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Geachte leden,  

 

Hierbij nodig ik u uit voor het Algemeen Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen. Het overleg vindt 
plaats op woensdag 11 maart 2020, aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.30 uur). Locatie: raadzaal 
gemeentehuis Heumen, Kerkplein 6, 6581 AC Malden.  
 
U wordt van harte uitgenodigd om vanaf 12.00 uur gebruik te maken van de gezamenlijke lunch en 
hiermee aanwezig te zijn bij de lunchpresentatie. Het Versterkingsproces is het onderwerp van de 
lunchpresentatie verzorgt door burgemeester Van Riswijk, voorzitter van de Stuurgroep. De lunch 
wordt u aangeboden door de gemeente Heumen in het MFC Maldensteijn, Kerkplein 8.  

 
De agenda luidt als volgt: 

 

0.  Opening en mededelingen. 
 
1. Ingekomen stukken. 
 Eventuele ingekomen stukken zijn in een overzicht op de website geplaatst.  
 
2.  Vaststellen conceptverslag 4 december 2019 (nr. 17).  
 
 Inhoud  
 
3. Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 Portefeuillehoudersoverleggen (PFO's), het Voorzittersoverleg 
 (VO), Kring gemeentesecretarissen en The Economic Board.  
 De voorzitters c.q. vertegenwoordigers zijn aanwezig om u te informeren over de laatste 
 ontwikkelingen.  
 
 Bijgevoegd is een notitie waarin een overzicht wordt gepresenteerd van de inzet van 
 menskracht en middelen in 2020.   
 
4. Versterking regionale samenwerking | Voortgang.  
 U wordt bijgepraat door de voorzitter van de Stuurgroep burgemeester Van Riswijk.  
 
5. Verstedelijkingsstrategie. 
 Informatief; u wordt bijgepraat door bestuurlijk trekker burgemeester Van Eert.  
  
6. Bureau Brussel. 
 presentatie Dynamische jaaragenda 2020 door Arnout Smit en Geert Ritsema.  
 
  
 
 

Onderwerp: uitnodiging  

 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur  

Regio Arnhem Nijmegen*  

 

  

 

Datum   :  2 maart 2020 

Ons kenmerk  : - 

Zaaknummer  : - 

Contactpersoon  : Henk van den Berg 

Telefoonnummer  : 06-46737374 

   

   

  

 

 



 

 
 

 
Datum: 2 maart 2020 
Ons kenmerk: HvdB 
Pagina: 2 

  
 

 
 
 
 

 
 

 Governance 
 
7. Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2019/jaarverslag 2019.  
 
 
8. Begroting 2021. 
 - Vaststellen van de algemeen financiële en beleidsmatige kaders 2021. 
 - vaststellen van de inwonerbijdrage 2021. 
 - vaststellen van de conceptbegroting 2021. 
 
 Afronding  
 
9. Rondvraag en sluiting. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Ahmed Marcouch  

Voorzitter  

 

 
* de uitnodiging is eveneens gericht aan de voorzitters van de 4 PFO's en (de vertegenwoordiger van) de Kring 

gemeentesecretarissen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeren 
- Parkeergarage onder de Brede School aan de Broeksingel (ingang via het Kerkplein).  
- Parkeren onder de parkeergarage van Maldensteijn (ingang via het Kerkplein).  
In beide garages gratis parkeren. 
Ook aan de voorzijde van het gemeentehuis, op het Kerkplein, is het mogelijk te parkeren. 
 
Inloggen WIFI Netwerk gemeente Heumen 
Gebruikersnaam:  IRvN-Gasten 
Wachtwoord:   irvn-gast 
  



0.1 Ingekomen stukken.

1 1.0  opleg Ingekomen stukken.pdf 

   

Algemeen Bestuur 11 maart 2020  

OPLEGNOTITIE 

  
Vergadering :  Algemeen Bestuur 
Op  :  11 maart 2020  
Onderwerp :  Ingekomen stukken  
Agendapunt :  1 
 
 
Beslispunten 
 
 
Kennisnemen  

 
 
 
Toelichting 
 
 
De actuele lijst van ingekomen stukken treft u aan op de website. Geadviseerd wordt van deze 
stukken kennis te nemen tenzij anders aangegeven.  

 
 
 
Bijlagen:  
 
geen  
 

 
 



0.2 Vaststellen conceptverslag 4 december 2019

1 2.0 Opleg verslag.pdf 

 

Algemeen Bestuur 11 maart 2020 

OPLEGNOTITIE 

 
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020  
Onderwerp : Vaststellen verslag.  
Agendapunt : 2 

 
 
 
Beslispunten 
 
 
- Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 4 december 2019 (nr. 17).  

 
 
 
Toelichting 
 
 
Eventuele reacties naar aanleiding van de eerdere toezending van het concept-verslag zijn 
verwerkt.  

 
 
 
Bijlagen: 
 
- Conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 4 december 2019.  
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 Verslag  
 

  1 

Notulen van : Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen 

Verslagnummer : 17 

Gehouden op : 4 december 2019 

Plaats : Gemeentehuis Beuningen, Raadszaal 

Voorzitter : Dhr. C. van Eert 

Genotuleerd door : Mevr. R. Drosterij 

In afschrift aan : Voorzittersoverleg (VO), gemeenteraden en gemeentesecretarissen deelnemende 

gemeenten 

 

 

 Verder aanwezig  Gemeente 

  
 

Mevr. D. Bergman Beuningen 

Mevr. L. van der Meijs Doesburg 

Mevr. C. van Rhee Druten 

Dhr. L. Bosland  Heumen 

Mevr. H. Witjes  Lingewaard 

Dhr. W. Gerritsen Montferland 

Dhr. W. Gradisen  Mook en Middelaar  

Mevr. M. Esselbrugge Nijmegen 

Mevr. P. Hoytink  Overbetuwe 

Dhr. J. Verstand Renkum 

Mevr. E. Weststeijn  Rozendaal 

Dhr. T. Kampschreur  Westervoort 

Dhr. H. Verheijen Wijchen 

Dhr. L. van Riswijk  Zevenaar 

  

Dhr. H. van den Berg  Secretaris Regio Arnhem Nijmegen 

Dhr. T. Burgers Voorzitter PFO Duurzaamheid 

Dhr. J. van Dellen  Voorzitter PFO Economie 

Mevr. H. Tiemens   Voorzitter PFO Mobiliteit 

Mevr. G. Hofstede  Voorzitter PFO Wonen 

Dhr. J. Wijnia Kring van Gemeentesecretarissen 

  

Dhr. R. Barends Inspreker 

  

  
  

Afwezig Gemeente 

  

Dhr. A. Marcouch Arnhem 

Dhr. M. Slinkman Berg en Dal 

Dhr. J. Niederer Duiven 

Dhr. P. de Baat  Montferland 

Mevr. A. Schaap  Renkum 

  

  
 

 
 

  

Verslag tekst: Naam 

0. Opening en mededelingen 

 

De vicevoorzitter heet iedereen van harte welkom. Berichten van verhindering worden 

doorgenomen. Omdat de voorzitter verhinderd is, zit vandaag de vicevoorzitter voor. 

Mw. Schaap is afwezig maar namens Renkum is dhr. Verstand aanwezig. Dhr. De Baat is 

ook afwezig, Montferland wordt vertegenwoordigd door dhr. Gerritsen. Een bericht van 

verhindering is ook ontvangen van dhr. Slinkman. 

 

Dhr. R. Barends krijgt nu het woord als inspreker. Hij verwijst naar een memorandum 

dat hij elke keer maakt, genaamd Rondje door de regio. Dit memorandum wordt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijgevoegd 
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rondgedeeld. Tot slot wijst dhr. Barends nog het recent gehouden BT Event op het 

IPKW te Arnhem. Een parel die gekoesterd moet worden.  

 

Vanwege afspraken zal dhr. Van Riswijk eerder weg moeten. Hij krijgt nu het woord 

over agendapunt 4. Zie aldaar. 

 

1. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken.  

 

 

2. Vaststellen verslag van 2 oktober 2019 

 

De ontvangen reacties naar aanleiding van de eerdere toezending van het 

conceptverslag zijn verwerkt. Het verslag is zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

 

3. Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 Portefeuillehoudersoverleggen  

 

PFO Wonen. Gea Hofstede. Eén van de belangrijkste zaken waarover gesproken is, is 

de Woondeal. Het proces dat door Arnhem en Nijmegen wordt getrokken is besproken. 

De woningtekorten zijn groot: Nijmegen op derde plek (landelijk) en Arnhem 10e. De 

regiogemeenten worden uitgenodigd om ook in de Woondeal mee te gaan: welke 

thema's vinden zij belangrijk. Gedeputeerde Kerris was aanwezig. In een extra PFO 

Wonen op 10 januari 2020 wordt een volgende stap gezet. De ingediende input wordt 

ook gedeeld met provincie. Wat niet in de Woondeal komt, vindt mogelijk wel een plek 

in het actieplan. Er volgt een procesvoorstel.  

De Verstedelijkingsstrategie gaat verder dan alleen wonen: ook thema's als 

duurzaamheid, mobiliteit en economie. Dit proces moet zorgvuldig landen in de regio. 

Een situatie zoals met het NOVI-bod moeten we nu voorkomen. Voor dit proces wordt 

een bestuurlijk trekker voor gezocht.  

Ook de Huisvestingsverordening is besproken. Het gaat om verdeling van schaarste, 

maar schaarste is daarmee niet opgelost.  

Mw. Tiemens vraagt of alle gemeente er in slagen de Huisvestingsverordening voor 1 

januari 2020 vast te stellen? Ja. Niet uitgesloten is dat de gemeenteraden moties en 

amendementen gaan indienen. Eenheid in de regionale regeling is belangrijk. Mw. 

Hoytink vertelt dat de verordening n Overbetuwe is vastgesteld zonder discussie. Elke 

gemeente is verantwoordelijk voor het eigen besluit.  

 

Mw. Witjes merkt op dat het aanbeveling verdient om de portefeuillehouders Ruimte 

ook aan te laten sluiten. Mw. Hofstede benoemt de Woondeal, die door Arnhem en 

Nijmegen wordt afgesloten, maar waarop de regio aanhaakt. De Verstedelijkings- 

strategie is niet louter van Wonen en vraagt inderdaad om een brede bestuurlijke 

inbedding.  

 

De vicevoorzitter stelt voor dat er voor het gepland extra PFO Wonen (10 januari) een 

extra VO te organiseren. Het onderwerp is dan de aanpak van de 

Verstedelijkingsstrategie. De vergadering stemt hier mee in.  

 

NOVI. Mw. Hoytink. Dit lijkt goed te gaan. In een recente bijeenkomst is bepaald dat 

de regionale propositie op definitieve longlist komt. In de periode december - januari 

volgt de de keuze voor de shortlist. In het voorjaar 2020 worden de NOVI gebieden 
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bekend. De voorzitter vult aan dat een bestuurlijke lobby volgt. Alles wat werkt is 

welkom. 

 

PFO Economie. Dhr. Van Dellen.  Dit keer was gedeputeerde Kerris aangeschoven Ook 

The Economic Board was aanwezig, in de persoon van burgemeester C. van Eert.  

Het advies over Monitoring RPW 2019 is besproken en geaccordeerd. Ook is het IOW-

advies over Docks NLD vastgesteld. De drie ambities van EZ zijn besproken. Dhr. 

Verstand geeft een toelichting op het speerpunt Vrijetijdseconomie c.a. Begin 

volgende jaar is d uitwerking van he perspectief 2030 gereden en wordt besproken met 

de wethouder Toerisme n later in het PFO. 

Dhr. Van Dellen: Circulaire economie-prijs is ontvangen door IPKW. Dat biedt gelijk 

een doorkijk op de visie. In Arnhem wordt gewerkt aan circulaire economie-visie die 

t.z.t. met de regiogemeenten gedeeld kan worden. Ook de provincie heeft op dit 

gebied de lat hoog liggen. De Economic Board heeft de heer Luijten als 'civic 

entrepreneur duurzaamheid' aangesteld. De heer Van Dellen zal een verbinding met het 

PFO Duurzaamheid leggen 

De begroting 2020 van The Economic Board is besproken. Gezien alle ontwikkelingen, 

blijft deze voorlopig hetzelfde. In de geagendeerde halfjaar monitor 2019 heeft The 

Economic Board de ontwikkelingen gedeeld.  

Vanuit Arnhem wordt weer een samenwerkingsvisie (Duitsland en China) vormgegeven, 

dat leidt tot herijken. Wie geïnteresseerd is kan informatie ontvangen. 

Mw. Esselbrugge er is een werkbezoek gebracht aan de House of Skills in Amsterdam. 

Het aanstellen van een projectleider voor een House of skills maakt onderdeel uit van de 

ingediende aanvraag MKB-deal. Op 11 december a.s. zal bekend zijn of deze wordt 

gehonoreerd. De aanvraag is zo geschreven dat regiogemeenten hierbij nog kunnen 

aanhaken waarbij cofinanciering een aandachtspunt is.  

 

De voorzitter wijst op de voortrekkersrol die hijzelf en dhr. De Baat hebben voor de 

Regio Deal. De interactie tussen Human resources, participatiewet en 

duurzaamheidsopgave: mensen met afstand tot arbeidsmarkt én werk. Besloten is de 

deal niet in te dienen o.m. na consultatie van het ministerie. Het initiatief wordt wel 

verder uitgewerkt.  

 

PFO Mobiliteit. Mw. Tiemens. Het PFO heeft gevierd dat het ambitiedocument klaar 

is, inclusief uitvoeringsprogramma's, begrotingen en besluiten. Het is een echt 

ambitiegerichte opdracht. Vandaag een nieuw voorstel besproken voor de 

snelfietsroute, langs de westkant A325.  

Ook het Programma van Wensen en Eisen voor de aanbesteding OV-concessie is 

besproken. Het gebied is groot: Rivierenland, Achterhoek, Food Valley. De provincie 

ziet het nut van die constellatie. Extra aandacht is nodig voor de ontwikkeling van het 

onderliggende OV-net werk (C-net). De OV concessie moet in april klaar zijn. 

  

PFO Duurzaamheid - dhr. Burgers. Onlangs vond een ingelaste PFO plaats, gericht op 

kennisdelen. Vandaag is gesproken over circulaire GWW. Mooie voorbeelden zijn 

gedeeld van praktische toepassingen. De kennis die er nu is, wil men in een platform of 

een intentieverklaring laten landen. Voorts een presentatie gegeven over GEA 2.0 door 

regisseur Niels Joosten. Nadrukkelijk gesproken over de meerwaarde hiervan.  

De RES is besproken en de strakke tijdslijn. Wat betreft het naderend vertrek van 

procesregisseur mw. N. Olland vindt men belangrijk dat de taken meteen overgenomen 
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worden. Het warmtespoor werd besproken in aanwezigheid van Carola Hoogland. Dat 

blijkt heel complex.  

Mw. Hoytink wijst op een recent door de VGGM georganiseerde themamiddag 

Duurzaamheid. Verbazing dat veiligheid (zoals laadpalen die in brand vliegen) én de 

brandweer niet aangehaakt zijn bij de duurzaamheidsambitie. Landelijk wordt dat over 

het hoofd gezien. Volgende keer staat dit onderwerp wel op de agenda van PFO 

Duurzaamheid. 

 

Dhr. Wijnia meldt dat de Kring Gemeentesecretarissen niet heeft vergaderd vandaag.  

 

4. Versterking regionale samenwerking | Voortgang 

 

Dhr. Van Riswijk, voorzitter van de Stuurgroep regionale samenwerking, vertelt over 

de voortgang van het versterkingsproces.  

Er is veel input opgehaald bij de raden en in het ambtelijk proces (Week van de Regio). 

Het bruist, zegt dhr. Van Riswijk. De conclusie van de Stuurgroep was dat er veel 

informatie is gekomen, maar in januari 2020 moet er iets op tafel liggen om over te 

discussiëren in de gemeenten. Er zijn inmiddels al wel kruispunten (ook wel: dilemma's) 

herkend in de radenbijeenkomsten. Dit vraagt om keuzes. Het valt hem op dat 

verschillende groepen zich in een bubble bevinden. Collegeleden gaan meer in 

discussies over daadkracht en het nemen van gezamenlijke beslissingen, terwijl 

raadsleden zich mee richten op transparantie en het regelen van de governance. Deze 

twee gedachtekringen zullen bij elkaar gebracht moeten worden om effectief samen te 

werken. 

Vanuit de colleges zijn de gedachten bekend, nu moeten dan ook de beelden komen. In 

januari is er een derde radenbijeenkomst waarmee keuze gemaakt kunnen worden. 

Dhr. Van Riswijk tilt alvast een tipje van de sluier op door te zeggen dat we nu op een 

ander spoor zitten dan bij de aanvang. Aan het begin was er een vrij krachtige notitie 

met daarin een sterkere bestuursvorm. Uit de opgehaalde opinies wordt ook voorzichtig 

geconcludeerd dat de uitkomst anders kan zijn. Denkbaar is dat er voor de 

verschillende opgaven te onderheiden samenwerkingsvormen zijn. Gezocht moet 

worden naar modussen die passen bij de opgaven die we hebben, die voldoende 

transparantie en grip bieden naar de raden. Op 13 december kan mogelijk iets klaar 

liggen voor de Stuurgroep om te delen met colleges en raden, maar het is niet zeker of 

dat haalbaar is. De kwartiermaker en zijn team werken er hard aan. Alles is er nog 

steeds op gericht om de afgesproken data te halen. 

 

Dhr. Gerritsen vraagt om het volle beeld te presenteren zodra het doel duidelijk is. 

Dat zal duidelijk maken waarom iets niet meegenomen wordt. Hij geeft aan dat hij 

weerstand verwacht. Hierop reageert dhr. Van Riswijk dat de deelname van de 

raadsleden gegroeid is. Er waren bij de 2e bijeenkomst meer aanwezigen en ook nieuwe 

deelnemers.  

Mw. Esselbrugge vraagt waar de dilemma's zitten, is dat werkwijze of inhoud. Dhr. 

Van Riswijk antwoordt dat dit op beide sporen is. Sommigen willen iets toevoegen en 

anderen willen juist beperken of sub-regionaal gaan werken. Qua governance is er de 

bereidheid om voor geld over te dragen. Qua inhoud zijn er veel verschillende 

opvattingen en beelden. De discussie met raadsleden toont aan dat het nodig is ze 

eerst mee te nemen om op ze zo op kennisniveau te brengen. Hat is beslist 
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noodzakelijk op lokaal niveau de gesprekken met de raadsleden te voeren over de 

toekomst van de regionale samenwerking.  

Mw. Witjes vult aan dat aanwezige raadsleden de suggestie deden om debatten te 

voeren. Hier zijn we zelf mee geholpen als men er zo actief mee aan de slag gaat.  

Dhr. Gradisen komt terug op de benoemde bubbels. Zit het verschil in het afzetten 

tegen het huidige construct? De kwartiermaker is uitgenodigd in de raadsvergadering 

van Mook en Middelaar om toelichting te geven. Dhr. Van Riswijk reageert door te 

zeggen dat de meeste raadsleden geen idee hebben wat het huidige construct is. De 

discussies gaan vooral over algemene beelden en stokpaardjes. 

Mw. Van der Meijs vertelt dat Doesburg bezig is met een toekomstvisie-traject. De 

vraag die leeft is wat de versterking toevoegt. Doesburgs raadsleden hebben vele 

andere actuele zaken die hen bezig houden: decentralisatie zorg, vggz, RES en dan ook 

nog dit.  

De voorzitter merkt op dat uit zijn eigen raad meer raadsleden aanwezig waren bij de 

2e bijeenkomst, waarmee het kennisniveau opgekrikt wordt. Toch zijn er nog 

honderden raadsleden niet bij een van de 2 radenbijeenkomsten geweest. 

 

 

5. The Economic Board | Begroting 2020 en halfjaar monitor 2019 

 

Bij de terugkoppeling PFO Economie kwam dit onderwerp ook aan bod. De vergadering 

is nu geïnformeerd over de begroting 2020 en de ontwikkelingen in het eerste half jaar 

2019.  

 

 

 

 

 

 

6. Regio Deal 

 

Dit agendapunt is reeds aan de orde geweest bij agendapunt 3. 

 

 

 

7.  Financiën 

 

Dhr. Van den Berg krijgt het woord. Volgende week hoopt hij de cijfers te presenteren 

over de financiële inzet van de regio over 2020. Verder blijkt uit de eerste voorlopige 

exploitatiecijfers 2019 dat dat de samenwerking afkoerst op een klein overschot van 

ca. €40.000. Hierover volgt nog meer informatie. 

 

Mw. Witjes wijst op de brief over de liquidatie Stadsregio. Ze verzoekt allen erover na 

te denken om de gelden (€ ½ miljoen) niet te laten terugvloeien naar de gemeenten 

maar naar de Regio te brengen, mede gezien de kosten die nog zullen komen. Als er 

geen uitspraak over worden gedaan gaat dit geld naar de gemeenten terug en zal dit 

extraatje  

Voorzitter wijst op de kosten van het programma Mobiliteit, waarover vandaag 

besluitvorming heeft plaatsgevonden in het PFO. Omdat de begroting 2020 net is 

vastgesteld, waren deze kosten bij een aantal gemeenten niet voorzien. Ook vanuit het 

versterkingsproces kan ook nog een vraag verwacht worden. Het is niet heel plezierig 

om per casus naar de raad te gaan, maar dit juist tot een pakket te maken, zodat dat 

makkelijk aangeboden kan worden aan gemeenteraden.  
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Dhr. Wijnia gaat nog in op het geld van de Stadsregio, dat ooit volgens verdeelsleutel is 

opgehaald en conform verdeeld gaat worden. Mooie manier om middelen te verkrijgen 

voor toekomstige regionale bestedingen.  

 

8.  Rondvraag 

 

Mw. Hoytink verwijst nog kort naar de shortlist NOVI. Ze spreekt de hoop uit dat de 

versterking uiteindelijk geen verstoring geeft om op die shortlist te komen. 

 

Dhr. Bosland vertelt dat in zijn college de portefeuilles evenwichtiger verdeeld zijn. 

Hij draagt daarom zijn plek in het Algemeen Bestuur over aan zijn collega, dhr. M. 

Schoenaker. Dit gaat in vanaf de volgende vergadering. 

 

De vicevoorzitter van de Regio nodigt allen uit zoveel mogelijk naar RegioOntmoet te 

gaan op de ochtend van 10 januari 2020. Het belangrijkste thema zal zijn het 

versterkingsproces.  

 

 

 

 

9.  Sluiting 

 

De volgende vergadering zal zijn op 11 maart 2020 bij de gemeente Heumen. 

 

De voorzitter bedankt allen voor hun deelname en sluit de vergadering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



0.3 Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 PFO's, het VO, Kring van Gemeentesecretarissen en The Economic Board

1 3.0 opleg Terrugkoppeling.pdf 

 

Algemeen Bestuur 11 maart 2020 

OPLEGNOTITIE 

  
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020  
Onderwerp : Terugkoppeling vanuit de 4 PFO's, het Voorzittersoverleg (VO), Kring 
    gemeentesecretarissen en The Economic Board.  
Agendapunt : 3 
 
 
Beslispunten 
 
 
Kennisnemen 

 
 
 
 
Toelichting 
 
 
Iedere AB-vergadering wordt u geïnformeerd over de voortgang van de ambities en 
activiteiten van de 4 Portefeuillehoudersoverleggen. Informatie over wat in de 4 PFO's 
besproken is ontvangt u van, of namens, de voorzitters.  
 
De PFO voorzitters zijn formeel geen lid zijn van uw overleg, maar hebben een 
doorlopende uitnodiging deel te nemen aan uw overleg (dit als uitvloeisel van de 
bespreking van het evaluatierapport op 2 juni 2017). 

 
Verder kan de voorzitter van de Regio u informeren wat in de afgelopen periode in het 
Voorzittersoverleg aan de orde is geweest.  
 
De Kring gemeentesecretarissen bezit eveneens een permanente uitnodiging. Ook de 
Kring komt bijeen op de RegioOverleg(t). Een vertegenwoordiger is aanwezig om de 
inhoudelijke verbinding te leggen met het Regiobestuur.  
 
Door burgemeester Van Eert, lid van The Economic Board namens de regio(-
gemeenten), wordt u eveneens bijgepraat.  
 

 
 
 
Bijlagen: 
 
Geen  
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Overzicht inzet programmagelden Regio Arnhem Nijmegen 2020 
 

Dit overzicht geeft een beeld van de inzet van programmagelden in het jaar 2020.  

 

Dit overzicht is tot stand gekomen door een opgave van de PFO-secretarissen (in samenwerking met de Procesregisseur RES en programmaregisseur 

Duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid). 

 

Economie  
 
Uitvoeringsprogramma RPW (2018-2020)  
 

 

 

Menskracht    € 80.000 

- Progammamanager  20 uur p/w 

- Administratieve ondersteuning 8 uur p/w 

(beiden werkzaam bij de gemeente Nijmegen) 

 

Voorts max. 5 leden Intergemeentelijk Overleg (IOW) 4 uur p/w (uit reguliere capaciteit van de leverende gemeenten).  

 

Werkbudget (jaarlijks)  € 95.000 

- menskracht en communicatie  60 uur p/j 

 en juridisch advies   € 40.000 

(zo mogelijk te betrekken vanuit de deelnemende gemeenten);  

- voor extern onderzoek en advies.   € 55.000 

De kosten verdeeld over de gemeenten op basis van inwoneraantal.  

Budgethouder: gemeente Arnhem  

 

Kosten voor de 3 door het PFO Economie gekozen prioriteiten: P.M.   
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Duurzaamheid  
 
  
 

 

Totaal budget 2020:  € 291.157 

 

- Wekbudget RES (ex. Procesregisseur):  144.212 

- Bewustwording en gebouwde omgeving:  49.800 

- Verduurzaming bedrijventerreinen:  50.000 

- Projectleider duurzaam/circulair inkoop:  23.730 

- Werkbudget routekaart:  23.415 

 

Middelen 2020 zijn afkomstig uit het restbudget 2019 en zijn derhalve reeds bij de gemeenten in rekening gebracht.  

Budgethouder: gemeente Nijmegen  
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Regionale Energie Strategie  
 
 
 

Totaal budget 2020  € 1.289.750 

 

- Algemeen 

- Personele inzet gemeenten  € 594.000 (compensatie inzet gemeentelijk medewerkers) 

- Personele inzet algemeen  € 400.000 (o.m. Procesregisseur en coördinator) 

- Ruimtespoor 

- Warmtespoor  

- Bestuurlijk coördinatie en communicati 

- Data en Informatiemanagement 

- Overige  

 

Bron middelen:  

- Rijksbijdrage RES AN  € 1.289.750 

 

Noot: 

- Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart 2019 besloten uit het overschot 2018 van de regio AN € 25.000 beschikbaar te stellen aan het project voor 

m.n. bestuurlijke besluitvorming en communicatie. Dit bedrag is in 2019 niet volledig ingezet.  

