijmegen bekrachtigd. Velen van u 

waren getuige van de start van de nieuwe regionale 

samenwerking. In een afwisselend programma, met 

Wouke van Scherrenburg als talkshowhost, werd 

duidelijk wat de kansen zijn voor onze regio. De 

uitgesproken ambities zijn in nieuwe verbindingen 

gezamenlijk opgepakt. 

Bekijk hier het magazine. 

Terugblik Regiodag 2015 

Portefeuillehoudersoverleg 

Economie en Economic Board 
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Henk van den Berg 

Secretaris  

Gemeenschappelijk Orgaan 

 

Henk.van.den.Berg@arnhem.nl 

(026) 377 3410 

(06) 4673 7374 

 

Rachel Drosterij 

Management assistent 

 

Rachel.Drosterij@arnhem.nl 

(026) 377 2449 

    

Colofon 

Uitgegeven door:  

 

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen 

Eusebiusbuitensingel 53, 6828 HZ Arnhem 

Postbus 9029, 6800 EL Arnhem 

 

Cartoon: Hester van de Grift 

 

Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid 

Voorzitter mw. A. Schaap, wethouder gemeente Wijchen 

Waarnemend secretaris Jan Luijten,  j.luijten@nijmegen.nl 

 

Portefeuillehoudersoverleg Economie 

Voorzitter hr. T. Tankir, wethouder gemeente Nijmegen 

Secretaris Daan Geven, d.geven@nijmegen.nl, tel. 024-3293123 

 

Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit 

Voorzitter hr. A. Boone, wethouder gemeente Westervoort 

Secretaris Jan Vermeulen, jan.vermeulen@arnhem.nl, tel. 026-3773416 

 

Portefeuillehoudersoverleg Wonen 

Voorzitter: vacant (hr. G. Elfrink heeft de portefeuilleWonen overgedragen 

aan zijn collega hr.G. Ritsema) 

Secretaris Gert van Putten, gert.van.putten@arnhem.nl, tel. 026-3775104 

 

Voorzitters en secretarissen 

Portefeuillehoudersoverleggen 


