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VOORWOORD
Welk regionaal samenwerkingsverband krijgt het voor elkaar om al sinds begin jaren
negentig jaarlijks met bestuurders een werkbezoek te brengen aan een andere Europese
regio of stad? Daarin is de Regio Arnhem Nijmegen uniek.
Afgelopen september hebben weer 66 bestuurders van overheden, onderwijsinstellingen,
ondernemingen en andere instellingen samen zo’n studiereis gemaakt. Dit maal naar de
Metropoolregio Eindhoven en Leuven. We hebben veel geleerd van onze vakgenoten aldaar
en tevens gezien dat onze zoektocht naar regionale samenwerking naar inhoud en vorm
feitelijk heel weinig verschilt van de ‘buren’. In onderstaand verslag hebben we onze
ervaringen opgetekend.
Carol van Eert
vice voorzitter van de Regio Arnhem Nijmegen

Verslag en indrukken
Van woensdag 6 september t/m vrijdag 8 september 2017 maakte een delegatie van de
Regio Arnhem Nijmegen een regioreis naar Eindhoven en Leuven. Na een inspirerende reis
met veel contacten uitgebouwd in de regio, blijft een veelvoud aan indrukken achter. Het
gezelschap heeft inspiratie opgedaan voor de branding, story van de eigen regio. Hoe vat je
met je regio een ecosysteem dat zichzelf versterkt? Wat voor uitstraling kies je dan?
Dit verslag bestaat uit indrukken aan de hand van aantekeningen, quotes en foto’s van de
deelnemers van de Regioreis 2017.
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Woensdag 6 september 2017
Eindhoven: Metropool Regio Eindhoven (MRE)
Elly Blanksma, burgemeester van Helmond, benadrukt de economische kracht van
automotive, en het belang van (regionale) samenwerking, zo ook met de Regio Arnhem
Nijmegen.
Jannet Wiggers,
directeur/secretaris MRE (link
presentatie), presenteert de
ontwikkeling van een stadsregio
naar een kleiner
samenwerkingsverband in de
MRE. Hierin zitten veel
paralellen met de ervaringen in
de Regio Arnhem Nijmegen
(wegvallen wgr+, lossere
samenwerkingsvorm,
eigenaarschap, betrokkenheid
raadsleden).

Ze beschrijft zo enkele kenmerken:
 Samenwerking is maatwerk per opgave. Vrijwillig maar niet vrijblijvend betekent ook
meebetalen.
 De ambitie is bij de top 10 van de wereld en top 5 van Europa te horen.
 Het is een bestuurlijk netwerk: geen pfo's maar (overwegend) triple helix werkplaatsen.
De opdracht van de werkplaats wordt wel geaccordeerd door 21 gemeenten in platform.
Soms wel coalitions of the willing, geen meerderheidsbesluiten (en enkel overheden
besluiten).
 MRE financiert mede Brainport.
 Raadsleden worden betrokken door raadsledenbijeenkomsten en een raadstafel21,
maar de betrokkenheid is in doorontwikkeling.
 MRE heeft nog wel een zelfstandige organisatie van 23 fte (GR). Ze doen dit vanuit de
notie dat (ambtelijke) bijdragen vanuit gemeenten zelf ook niet gratis zijn, het vraagt
apart werk en het bundelt krachten. Plus de onafhankelijkheid wordt als kracht gezien.
Desondanks wordt gevoeld dat de krimp van SRE naar MRE te snel is gegaan.
 Inwonerbijdrage €9,82 voor Brainport, stimuleringsfonds, organisatie van MRE.
 Er is ook geëvalueerd: bestuurlijk netwerk is sterker en erkend als eenheid. Maar de
samenwerking wordt nog ervaren als complex, op afstand, vrijblijvend en er is te beperkt
eigenaarschap. Ze gaan nu terug naar de ontwerptafel voor bouwstenen richting
verkiezingen.
In pitches wordt ingegaan op specifiekere regionale onderwerpen:


