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Inleiding

KAM

• Wat bindt ons als regio, waarom willen we samenwerken?
• Wat gaat de samenwerking onze inwoners brengen?
• Hoe kunnen we ons profiel als regio naar ‘Den Haag’ en ‘Brussel’ versterken?
• Welke onderwerpen moeten op regionaal niveau worden aangepakt?
• Hoe kunnen we slagkracht organiseren terwijl we de democratische legitimatie versterken?
Hele wezenlijke vragen waar de Regio Arnhem Nijmegen over in gesprek is. Vanuit de jarenlange 
ervaring van werken in de Regio Arnhem Nijmegen wil ik graag een reactie geven op de 
contourennotitie Versterking Regio Arnhem-Nijmegen die de 18 Colleges van B&W op 21 januari 
2020 vastgesteld hebben.

Het DNA van de Regio!

Een van de kernpunten in de gevoerde gesprekken blijft de vraag of de Regio Arnhem Nijmegen wel 
een eigen regionaal gevoel kent. Het antwoord op die vraag is wat mij betreft bevestigend. De Regio 
Arnhem Nijmegen kent een ‘daily urban system’ - een dagelijks systeem in een stedelijk gebied - qua 
domeinen economie & werk, verkeer & vervoer, wonen en duurzaamheid.

De financiële rekensom

Een andere vraag is of dat de regionale samenwerking iets oplevert. Dit is bezijden de waarheid. De 
jaarverslagen van de oude Stadsregio Arnhem Nijmegen wijzen dit uit. Het Kennisnetwerk is in het 
bezit van jaarverslagen van de periode 2004 — 2012 en deze stel ik graag ter beschikking via de 
raadsgriffies.

Visie

De Regio Arnhem Nijmegen is een tweelingstad met vele kleine broertjes en zusjes, leder telt voor de 
regionale samenwerking evenzeer mee. Steden kunnen niet zonder het ommeland. Het ommeland 
faciliteert immers in ruimte en groen voor de steden. In de Regio is veel innovatie te vinden: op 
duurzaamheid het IPKW, op technologie het NTC, op sport Papendal, op logistiek The Logistic 
Valley, op agricultuur Next Garden en VHL, op circulaire economie de ARN en Alliander, ... de 
diversiteit in innovatie is ons unique selling point. Deze aspecten zijn niet alleen in de twee steden te 
vinden. Wij/zij-denken moeten we als regio niet willen: niet in ‘Stad vs. Regio’ en niet in ‘Arnhem vs. 
Nijmegen’ of ‘Waalkant vs. Rijnkant’. Sterker nog: we moeten onze Delta tussen Arnhem en 
Nijmegen laten stromen en vloeien.

Basisstelling van het Kennisnetwerk

Het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen neemt als basisstelling dan ook de gevoelde noodzaak in dat 
een versterkte regionale samenwerking echt van belang is voor de 18 gemeenten. Ik ben blij te lezen 
dat de Stuurgroep voor de Versterking van de Regionale Samenwerking dezelfde noodzaak voelt en 
benoemd.

Regionale samenwerking is nodig en kan verschil maken als het open en transparant werkt aan 
programmatische opgaven. Arnhem en Nijmegen zijn één daily urban system en kunnen samen verder 
komen.
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Werkwijze: opgavegericht samenwerken en programmatisch sturen

Regionale samenwerking is verlengd lokaal bestuur. Het mandaat en de zeggenschap ligt bij de lokale 
overheid én blijft bij de lokale overheid. Wel is het zo dat er wordt afgestemd.

De opgaven van nu zijn niet sectoraal op te pakken. We moeten de zielloze silo’s doorbreken en 
verbanden maken. Het is daarom goed om een regionale agenda op te stellen waar de opgaven in 
benoemd worden. Aandachtspunt is dat deze goed besproken wordt in de regio en in de gemeenten 
(lees: colleges en gemeenteraden). Ook is het belangrijk dat er een algemene zienswijzeronde 
plaatsvind, zodat iedereen zijn mening, kennis en opmerkingen bij kan plaatsen. In het eerste jaar van 
het huidige GO is er een inhoudelijk jaarplan geweest in het Bestuurlijk Overleg, maar helaas is die 
gewoonte niet doorgezet.

