
Samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen  
 
De economische kracht van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen zit in de combinatie van 
hoogwaardige kennislocaties, een hoogopgeleide en creatieve bevolking, onderwijs- en 
kennisinstellingen van wereldformaat, prima ICT-infrastructuur en een innovatieve 
bedrijvigheid. Het heeft een centrale ligging ten opzichte van Randstad en Duitsland en een 
aantrekkelijk leefklimaat; de voordelen van een stedelijke schaal (het centrum voor culturele 
voorzieningen in Oost-Nederland) gecombineerd met ruimte, groen en natuur. 
 
Deze kracht gaat over gemeentegrenzen heen. Alleen door effectief samen te werken: 
gemeenten onderling, met de provincie en met onze triplehelix-partners (bedrijfsleven en 
kennisinstellingen), kunnen wij een duurzame welvaart voor onze inwoners zeker stellen. 
Samenwerken aan een gezonde groei van onze regio.  
 
Bestuursakkoord en Investeringsagenda 
Eind 2016 hebben de gemeente Arnhem, gemeente Nijmegen en provincie Gelderland het 
voortouw genomen en een 10-jarig bestuurlijk akkoord gesloten met een rollende 
Investeringsagenda. De krachten zijn gebundeld om de ruimtelijk-economische ontwikkeling 
van de regio Arnhem Nijmegen verder te versterken. De drie overheden willen deze 
Investeringsagenda samen uitbouwen met de regiogemeenten, The Economic Board en 
andere partners. Hiermee verstevigen we onze positie als stedelijk netwerk bij Rijk en 
andere partners. 
 
De drie overheden realiseren zich dat een langjarige samenwerking noodzakelijk is om de 
ambitie ook echt om te kunnen zetten in structurele resultaten. Op voorhand ligt daarmee 
niet alles vast qua projecten, investeringsbedragen en inzet van de verschillende partijen. 
Voor het slagen van de intentie van het Bestuursakkoord is het noodzakelijk deze inzet te 
blijven doen. 
 
The Economic Board 
The Economic Board is een triplehelix-samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven in de regio Arnhem-Nijmegen, met Wageningen. Als innovatiemotor stimuleert 
en verbindt zij bedrijvigheid en innovaties in de topsectoren Food, Health en Energy en de 
cross-overs daartussen. The Economic Board communiceert over het bijzondere potentieel 
van de regio en verbindt partijen met elkaar.  De board zelf bestaat uit vijftien 
topbestuurders uit de drie geledingen, die samen een groot en uniek netwerk hebben. De 
board wordt ondersteund door een projectbureau. 
 
GO Regio Arnhem Nijmegen 
De Regio Arnhem Nijmegen is een regionale samenwerking tussen 18 gemeenten gericht op 
een structurele verbetering van het vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven in de regio 
Arnhem Nijmegen, in nationaal als internationaal perspectief. De Regio Arnhem Nijmegen is 
een platform van overleg en afstemming, gericht op de beleidsterreinen Duurzaamheid, 
Economie, Wonen en Mobiliteit.  Lokale opgaven worden regionaal opgepakt omdat de 
regio, de samenwerking van 18 gemeenten, hiervoor de meest effectieve schaal is. Op deze 
4 beleidsterreinen werken de bestuurders en daarmee de ambtelijke organsiaties van de 18 
gemeenten intensief samen. De Regio Arnhem Nijmegen is geen besluitvormend orgaan. 



Met de afspraken die de wethouders met hun regionale collega's maken, adviseren zij hun 
college en gemeenteraad. De uiteindelijke besluitvorming vindt in de gemeenten plaats.  
 
Bureau Brussel 
Bureau Brussel behartigt de belangen van de Regio Arnhem Nijmegen in Europa. In opdracht 
van dit samenwerkingsverband werkt Bureau Brussel voor de verscheidenheid aan 
stakeholders in de regio: regionale netwerken en samenwerkingsverbanden als The 
Economic Board, de 4 portefeuillehoudersoverleggen, maar ook direct voor individuele 
gemeenten, kennisinstellingen en bedrijven. Samen met alle regionale stakeholders wordt 
invulling gegeven aan Europese lobbyagenda op de Europese speerpunten van de regio: 
Health, Energy en Duurzame Mobiliteit (naast ook circulaire economie, creatieve industrie, 
toerisme). Dit resulteert in Europese mogelijkheden voor subsidie, profilering, beleid, 
samenwerking en lobby.  
 
 
 
 

Tekstsuggestie voor de coalitieakkoorden. 
 
De economische kracht van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen houdt zich niet aan 
gemeentegrenzen. Om onze positie als stedelijk netwerk bij het Rijk, Europa en andere 
partners te versterken, is een effectieve samenwerking nodig tussen gemeenten onderling, 
met de provincie en met onze triplehelix-partners (bedrijfsleven en kennisinstellingen).  
Met het bestuursakkoord en investeringsagenda “Stedelijk Netwerk Arnhem en Nijmegen” en 
de samenwerking in de Regio Arnhem Nijmegen als basis, wordt deze samenwerking verder 
uitgebouwd met de regiogemeenten, The Economic Board en andere triplehelix-partners.  
Zo werken we steeds verder samen binnen en buiten de regio aan het realiseren van onze 
ambities op economie, duurzaamheid, wonen en mobiliteit. We kijken bij individuele en 
gezamenlijke plannen nadrukkelijk naar de mogelijkheden die het Rijk en Europa bieden.  
 

 
 
 
 
Arnhem Nijmegen, maart 2018 
 
Stuurgroep Investeringsagenda Arnhem-Nijmegen 
 
The Economic Board 
 
Regio Arnhem Nijmegen  