Budgethouder: gemeente Nijmegen  
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Mobiliteit 
 
Bereikbaarheidsagenda 

 

  Duurzame Mobiliteit & Bereikbaarheid  

   

 

Totaalbudget 2020 €  1.026.537 

 

-  Capaciteit 

- Personeelskosten (programmaregisseur, de programmamedewerker en  

 bedrijfsvoering) € 170.000 

- compensatie (gemeentelijke) aanspreekpunten en coördinatoren. € 144.000 

 

Er wordt gewerkt met gemeentelijke aanspreekpunten voor de 6 werksporen binnen het programma Mobiliteit. Er zijn 6 gemeenteambtenaren een paar 

uur per week ‘vrijgemaakt’ om de 6 werksporen binnen de bereikbaarheidsopgave inhoudelijk aan te jagen. In het PFO Mobiliteit is afgesproken dat vanaf 

2020 de gemeenten, die een ambtelijk aanspreekpunt beschikbaar stellen, financieel gecompenseerd worden. Voor 2020 wordt uitgegaan van 40 weken x 

inzet x € 90,- per uur. 

- Lobby, communicatie en promotie 

- Beleidsuitwerking c.a. 

- Investeringen (o.a. cofinanciering) 

 

Bijdragen vanuit de gemeenten.  

Budgethouder: gemeente Nijmegen  

Besproken in PFO Mobiliteit op 2 oktober en 4 december 2019  
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Wonen 
 
Regionale Strategische Woonagenda  
Woondeal  
 
 

Werkbudget 

 

 Regionale Woningmarktmonitor: € 40.000. 

De provincie Gelderland is bereid om een derde van de kosten bij te  

dragen met een maximum van € 15.000. Bij € 40.000 draagt de  

provincie Gelderland € 13.000. 

De gemeente Rheden is trekker van het project. € 27.000 

 De RegioAN sluit samen met de steden Arnhem en Nijmegen en de  

provincie Gelderland een Woondeal met het ministerie van BZK.  

Bureau Site is begeleidt en schrijft de Woondeal.  € 20.000 

 Het domein Wonen organiseert werkateliers ten behoefte van  

kennisuitwisseling. Twee ateliers zijn voorzien.  € 6.000 

 Onvoorziene kosten. De opgaven die op het PFO Wonen afkomen en  

de kosten die daarmee gepaard gaan zijn onzeker.  € 10.000  

 

Totaalbudget  € 63.000 

 

 
Noot: het Algemeen Bestuur heeft op 18 juni 2019 besloten uit het overschot 2018 van de regio AN € 20.000 beschikbaar te stellen voor inzet binnen het 

PFO Wonen. Dit bedrag is in 2019 niet ingezet.  
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Verstedelijkingsstrategie 
 
 

De Verstedelijkingsstrategie is een multidisciplinair en meerjarig programma dat de regionale opgave in zijn integraliteit  

bestudeert. In 2020 starten de regio’s Arnhem Nijmegen en Foodvalley en de provincie Gelderland met diverse ministeries met 

 het maken van Verstedelijkingsafspraken. Na alle waarschijnlijkheid is extern bureau betrokken zijn bij de totstandkoming  

hiervan. De Verstedelijkingsstrategie overstijgt de vier domeinen van de RegioAN. Vicevoorzitter Carol van Eert is  

aangewezen als bestuurlijk trekker van deze nieuwe opgave. De opgave wordt in januari en februari in de stijgers gezet, waarbij  

aansluiting wordt gezocht met de manier van werken zoals in de Contourennotitie van het Versterkingsproces is geschetst. 

Er is derhalve nog geen beeld van de kosten. Het opgenomen bedrag is een 1e aanname.  

   

Kosten  € 50.000 
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Resumé 
 
 
 

Inzet van middelen door/via de Regio AN in 2020 

 

Mobiliteit  

 

 1.026.537  

Wonen 

 

 63.000  

Economie  

 

 175.000  

Regionale Energie Strategie (RES) 

 

 1.289.750  

Duurzaamheid 

  

 291.157 

 

 

Verstedelijkingsstrategie  50.000  

 
Totaal 

 2.895.444 
 

 

 

 

Met uitzondering van het bedrag voor de RES worden deze bedragen bijeengebracht door de 18 regiogemeenten. Hierbij wordt 

opgemerkt dat het bedrag voor het PFO Duurzaamheid in 2019 al is gecollecteerd. Voor 2020 zijn er derhalve geen directe 

kosten. 
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Verantwoording 
 
Hierboven zijn de actuele inzet/claims in beeld gebracht op basis van besluitvorming door de 4 PFO's en het Algemeen Bestuur. 
Dit overzicht ziet dus niet op de begroting 2020 van de Regio Arnhem Nijmegen, waarin de inzet van de inwonerbijdrage (€ 
1.88) wordt verantwoord. Dit bedrag is op te splitsen in € 1,00 voor de Economic Board en € 0,88 voor het GO. 
 
De (strategische) agenda's van de 4 PFO's bevatten meerdere onderwerpen waarop het overleg zich de komende jaren wil 
richten. Voor een aantal PFO's zijn deze uitgewerkt en in het overzicht opgenomen (bijvoorbeeld PFO-D en PFO-W).  
 
Deze onderwerpen zullen in de komende jaren ambtelijke inzet door de gemeenten en werkbudget (programmagelden) vragen 
naast de reguliere ambtelijke inzet die elke gemeente levert om de lokale opgaven regionaal aan te pakken (via de reguliere 
ambtelijke platforms). Vaak zal dat betekenen dat de bestaande afspraak van de 'collectiezakmethode' in de komende periode 
gebruikt zal blijven worden (voor het deel dat er geen externe financiers worden gevonden). 
 
In dit overzicht is de ambtelijke inzet (en mogelijke advieskosten) die het traject 'Versterking regionale samenwerking' vraagt 
niet opgenomen. Dit traject in opdracht van de 18 colleges kent een eigen financiële verantwoording.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



0.4 Versterking regionale samenwerking
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Algemeen Bestuur 11 maart 2020  

 OPLEGNOTITIE 

 
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020 
Onderwerp : Versterking regionale samenwerking | Voortgang 
Agendapunt : 4 

 
 
 
Beslispunten 
 
 
Kennisnemen 

 
 
 
 
Toelichting 
 
 
Door de voorzitter van de Stuurgroep Versterking, burgemeester Van Riswijk, geïnformeerd over 
de voortgang van de versterking van de regionale samenwerking. Hij praat u bij over de stappen 
die in de achterliggende maanden december, januari en februari zijn gezet. Tevens geeft hij een 
vooruitblik op de noodzakelijke stappen die gezet moeten gaan worden in de komende maanden 
en de betrokkenheid van de colleges (en gemeenteraden) hierbij.  
 
Het Versterkingsproces is ook het thema van de lunchpresentatie deze middag.  
 
Op de website www.regioan.nl is een speciale pagina aangemaakt waarop alle informatie over 
het Versterkingsproces is samengebracht.  
 

 

 
Bijlagen: 
 
geen 
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Algemeen Bestuur 11 maart 2020  

 OPLEGNOTITIE 

 
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020 
Onderwerp : Verstedelijkingsstrategie  
Agendapunt : 5 

 
 
 
Beslispunten 
 
 
Kennisnemen 

 
 
 
 
Toelichting 
 
 
In uw vergadering van 4 december 2019 is het Voorzittersoverleg gevraagd een 
bestuurlijk trekker aan te wijzen voor de Verstedelijkingstrategie. Het VO heeft op 10 
januari jl. vicevoorzitter Van Eert gevraagd deze taak op zich te nemen.  
 
De navolgende tekst komt uit de notitie aan het VO en geeft inzicht in de verbinding 
tussen de Woondeal en de Verstedelijkingstrategie.  
  
Aanleiding 
Gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland zijn afgelopen jaar een lobbytraject gestart om aandacht te 
vragen bij het Rijk voor de druk op de woningmarkt in de regio Arnhem Nijmegen. De gemeente Nijmegen 
omdat de cijfers rondom woningnood tot de hoogste van het land behoren (top drie van het land). De 
provincie Gelderland en Overijssel zijn een onderzoek gestart naar de mogelijke overloop van 
woningzoekenden naar deze regio. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat dit niet in grote mate speelt 
(deels wel rondom Ede), maar dat de druk wordt veroorzaakt door de autonome groei van de steden als 
Arnhem en Nijmegen.  
Daarnaast is er een Omgevingsagenda Oost Pilot geweest (uitwerking van de NOVI) waarin ook aandacht is 
gevraagd voor de verstedelijkingsdruk, in combinatie met bijvoorbeeld mobiliteit, en er is een NOVI bod 
gemaakt, om in aanmerking te komen voor de status ‘’NOVI-gebied’’; Groene metropoolregio, nadruk op 
circulaire regio. Ook in deze propositie is aandacht gevraagd voor de druk op de woningmarkt. 
Al deze trajecten zijn afgelopen maanden samengekomen en hebben geleid dat tijdens het laatste BO MIRT 
is afgesproken om te gaan werken aan verstedelijkingsafspraken (met op korte termijn een woondeal). Met 
als hoofddoel het woningtekort terug te dringen. De provincie heeft een samenvatting van deze trajecten 
gemaakt onder de noemer Woonakkoord Oost (in samenwerking met Overijssel) en aangeboden aan de 
minister en Kamerleden. Concreet hebben Rijk en regio afspraken gemaakt om een verstedelijkingstrategie 
en Woondeal te sluiten, in het BO MIRT overleg van 21 november. 
 
Afspraken uit het BO Mirt (21 november 2019) 
Onderstaande tekst komt uit het BO Mirt, waarop op 21 november een positief besluit is genomen 
(hamerstuk). 

 Uit het proces van de Omgevingsagenda Oost is, gekoppeld aan de grote woonopgave, een Woondeal 
Arnhem-Nijmegen en een verstedelijkingsstrategie met de scope Arnhem, Nijmegen, Food Valley 
gekomen. (NB: Ook voor de regio Zwolle wordt een verstedelijkingsstrategie opgesteld).  

 De Woondeal voor Arnhem-Nijmegen zal onderdeel vormen van de verstedelijkingsstrategie. Beide 
trajecten zullen de komende periode in samenhang, en met betrokken partners, worden uitgewerkt.  

 De resultaten van het onderzoek ‘overloop van de Randstad’ zullen hierin worden meegenomen. 
 
 
 
 
 



 

Algemeen Bestuur 11 maart 2020  

Dit betekent concreet: 
 
 Gegeven de toenemende woningtekorten en de complexiteit van de stedelijke vraagstukken werken 

BZK, Arnhem, Nijmegen, de regio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland in partnerschap aan een 
Woondeal. Deze deal bevat onder meer afspraken op de korte termijn om de woningbouwproductie te 
versnellen, te voldoen aan de kwalitatieve vraag en te verbinden met binnenstedelijke vraagstukken 
zoals mobiliteit, duurzaamheid, circulair bouwen en leefbaarheid. En voor de middellange termijn 
werken de regio Arnhem-Nijmegen en BZK samen in drie tot vier nog nader te bepalen complexe 
integrale gebiedsontwikkelingen. Hiertoe draagt de regio specifieke ontwikkelingslocaties voor aan BZK. 
Doel is te komen tot gezamenlijke inzet van instrumentarium, inzet en middelen om de woningmarkt 
vlot te trekken (waaronder aanspraak op de korting op de verhuurdersheffing van corporaties in de regio 
Arnhem-Nijmegen). Voor de middellange termijn werken Rijk, regio en Provincie Gelderland 
gezamenlijk een (integrale) verstedelijkingsstrategie uit waarin de verstedelijkingsopgave in samenhang 
met onder meer de opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, kwaliteit van de leefomgeving, 
water, landschap en klimaatadaptatie wordt uitgewerkt. De verstedelijkingsstrategie kent gezien de 
integrale benadering van de verschillende vraagstukken een andere schaalgrootte en zal zich richten op 
Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Foodvalley (zie de NOVI-propositie 'Groene Metropoolregio 
Arnhem Nijmegen Foodvalley'). Doel is om te komen tot een duurzame verstedelijking van de regio op 
basis van circulaire principes met behoud van de bestaande leefkwaliteit. 

 De Woondeal voor Arnhem en Nijmegen zal onderdeel vormen van de verstedelijkingsstrategie en beide 
zullen daarom in samenhang worden uitgewerkt samen met partners. Op het BO-MIRT van het voorjaar 
wordt dit gepresenteerd. Rijk en regio zijn bereid het proces samen te financieren. 
 

De vicevoorzitter zal u bijpraten over de stappen die tot op heden zijn gezet.  
 
Dit agendapunt kan tevens worden benut om bestuurlijk trekker burgemeester Hoytink 
de gelegenheid te geven u te informeren over de voortgang van de NOVI-propositie 
'Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen Foodvalley'.  
  
 

 

 
Bijlagen: 
 
geen 
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Algemeen Bestuur 11 maart 2020  
 

       

OPLEGNOTITIE 

 
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020 
Onderwerp : Bureau Brussel; jaarprogramma 2020  
Agendapunt : 6 
 
 
Beslispunten 
 
 
- Kennisnemen. 
 

 
 
Toelichting 
 
Arnout Smit en Geert Ritsema gaan met u het gesprek aan over regionale kansen in 
Europa. De thema’s (1) Energie (slimme duurzaamheid), (2) Gezondheid en (3) 
Duurzame Mobiliteit blijven de drie leidende thema’s voor de Regio Arnhem Nijmegen 
in Europa.   

- Ter bespreking hebben we nu lobbyfiches in infographic vorm per thema. Dit 
moet de regio in staat stellen in meer gezamenlijkheid Europese speerpunten te 
bepleiten.  

- De regio kan aanhaken bij deze agenda door specifieke projecten en initiatieven 
aan te dragen voor Europese projectsubsidie, profilering en samenwerking.  

- We haken vol aan bij de EU Green Deal en toekomstig vernieuwde EU 
(innovatie)fondsen.  

- Veel EU fondsen lopen in 2020 af, we verwachten dus iets minder EU projecten 
te realiseren.  

- In 2020 organiseren we op Mobiliteit een Europees vlaggenschip event. In 
december 2020 is de EU Polis conferentie over duurzame en innovatieve 
mobiliteit in de Regio Arnhem Nijmegen. We koppelen dit aan een bestuurlijk 
(lobby)programma om onze mobiliteitsagenda verder te krijgen met Europese 
samenwerking en steun.  

- Naast Health, Energy en Duurzame Mobiliteit zien we onder de noemer groene 
metropoolregio activiteiten ook toenemen op high tech, logistiek (EMZ) en 
circulair.  

- We pleiten voor meer slagkracht in de vernieuwde regio. Zonder dat halen we 
minder EU resultaten. Hetzelfde geldt voor de nationale lobby.  

 

 

  
 
 
 
Bijlagen: Jaarplan 2020, Jaarresultaten 2019 
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Missie Bureau Brussel 

“Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem 

Nijmegen in Europa. “ 
 

1. Inleiding 

2020 is begonnen met veel aandacht voor regio & Europa. De regio is volop bezig met de 

toekomstplannen voor een sterkere regio. Europa zet vol in op de EU Green Deal en is druk bezig de 

EU-fondsen vanaf 2021 vorm te geven. In 2020 krijgen dus belangrijke agenda's vorm. Bureau Brussel 

werkt in dit plan uit welke Europese lobby we vanuit de regio voeren, door Europese projecten in te 

dienen, ons Europees te profileren én Europese partners aan ons te binden. Zo brengen we de regio 

een stuk verder binnen Europa. 

In deze jaaragenda geven we een overzicht van de belangrijkste activiteiten van Bureau Brussel in het 

regionale en Europese netwerk. We beschrijven de functies die we vervullen, de thema’s en 

activiteiten die we ophalen en aan elkaar verbinden, en waartoe dat in Europa kan leiden. Boven 

deze inleiding treft u al de bestuurlijke samenvatting in infographics. Wat is onze missie, op welke 

agenda richten wij ons, met welke stakeholders, en hoe vertalen we dat in activiteiten op projecten, 

profilering en partnerschappen? 

Ook in 2020 zullen we als Regio Arnhem Nijmegen verder voortbouwen op de successen van Velo-

city 2017 Nijmegen European Green Capital 2018 en onze lopende Europese projecten zoals eHUBS. 

Door een groeiende lijst Europese projecten en Brusselse activiteiten vanuit de thema’s Health, 

Energy en Duurzame Mobiliteit komt de regio steeds meer op de Europese kaart te staan en plukken 

gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen daar de vruchten van. Het lukt ook steeds meer om de 

regio ‘naar Brussel te halen’ met delegaties, bezoeken, boodschappen en projecten. In 2020 werken 

we op mobiliteit toe naar sterke Europese uitstraling met de organisatie van de Polis 2020 

conferentie over EU duurzame mobiliteit in de Regio Arnhem Nijmegen.  

We noemen het een dynamische jaaragenda, omdat de strategieën en thema’s hetzelfde blijven ten 

op zichten van vorige jaren, maar de diverse activiteiten daarbinnen kunnen verschillen. Europa is in 

beweging, met de genoemde Green Deal en nieuwe fondsenperiode. Met de nieuwe regiostructuur 

onder de arm, zullen we in 2021 ook daarom een nieuwe meerjarenagenda uitwerken. Dit jaarplan is 

dus vooral een update.  

In de tussentijd informeren we en halen we ook op via communicatiemiddelen. De website 

www.regioan.nl geeft nieuws en informatie over Bureau Brussel. Ook kunt u zich daar aanmelden 

voor onze nieuwsbrief 'Brussels Lof' (onder kop Bureau Brussel 'blijf op de hoogte', of hier een link als 

u dit digitaal leest). Ook twitteren we via @BureauBrussel. Zo betrekken we de regio en halen we 

input op binnen de thema’s en activiteiten die we zelf als Bureau Brussel organiseren. Weet ons te 

vinden! 
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2. Rol Bureau Brussel 

Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa. De Regio Arnhem 

Nijmegen is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten. In opdracht van de Regio Arnhem 

Nijmegen werkt Bureau Brussel voor gemeenten (overheid), kennisinstellingen (onderwijs en 

onderzoek) en het bedrijfsleven (ondernemers) uit de regio. De basis hiervoor is de economische 

agenda van de regio (Uitvoeringsagenda MIRT, Investeringsagenda, Agenda Gemeenschappelijk 

Orgaan, Strategisch Plan The Economic Board). Bureau Brussel werkt voor de 18 gemeenten en in 

samenwerking met partners uit de “triple helix”. The Economic Board, opgericht in 2016, is een van de 

belangrijkste partners in de regio.  

Wie zijn de belangrijkste stakeholders?  

Bureau Brussel werkt direct voor de verscheidenheid aan stakeholders in de regio: regionale 

netwerken en samenwerkingsverbanden als the Economic Board en de PFO’s, maar ook direct voor 

individuele gemeenten, kennisinstellingen en ondernemers. De regionale inbedding van Bureau 

Brussel is de kracht.  

Waar liggen de prioriteiten?  

Bureau Brussel is breed inzetbaar op de Europese kracht van de Regio Arnhem Nijmegen: Health, 

Energy en Duurzame Mobiliteit (daarnaast circulaire economie, high tech, logistiek, creatieve 

industrie, toerisme). Veel van de werkzaamheden bestaan er uit om samen met de (regionale) 

stakeholders inhoud te geven aan de Europese lobbyagenda op deze thema’s.  

Die inhoud gebeurt op de 3 P’s: EU Projecten, Profileren en Partnerschappen. Samen heet deze 

belangenbehartiging ook wel Public Affairs.1 Bureau Brussel ondersteunt, verbindt en versterkt 

initiatieven met zo groot mogelijke regionale impact op bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, 

economische ontwikkeling of de duurzaamheidsambities. Verbinden van regionale partners met 

Europa is hierbij het kernwoord.   

What's in it for us?  

Organisaties zoals (niet uitputtend) the Economic Board, Radboud Universiteit, RadboudUMC, HAN, 

Van Hall Larenstein, Groene Allianties de Liemers, Health Valley, IPKW, Clean Mobility Center, 

individuele bedrijven en gemeenten zijn de uiteindelijke ambassadeurs voor het Europese werk.  Zij 

komen meer in verbinding met Europa en zien de opbrengst (subsidie, kennis, netwerk, profiel of 

anders). Maar dit is niet altijd per deelnemer in harde resultaten uit te drukken. Uiteindelijk gaat het 

om de bijdrage aan de regionale ontwikkeling als geheel. Naast dat Bureau Brussel Europese 

mogelijkheden verkent met regiogemeenten, werken we nadrukkelijk met de triple helix partners.  

 
1 Eerder sprak Bureau Brussel over vijf p’s: projecten, policy, profilering, public affairs en partners. In dit 

jaarplan herschrijven we dat iets gericht naar drie. Dit om een wat helderde functie neer te zetten en 

samenhangende logica aan te brengen. Public Affairs is dan de verzamelnaam voor de belangenbehartiging van 

Bureau Brussel. Dit doen we met concrete projecten onder de arm. Hierop profileren we ons in Europa. Dan 

komen we partners op het spoor. Samen met die partners realiseren we concrete ambities en projecten.  

Policy lijkt dan weg te vallen, maar dat komen we vanzelf tegen in onze activiteiten met de EU als partner van 

de regio. Wat we wel doen is haakjes en mogelijkheden creëren in Europese agenda’s voor concrete projecten.  
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Wat hebben we te bieden?  

Op de thema’s Health, Energy en Duurzame Mobiliteit heeft de regio ambities. We zijn de Gezonde 

Groei regio. We hebben innovaties, goede voorbeelden en samenwerking hoe economische groei hand 

in hand kan gaan met duurzaamheid, leefbaarheid en sociale inclusie.  

Wat hebben we te halen?  

Brussel biedt aanknopingspunten om deze ambities te realiseren met behulp van Europese 

mogelijkheden in regelgeving, (politieke) aandacht, netwerk, kennis en natuurlijke Europese fondsen. 

Afgelopen 5 jaar is er €320 miljoen euro aan Europees geld in de regio Arnhem Nijmegen geland. Maar 

ook zijn regionale ambities verder geholpen door extra aandacht en netwerk.  

Hoe gaan we te werk? En waar leidt dat toe? 

Door actief in Brussel te zijn Profileren we ons op onze thema’s. We zoeken daar Partners, 

bijvoorbeeld bij andere regio’s en de Europese Commissie. Zodat we uiteindelijk kunnen lobbyen 

voor concrete Projecten die uit de regio komen. Daarvoor updaten we continue onze ambities op 

Health, Energy, Duurzame Mobiliteit in een Europese context (welke projecten, welke profilering, 

welke partners, waarvoor lobbyen we). Dit leidt tot subsidieprojecten maar ook bijvoorbeeld 

conferenties die we mogen organiseren.  

Voorbeeld duurzame mobiliteit: 

- Profilering: 2017 organiseren we in de regio Velo-city, de grootste internationale fietsconferentie  

- Partners: We zijn actief lid van het netwerk Polis over duurzame mobiliteit 

- Regio project: In 2018 dienen we het EU project eHUBS in over deelmobiliteit, samen met Polis 

- Resultaat: In 2019 krijgen we het eHUBS project goedgekeurd en worden er in de regio hubs 

uitgerold 

Voorbeeld thema energy: 

- Profilering: Nijmegen wordt succesvol European Green Capital 2018, Bureau Brussel lobbyt en 

organiseert in Brussel onder meer een teaser event 

- Partners: We zijn in Brussel actief op duurzaamheid en energy binnen verschillende netwerken 

als ICLEI en ERRIN 

- Regio: De regio kent een succesvol Europees aanbestedingstraject om gezamenlijke inkoop van 

energie te combineren met regionale duurzaamheidsstimulering 

- Resultaat: In 2018 mogen we het Ecoprocura congres in de regio organiseren over duurzame 

inkoop met aanwezigen uit heel Europa (regio’s, Europese Commissie, etc.) 

Voorbeeld health: 

- Profilering: We zijn in Brussel actief op health in netwerken als ERRIN en CORAL, met workshops 

en presentaties 

- Partners: We spreken met de Europese Commissie en verschillende Europese regio’s over 

samenwerking 

- Regio: De regionale kennis- en zorginstellingen zijn al actief met Europese fondsen 

- Resultaat: We zijn in staat het Health Valley event (grootste Nederlandse zorginnovatiecongres) 

om te turnen naar een Europees event met Europese gasten die samenwerking met onze regio 

zoeken 
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In feite is de ‘routekaart naar Brussel’ ook andersom te lopen. Daarin adviseert Bureau Brussel aan 

de hand van Europese thema’s en ontwikkelingen over kansen in de regio.  
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Bureau Brussel vervult richting haar stakeholders, partners en opdrachtgevers de volgende rollen: 

1. Projecten: Als adviseur over Europese kansen, geschikte subsidieprogramma’s en deelname 

aan Europese netwerken. Ook treedt Bureau Brussel op als facilitator, coördinator en 

adviseur bij subsidieaanvragen.  

2. Profilering: Bureau Brussel profileert de regio Arnhem Nijmegen in Brussel in verschillende 

gremia en onderhoudt contacten met de Europese Commissie en het Europees Parlement. 

Daarnaast faciliteert en organiseert Bureau Brussel werk- en studiebezoeken van en naar 

Brussel.  

3. Partners: Verbinder in de regio en daarbuiten.  

Naast de samenwerking met Europese regio’s, steden, instellingen en netwerken, heeft 

Bureau Brussel ook een verbindende functie voor actoren in de regio. Bureau Brussel zal zich 

blijvend inzetten voor een lobby richting beleidsmakers en netwerken (Polis en ERRIN) op het 

gebied van energie, duurzame mobiliteit en gezondheid. 

 

We zijn dus schakelaar tussen de regio en Brussel/Europa. Waar we in Brussel veel ophalen, en aan 

de hand daarvan in de regio schakelen en adviseren, willen we ook vooral uit de regio opdrachten 

ophalen en ons ‘lobbymandje’ vullen.  
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Profilering Partners 

Projecten 
subsidie, events, concrete kansen, … 

Health 

Energy 

Duurzame 

Mobiliteit 

Circulair 

Bureau Brussel  

behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa.  

Verbinden aan EU mogelijkheden = Public Affairs 

  

Regio 

PFO’s 

The Economic Board/Investeringsagenda 

Health Valley, Kiemt, Radboud, bedrijven, HAN, 

VHL, gemeenten, … 

(we volgen 

Policy)  
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3. Waar gaan we voor? Vanuit de regio: plannen & agenda’s  

Zoals in het plaatje over de werkwijze van Bureau Brussel is weergegeven, vertrekken we vanuit de 

regionale agenda’s naar Brussel. Hier volgt een overzicht van strategische agenda’s aan de hand 

waarvan Bureau Brussel de Europese belangenbehartiging invult voor de Regio Arnhem Nijmegen.  

Thema's Bureau Brussel 

Op basis van de onderstaande regionale agenda’s en een analyse van EU ontwikkelingen (Green Deal 

en innovatiemogelijkheden), zal Bureau Brussel zich in 2020 voornamelijk toespitsen op de thema’s 

die van belang zijn voor de regio en die ook goed aansluiten bij de Brusselse agenda. De thema’s 

verschillen daarmee niet ten opzichte van vorig jaar, en zijn: 

• HEALTH & High Tech: Gezondheidsinnovatie 

• ENERGY: Energie- en milieutechnologie, duurzaamheid en circulaire economie 

• DUURZAME MOBILITEIT: duurzame mobiliteit, transport en logistiek  

 

De afgelopen jaren is het thema Circulaire Economie hier steeds meer aan toegevoegd. Deze 

beweging wordt in 2020 verder versterkt, mede gezien de nadruk die circulariteit krijgt in de Green 

Deal. Ook rond Logistiek zullen we meer activiteiten ontplooien. Grensoverschrijdende 

samenwerking is een horizontaal thema dat binnen elk thema terugkomt.  

