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Eusebiusbuitensingel 53  -  Postbus 9029  - 6800 EL Arnhem
Telefoon  026-3773410  -   info@regioan.nl -  www.regioAN.nl   

Geachte leden, 

Hierbij nodig ik u uit voor het Algemeen Bestuur van de Regio Arnhem Nijmegen. Het overleg vindt 
plaats op woensdag 7 oktober 2020, aanvang 15.00 uur (tot ca. 16.15 uur). Locatie: raadzaal 
gemeentehuis Overbetuwe in Elst. De (nieuwe) raadszaal is coronaproof ingericht. U kunt parkeren op 
het Land van Tap. 

De agenda luidt als volgt:

0. Opening.
1. Ingekomen stukken.

Eventuele ingekomen stukken zijn in een overzicht op de website geplaatst. 
2. Vaststellen conceptverslag 17 juni 2020 (nr. 18). 

Inhoud
3. Terugkoppeling vanuit o.m. de 4 Portefeuillehoudersoverleggen (PFO's), het Voorzittersoverleg 

(VO), Kring gemeentesecretarissen. 
De voorzitters c.q. vertegenwoordigers zijn aanwezig om u te informeren over de laatste 
ontwikkelingen. 

4. Verstedelijkingsstrategie | Voortgang.
Informatief; u wordt bijgepraat door bestuurlijk trekker burgemeester Van Eert. 

5. Versterking regionale samenwerking | Voortgang. 
Informatief; u wordt bijgepraat door de voorzitter van de Stuurgroep burgemeester Van 
Riswijk. Onderwerp is o.m. de terugkoppeling van de besluitvorming in de colleges van dinsdag 
6 oktober. 

6. The Economic Board | begroting 2021 en monitor 1e halfjaar 2020 'Op weg'.
Informatief 
Governance

7. Financiële tussenbalans (volgt).
Ter kennisneming
Afronding 

8. Rondvraag, mededelingen 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. 

Onderwerp: uitnodiging 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur 
Regio Arnhem Nijmegen* 

 

Datum  : 29 september 2020

Ons kenmerk  : -

Zaaknummer  : -

Contactpersoon  : Henk van den Berg

Telefoonnummer  : 06-46737374



2.0 Vaststellen conceptverslag 17 juni 2020

1 2.1 verslag.docx 

Algemeen Bestuur 7 oktober 2020

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 17 juni 2020 
Onderwerp : Vaststellen verslag. 
Agendapunt : 2

Beslispunten

- Vaststellen van het verslag van uw vergadering van 17 juni 2020 (nr. 18). 

Toelichting

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

Bijlagen:

- Conceptverslag van het Algemeen Bestuur van 17 juni 2020. 
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 Verslag

1

Notulen van : Algemeen Bestuur Regio Arnhem Nijmegen
Verslagnummer : 18
Gehouden op : 17 juni 2020
Plaats : Gemeentehuis Rheden, Raadszaal
Voorzitter : Dhr. A. Marcouch
Genotuleerd door : Mevr. R. Drosterij
In afschrift aan : Voorzittersoverleg (VO), gemeenteraden en gemeentesecretarissen deelnemende 

gemeenten

 Verder aanwezig  Gemeente

Dhr. J. van Dellen Arnhem
Mevr. D. Bergman Beuningen
Mevr. L. van der Meijs Doesburg
Mevr. C. van Rhee Druten
Dhr. H. Hieltjes Duiven
Dhr. M. Schoenaker Heumen
Mevr. H. Witjes Lingewaard
Dhr. W. Gerritsen Montferland
Dhr. W. Gradisen Mook en Middelaar 
Mevr. P. Hoytink Overbetuwe
Mevr. A. Schaap Renkum
Dhr. C. van Eert Rheden
Mevr. E. Weststeijn Rozendaal
Mevr. M. van Beek Wijchen
Dhr. L. van Riswijk Zevenaar

Dhr. H. van den Berg Secretaris Regio Arnhem Nijmegen

Mevr. G. Hofstede Voorzitter PFO Wonen
Dhr. J. Wijnia Kring van Gemeentesecretarissen

Dhr. R. Barends Inspreker

Afwezig Gemeente

Dhr. M. Slinkman Berg en Dal
Dhr. P. de Baat
Dhr. A. van Hout

Montferland
Westervoort

Mevr. M. Esselbrugge Nijmegen

Dhr. T. Burgers Voorzitter 
PFO 
Duurzaamheid

Mevr. H. Tiemens Voorzitter 
PFO Mobiliteit

Verslag tekst: Naam
0. Opening en mededelingen

De voorzitter heet iedereen van harte welkom. Berichten van verhindering worden 
doorgenomen. Mevrouw Van Beek, waarnemend burgemeester van Wijchen, wordt 
hartelijk welkom geheten in het Al/gemeen Bestuur. 

Dhr. R. Barends krijgt nu het woord als inspreker. Hij verwijst naar een memorandum 
wat hij elke keer maakt, genaamd Rondje door de regio. Dit memorandum is aan de 
vergaderstukken toegevoegd. 
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1. Ingekomen stukken
Geen opmerkingen.

2. Vaststellen verslag van 11 maart 2020
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 
Vanwege absentie van de voorzitters kan er helaas geen terugkoppeling van de PFO's 
Duurzaamheid en Mobiliteit gegeven worden (zie bijlagen HvdB).

PFO Economie, dhr. van Dellen. Onderwerpen die in het PFO besproken werden waren 
The Economic Board (TEB) en de MKB Deal. Namens TEB gaven mw. Helbig en dhr. Van 
Eert een presentatie over het Strategisch Plan. Alle 18 wethouders waarderen de kracht 
van de samenwerking; echter, aandacht voor de regio moet meer benadrukt worden. 
Daar is over nagedacht. Er is ook opgeroepen dat wethouders uit regiogemeenten 
kijken welke bedrijven binnen hun gemeenten toeleverancier zijn voor de 2 iconen. 
Dhr. Van Dellen wijst op de civic entrepreneurs die altijd benaderbaar zijn voor de 
gemeenten. 
MKB Deal. Hoewel de laatste aanvraag niet succesvol was, is onder leiding van 
burgemeester De Baat gestart met de deal voor de komende tranche. De deadline is 
september 2020. Het is een echte kans voor economie, werkgelegenheid en 
duurzaamheid. Het PFO wil een gedegen expert het rapport laten opstellen, maar dat 
brengt kosten met zich mee ( €10.000). Wethouders waren het er unaniem mee eens 
om een verzoek te doen aan het AB om dit bedrag uit het overschot 2019 te 
financieren. 