Berry de Jong over mobiliteit. Er zijn heel veel plannen maar uitvoering zal uiteindelijk bij
gemeenten zelf moeten gebeuren vanwege de samenwerkingsvorm.
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Barbara Marcus en de energieneutrale regio. Duurzaamheid is opgepakt in de ruimtelijke
strategie, want er is (veel) ruimte nodig voor hernieuwbare energie. Er is Uitgerekend
hoeveel PJ nodig en hoeveel ruimte dat vraagt (1500 windmolens, alle daken, plus 1500
voetbalvelden PV). Ze zijn nu bezig met een regionale energie alliantie en
uitvoeringskracht te organiseren. Er is interesse in samenwerking met de Regio Arnhem
Nijmegen.
Hans van de Louw over wonen en de opgaven waar de regio voor staat.
Arthur Boone – Westervoort
“Bedankt voor weer een mooie en
interessante reis met onze Regio.
Het was goed te horen van de
Metropoolregio Eindhoven hoe ze hun
nieuwe samenwerking hebben
vormgegeven. Veel dingen waren
herkenbaar zoals hoe zorgen we er nu
voor dat onze raden goed aangesloten
blijven. Maar ook wel dingen totaal
anders, zoals het economische
investeringsfonds voor concrete
resultaten en daarmee een grotere
kans op cofinanciering van bedrijven,
Provincie en Europa.

Brainport
Edgar van Leest, Manager Strategy & Public Affairs Brainport
(link presentatie)





Brainport is een merk en samenwerkingsverband dat een sterke geschiedenis kent.
Hierin staat centraal: Het gaat niet om wie de sterkste is maar om aanpassingsvermogen
(Darwin).
Samenwerkingsvermogen is de basis.
Het gaat om exponentiële groei in
gedachten: daarvoor snelheid en blik naar
buiten noodzakelijk. Daarvoor wordt
gewerkt aan verbeteren van het
ecosysteem, zodat meer kleinere
ontwikkelingen en startups uiteindelijk
opschalen (ipv meer startups,
succesvollere startups).

Daniel Wigboldus – Radboud Universiteit
“De reis heeft mij het belang van de triple helix
ook voor onze regio nog duidelijker gemaakt.”
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Helmond, Automotive Campus
Jos van Bree, wethouder gemeente Helmond.
Welkom in Helmond als city van smart en green mobility. Dit verzamelt zich op de
automotive campus, met veel bedrijven en een triple helix aanpak. Er is een doorlopende
leerlijn met het ROC, er zijn circa 1000 werknemers, is een living lab en er is een start up
programma.
Lex Boon, Directeur Automotive Campus.
Belangrijke en groeiende industrie met geschiedenis en toekomst. Samenwerking met de
Gemeente Helmond, bijvoorbeeld bij succesvolle inzet op Europese subsidies
Gertjan Koolen, Manager ITS Bureau BrabantStad.
Er zijn veel goede projecten maar is vaak vuurpijl en dan weg. Oplossingen opschalen kan
niet zonder Europa, daarom actief in Europese projecten en aan Europese tafels. De aanpak
is ingebed in ‘Smartwayz’, met een totaal van €1 miljard waarvan 10% in nieuwe innovaties.
Eindhoven, High Tech Campus
Cees Admiraal, directeur High Tech Campus. Welkom en uitleg over de campus, die focust
op Health, Energy en Smart Environments

Diner
’s Avonds vond het diner plaats in Eindhoven, met bestuurlijke gasten vanuit Helmond,
Eindhoven en de bredere regio.
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Donderdag 7 september 2017
Leuven
Wethouder Ridouani heet de gasten welkom en is zeer positief over de Regio Arnhem
Nijmegen en de samenwerking daarbinnen na zijn bezoek aan Velo-city 2017.
(link presentatie)
Hij schetst een aantal kenmerken van Leuven:
 1 op de 3 inwoners is student of onderzoeker. De universiteit groeit, vooral het
onderzoek en de (economische) spin-offs.
 Van autostad naar duurzame stad. De fiets krijgt volop aandacht, en Leuven een lage
hoeveelheid restafval per inwoner.
Katrien Rycken, coördinator Leuven 2030, gaat in op de Leuvense duurzaamheidsaanpak
met tal van stakeholders.
 Leuven 2030: integraal met de stad opgepakt in ‘quadruple helix’. 5 soort bestuursleden
die dwingende plannen voor hun organisatie richting 2030 hebben.
 Ze hebben gebruik gemaakt van Europese financiering (1,5 mln uit ELENA) voor
duurzame investeringen in gebouwen.
Stephan Reiniers geeft een presentatie over Regionet en regionale samenwerking op
mobiliteit.
(link presentatie)
Na een stadswandeling werden er presentaties verzorgd over:
KU Leuven Research & Development behoort tot de Europese top van onderzoek en
innovatie.
50% van de onderzoekers gefinancierd door industrie. Professoren vrij om geld te gebruiken,
en daardoor verdient het zich terug.
Enige Europese Universiteit met dat model.
(link presentatie)