Regionale ambities van de Regio Arnhem Nijmegen 

Bureau Brussel werkt direct in opdracht van de Regio Arnhem Nijmegen. Er zijn vier thema’s waar de 

18 deelnemende gemeenten aan werken: Duurzaamheid, Economie, Wonen en Mobiliteit. Deze 

vormen de ruggengraat van de regionale samenwerking. Bureau Brussel haalt gericht op wat voor 

vraagstukken eventueel door Europa versterkt kunnen worden.  

 

De regionale samenwerkingsstructuur is volop in beweging, onder leiding van de stuurgroep regio 

versterkingsproces. Dit raakt de werkwijze van Bureau Brussel rechtstreeks en biedt grote kansen 

voor een sterkere Europese aanpak die meer resultaten oplevert. Want: hoe meer en hoe concreter 

de ambitie, en hoe beter de slagkracht en capaciteit is georganiseerd, hoe steviger de plannen zijn 

waar Bureau Brussel Europese resultaten met de regio op kan boeken.  

 

Het regioproces beoogt een versterkte agenda en lobbyslagkracht voor dé groene metropoolregio 

van internationale betekenis. Een ambitieuze regio verhoudt zich tot andere Europese regio's: bijv. 

concurrenten en samenwerkingspartners in andere groene regio's. Europese public affairs gebeurt 

niet vanzelf en heeft schaal, samenwerking en concrete initiatieven nodig. De regio is hiervoor het 

niveau, vanwege het profiel, de bestaande partners en de concrete projecten die er uit voort komen.  

 

Grofweg zien we dan twee pijlers binnen de Bureau Brussel thema’s:  

- EU Economie & Innovatie (lifeport, Health & High Tech, Energy hotspot)  

- EU Green Deal en Mobiliteit (duurzame mobiliteit, energy, circulair) 
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Regionale voeding van Bureau Brussel gebeurt dan ook op meerdere manieren. Wij stellen voor om 

dit nog explicieter vanuit de regio te formuleren. Aansturing blijft gebeuren vanuit de Regio Arnhem 

Nijmegen en het huidige Voorzittersoverleg. Op de onderwerpen duurzaamheid (energy) & mobiliteit 

is de Regio Arnhem Nijmegen georganiseerd, in PFO's, met capaciteit voor agenda's en projecten.  

De tweede pijler, economie & innovatie, is meer belegd bij The Economic Board 3.0 (met de 

investeringsagenda daar onder). Bureau Brussel wil explicieter dat hier ook Europese lobby in 

benoemd wordt in de projecten die hier opgewerkt gaan worden. Op profilering doen we dit nu al, 

en de nieuwe 'civic entrepreneurs' op Health & High Tech en op Slimme Duurzaamheid kunnen de EU 

activiteiten op deze thema's voeden en beleggen.  

 

The Economic Board & Investeringsagenda 
Bureau Brussel heeft afgelopen jaar een goede relatie opgebouwd met de EB. Hierbij is te denken 

aan projecten op en tussen de thema’s Food, Health en Energy en de werkzaamheden op het gebied 

van de (internationale) positionering, lobby en profilering van de regio. In 2020 gaat Bureau Brussel 

de samenwerking nog verder verstevigen door gezamenlijk lobby en profilering vanuit Lifeport op de 

thema's Health, High Tech en Energie. De investeringsagenda is nu samengevoegd met The Economic 

Board. Ook voor plannen binnen de investeringsagenda moet een analyse van Europese kansen 

plaats vindt. Die geven we samen vorm met de civic entrepreneurs op health & high tech, energy en 

slimme duurzaamheid.  

Samenwerking Oost Nederland 

We trekken uiteraard niet alleen als Regio Arnhem Nijmegen op in Europa, maar verbinden dit met 

grotere verbanden. We stemmen regulier af met Gelrestad partners, de Provincie Gelderland en in 

de context van het Innovatieprofiel Oost-Nederland.  

Slimme Specialisatie Oost Nederland 

Ook uit het grote onderzoekstraject de Kracht van Oost komt de economische kracht en positie van 

Arnhem Nijmegen als onderdeel van Oost Nederland naar voren. Grofweg komt dit neer op dezelfde 

punten: Health en Energy, maar ook innovatiekracht en ondernemerschap in de volle breedte. Oost-

Nederland is namelijk ‘Smart & Healthy’. Tal van kennisinstellingen en bedrijven in de regio lopen 

voorop in Europa als het gaat om innovaties in de sectoren Agro-Food, Life Sciences and Health, High 

Tech Systemen and Materialen, Energie en Milieutechnologie. Dit vormt de context van waaruit de 

regio in Brussel kan handelen. 

Hetzelfde betreft de ‘Slimme specialisatiestrategie Oost-Nederland’. Hierin zijn al in 2013 Health en 

Energy als de belangrijkste regionale sectoren genoemd, naast High Tech en Food. Dit is van belang 

voor zowel de inbedding van Arnhem Nijmegen in de bredere regio, alsook dat veel Europees beleid 

en financiering is opgehangen aan de economische thema’s benoemd in iedere slimme 

specialisatiestrategie. Daarom wordt het document nu ook vernieuwd onder leiding van de Provincie 

Gelderland.  

Think East Netherlands (innovatieprofiel) 

Met name gericht om meer gebruik te maken van Horizon 2020, is in Oost-Nederlands verband het 

zogenaamde Innovatieprofiel opgesteld met netwerkorganisaties, kennisinstellingen, universiteiten, 
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werkgeversorganisaties en de provincie Gelderland en Provincie Overijssel. Regio's zijn nu ook 

aangehaakt. Vanuit onze regio is wethouder Jan van Dellen lid van de Bestuurlijke Regiegroep.  

Het profiel kent twee vlaggenschepen en hangt daarmee samen met de speerpunten Energie en 

Health van de Regio Arnhem Nijmegen:  

• Smart and Sustainable Industries: Smart Manufacturing and Materials, Smart Food 
Production, Biobased Production 

• Concepts for a Healthy Life: Health Technology and Delivery Systems, Healthy Brain, 
Personalised Health and Nutrition 

Na succesvolle agendasetting in 2019 op energy storage, zetten we de samenwerking binnen Think 

East steviger voort.  

De Europese Agenda 

Omdat het zwaartepunt van Bureau Brussel niet op Europees beleid, maar meer op Europese 

project-, samenwerking- en profileringskansen ligt, zetten wij in 2020 volop in om zo goed mogelijk 

voor te sorteren op de nieuwe EU programma's vanaf 2021. Er komen veel en grote plannen uit de 

nieuwe Europese Commissie, met als belangrijke pijlers voor de Regio Arnhem Nijmegen de 

zogenaamde EU Green Deal en de toekomst van EU innovatiebeleid, in Horizon Europe, Interreg, en 

andere programma's.  

EU Green Deal 
December 2019 is de EU Green Deal aangekondigd. Het behelst een routekaart naar een duurzame 

Europese Economie. In de Green Deal worden klimaat en milieuproblemen beschouwd als kansen op 

alle beleidsterreinen. In de praktijk houdt dit in dat de EU in al haar wetgeving dezelfde aanname 

hanteert: de Europese Unie moet in 2050 klimaatneutraal zijn.  

Veel onderwerpen komen hier in terug. Bureau Brussel heeft de belangrijkste hiervan die zich 

relateren tot regionale ambities teruggebracht in een infographic.  
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Duurzame mobiliteit staat ook centraal in Europa. Op de rol staat een Europese update van het 

‘Urban Mobility Package’, de ‘Clean Vehicles Directive’ en een strategie voor duurzame en slimme 

mobiliteit. Ook komt er in het kader van de EU Green Deal nog een call voor publieke laadpalen. In 

2021 wordt er meer uitwerking verwacht op de Green Deal ambitie dat van logistiek vervoer 75% 

naar water en spoor (‘initiatives to increase capacity of railways and inland waterways’).  

 

 
Circulaire Economie  
Circulariteit loopt als een rode draad door de European Green Deal en komt terug als 

overkoepelende strategie op een groot aantal beleidsterreinen, waaronder de energie transitie in de 

gebouwde omgeving, de transitie naar een duurzame landbouw en bij het gebruik van (schaarse) 

grondstoffen. In de Green Deal wordt gesteld dat circulariteit noodzakelijk is om de transitie naar een 

klimaatneutrale economie te kunnen realiseren, o.a. omdat bij de huidige lineaire productie wijze erg 

veel energie wordt verbruikt en dus CO2 wordt geproduceerd. Denk bijvoorbeeld aan de verspilling 

van voedsel, die staat voor 6-8 % van de totale CO2 uitstoot. Ook vraagt de Green Deal aandacht  

voor recyclen en het verduurzamen en veiligstellen van de toeleveringsketens voor “critical raw 

materials” die nodig zijn voor het realiseren van innovaties op het gebied van (digitale) technologie. 

 

 
 

Naast dat er in 2020 concrete plannen 
worden uitgewerkt op het gebied van 
duurzame mobiliteit, staat de Regio Arnhem 
Nijmegen structureel goed op de Europese 
transportcorridor kaart. We liggen centraal 
op de assen van de Noordzee naar de 
Baltische Zee, van de Rijn naar de Europese 
Alpen en verder naar Zuid-Europa.  
 
Dit heeft niet alleen een sterke 
economische betekenis voor onze regio, ook 
is hieraan veel Europees beleid en geld 
verbonden. Steeds meer gaat dit ook over 
duurzame mobiliteit, zoals waterstof, 
treinverbindingen en duurzame logistiek. 
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Binnen de regio Arnhem Nijmegen zijn reeds de eerste successen op het gebied van circulaire 

economie geboekt (BT award 2018) en wordt veel gesproken over het verder ontwikkelen van een 

circulaire agenda. Bureau Brussel gaat in 2020 op zoek naar projecten met een optimale synergie 

tussen de agenda van de regio en de Europese agenda. Denk bijvoorbeeld aan duurzame renovaties 

in de gebouwde omgeving, die ook bijdragen aan de sociale agenda (terugdringen energie armoede, 

werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, meer sociale cohesie). Deze Europese 

prioriteit sluit goed aan bij de regionale woondeal met het Rijk en de woningbouwcorporaties waarin 

is afgesproken om 25 % van de bouw circulair te maken. Ook liggen er kansen waar het gaat om het 

“mijnen” van kostbare metalen uit gebruikte elektronica en het tegengaan van voedselverspilling.  

 

Ten aanzien van het speerpunt 'Health' & High Tech zijn er Europese missies in het op te stellen 

Horizon Europe over een Europa zonder kanker, en wordt er vanuit economische innovatie onder 

meer gemikt op een Europese ‘Value Chain’ op smart health (net zoals microelectronics en cyber-

security). Hier mikken we vooral op samenwerking met andere Health/High Tech regio’s, profilering 

en funding.  

 

Europese fondsen en investeringen 

Op veel thema's zijn de acties van de Europese Commissie erop gericht om meer investeringen los te 

krijgen. Hiervoor heeft Europa ook bepaalde instrumenten. Een selectie: 

o In de EU Green Deal worden veel nieuwe funding mechanisme genoemd, van het 

Just Transition Fund tot nieuwe Horizon Funding 

o Horizon 2020, de Europese middelen voor onderzoek en innovatie. In 2020 zijn er 

nog calls, waar Bureau Brussel vol op in zet. Horizon Europe wordt de opvolger 

o Interreg NWE: samenwerking binnen Noordwest Europa op CO2-reductie en 

grondstoffenefficiëntie. In 2020 dienen we in de laatste calls een aantal projecten in.  

o Interreg Duitsland-Nederland. Geen verwacht budget meer in 2020.  

o InvestEU. Nieuw investeringsprogramma dat wordt genoemd in de Green Deal. De 

nadruk ligt op grootschalige renovatie in de gebouwde omgeving, waarbij 

duurzaamheid wordt gecombineerd met sociale doelen (focus op sociale woningen, 

terugdringen energie armoede). De doelstellingen en ambities van Invest EU lijken 

vrijwel naadloos aan te sluiten op de Woondeal met het Rijk.  

o EIB, bijvoorbeeld ELENA: financiële ondersteuningen van grote 

investeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid (ondersteuning van 

organisatie, leningen voor de investeringen). 

o We noemen hier nu de Europese fondsen in 'Nederlands beheer' voor puur regionale 

projecten, zoals OP Oost en POP. 

o LIFE: EU programma voor klimaat & milieu (waaronder natuur en biodiversiteit). 

Rond de zomer zijn er weer calls open.  
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4. Bureau Brussel activiteiten in 2020 

Hieronder worden enkele van concrete activiteiten van Bureau Brussel in samenwerking met de regio 

neergezet. We zetten dit neer vanuit de regionale doelen op Health, Energy, Duurzame Mobiliteit, 

Circulaire Economie. De activiteiten zijn er dan op gericht hoe Europese lobby en samenwerking daar 

aan bij kan dragen.  
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Health & High Tech 

in 2030 dé internationale proeftuin voor innovaties in health en life sciences 

Projecten 

Lobby: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU, VHL over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) (afgekeurd, maar onderzoeken 
mogelijkheden) 
Ontwikkelen: TopFit programma Oost-Nederland versterken richting Horizon 2020  

Uitvoeren: InDemand: Oost Nederland en Rijnstate partner in project over stimulering zorginnovatie (gepromoot in Brussel en partners gehost) 

Verkennen: Europese mogelijkheden voor verbinden internationale health campussen en startupprogramma’s in Europa 

Uitwerken: projectmogelijkheden met netwerkpartners in CORAL en ERRIN, samen met Health Valley partners  

Verkennen: mogelijkheden 'AAL-programma' voor oa. ICT-based bedrijven in zorg  

Ontwikkelen en 2e fase indienen: Robust project, obesitas aanpak in wijken Interreg NWE, met Arnhem, GGD en Rijnstate 

Verkennen: projecten Artificial Intelligence voor Health 

Profilering 

Communicatie en activiteiten in het kader van Think East Netherlands: concepts for a healthy life 

Versterken, EU regio’s uit CORAL betrekken in workshop, gekoppeld aan Nijmegen + Brussel promotie: Internationaal programma Health Valley event 

Organiseren: profileren NextGarden met link naar Health tijdens EWRC 2020 

Co-Organiseren: EU deel in Health Valley Event 

Partners 

Europese regio’s betrokken: Internationalisering Health Valley event 

Deelname: CORAL netwerk Europese Health regio's 

Deelname: ERRIN WG Health 

Advies aan Nijmegen: verkenning uitwisseling en wederzijdse versterking Health clusters (startups, scaleups). 
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Energy 

“In 2030 moet ca. de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel duurzaam 
zijn opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten duurzame 

warmtebronnen komen.” 
+ Economische Hotspot Energy 

+ European Green Capital legacy 
 

Projecten 

Advies: Arnhem Hotspot Energy over projectmogelijkheden New Energy Living Lab en fonds/EIB  

Advies in Arnhem, Lingewaard en Nijmegen: ELENA/Project Development Assistance verkenning klimaatfondsen regio 

Ontwikkelen: mogelijkheden PowertoPower managementsysteem IPKW, bijv. InnovationFund of EU project met S3. Met Kiemt 

Advies: NextGarden over Europese projectmogelijkheden opslag warmte/geothermie en projectenlijst. Verder en concreter 2020 

Geadviseerd: over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO duurzaamheid, regionaal icoonprogramma slimme duurzaamheid 

(energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), Energy Made in Arnhem, duurzaamheidsoverleg Nijmegen, en projecten regionale 

gemeenten. 
3e fase lobby: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) 

Ontwikkelen: Projectmogelijkheden klimaatadaptatie en vergroten biodiversiteit in stedelijke omgeving (i.h.k.v. Green Deal)  

Ontwikkelen: aanvraag top 100 klimaatneutrale steden (DG RTD) i.s.m. ERRIN werkgroep Smart Cities 

Ontwikkelen: aanvraag Rivierklimaatpark Ijsselpoort naar LIFE 

Verkennen: Geothermie (inclusief warmte uit oppervlakte water).  projectmogelijkheden in kaart brengen, o.a. via deelname Europees S3 platform met 

Cleantech regio, Provincie Gelderland, Schotland en Toscane 

Ontwikkeld: Energiearmoede: INTERREG NWE aanvraag HEET over energiearmoede: 1e fase succesvol, 2 e fase indienen, besluit april 2020  
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Ontwikkelen: Bod duurzame renovatie gebouwde omgeving en aanpak energie armoede i.h.k.v. de Green Deal en aansluitend bij de Woondeal,  in 

afstemming met woningcorporaties  

Verkennen: Europese mogelijkheden warmtenet 

Advies en verbinden aan LIFE subsidie: Rivierklimaatpark Ijsselpoot. Sterkere klimaatadaptatie en economische mogelijkheden Rheden, Westervoort, 

Duiven, Zevenaar, Arnhem 

Advies kansen voor projectenlijst Druten en Wijchen (eHubs, Liveable Cities, schone scheepvaart, geothermie) 

Verkennen: Overbetuwe en Renkum EU mogelijkheden bij aanvraag voor waterkracht Driel 

Advies en ontwikkelen: projectkansen voor projectlijst waterstof (met Kiemt): Eusebius, bussen, schepen, groene waterstof keten 

Verken: duurzaamheidskansen industrie Rheden (EIB investeringen?) 

Profilering 

Bijdragen aan: NRW/NL conference Energy naar de regio 

Organiseren: Hotspot Energy: profileringsmogelijkheden  

Uitwerken en uitdragen: Nijmegen European Green Capital legacy . deelname Green Capital netwerk, deelname overdrachtsmoment Green Capital 

Lissabon 

Verbinden: INNOVATE festival versterken en internationaliseren (advies en project deelname Duitse partners en ERRIN regio’s) 

Organiseren programma EWRC 2020: energiekant NextGarden en presentatie waterstofauto’s 

Volgen en lobby: Toekomst EU budget ontwikkelingen voor energy mogelijkheden (oa. in EFRO toekomst) 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Energy 

Mogelijke deelname aan Europees Transform project met o.a. Apeldoorn, Deventer en Zwolle : 40.000 woningen van het gas 

Volgen: Europees S3 platform batteries (OostNL volgt) 

Actieve inbreng: deelname S3 platform Waterstof met ca. 34 andere EU regio’s, Kiemt, OostNL, Provincie Gelderland en Cleantech Regio 

Lobby: Legacy Nijmegen Green Capital 2018: lobby voor succesvol vervolg 
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Duurzame Mobiliteit 

Regionale bereikbaarheidsaanpak 
robuust, duurzaam & slim 

“het vervoer moet slimmer en nog schoner worden en zoveel mogelijk 
geëlektrificeerd worden” 

 
Projecten 

Adviseren: Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO mobiliteit, afzonderlijke gemeenten en overige partijen actief op duurzame mobiliteit 

(bijv. HAN, Connexxion, stadslogistiek, CMC etc.). 

Adviseren: projectmogelijkheden alle regiogemeenten, ook aan de hand van projecten onder regionale bereikbaarheidsaanpak en investeringsagenda 

(waterstoftankstation auto's, personenauto's en huisvuilwagen) 

Verkennen: mogelijkheden stadslogistiek, o.a. via deelname Polis werkgroep stadslogistiek (i.s.m industrie vereniging ALICE) 

Bijdragen, adviseren Europees, profileren: E-Hubs: hubs uitrollen voor elektrisch deelmobiliteit in de regio 

Verkennen: Railterminal Gelderland, vanuit wensen Overbetuwe en regio 

Bijdragen, adviseren en profileren: Waterstof vuilniswagen HECTOR met Arnhem, HAN en SUEZ 

Uitwerken: schone binnenvaart (CLINSH 2.0 / PortLiner met EIB).  

• Ingediend: EFRO aanvraag Nijmegen/BCTN/Engie 

• Indienen: H2020 urban nodes aanvraag (met Duisburg en Strasbourg) 

• Indienen : project waterstof schepen – en waterstof havens (met regio Bretagne) 

• Verkennen: mogelijkheden euregionaal samenwerken (met o.a. regio Duisburg) 

• Uitwerken: mogelijkheden voor schone scheepvaart binnen CEF en Innovation Fund 

• Lobby: voor opheffen belastingvrijstelling diesel accijns scheepvaart en/of invoering ETS systeem voor binnenvaart (i.s.m. andere Europese 
havensteden, Polis, milieubeweging). Hierbij voortbouwen op succesvolle lobby tijdens European Week of Regions and Cities 2019 
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Verkennen: EU mogelijkheden elektrisch/waterstof riviertaxi/veer (Berg en Dal, Druten/Wijchen) 

Advies: Europese mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Montferland-Zevenaar-Emmerich (Euregionaal aanvragen en lobby in Brussel 

voor meer mogelijkheden) 

eHubs verkennen verdere mogelijkheden: Rheden mobiliteitshubs aansluiten bij EU project (follower gemeente in eHUBS project Rheden, Beuningen, 

Wijchen en Renkum) 

Verkennen: duurzame en innovatieve mobiliteit in combinatie met leefbaarheid Heumen/Nijmegen Zuid 

Profilering 

Verken: aanvraag EU Sustainable Energy Award 

Uitdragen en voortbouwen: Legacy Velo-city 2017  

Binnengehaald en organiseren: Polis 2020 conferentie naar de regio  

Presentatie en bestuurlijke deelname in Polis 2020 conferentie over duurzame internationale mobiliteit vanuit de regio (link Berlijn) 

Presentatie bij verscheidende Brussel bijeenkomsten Polis, ERRIN, ECF en HyER 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Transport  

Deelname: Polis (incl. deelname Management Committee) 

Organiseren: Europese follow-up schone scheepvaart Declaration of Nijmegen, incl. conferentie 

Opwerken: agenda schone scheepvaart binnen Polis 

Deelname in Think East Netherlands met kennisinstellingen, regio’s en ondernemers 

Oprichting platform binnen Polis voor Small and Medium Cities (‘G40 op EU duurzame mobiliteit’) 

Lobby voor ICE sneller, betrouwbaarder, vaker. Succesvolle lobby bij Europees Parlement en Europese Commissie, met oa. persaandacht voor positie 

regio ten opzichte van Berlijn. 

Verstevigen mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling 

Urban Agenda Partnership Urban Mobility Actieplan uitgevoerd met aanbeveling beter EU beleid, betere kennisdeling en betere funding. Samen met oa. 

Karlsruhe, Finland, Eurocities, Polis 
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Circulaire Economie 

“In 2050 moet de economie circulair zijn.  

In 2030 moet het restafval in 50% zijn verminderd tov 2016.” 

Projecten 

Adviseren: mogelijkheden regionale investeringen versterken met Europese middelen, o.a. investeringen in duurzame/circulaire  renovaties gebouwde 

omgeving  (Europese Investeringsbank en Invest EU) 

Adviseren: over Europese mogelijkheden voor projectenlijst onder investeringsagenda (met ACR+) 

Toegekend/verder ontwikkelen : project Digital Support for the Repair Economy, gaat over circulair gebruik electronica  (Nijmegen is associated partner). 

Deelname aan leeragenda consortium en inventarisatie mogelijkheden repair economy in onze regio. 

Ontwikkelen: Living Lab Circular Economy (hybrid banking) 

Adviseren: Climate KIC en WK Volleybal circulair  

Ingediend : H2020 project Feed the City over opbouw korte en circulaire voedselketens (met DAR, gemeente Nijmegen, consortium o.l.v. ACR+ met o.a. 

Lubljana, Sofia, Zagreb en Barcelona) 

Profilering 

Deelname EU GLOBE conferentie in Europees Parlement 

EU sprekers aandragen Circulaire Economie Festival Nijmegen 

Partners 

Bijdragen: Circulaire Economie Festival Nijmegen 

Deelnemen: Lidmaatschap ACR+ 
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Algemeen 
Projecten 

Ontwikkelen: aanvraag Privacy/IRMA 

Adviseren en lobbyagenda: Europese mogelijkheden oprichting C-ITC, chiptechnologie centrum Nijmegen 

Ontwikkelen: B-solutions grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor nietEU studenten vanuit Duitsland in regio aan de slag 

Adviseren EU Mogelijkheden voor samenwerking The Economic Board, RU en bedrijven voor EU subsidie AI center 

Adviseren, ontwikkelen en partners zoeken: H2020 aanvraag cultureel toerisme Limes/bevrijding met Toerisme VAN 

Communiceren: EU projecten die landen in regiogemeenten 

Verkennen: mogelijke activiteiten op basis van woondeal voor versterken sociale en groene ontwikkeling in wijken 

Profilering 

Bijdragen: Innovatieprofiel Think East Netherlands  

Doorontwikkelen: Communicatiestrategie  

-          Internationaal / bijdragen aan verspreiden #Lifeport  

-          Twitter/social media 

-          Nieuwsbrief (doelgroep, regelmaat, doel, blogs stakeholders) 

Vergroten bekendheid Bureau Brussel in de regio, o.a. via promotie filmpje 

Organiseren: European Week of Regions and Cities met deelname bestuurders en organisatie workshops, gesprekken en programma 

Communicatie : verspreiden van het “bod” van de regio AN voor de uitrol van de Green Deal, met behulp van diverse communicatie middelen 

Partners 

Organiseren werkbezoek Permanente Vertegenwoordiging Nederland bij de EU aan Regio Arnhem Nijmegen  

Hulp organisatie: Regioreis 2020 

Organiseren:  werkbezoek Europarlementariërs aan de regio (in samenwerking met provincie Gelderland) 

Organiseren: overige werkbezoeken (HAN, Startup Arnhem Nijmegen, trainees Arnhem Nijmegen Provincie,  
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Partners organiseren: Rheden Global Goals Academy samenwerking met ICLEI en Europese Commissie 

Meewerken aan regionaal versterkingproces: advies over Europese inzet 

Meewerken en advies voor HAN European Studies curriculum 

Volgen: EU budget/subsidiekansen post 2020 

Volgen: Brexit mogelijkheden en bedreigingen voor de regio 

Verkennen: mogelijkheden High Tech ontwikkelingen in de regio 
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4.1 Europese Projecten (subsidies en financiering) 

Het aantal Europese fondsen is enorm. De regio profiteert daar volop van, getuige het feit dat ca. 

€320 miljoen de afgelopen vijf jaar in de Regio Arnhem Nijmegen is geland, een enorme stimulans 

voor de ambities uit de regio. Aan de hand van het regionale profiel, de ambities, en bestaande 

capaciteit scant Bureau Brussel actief welke kansen interessant zijn om projecten en activiteiten uit 

de regio te laten versterken door Europa (met kennis, netwerk en financiering). Voor een 

totaaloverzicht, kan de website van Europa Nu worden geraadpleegd.  