PFO Wonen. Mw. Hofstede vertelt dat er veel presentaties gegeven werden. Enserv gaf 
een toelichting over de woonruimteverdeling. In regio zijn nu 51.000 mensen op zoek 
naar een woning (de helft van hen kijkt buiten de eigen woonplaats). Kansen voor 
starters nemen af; kansen voor doorstromers zijn gelijk gebleven. Bouwen blijft het 
devies, daarom is het PFO blij met de Woondeal. 
Ondanks de coronacrisis is er toch veel gebeurd: meer projecten, verkenning van 
corona op woningmarkt, flexpool om woningen te realiseren, adviesbureau gaat 
Woondeal begeleiden zodat er 2 december een plan ligt. Dhr. Van Eert was aanwezig 
om een toelichting te geven op de Verstedelijkingsstrategie. Ook was er aandacht voor 
een notitie over de positie van starters, mogelijkheden om hun positie te verbeteren. 
Ook bij dit PFO werd een presentatie gegeven over de RES en de relatie met het thema 
Wonen. 

Kring van Gemeentesecretarissen. Dhr. Wijnia vertelt dat de vergadering twee weken 
geleden plaats had. Er werd een verkennende bespreking over het Versterkingsproces 
gevoerd. De rol van vertegenwoordiger bij dit orgaan is ook besproken omdat hij 
binnenkort met pensioen gaat.

Economic Board. Dhr. Van Eert verwijst naar het Strategisch Plan die aan de 
gemeentebesturen is aangeboden op 1 april jl. Hij benadrukt dat hij als lid van de 
Board van TEB de verbinding met gemeenten wil maken. Dat is ook nodig voor het 
proces wat voor ligt (nl. versterking). Dhr. Van Eert verzocht alle gemeenten (via PFO 
Economie), wanneer er ondersteuning in proces rond TEB nodig is, om het hem dan te 
laten weten. Vervolgens kan hij de leden van de Board en medewerkers aansporen om 
op inhoud te helpen. 

3.a. Strategisch plan 2020-2025 The Economic Board Regio Arnhem-Nijmegen, met 
Wageningen maart 2020
Dhr. Van Dellen licht dit kort toe. Er is een investeringsbudget waarvoor wat ideeën 
zijn geopperd. Dhr. Hieltjes haakt hierop aan. In het PFO Economie bleek dat er echt 
muziek in zit, maar werd tevens geconstateerd dat er een parallel is met het 
Vesterkingsproces. Gedachte is dat vanwege synergie, de gevraagde inwomersbijdrage 
dan iets terug kan. 
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Dhr. Van Eert vertelt dat vanaf de start altijd alles verliep via AB. 
Het verdient aanbeveling in het integrale raadsvoorstel, dat door de Stuurgroep wordt 
voorbereid, meer aandacht te besteden aan het strategisch plan van TEB. 
Mevr. Bergman noemt de afstand van haar gemeenteraad tot TEB groot. Financiering 
gaat wel een ding worden, ook gezien de extra kosten van de versterking. Gemeenten 
dragen bij aan Triple Helix, maar laat ook zien dat de andere TH-partijen bijdragen. 
Anders wordt het moeilijk. 
Mevr. Schaap sluit zich daarbij aan. Er is veel discussie over hoe zich dit alles verhoudt. 

4. Verstedelijkingsstrategie / BO Leefomgeving
Mevr. Hoytink geeft de toelichting. Het Rijk heeft onlangs 4 gebieden aangewezen. 
Helaas is de propositie van Regio Arnhem Nijmegen, de Groene Metropoolregio, niet 
geselecteerd. Dit is, hoewel niet geheel onverwacht, bijzonder jammer. Het proces 
rond de NOVI is echter niet voor niets geweest. Inhoudelijk heeft de propositie als input 
gediend voor de Omgevingsagenda Oost. Daarnaast heeft het de banden met de hogere 
overheden versterkt. Zo zal er in de tweede helft van dit jaar een ambtelijk 
werkbezoek worden georganiseerd voor 4 ministeries. 

Dhr. Van Eert koppelt terug over BO Leefomgeving. In september werd in de 
RegioOntmoet de Groene Metropoolregio toegelicht. Daarbij is gekeken of er een deal 
kon komen met als vertrekpunt de Omgevingsagenda Oost Nederland. De regio is 
gevraagd om Verstedelijkingsstrategie op te stellen. In het BO aangegeven waar de 
regio, samen met de regio FoodValley, staat. In dat gesprek is de vierde bouwsteen op 
tafel gelegd: leefomgeving. Versterking van de kwaliteit daarvan is ook een doel. Dit 
moet leiden tot kwaliteitsversterking (door circulariteit en duurzaamheid) van de regio. 
Er wordt nu gewerkt aan een contourennotitie over die 4 bouwstenen onder leiding van 
een bestuurlijk kernteam. In september hoopt hij een eerste aanzet voor de 
Verstedelijkingsstrategie te presenteren aan de colleges; Toegewerkt wordt naar de BO 
MIRT in november, waar de plannen dan worden gepresenteerd aan de ministers.

5. Versterking regionale samenwerking | Voortgang

Dhr. Van Riswijk, voorzitter van de stuurgroep regionale samenwerking, vertelt over 
de voortgang van het versterkingsproces. 