Het is ook goed dat gemeenten kunnen kiezen of zij wel of niet meedoen met een opgave. Waar we 
voor moeten waken is dat er een cafetariamodel ontstaat. Het Regiobureau zal het centrum van de 
regionale samenwerking moeten worden. De functies die nu op het Arnhemse Stadskantoor en het 
Huis der Provincie zetelen moeten daar geconcentreerd worden. Een open sfeer als in het Huis der 
Provincie is nodig: “a place to meet”.

Bureau Brussel moet voortgezet worden. Het werk door dit Bureau is al decennia een positieve factor 
voor de regio in Europa. De bekendheid van de Regio Arnhem Nijmegen werpt de vruchten af.

Daarnaast zal er een Bureau Binnenhof moeten komen. Zo kan het lobbywerk en het kennis ophalen 
van de Haagse politieke agenda beter vorm gegeven worden.

Er zal een Regiobestuur komen waar een Dagelijks Bestuur uit gevormd zal worden. Het Regiobestuur 
zal openbaar vergaderen, als de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gevolgd wordt. Het zou in de 
lijn van de geschiedenis van de regionale instellingen passen als daar ook inspraak bij blijft horen.

Het is positief dat de colleges met elkaar in gesprek gaan. Elkaar kennen is de start van samenwerken. 
Het is goed als deze collegeleden dan ook terugkoppelen naar de gemeenteraden. Ook de 
raadsontmoetingen zijn een mooie aanvulling om raadsleden met elkaar in gesprek te laten gaan over 
wat er in het Regiobestuur gaande is. De gemeenteraden moeten daar ook zelf over in gesprek.

Net zoals het niet altijd mogelijk is om alle collegeleden bij elkaar te brengen is het niet mogelijk om 
altijd alle gemeenteraden bijeen te brengen. Een regiocommissie voor raadsleden die een informerende 
en uitwisselende functie kent is een positieve aanvulling. Openbaarheid is hier wel een must, omdat dit 
het orgaan zal zijn waar de regionale volksvertegenwoordigers met elkaar uitwisselen.

Het is het overwegen waard om (ook) regiocommissies per opgave op te starten.

Agenda: integrale maatschappelijke opgaven voor de Regio

Er wordt voorgesteld dat er een Regionale Agenda zal komen die elk jaar wordt herijkt. Dit is een 
rollend proces en dat is toe te juichen. Ieder jaar kan elke gemeenteraad weer opnieuw kiezen of zij 
verder wil investeren - in tijd, energie, aandacht en gelden - in de opgaven die in de Agenda staan. Zo 
wordt de lokale volksvertegenwoordiging in haar kracht gezet. Dit is positief, omdat er zo stelselmatig 
aandacht zal zijn voor de regionale samenwerking.
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De kwesties:
• Is er werk voor iedereen?
• Kan de regio in 2050 duurzaam energieneutraal en circulair zijn?
• Kunnen we groeien en toch onze leefkwaliteit behouden?
• Kan ik vlot en schoon de hele regio bereiken?
• Kan iedereen een passend huis vinden? 

resulteren in de vijf thema’s:
1. Groeiregio in balans;
2. Productieve regio;
3. Verbonden regio;
4. Vitale regio;
5. Circulaire regio.

Deze thema’s verdienen een nadere uitwerking. Dit past echter niet in het bestek van deze notitie. Het 
is wel duidelijk dat deze opgaven niet door één of enkele gemeenten van de grond te krijgen is. 
Regionale samenwerking zal er voor zorgen dat we samen verder komen.