Europese subsidieverwerving - aanpak 2020 

Bureau Brussel is een brug tussen wat er in de regio aan projecten bij verschillende actoren speelt en 

wat er in Brussel aan kansen door Bureau Brussel wordt gesignaleerd. Hierbij staat de P van 

PROJECTEN boven aan in het prioriteiten lijstje van Bureau Brussel. 

 

De afgelopen jaren heeft Bureau Brussel veel tijd en aandacht besteed aan het begeleiden van 

verschillende (Horizon 2020, LIFE, Interreg) subsidievoorstellen. Dit waren regelmatig 

projectvoorstellen, waarbij Bureau Brussel signaleerde dat er in Brussel een consortium met een idee 

was en verbond regionale partijen aan deze ideeën. We vertrekken echter zoveel mogelijk vanuit 

initiatief uit de regio. Er moet in de regio een probleem of projectvoorstel zijn, dat met behulp van 

EU fondsen (deels) opgelost en uitgevoerd kan worden. Bureau Brussel nodigt regionale 

stakeholders dan ook allen uit om met voorstellen voor projecten te komen. Begin 2020 doen we 

hiervoor een rondgang langs alle gemeenten.  

 

Zo werken we aan gedragen projectvoorstellen die realiseerbaar zijn door beschikbare capaciteit (die 

overigens bij een succesvolle aanvraag dan Europees gefinancierd wordt). Voor het concretiseren van 

een projectvoorstel is namelijk inhoudelijke expertise en capaciteit nodig. Soms ontbreekt de 

personele capaciteit in gemeentelijke organisaties om op korte termijn snel stappen te kunnen 

zetten. Tegelijkertijd willen we uit de paradox wegblijven dat capaciteitstekort in het voortraject leidt 

tot het missen van Europees gefinancierde werkzaamheden. Vandaar dat we zoveel mogelijk willen 

ophalen en daarover adviseren, in plaats van enkel kansen aandragen.  

 

Tegelijkertijd blijft Bureau Brussel ook sterk in Brussel scannen naar kansen. Daar ligt onze kracht: in 

onze contacten met andere Europese steden en regio's, in het lidmaatschap van de Europese 

netwerken zoals ERRIN en Polis, en in onze Brusselse contacten met oa. de Europese Commissie.  

Inzet 2020 

(1) We mikken op de laatste calls van de huidige EU fondsenperiode 

(2) We sluiten aan bij de projecten vanuit PFO’s Mobiliteit, Duurzaamheid, Wonen, Economie en 

de TEB cluster Health, Energy en Slimme Duurzaamheid 

(3) We sorteren zo veel mogelijk voor op het nieuwe Multi Annual Financial Framework (2021-

2027) van de Europese Commissie en zorgen dat we voldoende projecten op de plank 

hebben liggen voor het moment dat deze nieuwe calls open gaan.  
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4.2 Profileren van de regio in Europa (Profile) 

Bureau Brussel zet de Regio Arnhem Nijmegen in Brussel in de spotlights. Waarom vinden we dit 

belangrijk? Naast dat het in de regio het idee versterkt waar we goed in zijn, is het in Europa een 

manier om ervoor te zorgen dat er kansen op je af komen. Dit gebeurt, zodra actoren in Brussel 

weten wie je bent, wat je kunt en waarom dat interessant is. Op die manier kunnen consortia die 

partners zoeken, je gemakkelijk vinden en zo ontsluit je andere kansen die uiteindelijk kunnen leiden 

tot partnerschappen en Europese projecten. Zo realiseren we Europese steun voor de regionale 

ambities. Dit gebeurt onder de noemer groene metropoolregio en #lifeport.  

 

Bureau Brussel profileert de regio op verschillende manieren en momenten. Allereerst bij de 

netwerken waar de regio lid van is in Europa. Bureau Brussel bezoekt werkgroepen, 

ledenbijeenkomsten van de netwerken, evenementen en congressen. Bureau Brussel netwerkt daar 

met relevante, wisselt gegevens uit, legt contacten met potentiële partners en geeft presentaties 

over ideeën uit de regio voor samenwerking. 

 

Ten tweede bezoekt Bureau Brussel infodagen, en andere evenementen van de Europese Commissie. 

Bureau Brussel stelt vragen, netwerkt, en ontmoet potentiële partners. Telkens wordt de regio 

genoemd en wordt uitgelegd wat we hier te bieden hebben. 

 

Ten derde profileert Bureau Brussel de regio actief tijdens de European Week of Regions and Cities in 

oktober, de EU Design Days, de EU Sustainable Energy Week in juni en andere relevante Brusselse 

evenementen waarbij actoren uit de gehele Unie zich in Brussel verzamelen. Ook organiseren we 

studiebezoeken, workshops, presentaties en lunches/diners/borrels.  

 

Ten vierde onderhoudt Bureau Brussel contacten met het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) 

door middel van een regulier “Uurtje Oost” (overleg in Oost Nederland verband op het HNP met alle 

mensen die voor Oost Nederland in Brussel werken), de lobbyisten van de regio Food Valley en de 

Cleantech Regio (Apeldoorn en stedendriehoek). Ook wordt er regelmatig samengewerkt met de 

Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie, het Europees Parlement (m.n. 

de Nederlandse parlementariërs) en de Europese Commissie.  

 

Tot slot organiseert Bureau Brussel diverse lobby- en profileringsactiviteiten, zowel in de regio als in 

Brussel. Zo organiseert zij/draagt zij bij aan werkbezoeken van (hoge) EU ambtenaren en 

Nederlandse diplomaten aan de regio door daar actief over te adviseren en ze te benaderen. Zij 

organiseert werkbezoeken aan Brussel, evenementen van klein tot groot en begeleid zij partners bij 

netwerkgelegenheden in Brussel.  

Inzet regionale profilering in 2020 

(1) Profilering tijdens Sustainable Energy Week met ‘zero emission corridor’ 

(2) Profilering tijdens European Week of Regions and Cities met oa. NextGarden op 

duurzaamheids- en voedselinnovaties en follow-up waterstof & schone binnenvaart 

(3) Een vlaggenschip event te organiseren op Duurzame Mobiliteit, in de vorm van de Polis 

conferentie in Arnhem Nijmegen december 2020 (samen met Provincie Gelderland)  
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4.3 Partners in de regio en in Brussel (netwerken) 

Alle bovenstaande activiteiten gedijen alleen maar met een goed netwerk, zowel in de regio als in 

Brussel. Bureau Brussel fungeert hierbij als vooruitgeschoven post, om te zorgen dat in Brussel de 

deuren voor de regio open gaan en we goed weten met wie we kunnen en willen samenwerken.  

Netwerken in Brussel in 2020 

In Brussel is de Regio Arnhem Nijmegen lid van een heel aantal netwerken. Een uitgebreid overzicht 

hiervan is te vinden in Bijlage 2: overzicht netwerken Regio Arnhem Nijmegen.  

In vergelijking met vorige jaren zijn we actiever geworden binnen zogenaamde S3 partnerschappen, 

waarin regio’s met steun van de Europese Commissie samenwerking op thema’s waar ze in 

specialiseren. We doen dit nu op waterstof, en op geothermie.  

Een andere verandering is dat we afscheid moeten nemen van het netwerk HyER, dat wordt 

opgeheven.  

Netwerken in de regio in 2020 

Naast het netwerk bij de deelnemende gemeenten, onderhoudt Bureau Brussel veel netwerken in de 

Regio Arnhem Nijmegen en bredere regio. Er wordt actief samengewerkt met the Economic Board. 

We werken gezamenlijk aan de profilering van de regio, zowel daarbinnen als daarbuiten (in ons 

geval Brussel). Daarnaast schakelen we met kennisinstellingen en andere partners als Radboud 

Innovation, ArtEZ, ROC’s, de DAR, het IPKW, etc. En we maken structureel een ronde langs alle 18 

gemeenten.  

 

Voorts is Bureau Brussel zijdelings betrokken bij het netwerk van de Euregio. Bureau Brussel zet haar 

kennis van de regio graag in voor samenwerking met de Duitse partners in NRW en verwijst partners 

op mogelijkheden in de euregio. We maken ook onderdeel uit van het Gelrestad EU netwerk, waar 

ook de euregio in participeert.  

 

Naast het EU Gelrestad netwerk, wordt er sinds 2018 ook actief geparticipeerd in het innovatieprofiel 

Think East Netherlands.  

 

Ook met de subsidiebureaus die in de regio gelieerd aan de gemeenten zijn (IGS5, Subsidienetwerk 

Nijmegen etc.) heeft Bureau Brussel een intensieve band. Bureau Brussel maakt graag gebruik van 

hun expertise en kennis van projecten die in de regio spelen. Andersom, wijst Bureau Brussel hen op 

kansen die zich vanuit Brussel voordoen in de hoop dat dit tot nieuwe projectontwikkeling kan 

leiden.  

Kennisdisseminatie en advies in 2020 

Bureau Brussel is de vooruitgeschoven post van de regio in Brussel. In deze rol verdiept zij zich in 

relevant EU beleid en geeft zij hierover advies aan beleidsmakers/bestuurders in de regio. We doen 

dit via: 

 

• Desk research en informerende adviezen  

• Via de Europese netwerken waar de regio is aangesloten 
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• Via de nationale netwerken/contacten van Bureau Brussel  

 

Deze kennis verspreidt Bureau Brussel op verschillende manieren:  

• Bureau Brussel werkt elke week één dag op het gemeentekantoor in Arnhem, één dag op het 

gemeentehuis in Nijmegen en regulier bij The Economic Board 

• Bureau Brussel heeft regulier overleg met (vice)voorzitter Carol van Eert en voorzitter Ahmed 

Marcouch 

• Bureau Brussel informeert op onregelmatige basis wethouders, burgemeesters en de PFO’s 

• Bureau Brussel heeft een zeswekelijks overleg met de strategen van Arnhem en Nijmegen. 

• Bureau Brussel organiseert “bijpraatsessies” met bestuurders en ambtenaren uit de hele regio.  

• Bureau Brussel heeft een driewekelijks overleg met IGS5 (InterGemeentelijk Subsidiebureau) en 

regulier overleg met het subsidienetwerk in Nijmegen. 

• Bureau Brussel is agendalid bij de PFO’s, ambtelijk overleg PFO mobiliteit, duurzaamheid en bij 

overleggen binnen de investeringsagenda. Op basis van concrete ontwikkelingen adviseren en 

participeren we actief.  

• Bureau Brussel informeert actief over Europese ontwikkelingen, onder meer via de nieuwsbrief 

Brussels Lof en via Twitter (@BureauBrussel). U kunt zich aanmelden via de website 

www.regioan.nl (kopje Bureau Brussel 'blijf op de hoogte').  

Inzet Netwerken 2020 

(1) De inzet in onze nieuwe netwerken over geothermie en waterstof in te vullen met concrete 
projectvoorstellen vanuit de regio, gemeente Arnhem, Kiemt, TEB, IPKW, HAN en bedrijven.  
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5. Terugblik en vooruitblik: de regio in Europa 

Zoals op te maken is uit deze jaaragenda, spelen er veel thema's en activiteiten in de regio en in 

Brussel. Dit jaarplan is dan ook niet zozeer een overzicht van activiteiten van Bureau Brussel zelf, 

maar vooral een blik op hoe we schakelen tussen partijen uit de regio die in Europa en Brussel actief 

zijn. Daarom worden in dit jaarplan voorstellen gedaan hoe Bureau Brussel meer en concreter 

gevoed kan worden. Tegelijkertijd zien we veel dynamiek en vooruitgang in de lobbyagenda’s waar 

we ons al op richten.  

De afgelopen tijd signaleert Bureau Brussel een groeiend besef in de regio dat de regio veel te bieden 

heeft: in een Europese context, maar ook in een regionale context waar meer samengewerkt wordt 

en resultaten behaald worden. Focus en strategische keuzes worden daarbij ook steeds belangrijker. 

We zien dan ook veel mogelijkheden in een sterke inzet op de EU Green Deal met de agenda van de 

groene metropoolregio op (slimme) duurzaamheid, mobiliteit en energie en op de Europese 

innovatiemogelijkheden met activiteiten rond #lifeport op health, high tech en energy.  

Zo kan Bureau Brussel de regio verder helpen aan: 

- Meer Europese zichtbaarheid van de regio 
- Meer regionaal besef van Europese kansen en samenwerkingsmogelijkheden 
- Meer Europese resultaten en fondsen die binnen gehaald worden op regionale thema’s  

 
De gezamenlijke ambitie groeit, en is al veel zichtbaarder en sterker geworden. Bureau Brussel 

probeert dit proces actief door Europa te laten ondersteunen om zo de regio weer een stuk verder te 

brengen. Het gaat daarbij dus om verbinding en wederzijdse versterking, of in onze woorden: "Act 

local, think global".
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Bijlage 1 Overzicht Europese projecten Arnhem Nijmegen 

Het onderstaande overzicht bevat een weergave van Europese projecten en projectvoorstellen vanuit de Regio Arnhem Nijmegen. Het geeft daarmee een 

blik op de concrete resultaten waartoe Europese activiteiten vanuit de regio (kunnen) leiden. Dit overzicht geeft resultaten weer die voortkomen uit de 

samenwerking met subsidieadviseurs en vakinhoudelijke collega’s in onze regio. Bij de genoemde projecten in het overzicht heeft Bureau Brussel meestal 

(slechts) een verkennende, aanjagende, verbindende en/of adviserende rol gehad. 

Legenda: 

  Aanvraag afgewezen 

  
Aanvraag aangedragen maar geen capaciteit in 
regio 

  Aanvraag ingediend en wachten op besluit 

  Aanvraag positief beschikt 

  Projectidee in ontwikkeling 

 

Projectbenami
ng 

Thema EU-
programm
a 

Partners 
(belangrijkste) 

Stand van 
zaken Baten 

Arnhem 
Kosten 
Arnhem 

Baten 
Nijmegen 

Kosten 
Nijmegen 

Baten 
regionale 

stakeholder 

FLASH 
(waterkrachtcent
rale 

Renkum/Overbet
uwe) 

energie Interreg 
NWE 

Provincie Gelderland 
- Renkum en 
Overbetuwe 

associated partner 

tweede fase 
afgekeurd 
(kosten niet 

in balans, 
weinig 
invloed op 
uiteindelijke 
aanvraag) 

         €         
100.000  

ELLO duurzame 
mobiliteit 
(stadslogistiek) 

H2020 ISINNOVA, Arnhem, 
Nijmegen, HAN 

afgekeurd (te 
veel 
competitie) 

          

European 
Sustainability 
Award 

duurzaamheid   Rheden afgekeurd (te 
weinig 
invloed op 
uiteindelijke 
aanvraag en 
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nog geen 

lobby op dit 
terrein)) 

Railterminal 
Gelderland 

logistiek CEF-
transport 

Provincie Gelderland afgekeurd 
(terminals in 
CEF 
mogelijk?) 

          

Move-KIT health Interreg 
NWE 

HAN, Nijmegen, 
Arnhem sportbedrijf 

afgekeurd           

MADAME  luchtkwaliteit H2020 Parma, Arnhem afgekeurd 
(Horizon 
competitie) 

          

Reciprocity Klimaatadaptati
e 

H2020 Oslo, gemeente 
Nijmegen 

ingediend, 
uitslag 
januari 2020 

          

Feed the City circulaire 
economie 

H2020 Gemeente 
Nijmegen, DAR, 
Bastei, WUR, 
Barcelona 

indienen 
januari 2020 

          

Capture Climate 
Active 
Neighbourhoods 

groen en 
gezond 

Interreg 
NWE  

gemeente Arnhem 
(Climate Alliance, 
CAN partners) 

ingediend 
januari 2020 

          

Energy 
Transhipment 
Hub Nijmegen 

Duurzame 
Mobiliteit 

EFRO OP 
Oost 

BCTN, ENGIE, 
gemeente Nijmegen 

ingediend 
december 
2019 

     €    
138.000,00  

 €    
100.000,00  

 €      
4.100.000  

InterNODES Duurzame 
Mobiliteit 

H2020 
MG1-12  

Nijmegen, Allego, 
BCTN, Rupprecht 
Consult (met oa. 

Straatsburg, 
Duisburg, Polis, 
Hydrogen Europe) 

eerste fase 
indiening jan 
2020 

          

Liberation Route 
Europe town 
network 

bevrijding Europe for 
Citizens 

LRE, Arnhem uitslag eind 
januari/begin 
febr 2020 

          

Robust health Interreg 
NWE 

TCPA, Arnhem, 
GGD, Rijnstate, 
WUR, HAN, 
OnePlanet 

tweede fase 
indiening febr 
2020 

          

HEET Energie 
Armoede 

duurzame 
energie 

Interreg 
NWE 

Arnhem 2e fase 
indiening febr 
2020 
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Liveable Cities health / 

klimaatadaptati
e 

H2020 

SC5-14 

RU, Arnhem, 

Nijmegen, VHL 

afgewezen; 

maar 
mogelijk 
alsnog 
toegekend 
(lobby voor 
extra geld in 
call) 

          

Smart Grid 
Regio Nijmegen 

duurzame 
energie 

EFRO OP 
Oost 

ARN, Modderkolk, 
Elestor,  

Toegekend 
(Bureau 
Brussel geen 
rol gehad. 
Gemeente 
Nijmegen 
uiteindelijk 
niet 
ingestapt) 

        405.486 

digital support 
for the repair 
economy 

circulaire 
economie 

Interreg 
NWE 

Nijmegen 
associated partner 

uitvoering      follower: 
deelname 

bijeenkomsten  

    

SUMPS-UP duurzame 
mobiliteit 
(leerprogramm
a) 

SUMPS-UP Nijmegen deelname 
(2019-2020) 

     €        
7.500,00  

    

B-Solution grensoverschrij
dende 
samenwerking 

AEBR The Economic 
Board/Hogeschule 

Rhein Waal/ Euregio 

uitvoering 
(2019-2020) 

          

H2Ships waterstof Interreg 
NWE 

Nijmegen 
associated partner 

volgend 
(2019-2022) 

     alleen 
reiskosten  

    

HECTOR 
waterstof 
huisvuilwagen 

Waterstof Interreg 
NWE 

HyER, Arnhem; met 
SUEZ en HAN 

uitvoering 
(2019-2023) 

 €           
81.936  

       €         
990.000  

e-Hubs Duurzame 
Mobiliteit 

Interreg 
NWE 

Amsterdam. 
Nijmegen partner 

(Regio = 'replication 
city'. Arnhem 

brengt hubs in, 
Beuningen en 

Renkum aangemeld 
als observer) 

uitvoering 
(2019-2022) 

 €         
155.935  

   €    
405.162,00  

 €         
270.108  

  

Cleantech 
Energy Crossing 

Innovatie INTERREG 
VA (D-NL) 

KIEMT uitvoering           
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Charge & Go E-mobility EFRO Radboud 

universiteit 

In uitvoering 

(2016-2020) 

 €         

120.000  

 €           

70.000  

 €                  

-    

 €                  

-    

  

E-Bus 2020 IMC E-mobility | 
Smart Trolley 
Grid 

INTERREG 
VA (D-NL) 

Kiepe Electric 
(Gemeente Arnhem, 
Gemeente Renkum, 

Connexxion, Jan 
Fransen Technical 

Services, 
Bordbusters, HAN, 

Actia GmbH 

In uitvoering 
(2016-2020) 

 €      
1.500.000  

 €         
400.000  

 €                  
-    

 €                  
-    

  

Climate Active 
Neighbourhoods 
(CAN) 

Low Carbon 
(stimulering 
wijkinitiatieven) 

INTERREG 
VB (NWE) 

Climate Alliance 
(D), Arnhem 

In uitvoering 
(2016-2019) 

 €         
870.000  

 €         
350.000  

 €                  
-    

 €                  
-    

  

Clean Mobil 
Energy 

E-mobility | 
Smart Grid | 
opwekking 

INTERREG 
VB (NWE) 

Gemeente Arnhem 
(London, 

Nottingham, 
Schwäbisch Gmünd, 
Seraing, Nijmegen, 
kennisinstellingen 

(TNO, LIST), 
netwerkorganisaties 

(Polis, Avere) 
 

Regio Arnhem: 
Gemeente 

Nijmegen, MKB 
bedrijven) 

In uitvoering 
(2017-2021) 

 €      
1.500.000  

 €         
600.000  

 €                  
-    

 €                  
-    

  

CLINSH Air quality LIFE Provincie Zuid-
Holland, Gemeente 
Nijmegen, diverse 

partners uit 
Nederland, België, 
Duitsland en UK 

(overheden, 
bedrijven en 

onderzoeksinstelling
en) 

In uitvoering 
(2016-2020) 

 €                  
-    

 €                  
-    

 €    
250.000,00  

 €         
100.000  

  

H2Nodes Transport 
(waterstof) 

CEF-
transport 

Rigas Satiksme 
Letland, Arnhem, 

Provincie 
Geldelrand, PitPoint, 

Parnu 

uitvoering  €         
200.000  

 ??   €                  
-    

 €                  
-    

 €      
4.800.000  
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Zorg verbindt Zorg - 

grensvervaging 

INTERREG 

VA (D-NL) 

Euregio Rijn Waal, 

Health Valley 

In uitvoering 

(2016-2020) 

          

INNOVA Klimaatadaptati
e 

ERA4CS 
Joint Call 
for 
Transnation
al 
Collaborativ
e Research 
Projects  

Nijmegen in uitvoering           

RAISE IT Mobiliteit: 
corridoronderzo
ek 

  Provincie Gelderland in uitvoering           

Innovation 
Camps 

City Deal 
Kennis Maken 

JRC Gemeente 
Nijmegen, Gent, 
RU, Unversiteit 

Gent 

in uitvoering      €      
30.000,00  

    

InDemand health H2020 OostNL; Rijnstate in uitvoering           

energiearmoede 
H2020 

Duurzame 
Energie 

H2020 ICLEI /  aangehaakt 
maar 
uiteindelijk 
geen 
capaciteit 

voor 
projecten 
gevonden in 
Nijmegen 

          

Groene Allianties 
de Liemers - 
energietransitie 

Duurzame 
energie 

Interreg 
NWE 

  Op zoek 
(ERRIN 
verklaring 
energie 
efficiëntie) 

        
 

Recyclane / 
Circulair fietspad 

Circulaire 
Economie en 
Duurzame 
Mobiliteit 

FTI (Fast 
Track to 
Innovation 
in Horizon 
2020) 

NTP Infra (en 
Gemeente 

Zevenaar?), 
CINETEC (Spanje), 

Bulgarije, … 

Opnieuw 
ingediend 

        
 

Diabetes Health Horizon 
2020 

  In 
voorbereiding 

        
 

nature-based 
solutions for 
restauration and 

Groen Horizon 
2020 

Teknologisk Institut 
(met WUR) 

eerste fase 
indiening 
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rehabilitation of 

urban 
ecosystems' 

Living Lab Triple 
Transition 

Circulaire 
Economie 

OP 
Oost/Climat
e KIC/EIB 

Radboud 
Universiteit / Jan 

Jonker 

verkenning. 
Climate KIC 
al gelukt 

        
 

Reconnect   H2020 
SC5-13 

Oslo/Essen           
 

Montferland/Em
merich 
Grensoverschrijd
ende 
economische 
ontwikkeling 

logistiek Interreg 
Duitsland-
Nederland 

Montferland, 
Zevenaar, 
Emmerich 

ontwikkelen         
 

Living Lab 
Hotspot Energy 

energie EFRO Arnhem ontwikkelen         
 

batterijen energie EIB/InnoEn
ergy 

TEB verkenning         
 

LIFE IP Arnhem Klimaatadaptati
e 

LIFE RIVM ontwikkelen         
 

INNOVATE 
internationaal 

internationalise
ring 

Interreg 
DLD-NL 

             €           
25.000  

user centric 
charging 
infrastructure 

duurzame 
mobiliteit 

H2020 Polis/Allego           
 

Waterstof 
Power2Gas2Pow
er 

Duurzame 
Energie 

FCH JU / 
H2020 

Kiemt verkenning: 
scan 
gemaakt. 
Topsector 
energie. Nu 
opwerken 
met EU 
partners 

        
 

rivierklimaatpark 
Rijn Ijsselpoort 

Klimaatadaptati
e 

LIFE Provincie 
Gelderland, 

Westervoort, 
Rheden, Doesburg 

opzet 
gesprek RVO 
januari 2020 

        
 

EV-Charge duurzame 
mobiliteit 

H2020             
 

RES/ELENA Duurzame 
Energie 

ELENA   positief 
advies 
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SHINE; 

decentraal 
verwarmingsnet
werk Ede-
Wageningen-
Arnhem 

Duurzame 

Energie 

topsector 

energie, 
daarna 
euregio 

Renkum           
 

SHINE; 
decentraal 
verwarmingsnet
werk Ede-
Wageningen-
Arnhem 

Duurzame 
Energie 

LIFE provincie, 
renkum/overbetuwe 

afgekeurde 
1e fase, 
misschien 
herindiening 

        
 

Faces and 
Fences 

Erfgoed Creative 
Europe 

Nijmegen (Provincie 
en Rijk) 

herindienen      €    
486.855,00  

 €         
477.315  

 

nature-based 
solutions for air 
quality 

groen H2020 LC-
CLA-11-
2020  

TU Eindhoven 13 februari 
2020 eerste 
uitslag 

        
 

plasmavergasser duurzame 
energie 

EFRO/OP 
Oost? 

RadboudUMC onderzoeken 
passing 
binnen OP 
Oost. Januari 
2020 geen 
voortgang, 
blijft op radar 

        
 

waterstofschepe
n 

duurzame 
mobiliteit 

Horizon 
Europe 

met S3 
partnerschap 

ontwikkelen         
 

Limes Erfgoed toerisme/cultuu
r 

H2020 Toerisme VAN, 
Nijmegen 

ontwikkelen         
 

Hydrogen long 
distance coaches 

waterstof FCH JU / 
H2020 

met S3 
partnerschap 

ontwikkelen         
 

Totaal          €    
4.427.871  

 €    
1.420.000  

 €       
685.162  

 €       
370.108  

 €    
5.790.000  
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Bijlage 2: Overzicht Europese netwerken 

Netwerkorganisaties in Brussel: waar is Bureau Brussel wel en niet actief in?  

Naam netwerk Geografisch of 

thematisch 

Als thematisch: 

welk thema 

Regio lid?  Kosten Beleids-

beïnvloeding 

Projectonwikkeling 

ERRIN Geografisch – 

regio’s  

 Ja €2700,- per jaar Ja, zij het 

marginaal.  

Ja, hier ligt de focus op.  

POLIS Thematisch Mobiliteit (in 

brede zin) 

Ja  €9240,- per jaar Ja.  Ja. Zij helpen mee en zijn bereid 

zelf ook in projecten te gaan en 

mee te helpen.  

ACR+ Thematisch Circulaire 

Economie 

Ja (2019) €2400,- per jaar Ja. Ja, hier ligt de focus op. 

ICLEI Thematisch Klimaat Nijmegen lid - Ja  Nee.  

Covenant of 

Mayors 

Thematisch Klimaat Arnhem, Nijmegen en 

Lingewaard 

ondertekend 

- Ja Nee  

Eurocities Geografisch -  

steden met 

>250.000 

inwoners 

 Geen lid €15840,- per jaar 

of €4420,- per 

forum 

Ja Ja 

CIVITAS/CIVINET Thematisch en 

Geografisch. 