Eén van de discussiepunten in de laatste Stuurgroepvergadering was de positionering 
van TEB ten opzichte van de nieuwe versterkte regio. Een zelfstandig opererend orgaan 
heeft meerwaarde en dit is ook als uitgangspunt in het conceptvoorstel opgenomen. 
Door TEB is een haar Strategisch Plan gepresenteerd. TEB kan o.m. een grote bijdrage 
leveren aan de opgave Productieve Regio. We zullen naar individuele raden moeten om 
mening op te halen over de door de TEB gewenste voorzetting van de inwonerbijdrage 
voor de komende 5 jaar. Hij verwacht dat het tot een sterker geheel zal leiden. 
Samen werken vanuit een visie en één agenda; die taal willen we spreken. 
Vanuit GS is een positieve brief aan PS gestuurd nadat GS kennis had genomen van het 
conceptvoorstel. GS heeft de bereidheid ruim 5 ton bij te dragen aan het 
versterkingsproces in 2020. In de Statenbrief heeft zij aangegeven te overwegen om 
voor de opstartfase (2021 e.v.) een voorstel op te nemen is in de begroting 2021. 
Genoemd is een bedrag van 1,5 miljoen. 
De terugkoppeling uit de agendering in de 18 colleges was positief. De positieve flow is 
overeind gebleven waarbij natuurlijk ook zorgen zijn gedeeld. Voor de 5 opgaven zijn 
bestuurlijke trekkers aangedragen als ook leden voor de 5 regieteams.
Er moet nog een derde radenbijeenkomst komen, zoals in het PvA was voorzien. De 
stuurgroep bekijkt naar de exacte vorm maar de bijeenkomst is naar verwachting 
maandag 6 juli in de vorm van een webinar. 

6. Vaststellen van de jaarrekening 2019 / jaarverslag 2019

In het voorliggende document zijn de ingediende zienswijzen verwerkt. De 
gemeenteraad van Arnhem stelt vanavond de zienswijze vast, merkte dhr. Van Dellen 
op. 
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Dhr. Van Riswijk vertelt dat de gemeenteraad van Zevenaar een principieel probleem 
heeft met het niet terugstorten van het overschot aan de 18 gemeenten. Gelukkig 
maken ze er geen halszaak van. Dhr. Hieltjes herkent dit. Ook Duiven strijkt met hand 
over hart. 
Met de gemaakte opmerkingen en met voorbehoud van Arnhem, worden nu 
jaarrekening en jaarverslag vastgesteld. 
Besluit: Jaarrekening 2019 (inclusief jaarverslag) vast te stellen. 

7. Instemmen met het voorstel voor inzet overschot 2019

Dhr. Van Dellen vertelt dat in het PFO Economie een nieuwe wens naar voren is 
gekomen t.w. de (voorbereidingskosten van de) MKB-deal. Het verzoek aan de 
vergadering is deze wens te honoreren. De vergadering heeft tegen deze toevoeging 
aan het voorstel geen bezwaar.

Besluit: het overschot 2019 als volgt in te zetten:
- House of Skills € 20.000,00
- Verstedelijkingstrategie € 40.000,00
- Versterkingsproces afronding  1e fase             €   6.874,61
- MKB-deal € 10.000,00 
Het restant groot € 7.493,39 blijft bij de regio en het Voorzittersoverleg is door het 
Algemeen Bestuur gemachtigd om dit bedrag zo nodig in 2020 in te zetten voor 
concrete initiatieven vanuit de PFO's.

8. Vaststellen begroting 2021

De ontvangen zienswijzen staan de vaststelling van de ontwerpbegroting 2021 niet inde 
weg.
Besluit: de begroting 2021 vast te stellen. 

9. Rondvraag

Dhr. Van den Berg verwijst naar het proces Kracht van Oost2. Dat proces is 
onverminderd doorgegaan. Nu is de fase dat de bestuurders binnenkort een uitnodiging 
krijgen om mee te praten in een webinar. Het rapport verschijnt in september / 
oktober.

Dhr. Van Dellen vermeldt het onderwerp RPW wat ook in PFO Economie besproken 
werd. Er ligt nu een mooie herziening, met veel kansen voor gemeenten.

Dhr. Schoenaker was door wijzigingen in de taakverdeling binnen het college nu voor 
het laatst aanwezig. Voortaan zal burgemeester Mittendorf aansluiten bij het AB.

10. Sluiting

De voorzitter bedankt dhr. Wijnia voor zijn inzet.
Hartelijk dank aan gemeente Rheden voor de betoonde gastvrijheid.
De volgende vergadering zal zijn op 7 oktober in gemeente Overbetuwe.

De voorzitter bedankt allen voor hun deelname en sluit de vergadering.
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Algemeen Bestuur 7 oktober 2020

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 7 oktober 2020 
Onderwerp : Terugkoppeling vanuit de 4 PFO's, het voorzittersoverleg (VO) en de Kring 

  Gemeentesecretarissen. 
Agendapunt : 3

Beslispunten

Kennisnemen

Toelichting

Elke 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. Een vertegenwoordiger is 
aanwezig om de inhoudelijke verbinding te leggen met het Regiobestuur. 

Bijlagen:

geen



4.0 Verstedelijkingsstrategie | Voortgang

1 4. Verstedelijkingsstrategie.docx 

Algemeen Bestuur 7 oktober 2020

 OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 7 oktober 2020 
Onderwerp : Verstedelijkingsstrategie | voortgang
Agendapunt : 4

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. In uw vergadering van 11 maart 2020 en 17 juni 2020 heeft burgemeester Van Eert u 
geïnformeerd over wat in de achterliggende maanden is gebeurd. 

Onlangs heeft dhr. Van Eert tijdens de RegioOntmoet aangegeven dat de verstedelijkingstrategie Arnhem-
Nijmegen-FoodValley één van de majeure opgave is binnen de opgave Groene Groeiregio.
Aangekondigd is dat de gemeenten de contourennotitie ontvangen, het eerste document van de 
verstedelijkingsstrategie. Dit document is inmiddels aan de colleges aangeboden ter vaststelling (gepland 13 
oktober 2020) Hiermee onderschrijven de colleges de uitgangspunten waarmee de verstedelijkingsstrategie 
wordt uitgevoerd. 

Dhr. Van Eert praat u bij. 

Bijlagen:

geen
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Contourennotitie – concept versie 2.0

Uitgangspunten verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley



Inhoudsopgave

• Inleiding 

• Naar een verstedelijkingsstrategie voor de groene metropool 

• Aanpak van de verstedelijkingsstrategie

• Contourennotitie

• Werken door de schalen heen: samenhang met andere trajecten 

• Bouwstenen

– Leefomgeving (context & uitgangspunten)

– Wonen (context & uitgangspunten)

– Economie (context & uitgangspunten)

– Bereikbaarheid (context & uitgangspunten)

• Van bouwstenen naar ruimtelijke toekomstvarianten

• De ruimtelijke toekomstvarianten

• Vervolgproces en planning

Contourennotitie verstedelijkingsstrategie ANF 2



Inleiding 

“Ruimte is schaars. Niet alles kan en niet alles kan overal. De druk vanuit allerlei sectoren zoals wonen, landbouw, natuur, water, bereikbaarheid, 

duurzame economie, energie & klimaat op de fysieke leefomgeving loopt op. Met een groeiende bevolking neemt deze druk verder toe. Er is daarom 

steeds meer maatschappelijk debat nodig over hoe we omgaan met de fysieke leefomgeving.” Deze brief aan de Tweede Kamer over nadere keuzes 

voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), geeft aan dat per regio richtinggevende keuzes nodig zijn om voor de toekomst een gezonde en veilige 

leefomgeving én ruimte voor verdere groei van onze welvaart te realiseren. 

