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Achtergrond en programma
Achtergrond en doel

Op 21 oktober 2019 vond de eerste van drie bijeenkomsten plaats voor alle 18 gemeenteraden in de Regio Arnhem Nijmegen. 
Deze eerste bijeenkomst was bedoeld om alle raadsleden gelegenheid te bieden ideeën mee te geven aan de stuurgroep die in 
opdracht van de colleges van de 18 gemeenten werkt aan een conceptvoorstel voor de versterking van de regionale samenwer-
king. Tijdens de bijeenkomst konden raadsleden aangeven hoe ze denken over de toekomst van samenwerking in de regio, welke 
kant het op moet en waar ze kansen en risico’s zien. Ruim zestig raadsleden uit 15 verschillende gemeenten namen deel. Verder 
aanwezig: leden van de stuurgroep, het projectteam, enkele griffiers.  De bijeenkomst was niet besluitvormend. Alle bevoegdheden 
liggen immers gewoon bij de individuele raden. 

AGENDA

1800  Markt 
Informatie  over de samenwerking nu en het versterkingsproces

1900  Urgentie, proces, rol raden
Gesprek met Lucien van Riswijk, voorzitter stuurgroep, en Jan 
Herman de Baas, kwartiermaker
Waar zit de noodzaak en aanleiding voor samenwerking? Hoe ziet 
het versterkingsproces eruit?

1920 Plenaire en groepsessies met alle raadsleden
De volgende vragen waren leidend: 
Welke hartenkreten heeft u als het gaat om regionale samen-
werking? 
Wat zijn volgens u de thema’s voor regionale samenwer-
king? Op welke onderwerpen hebben we elkaar echt 
nodig? 
Wat zijn voor u de do’s en don’ts in de wijze waarop 
we samenwerken?

2130 Afsluiting en blik op het vervolg

Lucien van Riswijk

Jan Herman de Baas



Opening: hartenkreten



Over ambities, rol raden
De open vraag die bij de start van de plenaire discussie via Mentimeter werd gesteld  (Welke hartenkreet heeft u als het gaat om 
regionale samenwerking) liet veel aandacht zien voor de wijze van samenwerken, de rol van de raden en de democratische legiti-
matie. Daarnaast ook ambitie (‘regio op de kaart’, landelijke bekendheid, groenste en duurzaamste regio. Dit kwam ook terug in de 
plenaire discussie, en in de antwoorden op de stellingen over ambitie
• Nut en noodzaak van samenwerking wordt grotendeels onderschreven.
• De doelen moeten wel transparant en concreet zijn. Men wil weten waarom men samenwerkt en wat het oplevert. Stippen aan 

de horizon. Waarom doen we dit. Wat levert het op?
• Er is behoefte aan duidelijkheid om inzicht te verkrijgen in waar MOETEN we op samenwerken en KAN dat en waar hebben we 

een keuze.  
• Herhaalde oproepen om oog te hebben voor de diversiteit en de verschillen tussen de gemeenten en sub-regio’s. We zijn een 

regio van verschillen maar hebben elkaar ook veel te bieden (complementariteit)
• Met gezamenlijk visie ergens naar toewerken. Duidelijke thema’s. Dit werkt ook verbindend. Thema’s in samenhang behande-

len. integraliteit is de sleutel.
• Goed om raadsleden meer te betrekken bij regionale samenwerking, communicatie is daarin essentieel. 



Opgaven / thema’s

• Inhoud en opgaven: niet alleen naar de vier bekende thema’s kijken!
• Alles hangt samen. Thema’s in samenhang behandelen. Integraliteit is de sleutel (bv. via omgevingsvisie/-plan).
• Thema’s die veel genoemd worden zijn: duurzaamheid, bereikbaarheid, mobiliteit, economie en wonen. 
• Sociaal domein onderwijs en zorg worden ook genoemd.(‘Waarom doen we dat niet niveau op het niveau van de regio AN?’).
• Onderscheidend aspect: in dit deel van Nederland zit de kracht in de combinatie van stad en omliggend gebied.

Deelsessies/deelgesprekken
Na de plenaire discussie gingen de raadsleden voor verdieping en concretisering van de thema’s opgaven uiteen in groepen.  
Daarvoor werden de vier onderwerpen Duurzaamheid, Wonen, Economie en Mobiliteit gekozen, en een groep ging aan de slag met 
een vrij thema. 