CIVINET = 

alleen voor 

Mobiliteit Geen lid - Ja Ja 
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NL/Vlaandere

n 

International 

Research 

Universities 

Network 

Geografisch –

onderzoeksuni

versiteiten 

Onderzoek  Radboud Universiteit 

is lid 

- Nog niet Nog niet 

CORAL Thematisch Health Deelnemend samen 

met Health Valley 

Nog niet formeel 

lid 

Ja, zij het 

marginaal 

Ja 

European Green 

Capital Network 

Thematisch 

(GC winnaars 

en finalisten) 

Duurzaamheid Nijmegen lid Geen Ja (lobby 

voor 

erkenning) 

Ja 

S3 Hydrogen 

European Valleys 

Partnership 

Thematisch Waterstof Regio lid ism Oost 

Nederland 

Geen Ja Ja 

S3 Geothermie Thematisch Geothermie Regio lid i.s.m. 

Cleantech Regio en 

provincie Gelderland 

Geen Ja Ja 

 

European Regions Research Innovation Network (ERRIN)   

Regio lid 

ERRIN is een groot Europees netwerk dat haar kantoor in Brussel houdt. Er zijn inmiddels meer dan 100 verschillende regio's lid van het netwerk. Vanuit 

Nederland zijn Arnhem Nijmegen, Food Valley, Utrecht, de Randstad, Eindhoven, Leeuwarden en Twente lid. ERRIN tracht de regionale R&D-capaciteit te 

ontwikkelen en doet dat middels vier speerpunten, de vier P's: Policy, Partnerships, Projects and Profile (Beleid, Partnerschappen, Projecten en Profilering). 

Dit doet zij via verschillende thematische werkgroepen.  
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Deze werkgroepen worden allen geleid door een regio en zij drijven op de actieve participatie van de leden van de werkgroep. Op dit moment is Arnhem 

Nijmegen City Region lid van de werkgroepen Bioeconomy, Design & Creativity, Energy & Climate Change, Health, Smart Cities en Transport. Zij vervult 

binnen geen van de werkgroepen een erg actieve of leidende rol. Iedere werkgroep organiseert werkgroep bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten hebben tot 

doel te werken aan de vier P's van ERRIN. Zo zijn er bijeenkomsten waar ambtenaren van de Europese Commissie uitgenodigd worden om het relevante EU-

beleid op dat thema uit te leggen, maar ook bijeenkomsten waar regio's de kans krijgen te presenteren (profilering) of zogenaamde brokerage events 

(makelaars-evenementen) waarbij regio's elkaar kunnen ontmoeten en hun projectideeën kunnen bespreken (partnerschappen en projecten).  

ERRIN kent een jaarlijkse contributie van €2700,- en is daarmee een relatief goedkoop netwerk. Dit valt af en toe terug te zien aan de professionaliteit van 

het netwerk. Ondanks dit, is ERRIN voor een regio zoals de onze een ideale plek om mensen te ontmoeten, kennis op te doen van lopende zaken op EU- en 

subsidiegebied en meetings te organiseren/onszelf te profileren. Vanuit het lidmaatschap bij ERRIN zijn in het verleden projectaanvragen gedaan, 

evenementen georganiseerd en kennis opgedaan. Ons voorstel is dan ook het lidmaatschap van ERRIN te continueren.  

POLIS Netwerk   

Regio lid 

Naast ERRIN is de regio ook lid van het POLIS netwerk. Ook dit is een Brussel-based netwerk, maar POLIS is in tegenstelling tot ERRIN een thematisch 

afgebakend netwerk: "POLIS tracht lokale/regionale transportsystemen te verbeteren door integrale strategieën m.b.t. economische, sociale en duurzame 

dimensies van transport te helpen ontwikkelen". POLIS is een oud netwerk, dat in 1989 door de Europese Commissie is opgericht om een regionale stem 

richting de Europese Commissie op mobiliteitsgebied te kunnen zijn. Sinds die datum hebben POLIS-leden samengewerkt om tot innovatieve en nieuwe 

transportoplossingen te komen. 

Ook POLIS heeft verschillende werkgroepen: Environment and Health in Transport (Milieu en Gezondheid in Transport), Mobility and Traffic Efficiency 

(Mobiliteits- en verkeersmanagement), Transport Safety and Security (Veiligheid en Beveiliging) en Social and Economic Aspect of Transport 

(Sociaaleconomische aspecten van Transport). De provincie Gelderland is voorzitter van de werkgroep Environment and Health in Transport.  

Polis is een waardevol netwerk omdat zij veel ervaring en expertise hebben op het gebied van beïnvloeding en projectontwikkeling. POLIS participeert zelf 

ook in een veelheid aan projecten. Sinds december 2016 is de regio Arnhem Nijmegen lid van het Management Committee van POLIS (ambtelijke 

vertegenwoordiging door Bureau Brussel). Hierdoor zitten we nog meer in het voorportaal van informatie en projectvorming.  
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ACR+ 

Regio lid 

ACR+ staat voor Association of Cities and Regions for recycling and sustainable resource management. Het is het belangrijkste Europese netwerk op het 

gebied van circulaire economie met ongeveer 100 leden, waaronder vooral steden, regio’s en NGO’s. Sinds 2019 zijn we lid van ACR+. Dat doen we vooral 

vanwege de mogelijkheden die dit netwerk biedt voor het uitwisselen van kennis, het vormgeven van internationale projecten en het binnenhalen van 

subsidies. 

ICLEI 

Nijmegen lid 

ICLEI is een mondiaal netwerk van meer dan 1200 steden en regio's. Het netwerk focust zich op het realiseren van een duurzame toekomst. ICLEI kent ook 

een Europese tak: ICLEI Europe. ICLEI doet aan beleidsbeïnvloeding bij de VN en de EU, op meerdere fronten (Europese Commissie, Committee van de 

regios, Europees Parlement). De focus ligt dus niet op projectbeïnvloeding, maar wel op het verspreiden van kennis, het ondersteunen van lokale overheden 

op weg naar een duurzame toekomst en het profileren van duurzame steden op mondiaal niveau.  

Covenant of Mayors 

Arnhem, Nijmegen & Lingewaard lid 

Het Covenant of Mayors is een beweging van lokale en regionale overheden in de strijd tegen klimaatverandering. Het gaat hier om een vrijwillige 

ondertekening van deze overheden om het doel van 20% CO2 reductie te realiseren in 2020. Het idee is dat degenen die getekend hebben een zogenaamd 

sustainable energy action plan inleveren, waarin ze uitleggen hoe ze denken dit te bereiken.  

Dit netwerk is erg goed te gebruiken om een publiek statement te maken dat je als gemeente de CO2 reductie van belang vindt. Ook is het goed om door de 

Europese Unie herkent te worden als een gemeente die deze problematiek hoog op de agenda heeft. Het kan derhalve helpen bij het aanvragen van 

projectsubsidies op klimaatgebied.  

Partnership Urban Mobility (Urban Agenda) 

Nijmegen lid, is afgelopen 

In het kader van de Europese Urban Agenda zijn meerdere thematische partnerships opgezet waarbinnen steden samen met de Europese Commissie, 

lidstaten en stakeholdernetwerken werken aan betere Europese regelgeving, betere Europese kennisuitwisseling en betere Europese financiering. Vanuit 
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het regionale focuspunt duurzame mobiliteit heeft Bureau Brussel in 2016 actief gelobbyd voor lidmaatschap van het partnership Urban Mobility. Zo zit de 

regio in het voorportaal voor Europese financiering en kennis voor de ambities op het gebied van duurzame mobiliteit. Nijmegen heeft het lidmaatschap 

opgepakt en Bureau Brussel blijft actief in de advisering over participatie in dit netwerk. In 2018 vormt het partnership een Actieplan, wat in 2019 en 2020 

uitgevoerd zal worden. Het partnership is nu formeel afgelopen. Bureau Brussel blijft pleiten voor uitvoering van het actieplan en doorwerking van de 

adviezen in onder meer de nieuwe Europese fondsen.   

Eurocities  

(Nog) geen lid 

Eurocities is het netwerk van grote steden in Europa. Met 130 van Europa's grootste steden als lid, spreekt zij inmiddels namens 130 miljoen inwoners in 35 

landen. Ook Eurocities werkt met thematische fora, werkgroepen, projecten en evenementen om kennis te verspreiden en leden kans tot netwerken te 

geven. Via Eurocities wordt aan beleidsbeïnvloeding en samenwerking gedaan.  

Eurocities geeft de regio een profiel: dat van internationaal georiënteerde, ambitieuze en stedelijke regio. Dit profiel kan via Eurocities op nationaal zowel 

als internationaal (Europees) niveau worden uitgevent. Voorts kan lidmaatschap helpen richting te geven aan het EU beleid. Tot slot tap je met lidmaatschap 

van Eurocities potentieel in een pool van grote steden, waarmee je samen aan EU fondsenwerving kan doen. 

Vanuit Nederland zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven full member. Twente en Almere zijn associated member. Dit heeft te maken 

met de regels binnen Eurocities. Oorspronkelijk was netwerk slechts bedoeld voor steden met >250.000 inwoners. Metropolitane gebieden kunnen ook lid 

worden, maar dan moet de administratieve kern van het gebied >200.000 inwoners hebben (zie Brabandstad). Andere metropolitane gebieden kunnen 

associated member zijn (zie Twente), en hebben dan feitelijk dezelfde privileges, behalve dat ze niet in het bestuur kunnen. Lidmaatschap kost €15.820 per 

jaar. Dit zou kunnen worden omgeslagen over de regionale gemeenten, of in Gelrestad verband opgepakt kunnen worden. Voorwaarde hiervoor is wel dat 

georganiseerd is wie op welk thema actief is in Eurocities, zeker ook omdat samenwerking op inhoud plaats vindt (waardoor Bureau Brussel zelf slechts kan 

coördineren en algemene lobby kan doen). 

CIVITAS  

Geen lid 

CIVITAS is een platform voor politici, ambtenaren en experts op het gebied van stedelijke mobiliteit. Meer dan 200 steden zijn inmiddels lid en delen via het 

platform hun ervaringen. Vanuit Nederland zijn Rotterdam en Utrecht lid. Lid worden van CIVITAS kan door het tekenen van een niet-bindende verklaring 

the CIVITAS Declaration. Na ondertekening kun je als stad gaan profiteren van de opgebouwde kennis en ervaringen van andere partners. CIVITAS 
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organiseert verschillende studiereizen, trainingen en events om deze kennisuitwisseling te faciliteren. Ook is er ruimte voor deelnemende politici om in het 

Political Advisory Committee zitting te nemen en zo aan beleidsbeïnvloeding op Europese schaal te doen.  

Ook heeft CIVITAS nationale netwerken. Voor ons zou dat het CIVINET Nederland-Vlaanderen zijn. Hiervan zijn onder andere Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, 

Antwerpen, Kortrijk en Leuven lid. Als lid kun je je profileren, meedingen in subsidies en leren van andermans’ best practices.  

European Green Capital Network 

Nijmegen lid 

Met als basis Nijmegen European Green Capital 2018, zet Nijmegen samen met de regio en Bureau Brussel de Europese activiteiten op duurzaamheid verder 

door samen met het European Green Capital Network. Deelnemers in het netwerk zijn alle steden die de European Green Capital Award hebben gewonnen 

of de finale ervan hebben gehaald. Dit netwerk wordt sterk ondersteund door de Europese Commissie en is zo een sterke ingang om toekomstige funding en 

beleid te bespreken. Ook biedt het een goed podium om ons verhaal 'groter te maken', bijvoorbeeld bij de VN-toppen of in gesprekken met 

Europarlementariërs.  

Energy Cities  

Energy Cities is een Europese associatie van lokale autoriteiten in de energie transitie. Het netwerk verenigt 1000 steden in 30 Europese landen. Van 2017 

tot 2020 is de Duitse stad Heidelberg voorzitter van Energy Cities. De gemeente Arnhem werkt al samen met Energy Cities binnen het HEET project over 

bestrijding van energie armoede. Bureau Brussel zal in 2020 de mogelijkheden van een lidmaatschap voor de hele regio Arnhem Nijmegen verder 

verkennen. 

HyER 

Arnhem was lid, wordt in 2020 opgeheven 

De European Association for Hydrogen and fuel cells and Electro-mobility in European Regions (HyER) is een Europees netwerk op het gebied van waterstof 

en Electro mobiliteit. Zij doet aan beleidsbeïnvloeding, representatie en disseminatie van waterstof en elektromobiliteit. In 2020 wordt HyER opgeheven, 

vanwege herhaaldelijke financiële problemen in het netwerk. De regio zet het werk voor binnen het ‘S3 partnership European Hydrogen Valleys’.  

‘European Hydrogen Valleys Partnership (S3)’ 

Regio Arnhem Nijmegen lid ism Oost Nederland 
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Binnen dit partnership werken meer dan 30 Europese regio’s samen om de waterstofeconomie van de grond te krijgen. De Europese Commissie 

ondersteunt dit netwerk actief, om tot concrete projectvoorstellen te komen. Er zijn veel werkgroepen, van lange afstandbussen, tot scheepvaart en 

industrie. De input hierin verdelen we tussen Bureau Brussel, Kiemt, Provincie Gelderland, Oost NL en de Cleantech Regio.  

S3 geothermie 

De regio Arnhem Nijmegen is samen met de Cleantech regio en de provincie Gelderland aangehaakt bij het Europese S 3 platform over geothermie. Binnen 

dit platform wordt kennis uitgewisseld, maar ook wordt voorgesorteerd op het nieuwe Europese financiering kader 2021-2027 en worden met het oog op 

toekomstige calls Europese projecten voorbereid. Geothermie wordt daarbij op ruime wijze gedefinieerd: er wordt gekeken naar een breed spectrum van 

mogelijkheden, van ultra diepe geothermie tot het winnen van warmte uit oppervlaktewater. Het platform wordt gecoördineerd door de regio Toscane. 

Onderdeel van de werkzaamheden die Bureau Brussel binnen het S3 platform verricht is het inventariseren van lopende en toekomstige geothermie 

initiatieven binnen onze regio.  

Conclusie en aanbevelingen 

Netwerkorganisaties in Brussel hebben in het verleden bewezen van grote toegevoegde waarde te kunnen zijn. Wel geldt voor netwerken: hoe meer 

energie/tijd je erin steekt, hoe meer je eruit haalt. Aangezien veel netwerkorganisaties óf thematisch zijn, óf zich via thematische werkgroepen organiseren 

is expertise uit de regio van groot belang. Voor een actieve deelname in deze netwerken moet wel capaciteit beschikbaar zijn en moeten experts, 

beleidsadviseurs de mogelijkheid krijgen om tijd en energie in Europese projecten te stoppen. Dit blijft een continu punt van aandacht. 
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Bijlage 3: Budget 2020 

1. Algemeen 

Lobby & Public Affairs, organisatie events 

Sustainable Energy Week, European Week of 

Regions and Cities, lunches, workshops etc.  

  

 

12.000,00 Euro per jaar 

2. Huisvesting  

huur kantoorpand  

(onderhuur bij South Denmark, kantoorruimte 

wordt samen gedeeld met Maastricht en 

Cleantech Regio) 

huur appartement 

(wordt door de Regio Arnhem Nijmegen 

gehuurd, sinds 1 januari 2015 huurt de 

gemeente Apeldoorn onder en worden de 

kosten van het totale bedrag gedeeld) 

 

 

14.000,00 Euro per jaar 

 

 

14.500,00 Euro per jaar 

3. Bijdragen aan derden 

Lidmaatschappen Europese netwerken ERRIN, 

POLIS etc. 

Projectontwikkeling (inhuur consultants) 

 

19.000,00 Euro per jaar 

 

15.000,00 Euro per jaar 
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4. Materiaal, reis & verblijf & telefoon 

kosten 

(gebaseerd op 2 personen) 

12.000,00 Euro per jaar  

 

SUBTOTAAL: 86.500,00 Euro per jaar 

5. Salariskosten incl overhead* 

- Adviseur Europese Zaken  

- Adviseur Europese Zaken  

 212.000,00 Euro per jaar 

 

 

TOTAAL 298.500,00 Euro per jaar 

      

* De kosten van de salarissen van de twee personen (twee bestuursadviseurs, schaal 12) die Bureau Brussel bemensen inclusief overheadkosten van 40%.   
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Bijlage 4: Jaarverslag 2019 

 

Apart bijgevoegd 

 



1 6.2 2019 resultatenlijst Bureau Brussel definitief.pdf 
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Bureau Brussel in 2019: hoogtepunten en resultaten 

Een bewogen Europees jaar. Met de Brexit, Europese verkiezingen en een nieuwe Europese Commissie mag 2019 gerust zo genoemd worden. Ook voor 

de regio Arnhem Nijmegen was 2019 een bewogen Europees jaar met als onbetwiste hoogtepunten onze deelname aan de European Week of Regions 

and Cities, de succesvolle Europese lobby voor de ICE via Arnhem naar Berlijn, een druk bezochte conferentie over energieopslag in Brussel, het 

binnenhalen van de prestigieuze Polis conferentie en het binnenhalen van acht Europese subsidieprojecten (zie hieronder). 

 

Projecten: De Europese Commissie  honoreerde de volgende 8 Europese projecten die mede door onze regio waren ingediend:  digital support for the 

repair economy (circulaire economie), eHUBS (electrische mobiliteit), HECTOR (huisvuilwagens op waterstof), Sumps-up (duurzame mobiliteit), H2ships 

(volgen onderzoek waterstof schepen), InDemand (zorginnovatie),  en B-solution (grensoverschrijdende arbeidsmarkt). De projecten ELLO 

(stadsdistributie) en MADAME (luchtkwaliteit) werden helaas afgewezen. 

 

Verder slaagden we er in 2019 in om 7 nieuwe Europese projectaanvragen op uiteenlopende terreinen in te dienen. Het gaat om de volgende 

projecten: Homeowner Empowerment in the Energy Transition (energiearmoede); Energy Transhipment Hub Nijmegen (schone scheepvaart); 

Reciprocity (klimaatadaptatie); Liveable Cities (klimaatadaptatie);  Robust (obesitas); FLASH (waterkracht) en Liberation Route Europe town network 

(herdenken bevrijding). In de loop van 2020 zal duidelijk worden welke van deze projecten door mogen naar een volgende ronde en/of gehonoreerd 

zullen worden. 

 

Een onderzoek van het bureau ERAC in opdracht van de provincie Gelderland laat zien dat in de programma periode 2014-2020 tot nu toe 654 miljoen 

euro aan Europese subsidiegelden in Gelderland is geland, waarvan 320 miljoen in de regio Arnhem Nijmegen terecht, vooral direct (zonder tussenkomst 

van de overheid) bij kennisinstellingen (met name Radboud Universiteit) en bedrijven. Dat is een bemoedigend resultaat, maar laat tegelijkertijd zien hoe 

groot het potentieel aan Europese subsidiekansen is dat we als regio nog niet optimaal benutten. Regelmatig missen we namelijk kansen vanwege een 

gebrek aan inhoudelijke en/of administratieve capaciteit die nodig is voor het indienen van aanvragen. Het komende jaar (2020) biedt nog de mogelijkheid 

om onder het oude subsidie kader (Multiannual Financial Framework 2014-2020) aanvragen in te dienen.  Daarna ligt het aanvraagcircus naar verwachting 

een tot anderhalf jaar stil, vanwege het opstarten van een nieuwe MFF periode. 
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Partners: in 2019 heeft Bureau Brussel veel energie gestoken in het versterken van partnerschappen, zowel binnen als buiten de regio. Via VNO-NCW, de 

Economic Board en Kiemt, maar ook direct richting individuele bedrijven hebben we de banden met ondernemers uit de regio aangehaald en hen in 

positie gebracht voor Europese lobby en/of subsidie aanvragen. Voorbeelden zijn de Brusselse lobby rond het thema energie opslag (met o.a. Hymatters) 

en een subsidie aanvraag voor electrische laadinfrastructuur voor de scheepvaart, met ENGIE en BCTN. Ook is  de nodige aandacht besteed aan het in 

positie brengen van ondernemers in de logistiek in de grensgemeenten, met name rond het grensoverschrijdende cluster Zevenaar-Montferland-

Emmerich. Daarnaast hielpen we om rond het thema toerisme een partnerschap op te bouwen tussen Doesburg, Berg en Dal, Arnhem en Nijmegen en 

werd in het kader van European Capital of Smart Tourism een gezamenlijke Europese aanvraag ingediend.  

 

Ook op Europees niveau werden partnerschappen versterkt. Onder anderen traden we als regio toe tot ACRplus, het Europese netwerk van regio’s en 

steden op het gebied van circulaire economie en waren we actief in twee zogeheten S3 platform, een op het gebied van waterstof en een dat zich 

bezighoudt met geothermie. In 2020 moet dit leiden tot aanvragen met deze partners.  

 

Profilering: tijdens de European Week of Regions en Cities was de regio Arnhem Nijmegen nadrukkelijk aanwezig met twintig bestuurders en organiseerden 

we een goed bezocht evenement (met 165 deelnemers) over energie opslag en management in de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te 

Brussel. Ook onze lobby voor de ICE naar Berlijn via Arnhem had succes: onder anderen sprak de Nederlandse Europarlementariër Caroline Nagtegaal 

(VVD) zich publiekelijk uit voor deze variant. Een ander hoogtepunt was het binnenhalen van de Polis conferentie. Deze toongevende conferentie op het 

gebied van mobiliteit zal op 2 en 3 december 2020 plaatsvinden in Arnhem. We verwachten zo’n 500 deelnemers uit heel Europa.  

 

In 2019 werd de interne organisatie van Bureau Brussel versterkt en trad Ferit Bahceci toe in de rol van trainee.  Bureau Brussel leverde gedurende diverse 

sessies ook een actieve inbreng op het regionale versterkingsproces.   

 

Geert Ritsema, Ferit Bahceci, Arnout Smit 
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Health 

in 2030 dé internationale proeftuin voor innovaties in health en life sciences 

Projecten 

Ingediend: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU, VHL over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) (succesvol 1e fase, 2e fase nu 
afwachten) 
Ingediend en afgekeurd: Projectvoorstel Horizon 2020 Diabetes en Health Valley 

Ontwikkelen: TopFit programma Oost-Nederland versterken richting Horizon 2020 (oa. advies over reference site) 

Uitvoeren: InDemand: Oost Nederland en Rijnstate partner in project over stimulering zorginnovatie (gepromoot in Brussel en partners gehost) 

Verkend en gesprekken tijdens Health Valley Event met EU regio’s: Europese mogelijkheden voor verbinden internationale health campussen en 
startupprogramma’s in Europa 
Verkend en uitgewerkt: projectmogelijkheden met netwerkpartners in CORAL en ERRIN, samen met Health Valley partners  

Geadviseerd, aan EU partners gekoppeld en ingediend: mogelijkheden 'AAL-programma' voor oa. ICT-based bedrijven in zorg (Bob de Bot) 

Ontwikkelen en 1e fase ingediend: Robust project, obesitas aanpak in wijken Interreg NWE, met Arnhem, GGD en Rijnstate 

Ingediend en afgekeurd: MOVE-KIT met Arnhem, Nijmegen, HAN en Health Valley 

Geadviseerd: projecten Artificial Intelligence voor Health (SERENUS) 

Advies: projectkansen voor Noviotech Campus en C-ITC 

Profilering 

Ontwikkeld met OostNL, oa. tijdens Health Valley Event: Communicatie en activiteiten in het kader van het innovatieprofiel: concepts for a healthy life 

Versterkt, EU regio’s uit CORAL betrokken in workshop, gekoppeld aan Nijmegen + Brussel promotie: Internationaal programma Health Valley event (met 
CORAL) 
Geadviseerd: GO (gezond onderweg) Rijnstate en TopFIT aanmelden als EU Reference Site in EIP AHA 

Georganiseerd: InDemand workshop met deelnemende EU regio’s en Europese Commissie over innovatie health startups in zorgsector 

Partners 

Europese regio’s betrokken: Internationalisering Health Valley event 
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Deelname: CORAL netwerk Europese Health regio's 

Deelname: ERRIN WG Health 

Advies aan Nijmegen: verkenning uitwisseling en wederzijdse versterking Health clusters (startups, scaleups) 

 

Public Affairs 

Geen activiteiten 

Policy 

 Verkenning mogelijk Urban Agenda Partnership Health  
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Energy 
 

“In 2030 moet ca. de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel duurzaam 
zijn opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten duurzame 

warmtebronnen komen.” 
+ Economische Hotspot Energy 

+ European Green Capital legacy 
 

Projecten 

Advies: Arnhem Hotspot Energy over projectmogelijkheden New Energy Living Lab en fonds/EIB. oa. EFRO aanvraag 

Advies in Arnhem en Nijmegen: ELENA/Project Development Assistance verkenning klimaatfondsen regio 

Ontwikkeld: mogelijkheden PowertoPower managementsysteem IPKW (leads bij partners) 

Advies: NextGarden over Europese projectmogelijkheden opslag warmte/geothermie (paste niet in timing en inhoud). Verder en concreter 2020 

Geadviseerd: over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO duurzaamheid, regionaal icoonprogramma slimme duurzaamheid 

(energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit), Energy Made in Arnhem, duurzaamheidsoverleg Nijmegen, en projecten regionale 

gemeenten. 