Rijk en regio’s ontwikkelen met elkaar het Stedelijk Netwerk Nederland. Het uitgangspunt daarbij is dat de verbindingen tussen de landsdelen worden 

verbeterd en dat er regionale verstedelijkingsstrategieën komen voor gebieden met de grootste groei in het stedelijk netwerk. Het 

motto van het Rijk is vooral bouwen waar de vraag is: in het brede midden van Nederland. De Regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley ligt precies in dat 

brede midden. En dus spraken Arnhem, Nijmegen en FoodValley in het najaar van 2019 in de Omgevingsagenda Oost-Nederland hun ambitie uit om 

samen door te groeien naar een groene metropool van internationale betekenis. Als combinatie hebben de twee regio’s alles in zich om zichtbaar te 

zijn als topregio in food, health en energy en – in het logische verlengde daarvan - als dé circulaire topregio van ons land en van Europa met 

campusontwikkeling, logistieke hotspots en energieclusters. De ambitie is om circulair te worden in alle facetten van de leefomgeving en voorbeeld te 

zijn voor een gezonde groei. In de regio wonen nu al meer dan een miljoen inwoners en de prognoses geven aan dat dat aantal in de komende 

decennia nog flink zal groeien. Er ligt een grote bouwopgave om aan de woonvraag te voldoen: 100.000 woningen tot 2040. De regio heeft zichzelf 

opgedragen om deze toevoeging van woningen en werklocaties zo te doen dat het meerwaarde oplevert voor alle inwoners. De inzet van deze strategie 

is dat ook geïnvesteerd wordt in het groene en ontspannen karakter van de regio zodat dat karakter versterkt wordt. 

Contourennotitie verstedelijkingsstrategie ANF 3



Naar een verstedelijkingsstrategie voor de groene metropool

Om de groei goed en zorgvuldig vorm te geven wordt een verstedelijkingsstrategie opgesteld. De verstedelijkingsstrategie is in feite het onderzoek naar 

hoe de beide regio’s samen toe kunnen groeien naar het gewenste beeld: de groene metropool. 

In een aantal stappen wordt met ontwerpend onderzoek onderzocht welk scenario en welke ruimtelijke toekomstvariant en combinaties van opgaven de 

agglomeratiekracht, de economische concurrentiepositie, de leefbaarheid en duurzaamheid van de groene metropool het beste versterkt. Een scenario 

dat rekening houdt met de stikstofopgaven in verband met de noodzakelijke natuurversterking en tegelijkertijd uitvoering geeft aan de landelijke aanpak 

om de bouwproductie langjarig op een hoger niveau te krijgen.

De verstedelijkingsstrategie hanteert als planhorizon 2040. Voor de komende decennia worden de scenario’s uitgewerkt in adaptieve ontwikkelpaden 

zodat het mogelijk is om in de komende jaren aan te sluiten op veranderingen, zoals in demografie, marktomstandigheden, klimaatverandering, 

beleidsaanpassingen en technologische ontwikkelingen. We weten nog niet goed hoe wonen, werken en mobiliteit er uit zullen zien in 2040. Door te 

werken met scenario’s hebben we de kans om de komende jaren te zoeken naar de juiste balans tussen stad en landschap, tussen economie en de 

kwaliteit van de leefomgeving. Die scenario's vormen de route naar 2040 en bevatten daarmee niet alleen uitwerkingen voor de langere termijn, maar 

ook no-regrets en uitwerkingen voor de middellange termijn. 

In dit traject wordt samengewerkt met een groot aantal partners vanuit de gemeenten, in de regio, de provincies, de waterschappen en het Rijk om een 

brede blik en draagvlak te waarborgen. Door het traject heen vindt afstemming plaats op alle niveaus met de intentie om met elkaar deze opgave aan te 

gaan. De uiteindelijke bestuurlijke en politieke afwegingen vindt plaats in de gemeenteraden van de 26 gemeenten en in de uitwerking in 

omgevingsvisies en omgevingsplannen.
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Contourennotitie 

De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley bestaat uit twee onderdelen: (1) een contourennotitie en (2) de concept-

verstedelijkingsstrategie. 

Dit is de contourennotitie. Deze notitie beschrijft de aanleiding en urgentie(s) voor de verstedelijkingsstrategie en de vier bouwstenen waaruit de 

strategie wordt opgebouwd. De contourennotitie beschrijft de context per bouwsteen en agendeert de uitgangspunten. Vervolgens wordt via de 

verhaallijnen een eerste aanzet gegeven voor het onderzoek het onderzoek naar de drie mogelijke ruimtelijke toekomstvarianten (scenario’s). 

Wanneer de drie scenario’s zijn uitgewerkt, wordt het Dashboard voor Verstedelijking van het College van Rijksadviseurs (CRA) ingezet om de effecten 

van deze scenario’s te berekenen. De uitkomsten van die berekeningen worden gebruikt als input voor verdere uitwerking en het maken van 

afwegingen. In de verschillende scenario's wordt onderzocht welke bouwsteen of welk (deel)aspect in de knel komt als je voor het ene of het andere 

scenario kiest en ook welke keuzes dat oplevert.

De concept-verstedelijkingsstrategie laat zien en beschrijft waar op de korte (2025), middellange (2030) en lange termijn (2040) de extra woon- en 

werklocaties voor de komende jaren in dit gebied een plek kunnen krijgen, gekoppeld aan de andere opgaven die van belang zijn, namelijk 

verduurzaming van de economie, bereikbaarheid, kwaliteit van de leefomgeving, natuurversterking (stikstofopgave), energietransitie en 

klimaatadaptatie. Specifiek in deze regio zal bijvoorbeeld het dilemma rond de stikstofuitstoot en depositie in samenhang bezien en opgelost moeten

worden. De strategie schetst een zogenaamd ‘adaptief ontwikkelpad’: het geeft inzicht in welke keuzes op een later moment genomen worden. 