Het is van belang dat er een analyse komt van de coalitieakkoorden, zodat de 18 lijnen samen kunnen 
komen tot een dikke contour van het beleid van de 18 gemeenten gezamenlijk. Ik geef in overweging 
om een of enkele studenten van de Radboud Universiteit als stageopdracht dit te laten doen.

Visie op de Regio: fundament, actualiteit en perspectief

De visie op onze Regio wordt bepaald door de fysiologisch-geografische ligging en contouren. 
Arnhem en Nijmegen zijn tegengestelde stedelijke polen. Arnhem als meest zuidelijke stad van het 
noorden en Nijmegen als meest noordelijke stad van het zuiden met een uitdagend middengebied wat 
deze tegenpolen verbind.

Juist door de tegenstellingen vullen deze beide steden elkaar aan. Arnhem en Nijmegen zijn 
complementair aan elkaar. Ook de steden en het ommeland vervullen ieder hun functie in het 
regionale: ook zijn vullen elkaar aan. Door dat besef te hebben kan de constatering worden getrokken 
dat alle 18 gemeenten in de gehele Regio Arnhem Nijmegen elkaar nodig hebben. Nijmegen en 
Rozendaal: beide hebben hun eigen functie in de regio en zijn van belang!

Nu is de Regio Arnhem Nijmegen een Groei Regio. We willen niet meteen een Metropool worden. 
Maar, we willen als Regio Arnhem Nijmegen gezond groeien. Groeien voor onze eigen ontwikkeling. 
Groeien omdat onze bevolking ook groeit. En daarvoor is groei op de domeinen arbeid, wonen, 
verkeer en energie nodig. Dat vraagt alleen ook om natuur en groen om onze eigen kernwaarden en 
kernkwaliteiten te behouden. Die spanning om de vraag naar ruimte is in onze omgeving voelbaar. Dat 
maakt het regionale bestuurswerk spannend en zorgt voor de nodige tinteling.

Arnhem-Nijmegen hoort in het rijtje Rotterdam-Den Haag, Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, maar 
ook Zwolle en de Dubbelstad Twente.

Urgentie: het Waarom van vernieuwde Regionale Samenwerking

Steviger afstemming en coördinatie is duidelijk noodzakelijk. De Stadsregio Arnhem Nijmegen was 
misschien wel te knellend, maar er was de verplichting om samen op te trekken. Toen de + van de 
WGR+ afging verdween die verplichting. Er kwam een losse constructie voor terug. Die constructie is 
dusdanig loshangend zand gebleken dat de ‘dash’ er uit is.

I 5Samen KAN je verder komen



KAN

De slagkracht ontbreekt. De hogere overheden - Gelderland, Nederland en Europa - komen met 
programma’s waar regio’s worden uitgenodigd om een propositie te doen. Die regio moet dan niet 
eerst de hele governance voor dat project moeten opzetten en inrichten. Het is noodzaak dat er het 
regionale huis er dan al staat. De Regio Arnhem Nijmegen heeft geen stevig en stabiel regionaal huis. 
Er is geen keukentafel in de keuken waar in gesprek wordt gegaan over het regionale wel en wee. Met 
dit voorstel komt die keuken met keukentafel er wel. Steeds kan een gemeente nu kiezen of zij mee 
willen eten aan de keukentafel. Op die manier is de legitimatie van de regio ook geborgd: er is met dit 
voorstel een democratische en transparante regio, waar de gemeenteraden grip op kunnen hebben.

Delen is het nieuwe hebben

Het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen volgt de besprekingen in de 18 gemeenten op de voet. Ik zal 
pogen deze notitie mondeling toe te lichten in deze bijeenkomsten of op andere momenten. Een 
tevreden gevoel overheerst na het lezen van de notitie van de Stuurgroep. Ik hoop dat ook bij de 
raadsleden zo zal zijn.

Watje samen doet en deelt heb je nog steeds en heb je versterkt door het samen te doen.
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