Ingediend, succesvol 1e fase, 2e fase afwachten: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) 

Ingediend *afgekeurd*: FLASH (waterkracht): Provincie trekt, Overbetuwe/Renkum associated 

Ingediend *goedgekeurd*: H2Ships (Nijmegen follower) 

Ontwikkelen: Energiearmoede voorstel richting Interreg NWE 

Ontwikkelen: LIFE en Arnhem klimaatadaptatie voorstel 

Geadviseerd: Batterij/chipfabriek helpen vestigen met Europese investeringen 

Verkenning: Geothermie projectmogelijkheden 
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Aangedragen: H2020 project voor Power2Nijmegen, Nijmegen geen capaciteit dus er uit 

Ontwikkeld: Energiearmoede H2020  

Ontwikkelen: '1 miljoen woningen Energieneutraal'  

Verkennen: warmtenet, oppervlaktewater  

Advies en verbonden aan LIFE subsidie: Rivierklimaatpark Ijsselpoort. Sterkere klimaatadaptatie en economische mogelijkheden Rheden, Westervoort, 

Duiven, Zevenaar, Arnhem 

Advies kansen voor projectenlijst Druten en Wijchen (eHubs, Liveable Cities, schone scheepvaart, geothermie) 

Aanhaken Overbetuwe en Renkum bij Interreg NWE aanvraag provincie voor waterkracht Driel (afgekeurd) 

Profilering 

Bijdragen en lobbyen voor (succes): NRW/NL conference Energy naar de regio 

Niet ingediend door Arnhem: Trolley 2.0 mogelijk EU Sustainable Energy Award 

Georganiseerd: Hotspot Energy: profileringsmogelijkheden (filmmateriaal voor Brussel, lobbyfiche opgesteld) 

Georganiseerd: Mogelijk EWRC 2019 energieopslag event (x deelnemers, x high level, …) 

 

Uitwerken en uitdragen: Nijmegen European Green Capital legacy . deelname Green Capital netwerk, deelname high-level R20 conferentie Wenen met 

wethouder Tiemens 

Verbinden: INNOVATE festival versterken en internationaliseren (advies en project deelname Duitse partners en ERRIN regio’s) 

Gewonnen: EU ‘Regiostars’ award voor Climate Active Neighbourhoods project met Arnhem voor beste EU project 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Energy: 

-          Geothermie bijeenkomst tijdens EU Sustainable Energy Week 

-          Energy Efficiency MKB Declaration 

-          Opslag energie workshop 
 

Deelname: HyER netwerk waterstof en elektromobiliteit  
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Organiseren: Climate Active Neighbourhoods EU Final Conference 2019 in Arnhem (April) 

Advies: deelname Europees S3 platform batteries (OostNL volgt) 

Toegetreden: deelname S3 platform Waterstof met ca. 34 andere EU regio’s, Kiemt, OostNL, Provincie Gelderland en Cleantech Regio 

Verkend samenwerkingskansen Schotland: warmte en geothermie 

Public Affairs 

Lobby en gezamenlijke deelname Nederland aan EU Battery Alliance: energy ecosysteem bij op te richten EU accufabrieken (EZK neemt niet deel) 

Lobby: Legacy Nijmegen Green Capital 2018: lobby voor succesvol vervolg 

Lobby voor aansluiting Nederland/EZK bij European Battery Alliance met daarin regionale batterij initiatieven 

Policy 

Volgen en lobby: Toekomst EU budget ontwikkelingen voor energy mogelijkheden (oa. in EFRO toekomst) 

Lobbyfiche ten behoeve van Energieopslag en MKB in Think East verband 
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Duurzame Mobiliteit 
Regionale bereikbaarheidsaanpak 

robuust, duurzaam & slim 
“het vervoer moet slimmer en nog schoner worden en zoveel mogelijk 

geëlektrificeerd worden” 
 

Projecten 

Geadviseerd: Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO mobiliteit, afzonderlijke gemeenten en overige partijen actief op duurzame 

mobiliteit (bijv. HAN, Connexxion, stadslogistiek, CMC etc.). 

Geadviseerd: projectmogelijkheden alle regiogemeenten, ook aan de hand van projecten onder regionale bereikbaarheidsaanpak en investeringsagenda 

(waterstoftankstation auto's, personenauto's en huisvuilwagen) 

Ingediend en afgekeurd: Stadslogistiek 'ELLO'richting H2020  

Ingediend en afgekeurd: voorstel 'MADAME' H2020 luchtkwaliteit slimme metingen en actief parkeermanagement 

Ingediend *goedgekeurd*: E-Hubs: hubs uitrollen voor elektrisch deelmobiliteit in de regio 

Ingediend en afgekeurd: Railterminal Gelderland ingediend voor EU subsidie (door Provincie Gelderland) 

Ingediend *goedgekeurd*: Waterstof vuilniswagen HECTOR met Arnhem, HAN en SUEZ 

Uitgewerkt: schone binnenvaart (CLINSH 2.0 / PortLiner met EIB).  

PortLiner EIB gesprek.  

EFRO aanvraag Nijmegen/BCTN/Engie.  

H2020 urban nodes aanvraag 
 

Advies: Europese mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Montferland-Zevenaar-Emmerich (Euregionaal aanvragen en lobby in Brussel 

voor meer mogelijkheden) 

Verkend: Proeftuin Urban Mobility / acceleratorprogramma Clean Mobility Center 
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Georganiseerd: Rheden mobiliteitshubs aansluiten bij EU project (follower gemeente in eHUBS project Rheden, Beuningen, Wijchen en Renkum) 

 

Profilering 

Advies maar niet aangemeld door Arnhem: mogelijk Trolley 2.0 /EBUS2020 voor EU Sustainable Energy Award 

Uitdragen en voortbouwen: Legacy Velo-city 2017  

Binnengehaald en organiseren: Polis 2020 conferentie naar de regio  

Presentatie en bestuurlijke deelname in Polis 2019 conferentie over duurzame internationale mobiliteit vanuit de regio (link Berlijn) 

Bijdrage in Thinking Cities Magazine (Polis) 

Presentatie over new mobility services tijdens European Week of Regions and Cities 

Presentatie bij verscheidende Brussel bijeenkomsten Polis, ERRIN, ECF en HyER 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Transport  

Deelname: HyER  

Deelname: Polis (incl. deelname Management Committee) 

Negatief advies: deelname in New Mobility Services EIP  

Negatief advies: deelname S3 platform Safe and Sustainable Mobility 

Deelname in Think East Netherlands met kennisinstellingen, regio’s en ondernemers 

Oprichting platform binnen Polis voor Small and Medium Cities (‘G40 op EU duurzame mobiliteit’) 

Public Affairs 

Lobbyen voor Schone Binnenvaart (voortbouwen op Nijmegen Declaration). Succesvolle lobby tijdens EWRC bij Europees Parlement en Europese 

Commissie 

Lobby voor ICE sneller, betrouwbaarder, vaker. Succesvolle lobby tijdens EWRC bij Europees Parlement en Europese Commissie, met oa. persaandacht 

voor positie regio ten opzichte van Berlijn. 

Verstevigen mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling. Eerste aanzet lobby tijdens EWRC, voorlopig nog geen mogelijkheden (behalve 

euregionaal) 

Ondertekenen verkeersveiligheidsverklaring Polis/Eurocities 
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Policy 

Urban Agenda Partnership Urban Mobility Actieplan uitgevoerd met aanbeveling beter EU beleid, betere kennisdeling en betere funding. Samen met oa. 

Karlsruhe, Finland, Eurocities, Polis 
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Circulaire Economie 

“In 2050 moet de economie circulair zijn. In 2030 moet het restafval in 50% zijn 

verminderd tov 2016.” 

Projecten 

Adviseren: mogelijkheden regionale investeringen versterken met Europese middelen (Europese Investeringsbank) 

Adviseren: over Europese mogelijkheden voor projectenlijst onder investeringsagenda 

Indienen: Digital Support Repair Economy projectvoorstel 

Ontwikkelen: Living Lab Circular Economy 

Adviseren: Climate KIC en WK Volleybal circulair 

Ontwikkelen : Feed the City Project 

Profilering 

Deelname EU GLOBE conferentie in Europees Parlement met Harriët Tiemens 

Partners 

Deelnemen: Peer2Peer Leuven en Ierse steden 

Organiseren: Werkbezoek Duitse en Vlaamse steden aan regio AN 

Voorstellen: Lidmaatschap ACR+ 

 

Public Affairs 

Voorstellen: lobbyagenda Circulaire Economie 

 

Policy 

Geen activiteiten 
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Algemeen en overige doelen 
 

Projecten 

advies: AMIF aanvraag Arnhem: Asiel, Migratie en Integratiefonds 

Geadviseerd: mogelijkheden gemeente voor bijdragen open wifi in gemeenten met behulp van WIFI4EU 

Ontwikkeld: aanvraag Privacy/IRMA 

Geadviseerd over kansen: Europese mogelijkheden oprichting C-ITC, chiptechnologie centrum Nijmegen 

Ingediend, goedgekeurd en uitgevoerd: B-solutions grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor nietEU studenten in Duitsland 

Kans aangedragen voor samenwerking The Economic Board, RU en bedrijven voor EU subsidie AI center 

Profilering 

Bijdragen: Innovatieprofiel Think East Netherlands  

Doorontwikkelen: Communicatiestrategie: ? 

-          Internationaal / i-want.eu 

-          Twitter/social media 

-          Nieuwsbrief (doelgroep, regelmaat, doel, blogs stakeholders) 

Advies: Gewezen op kansen EU GreenDeal voor de regio Arnhem Nijmegen 

Organiseren: European Week of Regions and Cities met deelname bestuurders en organisatie workshops, gesprekken en programma. Succesvolle 

deelname, positieve feedback en veel nuttige inhoudelijke leads voor lobby met Europarlementariërs, Rijk en Europese Commissie 

Ingediend en afgewezen: aanmelding regio voor European Capital of Smart Tourism. Samenwerking Doesburg, Berg en Dal, Arnhem, Nijmegen en Visit 

Arnhem Nijmegen 

 

Partners 

Negatief advies: lidmaatschap Eurocities. Te weinig capaciteit in regio 

Hulp organisatie: Regioreis 2019 
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Georganiseerd: Werkbezoek gemeenteraad Westervoort aan Brussel 

Organiseren: overige werkbezoeken (HAN, Startup Arnhem Nijmegen, trainees Arnhem Nijmegen Provincie,  

Gekoppeld en geadviseerd: Rheden over Global Goals aanpak 

Meewerken aan regionaal versterkingproces: advies over Europese inzet 

Meewerken en advies voor HAN European Studies curriculum 

Public Affairs 

Uitgewerkt: lobbyfiches op mobiliteit en energie 

Volgen: EU budget/subsidiekansen post 2020 

Volgen: Brexit mogelijkheden en bedreigingen voor de regio 

Verkennen: mogelijkheden High Tech ontwikkelingen in de regio 

 

Policy 

Geen activiteiten 

 



0.7 Vaststellen voorlopige jaarrekening 2019 / jaarverslag 2019

1 7.0. opleg Jaarrekening  2019.pdf 

                                                                                                  

Algemeen Bestuur 11 maart 2020 
 

 
Vergadering : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020 
Onderwerp : Vaststellen van de voorlopige jaarrekening 2019/jaarverslag 2019 
agendapunt : 7 

 
 
Beslispunten 
 
 
- Vaststellen van de voorlopige jaarrekening/jaarverslag 2019. 
- de voorlopige jaarrekening aan te bieden aan de (colleges van de) deelnemende 
gemeenten met de uitnodiging eventuele reacties voor 10 juni kenbaar te maken.  
 
 

 
 
Inleiding 
 
In artikel 10 van de regeling is vastgelegd dat u voor 15 april de voorlopige 
jaarrekening vaststelt en deze aanbiedt aan de deelnemende gemeenten om hen in de 
gelegenheid te stellen een zienswijze aan te bieden. Definitieve vaststelling van de 
jaarrekening dient plaats te vinden voor 1 juli 2019 en is voorzien in uw vergadering 
van woensdag 17 juni 2020.  
 
Jaarverslag 2019 
 
De (formele) jaarrekening 2019 maakt onderdeel uit van het jaarverslag. Het 
jaarverslag van het GO Regio Arnhem Nijmegen is bedoeld om bestuurders, 
raadsleden, partners en overige belangstellenden te informeren over de voortgang van 
de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen op de 4 geselecteerde 
thema's. Bij de gekozen lichte samenwerking hoort een goede informatievoorziening.  
 
Jaarresultaat 2019  
 
Het jaar sluit met een overschot van € 84.268,00.  
In het jaarverslag wordt een toelichting gegeven op de incidentele meevallers die tot 
dit bedrag heeft geleid.  
Dit resultaat ziet op de begroting van het Gemeenschappelijk Orgaan en niet op de 
inzet van programmagelden die door de 4 PFO's in 2019 zijn ingezet. Deze 
verantwoording vindt plaats in iedere PFO afzonderlijk.  
 
Voorgesteld wordt dit bedrag, net zo als eerdere jaren, toe te voegen aan de 'reserve' 
die hiermee een bedrag van groot € 101.092,41 bereikt (door onderbesteding uit 
eerdere jaren was nog een bedrag van € 16.724,61 aanwezig).  
 
In 2019 hebt u de onderbesteding uit 2018 gericht ingezet voor de volgende projecten  
- € 25.000,00 RES: versterking communicatie. 
- € 20.000,00 PFO Wonen  
- € 75.000,00 Versterkingsproces. 
Met uitzondering van het bedrag van €75.000,00 voor het Versterkingsproces zijn de 
andere twee bedragen (nog) niet volledig gebruikt.  
 
Met de toevoeging van de onderbesteding 2019 aan de 'reserve' ontstaat de financiële 
ruimte om eventuele kosten verbonden aan het Versterkingsproces te dekken, zonder 
dat er een direct beroep gedaan hoeft te worden aan de 18 gemeenten.  
 



                                                                                                  

Algemeen Bestuur 11 maart 2020 
 

 
Jaarverslag 2019 The Economic Board 
 
Onderdeel van dit jaarverslag is de verantwoording door Stichting The Economic Board 
van de inwonerbijdrage die in 2018 beschikbaar is gesteld (€ 1,00 per inwoner). Deze 
jaarrekening/jaarverslag wordt op 6 maart 2020 vastgesteld door de Board. Na 
ontvangst wordt het ingevoegd en de complete voorlopige jaarrekening & jaarverslag 
vervolgens aan de 18 deelnemende gemeenten aangeboden.  
 
 
 
Na vaststelling van de voorlopige jaarrekening wordt deze aangeboden aan de 
deelnemende gemeenten met de uitnodiging desgewenst te reageren.  
 

 
 
 
Bijlage: 
- Jaarverslag 2019.  
- jaarverslag The Economic Board (volgt) 
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Jaarverslag 2019 
 

 
Regio Arnhem Nijmegen 
 
Bureau Brussel 
The Economic Board 
  

 

Voorlopige jaarrekening & jaarverslag vast te stellen in Algemeen Bestuur ….   



 

 

Samenvatting  
 
 
 

 

 

25 vlogs 

 

 

 

 

 
Novi  
propositie 

 
 

 

 

60 bestuurders 

RegioReis Aarhus 

40 nieuwsberichten op de website 

8 nieuwsbrieven Regio 

7 Brussels Lof 

Meer dan 750 abonnees in totaal 

5 Voorzittersoverleggen 

4 RegioOverleg(t) dagen 

2 RegioOntmoet ochtenden 

1  ontmoeting GS - VO 
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Inleiding 

 

Dit jaarverslag is bedoeld om allen die betrokken zijn bij de regio, raadsleden, bestuurders, partners, te 

informeren over de voortgang van de regionale samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. Een samenwerking 

die zich sinds 2016 richt op vier domeinen waarop 18 gemeenten zich gevonden hebben om lokale uitdagingen 

op de schaal van de regio Arnhem-Nijmegen aan te pakken.  
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VERDELING INWONERS PER GEMEENTE

Jaarrekening 2019 

 

De administratie van de regio wordt verzorgd door de gemeente Arnhem. Hieronder treft u het overzicht aan 

zoals dat door de gemeente Arnhem beschikbaar is gesteld. De cijfers komen - uiteraard- overeen met de 

boekhouding van de gemeente Arnhem. Accountantscontrole wordt uitgevoerd conform de daartoe strekkende 

regels van de gemeente Arnhem.  

 

Totale baten  Begroot Werkelijk 

Gemeenschappelijke bijdrage  1.463.557 1.463.557 

    

Lasten    

Economic Board  778.488 778.488 

Bureau Brussel  298.000 265.648 

Bureau Regio  365.306 281.741 

Regiodag   11.000 10.694 

Communicatie  6.000 9.728 

Overig  4.763  

BT Event   12.000 

Novibod   19.948 

Representatie   942 

Totaal lasten  1.463.557 2.809.856 

 

De inwonerbijdrage voor 2019, groot  € 1.88 per inwoner, is van alle 18 gemeenten ontvangen, gebaseerd op 

het inwoneraantal per 1 januari 2019. Van dit bedrag is € 1,00 in twee termijnen overgemaakt aan de Stichting 

The Economic Board.  

 

Het jaar sluit met een overschot van € € 84.268,00. De uitgaven lopen nagenoeg overeen met de begroting. 

Meest opvallende afwijking is Bureau Regio. De afwijking wordt veroorzaakt door de mindere kosten voor de 4 

PFO-secretarissen. Niet alle secretarissen zijn per 1 januari 2019 formeel gestart en de werkelijke 

vergoedingen aan de 3 gemeenten waren lager dan in 2018 begroot door een andere rekenmethodiek.   

 

Deze financiële verantwoording ziet op de begroting van het Gemeenschappelijk Orgaan. De programmagelden 

die door de PFO's, veelal via de 'collectezaak-methode' worden binnengehaald bij de deelnemende gemeenten 

of met een bijdrage van de provincie Gelderland, worden via het betreffende PFO verantwoord.  
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Een terugblik 

Boardlid 

Sinds oktober 2019 is Carol van Eert als lid verbonden aan The Economic Board. 

 

Als lid van The Economic Board vertegenwoordig ik de 

inbreng van de zestien gemeenten, die naast de steden 

Arnhem en Nijmegen de Regio Arnhem Nijmegen 

vormen. Door goed in verbinding te staan met alle 

gemeentebestuurders kan ik boodschappen voor de 

Board bij hen ophalen en tegelijkertijd de keuzes en 

werkwijzen van de Board uitleggen en vertalen.  

Ik doe dat met enthousiasme en vooral plezier omdat ik 

sterk geloof in samenwerking. 

 

Democratiefestival 

Het eerste landelijke Democratiefestival werd in de regio georganiseerd. Gemeente Nijmegen ontving op 30 en 

31 augustus duizenden geïnteresseerden. Het was een unieke gelegenheid voor persoonlijke ontmoetingen 

tussen burgers, landelijke, regionale en lokale politici, maatschappelijke organisaties en bestuurders. 

 

 

 

Democratie is iets om te koesteren en zuinig op te zijn. En af en toe heeft onze democratie ook onderhoud 

nodig. Op deze wijze werd het Democratiefestival (30 en 31 augustus) op het eiland Veur Lent gepresenteerd. 

Jong, oud, bekende en onbekende Nederlanders, politici, maatschappelijke organisaties en bedrijven 

ontmoette elkaar en gingen met elkaar in gesprek.  

 

Toen tijdens het zomerreces de gelegenheid zich voordeed om op de zaterdag een partnertent te gebruiken is 

direct toegehapt. De regio is er vervolgens in geslaagd in een zeer korte tijd een aantrekkelijk programma te 

presenteren. Dit was mogelijk dankzij de betrokkenheid van The Economic Board, de Euregio Rijn Waal en de 

gemeenten Rheden, Arnhem en Nijmegen.  
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Regioreis 

Met de volgende woorden van de voorzitter opende de reisgids voor de regioreis 2019 van 8 t/m 10 mei:   

Wij gaan op reis naar Denemarken en nemen mee… als eerste onze belangstelling voor de Deense milieu-

oplossingen en bovendien onze eigen praktijkervaringen met de Gelderse energie-innovaties. Zeker met 

Aarhus en Samsø, gaan wij als regio een mooie match maken: de middelgrote stad aan de haven en de 

hechte gemeenschap op het nabijgelegen eiland. Een delegatie van ca. 60 bestuurders  en partners in de 

regio kregen een afwisselend programma voorgeschoteld in Aarhus en op het eiland Samsø, alwaar we door 

de burgemeester Marcel Meijer, een geboren Nederlander, allerhartelijkst werden ontvangen. Tijdens de 

reis werden vele indrukken opgedaan en kennis vergaard. Deze werden allemaal meegenomen naar 

Nederland waarbij het ook zeer belangrijk was om als delegatie samen op te trekken om onze regio vooruit 

te brengen.  

 

En de reizigers? Zij stuurden hun impressies op. 

  

🎼 🎵 🎶 

 
Working ahead 
Arnhem Nijmegen and Liemers on the move 
Sustainable on our way 
Needed a friend 
And the way I feel now I guess Aarhus inspires till the end 
Sustainable on our way 
Iʼm mighty glad to say 
 
Oh Iʼm leaving with that hydrogene car tomorrow 
And I know just where it's going 
Back to our region, Arnhem, Nijmegen, Liemers 
Sustainable is our darling 
Weʼll bring her home to stay 
Working ahead 
Arnhem Nijmegen and Liemers on the move 
 
Sustainable on our way 
Needed a friend 
And the way I feel now I guess Aarhus inspires till the end 
Sustainable on our way Iʼm mighty glad to say 

 

Peter de Baat 
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  Met ontzettend veel genoegen kijk ik terug op de Regioreis Arnhem Nijmegen 2019 naar Aarhus & Samsø. 

Als 'vreemde eend in de bijt' voelde ik vanaf het vertrek een warm welkom. Velen van de deelnemers 

kende al ik langer en voor de anderen was de reis een ideale gelegenheid om nader met elkaar kennis te 

maken. Genoten heb ik van de diverse programma onderdelen waarin klimaat, duurzaamheid en 

energietransitie centraal stonden. Maar zeker ook van de rondleiding de vrijdagmorgen waarbij 

gebiedsontwikkeling in de haven waar creativiteit met startup wordt verbonden. Het deed me denken aan 

een combinatie van IPKW met Coehoorn in Arnhem. Veel inspiratie opgedaan! 

En natuurlijk staat bij dit soort reizen ook de onderlinge samenwerking centraal. Samenwerking in de regio 

Arnhem Nijmegen gericht op het verder versterken van deze prachtige regio waar we als coöperatie bank 

ook graag onze bijdrage aan leveren. 

In de regio Arnhem doen we dat met het programma Arnhem Connect, in het rijk van Nijmegen met RVN@. 

Programma's waarbij de thema's Circulaire Energie, Wonen, Vitaliteit & Zorg en Ondernemerschap & 

Innovatie centraal staan. 

Genoten heb ik van het besloten diner en de vele pitches, maar zeker ook van de hilariteit er om heen. 

Complimenten aan de organisatie, alles was super geregeld! Dank aan alle mede reisgenoten voor jullie 

gastvrijheid. 

Ik zie nu al uit naar de volgende regioreis Arnhem Nijmegen! 

 
Jan Ummenthum, Rabobank Arnhem en Omstreken 
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Foto's aangeleverd door Rob van Wuijtswinkel 
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Versterkingsproces 

Toen vicevoorzitter Carol van Eert tijdens de lunch van de RegioOverleg(t) op 12 december 2018 in Nijmegen 

zijn verwondering deelde door zijn presentatie met als titel Samen (nog) steviger & Sterker stond hij aan de 

basis van wat later het versterkingsproces van de regionale samenwerking zou gaan heten. Na de 

discussienotitie van de Kring gemeentesecretarissen DISCUSSIENOTITIE REGIONALE SAMENWERKING samen 

steviger en sterker en de instemming van 18 colleges in april 2019, is een Stuurgroep onder leiding van 

burgemeester Van Riswijk van start gegaan. Nadat in juni het Plan van Aanpak gereed was, was de weg vrij om 

een kwartiermaker aan te trekken in de persoon van Jan Herman de Baas.  

In de tweede helft van 2019 heeft het accent vooral gelegen op interactie (ontwerpen, denken, dromen & 

inspireren)  met alle directbetrokkenen  bij de samenwerking in de regio en vervolgens de fase van maken. Het 

maken van een visie, agenda en opstellen van een regeling en werkwijze. 

Eind maart 2020 levert de Stuurgroep de eindproducten op.  

Dit proces vraagt de nodige extra van ambtenaren van de 18 gemeenten. M.n. van de leden van het 

projectteam wordt de nodige inzet gevraagd. Vanuit het regiobureau wordt het proces vanaf de start 

ondersteund. Dit legt een groot beslag legt op de (beperkte) capaciteit.  

 

BT Event  

Vorig jaar won Regio Arnhem Nijmegen de prijs voor meest 

circulaire regio. Industriepark Kleefse Waard (IPKW) deed in 

2018 mee als finalist voor de meest circulaire werklocatie 

maar helaas zonder succes. Samen met de The Economic 

Board, OostNL en de provincie Gelderland was de Regio 

partner van het BT Event 2019 op IPKW. Dit event op 31 

oktober vormde de afsluiting van een jaar waarin door de 

regio veel aandacht is gevraagd voor circulariteit. De trofee 

is in dat jaar de gehele regio doorgereisd  om 

spraakmakende circulaire projecten en activiteiten onder 

de aandacht te brengen.  

 

Tijdens het Event werd Industriepark Kleefse Waard (IPKW) de onbetwiste winnaar van de Circular Economy 

Award voor duurzame bedrijventerreinen. IPKW, waarmee de regio een warme band onderhoudt, heeft 

bewezen de meest circulaire werklocatie van Nederland te zijn.  

European Week of Regions and Cities 

De Regio Arnhem Nijmegen kijkt terug op een succesvolle European Week of Regions and Cities, die plaatsvond 

van 7 tot met 10 oktober 2019. Een bestuurlijke delegatie, aangevuld met regionale ondernemers en 

kennisinstellingen, bracht een vruchtbaar bezoek aan Brussel. Bureau Brussel had in samenwerking met 

regionale stakeholders een programma voorbereid rond de thema’s (internationale) mobiliteit, energieopslag 

en internationale profilering. Dit uitte zich in lobbygesprekken, events, netwerkmomenten en een stand bij de 

EWRC beurs. 

NOVI propositie  

Het Rijk heeft in 2019 de concept Nationale Omgevingsvisie Duurzaam perspectief voor onze samenleving 

gepubliceerd. Dit concept bevat een toekomstperspectief voor 2050. De NOVI kent 4 doelen: ruimte voor 

klimaatadaptatie en energietransitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde regio's en 

toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied. Het Rijk stelt voor zgn. NOVI-gebieden aan te wijzen. 
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Gebieden waar de samenloop van verschillende nationale belangen en de omvang van de 

(boven) regionale opgaven maakt dat passende oplossingen een grotere uitdaging zijn. 

De regio Arnhem Nijmegen heeft, samen met Foodvalley, de formele zienswijzeperiode, 

die liep tot 1 oktober jl., benut om met een propositie te komen. Dus geen zienswijze 

maar een bod! Een propositie met als titel Naar een groene metropoolregio, Arnhem 

Nijmegen Foodvalley als de 5e kroonjuweel van Nederland. De propositie is nadrukkelijk 

een uitnodiging aan het Rijk; de regio presenteert zich hiermee als NOVI-gebied. Basis 

hiervoor is Gezonde Groei met onderliggende sectorale regionale beleidsdocumenten. 

 

Onder aanvoering van 'bestuurlijk trekker' burgemeester Hoytink-Roubos van 

Overbetuwe, gaat de werkgroep verder aan de slag om de stevige ambitie verder inhoud 

te geven. De opzet van de inspirerende uitnodiging maakt dat dat de propositie ook gebruikt kan worden als 

bouwsteen voor actuele processen in de regio. 

Communicatie  

De uitvoering van de in 2018 door het Algemeen Bestuur aangenomen notitie Verbetering 

informatievoorziening is in 2019 stevig doorgezet. De maandelijkse nieuwbrief van de regio en de nieuwsbrief 

van Bureau Brussel hebben inmiddels een groot bereik en worden goed gelezen. Na elke vergadering van een 

PFO of het Algemeen Bestuur wordt een korte video opgenomen waarin de voorzitter verslag doet van hetgeen 

in de vergadering is besproken (vimeo.com/regioan). 

Daarnaast wordt door het regiobureau, ondanks de beperkte bezetting, veel aandacht besteed aan het actueel 

houden van de website www.regioan.nl. Met name de pagina Versterkingsproces blijkt in een grote behoefte te 

voorzien.  