Daarmee staat nog niet alles vast en is er nog flexibiliteit. De uitgangspunten zoals die geformuleerd zijn in deze contourennotitie, fungeren als gids. 
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Werken door de schalen heen

De verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley staat niet op zichzelf. De regio functioneert immers met zijn ligging en internationale 

bereikbaarheid als schakel tussen de mainports Rotterdam, Schiphol en Duitsland. De regio is onderdeel van het stedelijke (economisch) netwerk 

Nederland met goede verbindingen met Utrecht, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Amersfoort, Zwolle en Eindhoven. Met zijn hotspots (Food, 

Health, Energy), stedelijke en landelijke milieus is het een groene regio waar het aantrekkelijk wonen en werken is.

Dat maakt het logisch om ook voor Arnhem-Nijmegen- FoodValley verstedelijkingsstrategie op te stellen. Dit traject is een vervolg op of uitbreiding van 

onderzoeks- en visietrajecten die al liepen, zoals de Omgevingsagenda Oost-Nederland, de NOVI-gebiedspropositie “naar een groene

metropoolregio!”, de Regiodeal Foodvalley en de Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen. Daarnaast is er een groot aantal trajecten dat parallel loopt en 

waarmee vanuit de verstedelijkingstrategie wordt afgestemd waar overlap zit, welke gezamenlijke uitgangspunten we hanteren, welk detailniveau we 

hanteren, welke tijdshorizon er is of waar we het stokje aan elkaar overdragen. 

De verstedelijkingstrategie loopt verticaal door alle planningslagen heen: van Rijksbeleid, tot provinciale speerpunten, regionale governance, 

energiestrategie of gemeentelijke omgevingsvisie. We concentreren ons in deze strategie op het schaalniveau van de gecombineerde regio: door breed 

en integraal te kijken kunnen de opgaven gerealiseerd worden. Door goed in- en uit te zoomen van lokaal, naar regionaal, naar gecombineerde regio 

en weer terug is het mogelijk om de grote lijn vast te houden en tegelijkertijd recht te doen aan de processen en vragen op de verschillende lagen. 

Op de volgende pagina is de samenhang te zien tussen de verschillende trajecten die nu lopen. 
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Werken door de schalen heen (2)

We sluiten aan op:

• NOVI → juli 2020 

• BOVI-Boek (Waterschap Rijn & IJssel) → 2019

• Een natuurlijkere toekomst voor Nederland in 2120 (WUR-rapport) 

→ dec 2019

• Omgevingsagenda Oost Nederland → oplevering mei 2020

• Regiodeal FoodValley → 2019

• Woondeal Regio Arnhem-Nijmegen → 2020

• Regionale woonagenda Arnhem-Nijmegen → 2018

• Regionale woonagenda FoodValley → 2018

• Actieplan Wonen Provincie Gelderland → 2020

• Regionaal programmeren provincie Utrecht → vanaf november 2019

• Gebiedsgerichte aanpak stikstof → 2019

• Visie voor een Bereikbaar Gelderland → april 2020

• Ambitiedocument duurzame Mobiliteit en Bereikbaarheid → 2019

• Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley 2018-2022 → 2019

• Alle lokale omgevingsvisies 

• Omgevingsvisie provincie Utrecht → voorjaar 2021

• Omgevingsvisie Gaaf Gelderland → 2018

We lopen gelijk op met: 

• Ruimtelijke Regionale Verkenning FoodValley → oplevering dec 2020

• RES-sen→ concept bod RES juli 2020, oplevering RES Arnhem-Nijmegen voorjaar 

2021, oplevering RES FoodValley medio 2021

• Woningbouwimpuls eerste tranche → oplevering okt 2020

• Uitwerking woondeal Arnhem-Nijmegen → oplevering december 2020

• Uitwerking opgave Groene Groeiregio (versterkingsproces regio Arnhem-Nijmegen) 

→ oplevering nov 2020 

• Uitwerking scenario’s landbouw in 2050 FoodValley → half sept 2020 

• Toekomstbeeld OV 2040 → oplevering november 2020

• NMCA → oplevering maart 2021

• Ontwikkelbeeld (verstedelijkingsstrategie) Amersfoort → oplevering december 

2020 

• Regionaal programma werklocaties FoodValley → oplevering december 2020

• RPW XXL Logistiek → eind 2020 gereed

• Kracht van Oost → najaar 2020

• Koersnotitie Agrifood Toekomst voor de Gelderse boer → sept 2020 in PS

• Omgevingsagenda landsdeel Noordwest → eind 2021 gereed
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Regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley 

Versterkte Regio AN (o.a. Groene groeiregio) = governance afspraken overkoepelend op 
wonen, bereikbaarheid, economie en leefomgeving 

Nationale Omgevingsvisie

Omgevingsagenda Oost NL 

Omgevingsvisies 

(provincies, waterschappen, 
regio’s, gemeenten) 

verstedelijkingsstrategie 
ANFV

Uitvoering door provincies 
regio’s, gemeenten 

Uitvoering door het Rijk 

Onderzoeken en visies opgesteld met partners die agendasettend zijn en als input dienen voor 
de verstedelijkingsstrategie. (grijsgearceerd wat al klaar is, wit de trajecten die gelijk oplopen.) 

Wonen Bereikbaarheid EconomieLeefomgeving

Toekomstbeeld OV 
(Rijk)

Woningbouw-
versnelling (Rijk) 

NMCA (I&W)
RES 

Arnhem Nijmegen
Woondeal Regio AN

Actieplan wonen
Ambitiedocument 

duurzame mobiliteit en 
bereikbaarheid

BOVI-BOEK

Woonagenda 2.0 FV

Ruimtelijke strategie 
FV

Bereikbaarheidsagenda 
Regio FV 2018-2022

Onderzoek toekomst 
landbouw FV 

Regionale 
programma’s 
werklocaties

RES 
Foodvalley

Landschap als 
vestigingsvoorwaarde 

Ruimtelijke 
verkenning FV

Groen groeit mee Ruimtelijke verkenning 
FV

Kracht van Oost 

Visie voor een 
bereikbaar Gelderland

Stikstofaanpak

Ontwikkelbeeld Amersfoort

NOVI (Rijk)

Omgevingsagenda Oost

Feitenrelaas mobiliteit

Regio Deal Foodvalley



Bouwstenen

De verstedelijkingsstrategie wordt opgebouwd vanuit vier bouwstenen: de kwaliteit van de leefomgeving, wonen, economie en bereikbaarheid. 