Deelsessies
Thema Duurzaamheid

Duurzaamheid, wat verstaan we eronder? 
• circulaire economie  - landbouw; duurzaam wonen leven en werken; RES; Schone lucht; Energietransitie

Waarom is regionale samenwerking nodig op dit vlak?
• Om de doelen te halen. We moeten de duurzaamheidsdoelen onderverdelen zodat ieder een aandeel kan leveren op basis van 

de eigen kracht. 
• We moeten in kaart brengen wie waar goed in is, duurzame hoogbouw kan in de steden en groen in de dorpen, zo halen we 

samen de doelen
• We moeten onderzoeken regionaal coördineren, naar welke duurzame opwek waar mogelijk is. Niet ieder voor zich. Zo kunnen 

we ons als regio ook naar provincie en Den Haag sterk maken

Regionale samenwerking
• Regionale identiteit > dat ontbreekt, we voelen ons geen inwoner van de regio (zoals Twentenaren dat wel hebben). Regionaal 

samenwerking gebeurt nu uit noodzaak.
• Gevoel is belangrijk, daar kunnen we niet omheen. Rivaliteit, grote steden, dat we geen regio zijn. Rekening mee houden en 

aan werken. Verhalen vertellen, opbouwen, lange adem. 
• Wat is de gezamenlijke stip op de horizon waaraan we werken? Gezamenlijke visie is belangrijk. Voor duurzaamheid: kies iets 

onderscheidends, iets bijzonders. Voorbeeldprojecten. Geen industrie, menselijke maat. 
• Profilering: groene metropool, groen OK, maar metropool? Roept iets op wat we niet willen. 
• Anderen zeggen over deze regio: o dat mooie landschap met die heuvels en rivieren. 
• Waar zijn we als regio trots op? 

Thema Mobiliteit

Opgaven
• Mobiliteit is een belangrijk thema binnen de regio. Maar de regio is erg divers. Heb oog voor de verschillende problemen, 

opgaven en de diversiteit:
• Internationaal. Niet alleen naar Berlijn/Frankfurt, maar ook met Emmerich en Kleve.
• Bereikbaarheid van het stedelijk netwerk (werk met hubs)
• Leefbaarheid kleine kernen (OV, fiets). Het gaat niet alleen om de twee grote steden.
• Overige gebieden. Hierbij is bereikbaarheid 2 kanten op: enerzijds vanuit de regio naar andere gebieden (o.a. Utrecht, Eindho-

ven en Duitsland) maar anderzijds ook naar de regio toe.
• De regio is kwetsbaar.
• Kijk naar toekomstige mogelijkheden en trends: deelmaatschappij, Mobility as a service. Jeugd heeft steeds minder behoefte 

om een auto te bezitten. Er komen steeds meer mobiele ouderen.
• Kansrijk is een eenduidige lobby (1 geluid namens de gemeenten) v.w.b. hoofdwegen en spoor en nieuwe aanbesteding OV. 

Invloed uitoefenen richting de provincie, het Rijk en Europa is belangrijk 
• Mobiliteit en bereikbaarheid niet los te zien van ontwikkelingen rondom wonen, werken en logistiek. Deze issues samen 

uitwerken en niet los van elkaar. Dit gebeurt nu nog wel steeds. Hier liggen echt kansen. 
• Durf keuzes te maken. Als je als regio ergens voor wil gaan moet je ook de durf hebben om daar vol voor te gaan en de 

consequenties te nemen (relatie ook met capaciteit en financiën), maar waarom moet dat altijd met ‘de 18’. Is maatwerk niet 
handiger?  Probeer een werkbare organisatievorm te creëren die flexibel is en niet ‘dichtgemetseld (in beton…) is



Thema economie

Belangrijkste opgaven in de regio:
• lobby - één gezicht 
• vestigingsklimaat / werkgelegenheid
• oog voor de diversiteit in de regio en gebruik elkaars kracht.
• zoek afstemming tussen de verschillende gemeenten en geef elkaar ruimte. Compenseer  (over de schotten heen) als je de 

keus gemaakt hebt (financieel of anderszins). 
• zorg dat je de goede werknemers hebt voor de (huidige en nieuwe) bedrijven in je regio  aansluiting met scholing als brede 

regio met de diversiteit die er is. 
• betrek ook vrijetijdseconomie hierbij.
• arbeidsparticipatie: afstemming, opleiding, betrek het MKB erbij. Kunnen we hier als brede regio iets voor elkaar betekenen?
• Zorg dat in de verschillende economische sectoren de bedrijven met elkaar in verbinding komen, zodat ze massa kunnen ma-

ken richting andere partijen en bijvoorbeeld geldstromen en samen kunnen ontwikkelen. Voer hier regie op. Sluit aan bij waar 
de bedrijven al mee bezig zijn. Kijk hierbij niet alleen naar bedrijventerreinen, maar bijvoorbeeld ook naar zorg. Triple-helix!