Bestuurlijke tafel 

In 2019 was het RegioOverleg(t) 4 maal te gast in de regio. Het blijkt dat deze dag waarop de 4 PFO's, het 

Algemeen Bestuur en de Kring gemeentesecretarissen vergaderen in een behoefte voorziet. Naast vergaderen is 

dit een uitstekende gelegenheid voor bestuurders om elkaar te ontmoeten.  

In de tweede helft van 2019 is er ook een start gemaakt met de vrijdagochtendontmoetingen van colleges 

(RegioOntmoet). De tweede ontmoetingen stonden beiden in het teken van het Versterkingsproces.  

Het Voorzittersoverleg is vijf keer bijeen geweest. Dit overleg van de 4 PFO-voorzitter met de voorzitter en 

vicevoorzitter is belangrijk voor de onderlinge afstemming tussen de 4 domeinen.  Ook vervult dit overleg een 

rol bij de voorbereiding van de agenda van het Algemeen Bestuur en afstemming met Bureau Brussel.  

 

Op 22 oktober 2019 vond de periodieke ontmoeting van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten plaats. 

Door de provinciale verkiezingen was dit de enige ontmoeting in 2019.  Naast de kenissmakie3ng met het 

nieuwe college van GS is er gesproken over thema's binnen de 4 domeinen en de crossovers daartussen en 

beleidsterreinen die de 4 domeinen raken. Ook het Versterkingsproces en het proces Triple Helix 3.0 is 

besproken.    

 

Vanaf 2019 is de ondersteuning van de 4 PFO's ook geprofessionaliseerd. Mede door de inspanningen van de 

Kring Gemeentesecretarissen beschikt elke PFO nu over 0,4 fte ondersteuning, die vanuit de aangepast 

inwonerbijdrage worden betaald. Hiermede is definitief een einde gekomen aan de afspraak dat een voorzitter 

van ene PFO haar/zijn  eigen ondersteunt meebrengt.  

Ook de secretaris kreeg in 2019 uitbreiding van het aantal uren van 0,4 fte naar 0,8 fte.   
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PFO Duurzaamheid 

Start van de RES en meer 

Het jaar 2019 stond in het teken van de start van de Regionale Energie Strategie Arnhem  

Nijmegen (RES). Mook & Middelaar en Montferland doen niet hieraan mee omdat zij deelnemen in andere 

regio’s. DE RES is een afspraak uit het nationaal klimaatakkoord waarmee de VNG op 29 november 2019 heeft 

ingestemd. Om het RES proces in de regio goed te doorlopen heeft 

de werkorganisatie RES onder leiding van de procesregisseur Nicole 

Olland een concept startnotitie opgesteld die diverse keren in het 

PFO is besproken voordat deze ter consultatie werd aangeboden 

aan alle 16 deelnemende colleges en raden. In deze concept 

startnotitie stonden de uitgangspunten en spelregels voor de RES. 

Alle reacties van de gemeenteraden op deze concept startnotitie zijn opgehaald en verwerkt tot een 

definitieve versie die na instemming van het PFO Duurzaamheid op 2 oktober opnieuw ter besluitvorming is 

aangeboden aan alle colleges en gemeenteraden. Verwacht wordt dat eind januari 2020 alle raden een besluit 

hierover hebben genomen. 

 

Naast de RES heeft PFO Duurzaamheid zich vooral beziggehouden met de uitvoering van de ‘routekaart 

energie-neutrale regio Arnhem Nijmegen 2050’ dat als basis dient voor de regionale samenwerking op het 

gebied van duurzaamheid. Het betreft de onderwerpen ‘verduurzamen bedrijventerreinen, duurzaam/circulair 

inkopen en bewustwording’ Voor deze regionale projecten zijn drie projectleiders aangesteld die dit jaar hun 

project uitvoeren. Op het gebied van de inkoop is het de bedoeling om een lijst op te stellen van 

duurzame/circulaire producten die gemeenten in regionaal verband kunnen aanbesteden. 

 

In 2019 is naar aanleiding van de het winnen van de Circulaire Economie Award 

2018, een start gemaakt met het circulair maken van de sector Grond Weg en 

Waterbouw (GWW). Er is een ambtelijke stuurgroep actief dat een bestuurlijk 

document maakt (bijvoorbeeld een intentieovereenkomst) waarmee begin 2020 

door het PFO moet worden ingestemd. Dit document moet als basis dienen voor 

de regionale samenwerking op het gebied van de GWW sector.  

Omdat de regio AN de prijs in 2018 had gewonnen, heeft zij de prijsuitreiking 

van de CE Award (najaar 2019) mede georganiseerd. 

 

In 2019 waren 3 extra PFO’s georganiseerd waarvan er 2 in het teken stonden van de Regionale Energie 

Strategie Arnhem Nijmegen (bespreken startnotitie) en de laatste in november was gepland om kennis en 

ervaring uit te wisselen over participatie bij de RES en over zonne-energie bij monumenten. 
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PFO Economie 

Versterking regionale economie 

Ambities 

Ook in 2019 hebben de leden van het PFO Economie eendrachtig samengewerkt om de regionale economie te 

versterken. Daarbij hebben zij 'met stip' aandacht besteed aan de uitwerking van een drietal ambities:  

1. profilering, vitale binnensteden, citymarketing, vrijetijdseconomie; 

2. arbeidsmarkt en werkgelegenheid; 

3. circulair en duurzaam. 

Er wordt met voortvarendheid gewerkt aan het concretiseren van deze ambities.  

- Samen met TVAN wordt gesproken over de regionale 

 doorvertaling van Perspectief 2030, de landelijke visie 

 op toerisme in Nederland. 

- Een groep van wethouders, ondernemers en kennis- 

 instellingen heeft op 29 november een werkbezoek  

 gebracht aan het House of Skills in Amsterdam. Naar  

 aanleiding hiervan is besloten om een verkenning te  

 starten naar een skills-based arbeidsmarkt in de regio  

 Arnhem-Nijmegen.  

 

- Met teleurstelling is de mededeling ontvangen dat de regionale aanvraag voor de MKB-deal helaas 

niet door de minister is gehonoreerd.  

- Er zijn al tal van goede praktijkvoorbeelden op het gebied van circulaire economie in de regio te vinden. 

Zij vormen een belangrijke basis om op voort te bouwen. 

- Het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem ontving de prestigieuze Circular Economy Award 2019 als meest 

duurzame werkplek in Nederland.  

 

Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 

De stand van zaken met betrekking tot de RPW-afspraken wordt 

periodiek gemonitord. De uitgiftecijfers van bedrijfslocaties 

kwamen daarom in het PFO Economie aan de orde. De afgelopen 

jaren is de verkoop van zowel lokale als regionale terreinen de 

afgelopen jaren voorspoedig verlopen. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat het goed gaat met de economische ontwikkeling in 

onze regio. Op basis van alle beschikbare informatie wordt gewerkt 

aan een advies over zowel de inhoud als het verdere proces rond 

het RPW. Daarover vindt begin 2020 besluitvorming plaats waarbij ook aandacht besteed zal worden aan het 

toekomstperspectief van de zogenaamde XXL-logistieke bedrijven in de regio.  

 

The Economic Board (TEB) 

Het PFO economie hecht veel waarde gehecht aan de samenwerking tussen de triple-helix-partijen in deze 

regio. Daarom is ruim stilgestaan bij de verdere doorontwikkeling van TEB. Ook kon de vacante (overheids-

)bestuurszetel bij de TEB weer worden ingevuld door burgemeester Van Eert (Rheden). 
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PFO Mobiliteit 

Start van regionaal mobiliteitsfonds 

Door een goede samenwerking tussen alle partners is het ambitiedocument vertaald in een dynamische 

samenwerkingsagenda. Deze agenda geeft aan welke rol de regio speelt bij de realisatie van het programma 

voor 2020 - 2023 en op welke onderdelen de gemeenten in de regio willen samenwerken. De wethouders 

Mobiliteit zijn akkoord gegaan met de inhoudelijke ambities om vanaf 2020 te investeren in een regionaal 

mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt door de 18 gemeenten ondersteund. Harriët Tiemens, voorzitter 

Portefeuillehouders Overleg Mobiliteit: "Als regio gaan we onverminderd door met een aanpak om onze 

bestaande mobiliteitsnetwerken beter te benutten. We richten ons daarbij specifiek op ‘zero emission’ 

mobiliteit.” 

 

Succesvolle acties 

In 2019 zijn er al acties gestart die duurzame mobiliteit in de regio hebben versterkt. Zo is dankzij de inzet van 

de regio en provincie Gelderland de Polis-conferentie 2020 over Duurzame Mobiliteit naar de regio gehaald. 

Naast het uitspreken van onze wensen als regio voor het ov richting provincie Gelderland, zijn station Nijmegen 

en A50 corridor Nijmegen-Eindhoven opgenomen in het MIRT-programma. Ook heeft de regio dit jaar succesvol 

gelobbyd voor een ICE-verbinding met Berlijn. 

 

Daarnaast is de A12-petitie goed ontvangen door de vaste Kamercommissie. Daarin werd steun gevraagd voor 

de uitvoering van een meerjarig maatregelenpakket om de files op de A12 te verminderen en de 

bereikbaarheid in de regio flink te verbeteren. De regio’s gaan zelf met projecten aan de slag die zich richten 

op gedragsverandering bij forensen. Verder zijn er door slimme e-bike probeeracties meer inwoners uit de 

regio gaan fietsen zoals bij de wegwerkzaamheden rond N844 bij Malden en met Rij2op5 acties op Campus 

Heijendaal. Ook de kansrijke nieuwe Westflank-snelfietsroute van Nijmegen-Elst-Arnhem zal straks meer 

mensen stimuleren om te gaan fietsen. Tenslotte is door het academisch kwartiertje, de maatregel waarbij de 

onderwijsinstellingen op campus Heijendaal hun colleges een kwartier eerder of later laten beginnen, de 

bereikbaarheid van de campus effectief verbeterd. 
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PFO Wonen 

Druk op de woningmarkt 

 

Wonen is een actueel en urgent onderwerp. Mede ingegeven door de economische voorspoed en de 

woningkrapte is de vraag naar woningen in de regio Arnhem Nijmegen groot. De regio behoort tot de 

woningmarkgebieden met de hoogste actuele woningtekorten. Dit betekent dat de aankomende jaren vele 

woningen moeten worden gebouwd, met name sociale- en middenhuur of goedkope koop. 2019 stond in het 

teken de verkenning van mogelijkheden om woningbouwplannen versneld tot realisatie te brengen.  

 

Regionale woningbehoefteonderzoek en woningmarktmonitor 

Met het regionale woningbehoefteonderzoek zijn de woningmarktontwikkelingen op regionaal, subregionaal, 

lokaal en wijkniveau in beeld gebracht. De woningbehoefte 

en de taakstelling is divers: koop- en huurmarkt, 

(bijzondere) doelgroepen en woonvormen, vernieuwende 

woonmilieus en verduurzaming van de woningvoorraad. De 

uitdaging vormt het spoedig realiseren van duurzame, 

toekomstbestendige en flexibel in te zetten woningen voor 

een diversiteit aan mensen. Het onderzoek toont aan een 

grote opgave voor de middengroepen: middenhuur en 

goedkope koop.  

De woningmarktontwikkelingen worden gevolgd via de 

regionale woningmarktmonitor (treedt juni 2020 in werking). Het biedt informatie over de bestaande 

woningvoorraad en de realisaties en plannen voor nieuwbouw.  

 

Handreiking Voorzienbare bouwplicht 

Voorzienbaarheid kan een instrument zijn om realisatie van woningbouwplannen te vergroten. In de 

subregionale Woonagenda’s zijn afspraken opgenomen over het toepassen van voorzienbaarheid bij 

woningbouwprojecten. Voor gemeenten die daarmee aan de slag willen is de handreiking Voorzienbare 

bouwplicht opgesteld. Het voorziet in praktische handvatten, tips en voorbeelden om bij te dragen aan een 

voorzienbare bouwplicht.  

 

Lobby bij het Rijk 

De verhuurdersheffing is een doorn in het oog van woningcorporaties en gemeenten. Om woningcorporaties en 

andere verhuurders sneller en meer kwalitatief goede en betaalbare woningen te bouwen vraagt de Regio AN 

begin 2019 middels een brief de Tweede Kamer aandacht te hebben voor de  grote lastendruk op 

woningcorporaties. In november verzoekt de Regio AN de Tweede Kamer de voorgestelde verdelingssystematiek 

van de korting op verhuurdersheffing te wijzigen. Hier is vervolg aan gegeven. 

 

Woondeal en Verstedelijkingsstrategie 

Met succes brengt de gemeente Nijmegen bij Rijk de druk op de woningmarkt in de regio Arnhem Nijmegen 

onder de aandacht. De regio en de provincie mogen met het Rijk een Woondeal sluiten. De Woondeal behelst 

een langjarige samenwerking van overheden, woningcorporaties, marktpartijen en zorgorganisaties, waarbij 

met een gezamenlijke inzet van instrumentarium en (financiële) middelen de woningbouwproductie versneld 

wordt gerealiseerd. Het bevat onder meer afspraken op het gebied van complexe en integrale binnenstedelijke 

gebiedsontwikkelingen, betaalbaarheid van de voorraad, de aanpak van excessen op de woningmarkt en het 

verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. Op basis van de Woondeal maken de woningcorporaties in de 

regio aanspraak op de maximale korting op de verhuurdersheffing van 25.000 euro. 

De Woondeal loopt voor op de verstedelijkingsafspraken die de regio samen met de regio Foodvalley maakt met 

het Rijk. De integrale strategie voor de middellange termijn waarin de verstedelijkingsopgave in samenhang 
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met onder meer de opgaven voor bereikbaarheid, energietransitie, kwaliteit van de leefomgeving, water, 

landschap en klimaatadaptatie worden bezien, worden uitgewerkt in 2020.  

 

Actualisatie Huisvestingsverordening 

Op 1 januari 2020 is de nieuwe Huisvestingsverordening in werking 

getreden. Met de Huisvestingsverordening wordt de schaarse 

woonruimte in de betaalbare huur op regionale schaal toegewezen. Het 

aantal wijzigingen is beperkt. Belangrijke punten zijn onder andere dat 

statushouders urgente woningzoekenden blijven, dat er sancties worden 

gesteld bij no show en een verbetering van het gelijktijdig aanbieden 

van beschikbare woningen door de woningcorporaties. 

 

 

 

Subregionaal 

De drie subregio’s geven uitvoering aan de subregionale woonagenda’s. Daarnaast heeft de subregio Liemers 

onder meer een onderzoek laten uitvoeren naar de huisvesting van arbeidsmigranten, in de subregio Arnhem en 

omgeving is er onder andere aandacht geweest voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de 

subregio Nijmegen heeft een uitvoeringsagenda opgesteld voor bij de subregionale woonagenda. Ook het 

onderwerp woonwagen- en standplaatsen beleid wordt subregionaal niveau opgepakt. 
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Bureau Brussel  

Hoogtepunten en resultaten 

 

Voor de regio Arnhem Nijmegen was 2019 een bewogen Europees jaar met als 

onbetwiste hoogtepunten onze deelname aan de European Week of Regions 

and Cities, de succesvolle Europese lobby voor de ICE via Arnhem naar 

Berlijn, een druk bezochte conferentie over energieopslag in Brussel, het binnenhalen van de prestigieuze Polis 

conferentie en het binnenhalen van zeven Europese subsidieprojecten. 

 

Projecten: De Europese Commissie  honoreerde de volgende 7 Europese projecten die mede door onze regio 

waren ingediend:  digital support for the repair economy (circulaire economie), eHUBS (elektrische mobiliteit), 

HECTOR (huisvuilwagens op waterstof), Sumps-up (duurzame mobiliteit), H2ships (volgen onderzoek waterstof 

schepen), InDemand (zorginnovatie),  en B-solution (grensoverschrijdende arbeidsmarkt). De projecten ELLO 

(stadsdistributie) en MADAME (luchtkwaliteit) werden helaas afgewezen. Verder slaagden we er in 2019 in om 7 

nieuwe Europese projectaanvragen op uiteenlopende terreinen in te dienen. In de loop van 2020 zal duidelijk 

worden welke van deze projecten door mogen naar een volgende ronde en/of gehonoreerd zullen worden. Een 

onderzoek van het bureau ERAC in opdracht van de provincie Gelderland laat zien dat in de programma periode 

2014-2020 tot nu toe 654 miljoen euro aan Europese subsidiegelden in Gelderland is geland, waarvan 320 

miljoen in de regio Arnhem Nijmegen terecht, vooral direct (zonder tussenkomst van de overheid) bij 

kennisinstellingen (met name Radboud Universiteit) en bedrijven. Dat is een bemoedigend resultaat, en laat 

tegelijkertijd zien hoe groot het potentieel aan Europese subsidiekansen is.  

 

Partners: in 2019 heeft Bureau Brussel veel energie gestoken in het versterken van partnerschappen, zowel 

binnen als buiten de regio. Via VNO-NCW, de Economic Board en Kiemt, maar ook direct richting individuele 

bedrijven hebben we de banden met ondernemers uit de regio aangehaald en hen in positie gebracht voor 

Europese lobby en/of subsidie aanvragen. Voorbeelden zijn de Brusselse lobby rond het thema energie opslag 

(met o.a. Hymatters) en een subsidie aanvraag voor elektrische laadinfrastructuur voor de scheepvaart, met 

ENGIE en BCTN. Ook op Europees niveau werden partnerschappen versterkt. Onder anderen traden we als regio 

toe tot ACRplus, het Europese netwerk van regio’s en steden op het gebied van circulaire economie en waren we 

actief in twee zogeheten S3 platform, een op het gebied van waterstof en een dat zich bezighoudt met 

geothermie. In 2020 moet dit leiden tot aanvragen met deze partners.  

 

Profilering: tijdens de European Week of Regions en Cities was de regio Arnhem Nijmegen nadrukkelijk aanwezig 

met twintig bestuurders en organiseerden we een goed bezocht evenement (met 165 deelnemers) over energie 

opslag en management in de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging te Brussel. Ook onze lobby voor de 

ICE naar Berlijn via Arnhem had succes: onder anderen sprak de Nederlandse Europarlementariër Caroline 

Nagtegaal (VVD) zich publiekelijk uit voor deze variant. Een ander hoogtepunt was het binnenhalen van de Polis 

conferentie. Deze toongevende conferentie op het gebied van mobiliteit zal op 2 en 3 december 2020 

plaatsvinden in Arnhem. We verwachten zo’n 500 deelnemers uit heel Europa.  
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Bijlage 3 Missie van Bureau Brussel  

Health 
in 2030 dé internationale proeftuin voor innovaties in health en life sciences 

 
Projecten 

Ingediend: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU, VHL over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) (succesvol 1e fase, 2e fase nu afwachten) 

Ingediend en afgekeurd: Projectvoorstel Horizon 2020 Diabetes en Health Valley 

Ontwikkelen: TopFit programma Oost-Nederland versterken richting Horizon 2020 (oa. advies over reference site) 

Uitvoeren: InDemand: Oost Nederland en Rijnstate partner in project over stimulering zorginnovatie (gepromoot in Brussel en partners gehost) 

Verkend en gesprekken tijdens Health Valley Event met EU regio’s: Europese mogelijkheden voor verbinden internationale health campussen en startupprogramma’s in Europa 

Verkend en uitgewerkt: projectmogelijkheden met netwerkpartners in CORAL en ERRIN, samen met Health Valley partners  

Geadviseerd, aan EU partners gekoppeld en ingediend: mogelijkheden 'AAL-programma' voor oa. ICT-based bedrijven in zorg (Bob de Bot) 

Ontwikkelen en 1e fase ingediend: Robust project, obesitas aanpak in wijken Interreg NWE, met Arnhem, GGD en Rijnstate 

Ingediend en afgekeurd: MOVE-KIT met Arnhem, Nijmegen, HAN en Health Valley 

Geadviseerd: projecten Artificial Intelligence voor Health (SERENUS) 

Advies: projectkansen voor Noviotech Campus en C-ITC 

Profilering 

Ontwikkeld met OostNL, oa. tijdens Health Valley Event: Communicatie en activiteiten in het kader van het innovatieprofiel: concepts for a healthy life 

Versterkt, EU regio’s uit CORAL betrokken in workshop, gekoppeld aan Nijmegen + Brussel promotie: Internationaal programma Health Valley event (met CORAL) 

Geadviseerd: GO (gezond onderweg) Rijnstate en TopFIT aanmelden als EU Reference Site in EIP AHA 

Georganiseerd: InDemand workshop met deelnemende EU regio’s en Europese Commissie over innovatie health startups in zorgsector 

Partners 

Europese regio’s betrokken: Internationalisering Health Valley event 

Deelname: CORAL netwerk Europese Health regio's 
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Deelname: ERRIN WG Health 

Advies aan Nijmegen: verkenning uitwisseling en wederzijdse versterking Health clusters (startups, scaleups) 

 

Public Affairs 

Geen activiteiten 

Policy 

 Verkenning mogelijk Urban Agenda Partnership Health  
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Energy 
 

“In 2030 moet ca. de helft van het totale energieverbruik bespaard dan wel 
duurzaam zijn opgewekt, wijken moeten van het aardgas af en er moeten 

duurzame warmtebronnen komen.” 
+ Economische Hotspot Energy 

+ European Green Capital legacy 
 

Projecten 

Advies: Arnhem Hotspot Energy over projectmogelijkheden New Energy Living Lab en fonds/EIB. oa. EFRO aanvraag 

Advies in Arnhem en Nijmegen: ELENA/Project Development Assistance verkenning klimaatfondsen regio 

Ontwikkeld: mogelijkheden PowertoPower managementsysteem IPKW (leads bij partners) 

Advies: NextGarden over Europese projectmogelijkheden opslag warmte/geothermie (paste niet in timing en inhoud). Verder en concreter 2020 

Geadviseerd: over Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO duurzaamheid, regionaal icoonprogramma slimme duurzaamheid (energietransitie, circulaire economie en 
duurzame mobiliteit), Energy Made in Arnhem, duurzaamheidsoverleg Nijmegen, en projecten regionale gemeenten. 

Ingediend, succesvol 1e fase, 2e fase afwachten: H2020 voorstel met Arnhem, Nijmegen, RU over groene oplossingen voor gezonde wijken (Liveable Cities) 

Ingediend *afgekeurd*: FLASH (waterkracht): Provincie trekt, Overbetuwe/Renkum associated 

Ingediend *goedgekeurd*: H2Ships (Nijmegen follower) 

Ontwikkelen: Energiearmoede voorstel richting Interreg NWE 

Ontwikkelen: LIFE en Arnhem klimaatadaptatie voorstel 

Geadviseerd: Batterij/chipfabriek helpen vestigen met Europese investeringen 

Verkenning: Geothermie projectmogelijkheden 

Aangedragen: H2020 project voor Power2Nijmegen, Nijmegen geen capaciteit dus er uit 

Ontwikkeld: Energiearmoede H2020  
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Ontwikkelen: '1 miljoen woningen Energieneutraal'  

Verkennen: warmtenet, oppervlaktewater  

Advies en verbonden aan LIFE subsidie: Rivierklimaatpark Ijsselpoort. Sterkere klimaatadaptatie en economische mogelijkheden Rheden, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Arnhem 

Advies kansen voor projectenlijst Druten en Wijchen (eHubs, Liveable Cities, schone scheepvaart, geothermie) 

Aanhaken Overbetuwe en Renkum bij Interreg NWE aanvraag provincie voor waterkracht Driel (afgekeurd) 

Profilering 

Bijdragen en lobbyen voor (succes): NRW/NL conference Energy naar de regio 

Niet ingediend door Arnhem: Trolley 2.0 mogelijk EU Sustainable Energy Award 

Georganiseerd: Hotspot Energy: profileringsmogelijkheden (filmmateriaal voor Brussel, lobbyfiche opgesteld) 

Georganiseerd: Mogelijk EWRC 2019 energieopslag event (x deelnemers, x high level, …) 

 

Uitwerken en uitdragen: Nijmegen European Green Capital legacy . deelname Green Capital netwerk, deelname high-level R20 conferentie Wenen met wethouder Tiemens 

Verbinden: INNOVATE festival versterken en internationaliseren (advies en project deelname Duitse partners en ERRIN regio’s) 

Gewonnen: EU ‘Regiostars’ award voor Climate Active Neighbourhoods project met Arnhem voor beste EU project 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Energy: 

-          Geothermie bijeenkomst tijdens EU Sustainable Energy Week 

-          Energy Efficiency MKB Declaration 

-          Opslag energie workshop 
 

Deelname: HyER netwerk waterstof en elektromobiliteit  

Organiseren: Climate Active Neighbourhoods EU Final Conference 2019 in Arnhem (April) 

Advies: deelname Europees S3 platform batteries (OostNL volgt) 

Toegetreden: deelname S3 platform Waterstof met ca. 34 andere EU regio’s, Kiemt, OostNL, Provincie Gelderland en Cleantech Regio 

Verkend samenwerkingskansen Schotland: warmte en geothermie 
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Public Affairs 

Lobby en gezamenlijke deelname Nederland aan EU Battery Alliance: energy ecosysteem bij op te richten EU accufabrieken (EZK neemt niet deel) 

Lobby: Legacy Nijmegen Green Capital 2018: lobby voor succesvol vervolg 

Lobby voor aansluiting Nederland/EZK bij European Battery Alliance met daarin regionale batterij initiatieven 

Policy 

Volgen en lobby: Toekomst EU budget ontwikkelingen voor energy mogelijkheden (oa. in EFRO toekomst) 

Lobbyfiche ten behoeve van Energieopslag en MKB in Think East verband 
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Duurzame Mobiliteit 
Regionale bereikbaarheidsaanpak 

robuust, duurzaam & slim 
“het vervoer moet slimmer en nog schoner worden en zoveel mogelijk 

geëlektrificeerd worden” 
 

Projecten 

Geadviseerd: Europese kansen lopende projectvoorstellen binnen PFO mobiliteit, afzonderlijke gemeenten en overige partijen actief op duurzame mobiliteit (bijv. HAN, Connexxion, 
stadslogistiek, CMC etc.). 