Deze bouwstenen formuleren de opgave zowel kwantitatief als kwalitatief voor de periode tot 2040.

De bouwstenen verschillen behoorlijk van karakter. Leefomgeving is meer een integrale benadering van allerlei onderdelen die met elkaar de 

(toekomst van de) kwaliteit van de leefomgeving bepalen. De bouwstenen Wonen, Economie en Bereikbaarheid gaan meer over deelaspecten en 

hebben ook nadrukkelijker kwantitatieve doelstellingen. 

De bouwsteen Leefomgeving is vanuit de Groene Metropool gedachte een belangrijke pijler onder de verstedelijkingsstrategie. Immers: de 

leefomgeving maakt deze regio tot de groene metropool met de kwaliteit van het landschap, de natuur en het water. Ook de opgaven die raken 

aan de veerkracht van de leefomgeving zoals de energieopgave, klimaatadaptatie en natuur-inclusief bouwen horen hierbij. 

In de verstedelijkingsstrategie worden alle aspecten bekeken en onderzoeken we (en beargumenteren we) welke aspecten het zwaarst wegen 

om integraal en ruimtelijk te komen tot duurzame verstedelijking die recht doet aan de groene kracht van de Regio. Op de volgende pagina’s is 

per bouwsteen steeds aangegeven wat de context is en wat de (ontwerp)opgave is zoals we die meenemen in het verkennen van de 

verhaallijnen en de ruimtelijke toekomstvarianten (scenario's). In de scenario’s worden opgaven ten opzichte van elkaar gewogen. 
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Bouwstenen
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Bouwsteen Leefomgeving – Context 

“Door toenemende verstedelijking staat de kwaliteit van het landschap in de Regio meer onder druk dan ooit tevoren. Stedelijke identiteiten dreigen te 

versmelten, het landschap raakt versnipperd en verfrommeld, waardoor kwaliteiten verloren gaan. Het is nu of nooit om deze landschappelijke 

kwaliteiten richting de toekomst veilig te stellen en kenniswerkers aan het gebied te verbinden”. 

Deze tekst uit het rapport ‘Het landschap als vestigingsvoorwaarde’ (2019) is weliswaar geschreven voor FoodValley over de kwaliteiten van de

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, maar het geeft precies aan waar de kern van zowel de trots als en de zorg van groene metropoolregio ligt. De 

landschappelijke kwaliteiten kenmerken de regio en zijn een belangrijke vestigingsvoorwaarde, maar die kwaliteiten staan ook op allerlei manieren 

onder druk. Die druk ontstaat door de ‘harde’ ruimteclaims vanuit de groeiende regio, maar ook vanuit de (inter)nationale schaal. Zo wordt er ruimte 

gevraagd vanuit het deltaplan biodiversiteit & nationaal park Veluwe, het deltaprogramma rivieren en klimaatadaptatie en het nationaal programma 

RES. Maar de kwaliteit van de (fysieke) leefomgeving gaat verder dan alleen het landschap het is datgene wat je ziet, voelt en ruikt. Dat zijn naast 

gebouwen en wegen ook parken, een schone lucht, sloten, rivieren, bossen, biodiversiteit, enzovoort. In deze bouwsteen staan dan ook naast het 

landschap ook het water, de klimaatadaptatie, de energietransitie en het fijnmazige groen voor een gezonde leefomgeving centraal.

De verstedelijkingsstrategie wordt benut worden om de ruimteclaims die ook deze bouwsteen met zich meebrengt te ordenen in het landschap en 

tegelijkertijd het landschap liefst nog verder te versterken. Het levert een aantrekkelijk, groen-blauw, gezond woonmilieu op waar volop kansen liggen 

voor gezond leven, werken en recreëren. Het is daarmee een belangrijke factor in de verstedelijkingsstrategie. 
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Bouwsteen Leefomgeving – Uitgangspunten 

• Verstedelijking en vergroenen gaan hand in hand om aantrekkelijke, leefbare en gezonde woonmilieus te creëren (zowel binnen als buiten de stad) in 

combinatie met bijbehorende recreatiemogelijkheden;

• Woon- en werklocaties worden zoveel mogelijk gerealiseerd met binnenstedelijk bouwen en verdichten op goed bereikbare plekken om het groene 

karakter van de regio niet aan te tasten en ruimte te bieden voor biodiversiteit, klimaatadaptatie, voedselproductie, recreatie en energieproductie;

• Waar open ruimte wordt benut voor verstedelijking, wordt een extra inspanning gedaan ten aanzien van biodiversiteit, klimaat, kwaliteit en identiteit 

in de vorm van reductie van stikstof, natuur-inclusief en klimaatadaptief bouwen;

• Het landschappelijke patroon en cultuurwaarden worden zoveel mogelijk ingezet als leidraad voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen en waar 

mogelijk worden landschappelijke structuren versterkt;

• Bij vrijkomende agrarische bebouwing wordt gekeken waar gebouwen en grond zo ingezet kunnen worden dat ze de verstedelijking versterken met 

natuur, agrarisch natuurbeheer, woningbouw, ruimte-voor-ruimte of het vergroten van omliggende agrarische bedrijven;

• De ruimtelijke gevolgen van verstedelijking en afspraken in de regionale energiestrategieën worden op elkaar afgestemd. Om conflicterende 

ruimtelijke claims te voorkomen en om geen kansen te missen (bijvoorbeeld gebruik van restwarmte);

• De regionale waterhuishouding is de basis voor ruimtelijke ontwikkeling. Dat is goed voor het landschap, cultuurhistorie, waterbeheer in het 

algemeen en klimaatverandering in het bijzonder. 