Titus Burgers – Wijchen
“Voor mij waren het geslaagde
dagen. De eyeopener was het
onderwerp energieneutraal. Bij
de diverse presentaties was het
al snel duidelijk dat we zowel in
Nederland als in België met
dezelfde problemen hebben te
maken. Voor het opwekken van
duurzame energie moeten we
exponentieel denken.”
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Leuven Mindgate is de triple helixorganisatie voor de promotie van de Leuven regio op high
tech, health en creativiteit. Leuven staat heel goed op de kaart. Een idee van schaal: regio
Leuven heeft 600.000 inwoners en de stad 150.000. De organisatie Mindgate heeft 12 leden
die allen €50.000 inleggen.
(link presentatie)

Diner
Na een voorspoedige reis terug restte het gezelschap enkel nog het diner om in informele
sfeer met elkaar over de opbrengst voor de regio praten én elkaar beter te leren kennen.

Vrijdag 8 september 2017
Eindhoven, Spoorzone
In de ochtend wordt de delegatie ontvangen bij de Eindhovense Spoorzone. Jos Roijmans
geeft een presentatie over de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone.
(link presentatie)
Een paar keypoints:
 De ontwikkeling van het gebied past in de gang van Phillips & beta naar meer
kleinschaligere design & creativiteit.
 Crisis gebruikt door gebruik van leegkomende panden (kantoorruimte en industrie) voor
designers. Placemaking kwam zo op gang.
 Parkeernormen weggegooid. Van norm naar nodig en duurzame mobiliteitsconcepten in
overleg met ontwikkelaar.
Nelly Kalfs – Rijkswaterstaat
 De gemeente is meegestapt in de aankoop van het terrein
“Erg verrast door de
Strijp S na wegvallen financier. Door het gebiedsconcept
gebiedsontwikkeling van het
met historie en dna sluit grondexploitatie op nul. Alles
voormalige Philips terrein en TU
daarboven wordt terug geïnvesteerd in levendigheid, events,
Eindhoven campus. Waardering
nieuwe concepten, gebouwen.
voor de historie en de historie
van een totaal nieuwe,
inspirerende, innovatieve jas
voorzien. En wat een goed
communicatieverhaal.”
7

Regioreis 2017



In begin specifiek geworven en geselecteerd op community en early adapters. Nu na
jarenlang (2009) enigszins een sociale mix.

Na de presentatie was er een rondleiding over Strijp S met onder meer een bezoek aan
stadslandbouwproject ‘Duurzame Kost’.

Na de lunch wachtte een presentatie van Mark de Greeff over Eindhoven Citymarketing, wat
nauw is met ‘citymaking’.
(link presentatie)
 Om het merk te maken is op basis van een inwonerssurvey het profiel opgesteld:
internationaal, technologie en design
 Cruciaal voor Branding: wie kiest wordt gekozen. Wat is on brand (etalage) wat is off
brand (de winkel erachter)?
 Activatie: wie is je doelgroep? Wie zijn ‘peers’? Het gaat om voldoende talent in je stad.
Trek daarom een specifiek profiel startups.

Dit vormde de afsluiting van de Regioreis 2017. In de bus naar Elst werd nog veelvuldig
nagepraat over de opbrengst voor de regio.