Geadviseerd: projectmogelijkheden alle regiogemeenten, ook aan de hand van projecten onder regionale bereikbaarheidsaanpak en investeringsagenda (waterstoftankstation auto's, 
personenauto's en huisvuilwagen) 

Ingediend en afgekeurd: Stadslogistiek 'ELLO'richting H2020  

Ingediend en afgekeurd: voorstel 'MADAME' H2020 luchtkwaliteit slimme metingen en actief parkeermanagement 

Ingediend *goedgekeurd*: E-Hubs: hubs uitrollen voor elektrisch deelmobiliteit in de regio 

Ingediend en afgekeurd: Railterminal Gelderland ingediend voor EU subsidie (door Provincie Gelderland) 

Ingediend *goedgekeurd*: Waterstof vuilniswagen HECTOR met Arnhem, HAN en SUEZ 

Uitgewerkt: schone binnenvaart (CLINSH 2.0 / PortLiner met EIB).  
PortLiner EIB gesprek.  
EFRO aanvraag Nijmegen/BCTN/Engie.  
H2020 urban nodes aanvraag  

Advies: Europese mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling Montferland-Zevenaar-Emmerich (Euregionaal aanvragen en lobby in Brussel voor meer mogelijkheden) 

Verkend: Proeftuin Urban Mobility / acceleratorprogramma Clean Mobility Center 

Georganiseerd: Rheden mobiliteitshubs aansluiten bij EU project (follower gemeente in eHUBS project Rheden, Beuningen, Wijchen en Renkum) 

 

Profilering 
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Advies maar niet aangemeld door Arnhem: mogelijk Trolley 2.0 /EBUS2020 voor EU Sustainable Energy Award 

Uitdragen en voortbouwen: Legacy Velo-city 2017  

Binnengehaald en organiseren: Polis 2020 conferentie naar de regio  

Presentatie en bestuurlijke deelname in Polis 2019 conferentie over duurzame internationale mobiliteit vanuit de regio (link Berlijn) 

Bijdrage in Thinking Cities Magazine (Polis) 

Presentatie over new mobility services tijdens European Week of Regions and Cities 

Presentatie bij verscheidende Brussel bijeenkomsten Polis, ERRIN, ECF en HyER 

Partners 

Deelname: ERRIN WG Transport  

Deelname: HyER  

Deelname: Polis (incl. deelname Management Committee) 

Negatief advies: deelname in New Mobility Services EIP  

Negatief advies: deelname S3 platform Safe and Sustainable Mobility 

Deelname in Think East Netherlands met kennisinstellingen, regio’s en ondernemers 

Oprichting platform binnen Polis voor Small and Medium Cities (‘G40 op EU duurzame mobiliteit’) 

Public Affairs 

Lobbyen voor Schone Binnenvaart (voortbouwen op Nijmegen Declaration). Succesvolle lobby tijdens EWRC bij Europees Parlement en Europese Commissie 

Lobby voor ICE sneller, betrouwbaarder, vaker. Succesvolle lobby tijdens EWRC bij Europees Parlement en Europese Commissie, met oa. persaandacht voor positie regio ten opzichte van 
Berlijn. 

Verstevigen mogelijkheden grensoverschrijdende gebiedsontwikkeling. Eerste aanzet lobby tijdens EWRC, voorlopig nog geen mogelijkheden (behalve euregionaal) 

Ondertekenen verkeersveiligheidsverklaring Polis/Eurocities 

 

Policy 

Urban Agenda Partnership Urban Mobility Actieplan uitgevoerd met aanbeveling beter EU beleid, betere kennisdeling en betere funding. Samen met oa. Karlsruhe, 
Finland, Eurocities, Polis 
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Circulaire Economie 
“In 2050 moet de economie circulair zijn. In 2030 moet het restafval in 50% 

zijn verminderd tov 2016.” 
Projecten 

Adviseren: mogelijkheden regionale investeringen versterken met Europese middelen (Europese Investeringsbank) 

Adviseren: over Europese mogelijkheden voor projectenlijst onder investeringsagenda 

Indienen: Digital Support Repair Economy projectvoorstel 

Ontwikkelen: Living Lab Circular Economy 

Adviseren: Climate KIC en WK Volleybal circulair 
Ontwikkelen : Feed the City Project 

Profilering 

Deelname EU GLOBE conferentie in Europees Parlement met Harriët Tiemens 

Partners 

Deelnemen: Peer2Peer Leuven en Ierse steden 

Organiseren: Werkbezoek Duitse en Vlaamse steden aan regio AN 

Voorstellen: Lidmaatschap ACR+ 

 

Public Affairs 

Voorstellen: lobbyagenda Circulaire Economie 

 

Policy 

Geen activiteiten 
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Algemeen en overige doelen 
 

Projecten 

advies: AMIF aanvraag Arnhem: Asiel, Migratie en Integratiefonds 

Geadviseerd: mogelijkheden gemeente voor bijdragen open wifi in gemeenten met behulp van WIFI4EU 

Ontwikkeld: aanvraag Privacy/IRMA 

Geadviseerd over kansen: Europese mogelijkheden oprichting C-ITC, chiptechnologie centrum Nijmegen 

Ingediend, goedgekeurd en uitgevoerd: B-solutions grensoverschrijdende arbeidsmarkt voor nietEU studenten in Duitsland 

Kans aangedragen voor samenwerking The Economic Board, RU en bedrijven voor EU subsidie AI center 

Profilering 

Bijdragen: Innovatieprofiel Think East Netherlands  

Doorontwikkelen: Communicatiestrategie: ? 

-          Internationaal / i-want.eu 

-          Twitter/social media 

-          Nieuwsbrief (doelgroep, regelmaat, doel, blogs stakeholders) 

Advies: Gewezen op kansen EU GreenDeal voor de regio Arnhem Nijmegen 

Organiseren: European Week of Regions and Cities met deelname bestuurders en organisatie workshops, gesprekken en programma. Succesvolle deelname, positieve feedback en veel nuttige 
inhoudelijke leads voor lobby met Europarlementariërs, Rijk en Europese Commissie 

Ingediend en afgewezen: aanmelding regio voor European Capital of Smart Tourism. Samenwerking Doesburg, Berg en Dal, Arnhem, Nijmegen en Visit Arnhem Nijmegen 

 

Partners 

Negatief advies: lidmaatschap Eurocities. Te weinig capaciteit in regio 

Hulp organisatie: Regioreis 2019 
 

Georganiseerd: Werkbezoek gemeenteraad Westervoort aan Brussel 

Organiseren: overige werkbezoeken (HAN, Startup Arnhem Nijmegen, trainees Arnhem Nijmegen Provincie,  
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Gekoppeld en geadviseerd: Rheden over Global Goals aanpak 

Meewerken aan regionaal versterkingproces: advies over Europese inzet 

Meewerken en advies voor HAN European Studies curriculum 

Public Affairs 

Uitgewerkt: lobbyfiches op mobiliteit en energie 

Volgen: EU budget/subsidiekansen post 2020 

Volgen: Brexit mogelijkheden en bedreigingen voor de regio 

Verkennen: mogelijkheden High Tech ontwikkelingen in de regio 

 

Policy 

Geen activiteiten 
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Bijlage 4 Jaarverslag 2019 The Economic Board 

Het jaarverslag is niet aan dit document toegevoegd, maar wordt separaat aangeboden.  



1 7.2. Aandachtspunten provinciaal toezicht 2021.pdf 

Aandachtspunten provinciaal toezicht 

 

Termijnen toesturen begroting en jaarrekening  

Stuur de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voor 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het 

jaar waarover de begroting gaat. Stuur de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening (inclusief 

accountantsverklaring) voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarover de jaarrekening gaat. Wanneer 

wij de begroting of jaarrekening te laat ontvangen, kunnen we de gemeenschappelijke regeling onder 

preventief (zwaardere vorm van) toezicht stellen. 

Deze termijnen zijn er zodat er actueel inzicht is in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. 

Dit is vooral van belang voor de gemeenten die deelnemen aan uw gemeenschappelijke regeling. Zij kunnen 

de informatie dan meenemen in hun begrotingscyclus. 

 

Criteria repressief toezicht in 2020 

De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2021 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen 

zijn: 

1 De begroting 2021 is volgens ons in structureel en reëel evenwicht. Als dat niet het geval is, maakt de 

meerjarenraming aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in 2024 tot stand komt. 

2 De jaarrekening 2019 is in structureel en reëel evenwicht. Als de jaarrekening niet in evenwicht is, 

betrekken we het structureel tekort bij ons onderzoek van de begroting 2021. Dit betekent dat de u in de 

jaarrekening goed inzicht moet geven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort. 

3 Stuur ons de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening 2019 voor 15 juli 2020 en de 

vastgestelde begroting 2021 voor 1 augustus 2020. 

Structureel evenwicht betekent dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. 

Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij moet 

de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig zijn.  

Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht kijken wij of er sprake is van een opschuivend 

perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren) 

begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is er in uw (meerjaren) 

begroting alleen evenwicht in de laatste jaarschijf (2024) van de meerjarenraming? Dan beoordelen wij of er 

sprake is van opschuivend sluitend meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2020 

alleen de laatste jaarschijf (2023) structureel en reëel in evenwicht was. Als dat zo is, dan moeten bij de 

begroting 2021 minimaal de laatste twee jaarschijven structureel en reëel in evenwicht zijn (2023 en 2024). 

 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende overheidslagen. Zo houdt provincie 

Gelderland toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden (gemeenten, 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) in Gelderland. We houden toezicht bij lokale overheden 

op de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, financiën, archief, huisvesting 

verblijfsgerechtigden, water en monumentenzorg en archeologie.  

In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht is per toezichtgebied beschreven wat de 

belangrijkste risico's zijn als de betreffende wettelijke taak door lokale overheden niet goed wordt 

uitgevoerd, welke informatie we als toezichthouder willen ontvangen van de lokale overheden en wanneer 

volgens ons sprake is van een goede, matige of gebrekkige taakuitvoering. Het Uitvoeringsprogramma vindt 

u op www.gelderland.nl/ibt. 

 



 

 

 

Wetgeving 

De Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen stellen regels aan de begroting en jaarrekening. In 

het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staan aanvullende regels waaraan 

uw gemeenschappelijke regeling moet voldoen. Het gaat onder andere om de financiële kengetallen (zoals 

structurele begrotingsruimte in het begrotingsjaar en meerjarig, de solvabiliteitsratio en de netto 

schuldquote), de bijdragen van de deelnemende gemeenten, het overzicht van incidentele baten en lasten en 

de geprognosticeerde balans.  

 

Notities BBV 

In de notitie Verbonden partijen leest u meer over de relevante aspecten van verbonden partijen met 

betrekking tot vraagstukken van begroting, verantwoording en governance voor gemeenten, provincies en 

waterschappen. In drie andere notities leest u meer over de structurele en incidentele baten en lasten, 

gebeurtenissen na balansdatum en tussentijds winstnemen. U vindt de notities op de website van de 

Commissie BBV: https://www.commissiebbv.nl. Houd bij de samenstelling van de begroting en 

jaarrekening rekening met deze BBV-richtlijnen. 

 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

Gedeputeerde Staten (GS) houden in elke provincie toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor het financieel toezicht op de provincies is de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) verantwoordelijk. Deze dertien toezichthouders 

maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. Het kader 'Kwestie van 

evenwicht' geeft de richting van de invulling van het financieel toezicht aan. Zie voor het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader 2020  www.gelderland.nl/ibt . 

 

Financiële verordening 

Gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om een financiële verordening op te stellen. In deze 

verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van 

de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording 

en controle wordt voldaan. De financiële verordening moet binnen twee weken na vaststelling door het 

algemeen bestuur worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten.  

Heeft u ons de financiële verordening nog niet gestuurd nadat deze is vastgesteld? Dan vragen wij u dit 

alsnog te doen. Stuur ons gewijzigde verordeningen in de toekomst binnen twee weken na vaststelling. 
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OPLEGNOTITIE 

 
Vergadering  : Algemeen Bestuur  
Op  : 11 maart 2020  
Onderwerp : Begroting 2021 
Agendapunt : 8 

 
 
 
Beslispunten 
 
 
1. de gemeenten mede te delen dat er, gelet op het in 2019 gestarte 
Versterkingsproces, er voor 2021 e.v. wijzigingen zijn voorzien in de algemene 
financiële en beleidsmatige kaders voor 2021.  
2. de inwonerbijdrage voor 2021 (ongewijzigd) vast te stellen op € 1.88. 
3. de voorzitter opdracht te geven de jaarlijkse brief op te stellen aan de deelnemende 
gemeenten over de beslispunten 1 en 2 en de voorliggende conceptbegroting 2021 
tijdig aan te bieden aan de deelnemende gemeenten.  
 

 
 
 
Toelichting 
 
 
Het Versterkingsproces doorkruist de begrotingscyclus van het Gemeenschappelijk 
Orgaan. De Stuurgroep versterking regionale samenwerking presenteert eind maart 
haar voorstellen voor een versterkte samenwerking. Eén van de drie sporen is 
Werkwijze. Binnen dit spoor wordt een nieuwe regeling en een bedrijfsplan opgesteld.  
De voorstellen over de versterkte samenwerking liggen in het tweede kwartaal van 
2020 bij de 18 gemeenten ter besluitvorming voor. 
 
Het proces om te komen tot een begroting is in de Wet gemeenschappelijke regelingen 
(Wgr) en daarmee in regeling van het GO strak omschreven. Om te bereiken dat de 
huidige regionale samenwerking ook in 2021 kan blijven functioneren, dient de 
begrotingsprocedure doorlopen te worden. Tevens is het ook noodzakelijk de 
inwonerbijdrage voor 2021 vast te stellen.  
 
1.  Op grond van de Wgr dient een gemeenschappelijk regeling voor 15 april van elk 
jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de deelnemende gemeenten 
kenbaar te maken. De afgelopen jaren was er op dit punt weinig nieuws te melden. 
Door het Versterkingsproces dat in december 2018 is gestart en formeel in april 2019 
een volgende fase is ingegaan krijgt deze brief voor 2021 betekenis. 
  
2.  Op grond van de reglement dient het Gemeenschappelijk Orgaan voor 1 mei van elk 
jaar de inwonerbijdrage voor het komende jaar vast te stellen. Voorgesteld wordt deze 
voor 2021 ongewijzigd vast te stellen op € 1,88. In dit bedrag is wederom € 1.00 
opgenomen voor de The Economic Board. 
 
3. Bijgevoegd treft u een conceptbegroting 2021. Deze is in afwijking van eerdere 
begrotingen summier gehouden.  
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Besluit: gelet op de actuele ontwikkelingen wordt voorgesteld de voorzitter op te 
dragen de brief (zoals genoemd onder 1) op te stellen en deze tijdig (samen met de 
conceptbegroting 2021 en mededeling over de hoogte van de inwonerbijdrage 2021) 
aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. 
De gemeenteraden krijgen, conform de bepalingen van artikel 35 Wgr, de gelegenheid 
een zienswijze in te brengen alvorens de begroting wordt vastgesteld. Het vaststellen 
van de begroting 2021 is gepland op 17 juni 2020.  
 

 
 
 
Bijlagen: 
 
- Conceptbegroting 2021 
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Inleiding 

Aannemelijk is dat dit de laatste begroting is van het Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem 

Nijmegen. Sinds april 2019 wordt door de Stuurgroep Versterking regionale samenwerking gewerkt 

aan een visie, een agenda en een nieuwe werkwijze voor de samenwerking van 18 gemeenten in de 

regio Arnhem-Nijmegen.  

De Stuurgroep presenteert eind maart haar eindvoorstel. Onderdeel van dit voorstel is een nieuwe 

juridische regeling voor de samenwerking en een bedrijfsplan. De besluitvorming in de 18 

gemeenten is voorzien in het 2e kwartaal van 2020.  

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe samenwerkingsvorm, met haar eigen 

begroting start. Omdat de samenwerking ook in 2021 verzekerd moet zijn, is het noodzakelijk de 

begrotingsprocedure te volgen die in de Wet gemeenschappelijke regeling (en de eigen regeling) is 

vastgelegd. Hiermee wordt de bijdrage van de gemeenten verzekerd en kunnen uitgaven worden 

gedaan.  

  

De voorliggende begroting is om de bovengenoemde reden een beknopte begroting.  

Begroting 

Opgesteld conform de notitie "Uitgangspunten en spelregels begrotingsopbouw Gemeenschappelijk 

Orgaan" (juli 2015). Afgerond op hele euro's.  

 
Baten    

Gemeenschappelijke 

bijdrage (op basis van 

inwoneraantal) 

 1.470.646,00  

 

Totale baten 
 € 1.470.646,00  

    

Lasten    

Bijdrage Economic Board  786.570,00  

Bureau Brussel  298.000,00  

Bureau Regio  345.000,00  

Regio ontmoetingen   12.000,00  

Communicatie  12.500,00  

Overige kosten   16.576,00  

    

Totale lasten  € 1.470.646,00  

 

Kader: 

- bedrag per inwoner   € 1,88 

- inwoneraantal 1-1-2020   786.570 

 

De inwonerbijdrage voor 2021 is gebaseerd op het inwoneraantal per 1 januari 2020.  

De inwonerbijdrage is € 1,88 per inwoner. De inwonerbijdrage is hiermee gelijk aan 2020.  

 

In de begroting zijn geen programmakosten opgenomen. Datgeen wat nodig is binnen de 4 domeinen 

wordt via het PFO bijeengebracht door de gemeenten en externe partners. Het beheer van deze 

gelden, vindt plaats door één van de 18 gemeenten. De gemeente Nijmegen verzorgt dit voor de 

Duurzaamheid en Mobiliteit. De gemeente Arnhem voor Economie (Regionaal Programma 

Werklocaties). De verantwoording van dit budget ligt bij die gemeente en loopt via het PFO. 
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Aan de uitgavenkant is de bijdrage aan The Economic Board van de 18 gemeenten opgenomen. Voor 

2021 is voor het zesde jaar de bijdrage van € 1.00 opgenomen. Bij brief van 26 september 2019 aan 

het GO heeft de Stichting Economic Board haar begroting 2020 aangeboden en daarbij de 

regiogemeenten verzocht de basisfinanciering ook na 2020 in de meerjarenbegroting op te nemen.  

Na de besluitvorming over de Triple Helix 3.0 in oktober 2019 is TEB gestart met het opstellen van 

een nieuw Strategische Plan. Dit plan wordt eind maart, samen met de eindvoorstel van de 

Stuurgroep, gepresenteerd. Dan zal ook duidelijk worden wat de financiële implicaties zijn van 

Triple Helix 3.0.  

 

De verdere uitgaven liggen vast in de volgende posten: 

Bureau Brussel (salaris, huur, lidmaatschappen, programmakosten). 

De kosten van Bureau Brussel zijn gebaseerd op een begroting van Bureau Brussel en bevinden zich 

op hetzelfde niveau als voor 2020. Door Bureau Brussel is op 11 maart 2020 het jaarprogramma 2020 

gepresenteerd met een doorkijk naar 2021. De hierin opgenomen financiële doorkijk leidt niet tot 

wijzigingen in het kosten ten opzicht van 2020.  

 

Bureau Regio. Dit zijn de kosten voor de secretaris en de 4 PFO-secretarissen. 

De secretaris (o,8 fte) ondersteunt in brede zin de regionale samenwerking. Hij bereidt de 

verschillende bestuurlijke overleggen voor, is 1e aanspreekpunt van de regio, hij faciliteert de 

samenwerking, coördineert op de verschillende opgaven van de 4 PFO's en is aanspreekpunt voor de 

procesregisseur Regionale Energy Strategie en de programmamanager Duurzame Mobiliteit en 

Bereikbaarheid en beheert de financiën. De PFO-secretaris ondersteunt één van de vier PFO's (0,4 

fte). Samen vormen ze het ambtelijke netwerk dat de regionale samenwerking ondersteunt.  

 

Als gastheergemeente levert de gemeente Arnhem de benodigde administratieve, financiële, 

juridische en communicatieve ondersteuning.  

 

Uitgangspunt van de samenwerking is dat de opgaven worden opgepakt met de ambtelijke 

capaciteit vanuit de deelnemende gemeenten. De Kring gemeentesecretarissen speelt hierbij een 

belangrijke rol.  

 

Regio-ontmoetingen (jaarlijkse ontmoeting en van de regio gericht op informeren, versterken 

betrokkenheid, verantwoording, presentatie). In deze post is onder meer de Regiodag, de 

ontmoeting voor raads- en collegeleden, opgenomen als ook de RegioOntmoet, gericht op de 

colleges. Deze post voorziet ook in de kosten van andere vormen van regionale ontmoetingen voor 

o.m. het periodiek overleg van de gemeentelijke regiocoördinatoren en incidentele ambtelijke en 

bestuurlijke ontmoetingen rond een actueel thema. 

  

Communicatie. Deze post dekt de kosten van de website (beheer, onderhoud, toegankelijkheid) en 

verdere (digitale) communicatie-uitingen zoals de maandelijkse nieuwsbrief. Ook de video's n afloop 

die na afloop van de vergaderingen van de RegioOverleg(t) worden gemaakt worden hieruit betaald.  

Hiermee wordt invulling gegeven aan de actieve informatieopdracht die in het reglement is 

vastgelegd. Begin 2018 is door het Algemeen Bestuur de notitie 'Verbetering Informatievoorziening' 

vastgesteld. De notitie geeft richting aan de communicatie en de inzet van middelen.  

 

De post “Overig” vormt de restantpost in deze begroting. 
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Onderbesteding 2018 en 2019 

Zowel in 2018 en 2019 was er sprake van onderbesteding. Besteding van dit bedrag vindt plaats door 

een expliciet besluit van het Algemeen Bestuur. Van het bedrag van 2018 resteert € 16.724,61. 

Samen met de onderbesteding over het boekjaar 2019 groot € 84.268,00 resteert € 101.09241.  



 

5 
 

Bijlage 1 Inwoneraantallen 

 

Gemeente 2020 januari Percentage 

Arnhem  161.368 20,52% 

Berg en Dal  34.990 4,45% 

Beuningen  25.891 3,29% 

Doesburg  11.078 1,41% 

Druten  18.918 2,41% 

Duiven  25.124 3,19% 

Heumen  16.450 2,09% 

Lingewaard  46.606 5,93% 

Montferland  36.009 4,58% 

Mook en Middelaar  7.847 1,00% 

Nijmegen  177.698 22,59% 

Overbetuwe  47.909 6,09% 

Renkum  31.404 3,99% 

Rheden  43.736 5,56% 

Rozendaal  1.705 0,22% 

Westervoort  14.973 1,90% 

Wijchen  41.124 5,23% 

Zevenaar  43.740 5,56% 

Totaal  786.570  

Bron: CBS 
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Aandachtspunten provinciaal toezicht 

 

Termijnen toesturen begroting en jaarrekening  

Stuur de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting voor 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het 

jaar waarover de begroting gaat. Stuur de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening (inclusief 

accountantsverklaring) voor 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarover de jaarrekening gaat. Wanneer 

wij de begroting of jaarrekening te laat ontvangen, kunnen we de gemeenschappelijke regeling onder 

preventief (zwaardere vorm van) toezicht stellen. 

Deze termijnen zijn er zodat er actueel inzicht is in de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling. 

Dit is vooral van belang voor de gemeenten die deelnemen aan uw gemeenschappelijke regeling. Zij kunnen 

de informatie dan meenemen in hun begrotingscyclus. 

 

Criteria repressief toezicht in 2020 

De uitgangspunten om voor het begrotingsjaar 2021 voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen 

zijn: 

1 De begroting 2021 is volgens ons in structureel en reëel evenwicht. Als dat niet het geval is, maakt de 

meerjarenraming aannemelijk dat dit evenwicht uiterlijk in 2024 tot stand komt. 

2 De jaarrekening 2019 is in structureel en reëel evenwicht. Als de jaarrekening niet in evenwicht is, 

betrekken we het structureel tekort bij ons onderzoek van de begroting 2021. Dit betekent dat de u in de 

jaarrekening goed inzicht moet geven in het structurele en incidentele aandeel van het tekort. 

3 Stuur ons de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening 2019 voor 15 juli 2020 en de 

vastgestelde begroting 2021 voor 1 augustus 2020. 

Structureel evenwicht betekent dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. 

Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij moet 

de begroting/meerjarenraming uiteraard volledig zijn.  

Bij de beoordeling van het structureel en reëel evenwicht kijken wij of er sprake is van een opschuivend 

perspectief. Daarmee wordt bedoeld dat het niet is toegestaan om ieder jaar opnieuw een (meerjaren) 

begroting aan te bieden waarbij uitsluitend de laatste jaarschijf in evenwicht is. Is er in uw (meerjaren) 

begroting alleen evenwicht in de laatste jaarschijf (2024) van de meerjarenraming? Dan beoordelen wij of er 

sprake is van opschuivend sluitend meerjarenperspectief. Dit is het geval als ook bij de begroting 2020 

alleen de laatste jaarschijf (2023) structureel en reëel in evenwicht was. Als dat zo is, dan moeten bij de 

begroting 2021 minimaal de laatste twee jaarschijven structureel en reëel in evenwicht zijn (2023 en 2024). 

 

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk toezicht 

Interbestuurlijk toezicht (IBT) is het toezicht tussen de verschillende overheidslagen. Zo houdt provincie 

Gelderland toezicht op de uitvoering van wettelijke taken door lokale overheden (gemeenten, 

waterschappen en gemeenschappelijke regelingen) in Gelderland. We houden toezicht bij lokale overheden 

op de volgende gebieden: ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, milieu, financiën, archief, huisvesting 

verblijfsgerechtigden, water en monumentenzorg en archeologie.  

In het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht is per toezichtgebied beschreven wat de 

belangrijkste risico's zijn als de betreffende wettelijke taak door lokale overheden niet goed wordt 

uitgevoerd, welke informatie we als toezichthouder willen ontvangen van de lokale overheden en wanneer 

volgens ons sprake is van een goede, matige of gebrekkige taakuitvoering. Het Uitvoeringsprogramma vindt 

u op www.gelderland.nl/ibt. 

 



 

 

 

Wetgeving 

De Gemeentewet en Wet gemeenschappelijke regelingen stellen regels aan de begroting en jaarrekening. In 

het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staan aanvullende regels waaraan 

uw gemeenschappelijke regeling moet voldoen. Het gaat onder andere om de financiële kengetallen (zoals 

structurele begrotingsruimte in het begrotingsjaar en meerjarig, de solvabiliteitsratio en de netto 

schuldquote), de bijdragen van de deelnemende gemeenten, het overzicht van incidentele baten en lasten en 

de geprognosticeerde balans.  

 

Notities BBV 

In de notitie Verbonden partijen leest u meer over de relevante aspecten van verbonden partijen met 

betrekking tot vraagstukken van begroting, verantwoording en governance voor gemeenten, provincies en 

waterschappen. In drie andere notities leest u meer over de structurele en incidentele baten en lasten, 

gebeurtenissen na balansdatum en tussentijds winstnemen. U vindt de notities op de website van de 

Commissie BBV: https://www.commissiebbv.nl. Houd bij de samenstelling van de begroting en 

jaarrekening rekening met deze BBV-richtlijnen. 

 

Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 

Gedeputeerde Staten (GS) houden in elke provincie toezicht op de ontwikkeling van de financiële positie van 

gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Voor het financieel toezicht op de provincies is de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) verantwoordelijk. Deze dertien toezichthouders 

maken gezamenlijk afspraken over de wijze waarop zij het toezicht invullen. Het kader 'Kwestie van 

evenwicht' geeft de richting van de invulling van het financieel toezicht aan. Zie voor het Gemeenschappelijk 

Financieel Toezichtkader 2020  www.gelderland.nl/ibt . 

 

Financiële verordening 

Gemeenschappelijke regelingen zijn verplicht om een financiële verordening op te stellen. In deze 

verordening staan de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van 

de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording 

en controle wordt voldaan. De financiële verordening moet binnen twee weken na vaststelling door het 

algemeen bestuur worden gestuurd aan Gedeputeerde Staten.  

Heeft u ons de financiële verordening nog niet gestuurd nadat deze is vastgesteld? Dan vragen wij u dit 

alsnog te doen. Stuur ons gewijzigde verordeningen in de toekomst binnen twee weken na vaststelling. 
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