• Naast de inzet op een circulaire economie, bevorderen we het circulair & CO2 neutraal ontwerpen van gebouwen en wijken, voor zowel bouw, als 

gebruik en hergebruik;

• We gaan slim om met ruimte (en middelen). De verdeling van functies over de regio gebeurt vanuit het principe van borrowed size. 
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Bouwsteen Wonen - Context

De druk op de woningmarkt in de regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley is groot. Die druk komt door de autonome bevolkingsgroei, de economische 

groei en de overloop van bewoners vanuit de Randstad en regio Amersfoort vanwege de aantrekkelijkheid van het gebied. Tot 2040 moeten er in de 

regio 100.000 woningen bijgebouwd worden: 40.000 in FoodValley en 60.000 in Arnhem-Nijmegen. Dat is niet alleen een forse kwantitatieve opgave 

waarbij tempo gewenst is, het is nadrukkelijk ook een kwalitatieve opgave zoals ook benoemd in de woondeal Arnhem-Nijmegen. Het gaat om 

aantallen, maar vooral ook om aansluiting op demografische ontwikkelingen, betaalbaarheid, toekomstbestendig (duurzaamheid en 

levensloopbestendig), groen en circulair bouwen (natuurinclusief), om leefbaarheid en sociale cohesie, om verstedelijking, het versterken van kleine 

kernen en om toegankelijkheid voor specifieke doelgroepen. 

De regio is als het om woonmilieus gaat zeer divers. Van dorps en landelijk wonen tot hoogstedelijk: alle smaken zijn in de regio te vinden. Het vinden 

van logische plekken voor woningbouw zal dan ook op verschillende manieren plaats moeten vinden van stevig verdichten in de steden, tot het 

versterken van een dorpskern. Steeds is de keuze passend bij de identiteit van dat deel van de regio. Er is dan ook geen sprake van een enkelvoudige 

ontwikkelstrategie; bij deze verscheidenheid past geen 'one size fits all‘. De strategie moet een divers programma bieden die aansluit op de 

kwalitatieve vraag. 

Omgaan met de druk op het gebied is ook een governancevraagstuk. Door met de strategie aan te sluiten bij de identiteit van het gebied, te werken 

met scenario’s en adaptief te plannen overkomt de groei je niet, maar geef je er met elkaar richting aan. De verstedelijkingsstrategie biedt daarom 

inzicht en handvatten voor afstemming en besluitvorming.
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Bouwsteen Wonen - Uitgangspunten

• Terugdringen van het woningtekort (tot maximaal 2% in 2030) door het versnellen en programmeren van 100.000 woningen: 40.000 in FoodValley 

en 60.000 in Arnhem-Nijmegen;

• De prognoses (per gemeente en per regio) zijn verdeeld in drie perioden: 2020-2025, 2025-2030 en 2030-2040; 

• Waar mogelijk binnenstedelijk bouwen of verdichten aan de randen waarbij er een sterke samenhang is met het verbeteren van de bereikbaarheid 

en de leefbaarheid;

• Intensiveren rondom OV-knooppunten;

• Aandacht voor de wijken uit de jaren ‘60 – ‘70 en de integrale opgave die daar ligt;

• Voor de periode tot aan 2030 wordt gestuurd op 130% planvoorraad. De planvoorraad is adaptief waarbij er balans moet zijn tussen enerzijds 

snelheid maken in de eerste jaren (tot 2030) en anderzijds het voorkomen van overprogrammering; 

• De kwalitatieve uitgangspunten zijn betaalbaar, bereikbaar, leefbaar en hebben oog voor sociale cohesie en verschillende woonmilieus;

• 50% van de zachte plancapaciteit wordt gerealiseerd in de het betaalbare segment conform de landelijke definities;

• Maak een volledige wooncarrière mogelijk om werkenden aan de regio te binden. Dat versterkt het vestigingsklimaat. 
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Bouwsteen Economie - Context

De regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley wil dé circulaire topregio worden in Europa. Een groene metropool die onderscheidend is op het gebied van 

circulariteit. Dat geldt zowel voor de economische topsectoren van de regio (food, health en energy), maar ook op alle facetten van de leefomgeving: 

steden, water, klimaat, gezondheid, mobiliteit, sociale inclusie. De ambitie is om gidsregio zijn in het streven naar een gezonde, circulaire groei door 

het structureel opschalen en versnellen van experimenten. 

De economische opgave van de regio is naast het verbeteren van de economische groei ook het economisch vestigingsklimaat te versterken zodat de 

regio aantrekkelijk is en blijft voor topclusters en topmensen en tegelijkertijd sprake is van een inclusieve economie. Daarnaast moet de regio ruimte 

bieden aan nieuwe economische milieus en ondernemerschap aansluitend op de dynamiek tussen de clusters en die ook zorgen voor internationale 

aansluiting. Dit betekent dat het aanbod van voorzieningen en woonmilieus goed moet zijn en past bij de behoefte van de doelgroep die wordt 

aangetrokken. 

De vraag voor de verstedelijkingsstrategie is om in kaart te brengen welke ruimtelijke randvoorwaarden leiden tot een maximale uitwisseling tussen 

bedrijven, kennisinstellingen en voorzieningen. Dat kan door versterken van de bestaande kennisassen zijn, maar ook met innovatieve kantorenlocaties 

en creatieve milieus in gemengde stedelijke omgevingen. 

Contourennotitie verstedelijkingsstrategie ANF 18



Bouwsteen Economie – Context (2)

De innovatie in de regio komt voort uit een stevige economische basis in het MKB, in de ICT, de logistiek, in de landbouw en in de kennisclusters. Die 

basis verloochent de regio niet. Uit de provinciaal economische verkenning van Gelderland van 2018 blijkt dat zowel in FoodValley als in Arnhem 

Nijmegen dat naast het grote aantal kennisbanen en banen in de zorg, het aantal banen in de detailhandel, groothandel, bouw en metaal aanzienlijk is. 

Door de regio heen is het aantal laaggeschoolden ongeveer 20%. Het aanbod van praktisch geschoold werk in en nabij stedelijke woonomgevingen 

verdient dan ook aandacht om te voorkomen dat het menselijk kapitaal van de regio onbenut blijft en de tweedeling in de samenleving vergroot. 

Voor de strategie ligt hier belangrijke relatie met het aanbod van bedrijventerreinen, klein en groot, bestaande en nieuwe maak-clusters (duurzame 

energie/circulair) met de toeristische sector en met de landbouw. 