Cecile de Boer – Bureau
Brussel
“Een inspirerende reis met een
inhoudelijk sterk programma!
Tijdens de flitsende presentaties
over city marketing is mij vooral
bijgebleven: "Wie kiest, wordt
gekozen". Daar moeten wij
wellicht ook iets mee, diversiteit
is onze kracht maar het kan ook
teveel zijn.”
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Regioreis 2017; de thuiskomst
En was de reis de moeite waard? Vonden ze het programma interessant? En ga je vanavond
nog naar het Oranjefeest in Angerlo? Met deze vragen werd ik vrijdagavond thuis
opgewacht.
De laatste vraag was het makkelijkst te beantwoorden: ondanks het bombardement van
appjes van vrienden dat ik het toch echt niet kon maken om voor het eerst in 21 jaar mijn
gezicht niet te laten zien op hét feest in het dorp waar ik opgegroeid ben, koos ik voor de
bank (naar later bleek deden zij, maar dan om een andere reden, hetzelfde).
En was de reis de moeite waard? Als 'programmamaker' van de reis val je heel langzaam in
de reis. De eerste dag is wat ongemakkelijk. Gaat alles zoals besproken, zoals je vooraf hebt
voorgesteld?
Als dan blijkt dat het programma kan boeien, de sprekers weten te binden en verbazen, je
hoort de gesprekken van de reisgenoten, de sfeer goed is, dan word je wat losser. Dan
groeit het besef dat de samenwerking met de professionals Margot en Tine weer tot iets
moois geleid heeft. Als dan ook al tijdens de reis hardop wordt gesproken over de
bestemming van de volgende reis, dan besef je dat de reis in een behoefte voorziet.
Inmiddels staan de presentaties op de website. Die helpen mij om de flarden aan indrukken
weer een plaats te geven. Maar het meest waardevolle is toch dat met overgave
samenwerken de regio veel moois oplevert. Zo veel dat de etalage van onze regio eigenlijk
al mooi gevuld is. Maar nog voldoende ruimte biedt voor meer pronkstukken. Daar ligt de
uitdaging!
Henk van den Berg
Secretaris

9

Regioreis 2017

Reacties op twitter
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DEELNEMERSLIJST
Voornaam Tv

Achternaam
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Sigrid
Sjaak
Ine
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Ahmed
Geert
Rob
Sylvia
Alex
Carol
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Ellen
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Rik
Ton
Henk
Theo
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Jan
Helga
Peter
Walter
Pepijn
Hubert
Ben
Arne
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Jan
Toon
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Helbig
Kamps
Burgsteden
König
Marcouch
Ritsema
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Fleuren
Westeneind
Eert
Kersten
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Bollen
Mulder - Metselaar
Springveld
Lange
Spaargaren
Berg
Janssen
Peren
Wijnia
Witjes
Baat
Gerritsen
Baneke
Bruls
Hees
Hout
Velthuis
Zoetelief
Asseldonk
Baal
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Gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe
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Burgemeester
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Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Gemeentesecretaris
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Gemeentesecretaris
Wethouder
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Burgemeester
Wethouder
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Voornaam Tv
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Organisatie

Functie

Christian
Ben
Agnes
Jasper
Hans
Nicole
Constans
George
Anton
Arthur
Arend
Theo
Titus
Stef
Jeroen
Tienke
Henk
Peter
Henk

Berg
Ross
Schaap
Verstand
Kettelerij
Olland
Pos
Gorkum
Logemann
Boone
Hout
Kampschreur
Burgers
Bijl
Staatsen
Werf
Berg
Dongen
Dekker

Gemeentesecretaris
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Gemeentesecretaris
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Wethouder
Wethouder
Burgemeester
Wethouder
Secretaris
Voorzitter College van Bestuur
Voorzitter
Regioambassadeur Oost
Nederland
Gedeputeerde
Gedeputeerde
Gedeputeerde
Voorzitter College van Bestuur
Directeur

van den

Arnout

Smit

Gert

Boeve

Nelly

Kalfs

Ben

Geerdink

Gemeente Overbetuwe
Gemeente Overbetuwe
Gemeente Renkum
Gemeente Renkum
Gemeente Rheden
Gemeente Rheden
Gemeente Rheden
Gemeente Rozendaal
Gemeente Rozendaal
Gemeente Westervoort
Gemeente Westervoort
Gemeente Westervoort
Gemeente Wijchen
Gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar
Gemeente Zevenaar
GO Regio Arnhem Nijmegen
Hogeschool Van Hall Larenstein
Lindus
Ministerie van Economische
Zaken
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Radboud Universiteit
RBT KAN
Regio Arnhem Nijmegen/Bureau
Brussel
Regio Arnhem Nijmegen/Bureau
Brussel
Regio FoodValley
Rijkswaterstaat - Directie Oost
Nederland
ROC Rijn IJssel

Marcel

Hielkema

VNO-NCW Gelderland

van

van

van der
van den
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Edwin

Ouwejan

Conny
Jan
Bea
Daniël
Herre

Bieze - van Eck
Markink
Schouten
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Dijkema

Cecile

de

Boer

EU vertegenwoordiger
Adviseur Europese Zaken
Directeur
Hoofdingenieur-Directeur
Voorzitter College van Bestuur
Provinciaal voorzitter
Gelderland en regionaal
voorzitter regio ArnhemNijmegen
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