• Zorg voor een evenwichtig scholingsaanbod.
• Faciliteer innovatie in de regio en niet in de brede OP Oost regio (Overijssel en Gelderland) en zorg dat je hier als regio ook 

geld voor hebt (niet lokaal).
• Belangrijkste opdracht nu: gezamenlijke visie op economische ontwikkeling  levert hét boodschappenlijstje op  lobby!
• Vraag: ga je voor focus of juist voor de diversiteit.
• 
• 
• 

Thema Wonen/leefomgeving

Belangrijkste opgaven voor de regio
• Wonen: demografische ontwikkeling (bv. groei aantal eenpersoonshuishoudens, wonen-zorg) statushouders, toestroom uit de 

Randstad, woningbouwopgave van het Rijk. Waar lossen we dit op. Dit moet je samen oplossen. “Als in de steden geen plaats 
is, niet zomaar in de ‘achtertuin’ (=regiogemeenten)”. Goed buurmanschap!

• Omgevingsvisie/omgevingsplan
• Wonen staat niet los van mobiliteit, werk etc. Dus: 18 gemeenten staan samen aan de lat om het geheel goed in kaart te 

brengen en daar samen keuzes in te maken.

Samenwerking
• niet meteen in thema’s denken, beginnen bij het grotere geheel.
• vertrouwen opbouwen
• leg de bedoeling uit; nu diffuus en niet begrijpelijk
• meetbaarheid 
• neem de raden mee, griffiers kunnen een rol spelen
• meerwaarde als gemeentelijke uitdagingen niet behaald kunnen worden goede samenwerking/verstandhouding Arnhem-Nij-

megen is van belang



Vrije sessie

• gedrag veranderen/mentaliteit: één doel
• denken vanuit de opbrengst; concrete resultaten
• samen gaan voor de lobby: echt gezamenlijke belangen
• een geluid; hoe krijgen we dat?
• Is er wezenlijk verbondenheid hier?
• vinden de steden elkaar? komen de 16 erbij?
• evenwaardigheid’
• modulair: coalition of the willing; deelnemen of niet.
• politieke laag of facilitair bedrijf?
• geen vehikel; niet posities maken
• subsidiariteitsprincipe
• raden weer in beeld; hoe sturen raden op verbonden partijen?
• draagvlak: inwoners dichterbij
• wat kost het? rendement: kosten <-> baten (eindterm criterium)
• wat is het probleem eigenlijk? moet er iets veranderen? nut & noodzaak duidelijk maken
• urgentie hoezo: zie evaluatie



Inzichten uit deelsessies





Werkwijze / governance
Governance
• Organisatie en werkwijze: efficiënt en effectief, zo nodig klein bureau als vaste kern
• Mogelijkheden voor wisselende samenstelling per dossier, ook in de regio en niet alleen in Arnhem of Nijmegen.
• Pragmatisch en mag niet teveel kosten. 
• Duidelijk mandaat en goede controlemogelijkheden, duidelijke structuur en bevoegdheden.
• Invloed/zeggenschap voor de raden goed regelen. (Democratische legitimatie). Nu is ter te weinig transparantie en invloed. 
• Ook samenwerken met bedrijfsleven, onderwijs en andere partners.
• Belang van over de gemeentegrenzen heenkijken, zicht in de afwegingen van raden uit andere gemeenten dan de eigen
• Regioraad roept weerstand op, maar ook voorstanders (zie verdeling op vraag hieronder): omstreden

Cultuur- en samenwerkingsaspecten
• Er moet ruimte zijn om te kunnen bouwen aan vertrouwen; elkaar kennen en leren kennen
• Vertrouwen moet groeien. Vertrouwen in: de regio (Trots!);
• Werk aan de verhouding steden-kleine gemeenten; verhouding steden onderling (Burgemeesters als boegbeeld); steden en 

dus ook hun raden zouden een voortrekkersrol kunnen (en moeten) vervullen; werk aan verhouding raden-colleges. 
• Taalniveau Mavo 2 graag



Werkwijze / governance: wat wel



Werkwijze / governance: wat niet