Uit de analyse van Regio in Beeld 2019 is te zien dat er tussen de regio’s uitwisseling van specialismen mogelijk is onder de voorwaarde dat de 

verbindingen goed zijn. Als het gaat om de in- en uitgaande pendel, is er met name in Rijk van Nijmegen nog wat te winnen. In de analysefase kan de 

verstedelijkingsstrategie een meer specifieke duiding van de kwaliteiten van de regio en de uitwisseling tussen de deelregio’s opleveren. Wat precies 

maakt deze regio nu zo aantrekkelijk als vestigingsgebied? Daarbij wordt gebruik gemaakt van het onderzoek de Kracht van Oost 2.0 dat parallel 

uitgevoerd wordt. 
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Bouwsteen Economie – Uitgangspunten 

• Netwerkkracht / agglomeratiekracht van de regio versterken: met een stedelijke dichtheid creëer je ook banen in de buurt en stimuleer je ook de 

economie;

• Inzet op de versterking van campussen en werklocaties en de verbindingen daartussen: vanuit de kennishubs liggen er kansen om valorisatie van 

kennis te verbeteren door ondernemerschap en innovaties te stimuleren;

• De regio zet in op kenniseconomie, maar niet eenzijdig. Juist in de combinatie van Food + Health + Energie en Milieutechnologie + ICT + Logistiek + 

Maakindustrie ontstaat overlap en verwevenheid;

• De verstedelijking inzetten om banen te creëren. Tegenover iedere woning die gebouwd wordt, staat een baan in de nieuwe economische clusters;

• Inzet op aanpak van leegstand, herstructurering en verdichting van bedrijventerreinen om de kwaliteit van bestaande terreinen te verbeteren en 

werkgelegenheid te creëren. Er wordt ingezet op circulariteit en (hernieuwbare) energie;

• De vraag naar bedrijventerreinen is in de komende decennia nog fors: honderden hectare zijn door de hele regio nodig. Geplande en gevraagde 

hectares die voor bedrijventerreinen die qua werkmilieus een klassieke indeling en scheiding van functies lijken te hebben. Het uitgangspunt voor de 

verstedelijkingsstrategie is om innovatief om te gaan met de ruimtevraag voor bedrijventerreinen en het categoriseren van de werkmilieus. Steeds is 

de vraag wat de ontwikkeling oplevert voor de lokale werkgelegenheid. Met als uitgangspunt het verknopen van de oude en nieuwe economie;

• Nieuwe benaderingen van landbouw en logistiek worden gestimuleerd.

• Aandacht voor herstructurering van de landbouw en de innovaties die daarbij horen. In de verstedelijkingsstrategie ook uitzoomen naar de rol die 

het Utrecht Sciencepark daarin heeft in samenwerking met de WUR;

• Aandacht voor (behoud van) werkgelegenheid in nabijheid van aandachtswijken.
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Bouwsteen Bereikbaarheid – Context 

Het uitgangspunt van de Nationale omgevingsvisie is dat het Stedelijk Netwerk Nederland ontstaat, door nieuwe woon- en werklocaties te koppelen 

aan (met name OV-)infrastructuur. De groei in het gebied Randstad-Amersfoort-Zwolle-Arnhem-Nijmegen-Brabantse stedenrij is het meest manifest. 

Deze vraagt om keuzes in een doordachte lange termijn strategie, ook om de groei niet alleen in aantallen maar ook met passende kwaliteit te 

realiseren. Dat geldt zowel voor de woningen als voor de mobiliteit en leefomgeving. 

In aansluiting op de NOVI zet de regio de komende jaren in op de bereikbaarheid van het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen-FoodValley en op de 

verbindingen van dit netwerk met de Randstad en met het noorden. De provincies Gelderland en Utrecht werken samen om vanuit Utrecht de positie 

van de FoodValley als internationaal kenniscentrum te versterken onder andere door regionale bereikbaarheid. En dat heeft effect op het stedelijk 

netwerk Arnhem-Nijmegen-FoodValley in zijn geheel. De focus op het stedelijke netwerk wil niet zeggen dat de aandacht alleen op deze gebieden 

gericht wordt. Ook de verbindingen met landelijke gebieden krijgen de aandacht. 

Een ander speerpunt in de regio zijn mobiliteitshubs. Dit worden de cruciale schakels om snel en comfortabel over te kunnen stappen en de reiziger te 

verleiden om (of het nu voor woon-, werk-, of recreatieverkeer is) echt de slimste en schoonste manier van reizen te kiezen. Bij een mobiliteitshub 

moet de reiziger snel kunnen overstappen op een andere vervoersvorm en over de juiste voorzieningen kunnen beschikken. De hubs moeten op 

strategische locaties liggen, zoals aan de rand van stedelijke netwerken. In combinatie met gedragsbeïnvloeding mot dat de reiziger optimaal 

faciliteren in haar slimste, schoonste en betaalbare keuze. Hubs gaan ook een belangrijke rol spelen in het creëren van een goede overslag voor 

goederen, waardoor deze efficiënt en schoon vervoerd kunnen worden. (Uit: Visie voor een bereikbaar Gelderland en mobiliteitsvisie provincie 

Utrecht (2014 – 2028).
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Bouwsteen Bereikbaarheid – Uitgangspunten

• Nieuwe woningen worden zoveel mogelijk geprogrammeerd nabij (H)OV, waarbij in de eerste plaats de bestaande capaciteit wordt benut en 

knooppunt-vorming wordt gestimuleerd. Daarna pas vinden aanpassingen aan bestaande voorzieningen plaats (een nieuw knooppunt op bestaande 

lijn of frequentie op bestaand knooppunt) en als laatste de aanleg nieuwe infrastructuur;

• Nieuwe woningen worden eerst binnen bestaand stedelijk gebied gebouwd, vervolgens aan de randen van een stadscentrum, maar binnen het 

bestaand stedelijk gebied. Daarna binnen of direct aan het bestaande bebouwde gebied binnen stedelijke agglomeratie;

• De inzet is slim, schoon, gezond, veilig en duurzaam reizen. Dat kan met voor- en natransport, de vorming van mobiliteitshubs en het stimuleren van 

fiets/voet om het voedingsgebied van de (H)OV-haltes te vergoten en versterken;

• Het tegengaan van vervoersarmoede in wijken en landelijk gebied;

• Internationale bereikbaarheid (ICE Frankfurt en Berlijn) zijn cruciaal voor de internationale duurzame bereikbaarheid van de regio (als alternatief 

voor korte afstandsvluchten) en de bereikbaarheid van economische clusters in de regio;

• Economische en logistieke corridors (goederenvervoer over weg/spoor/water) waar mogelijk scheiden van de stedelijke centra en knooppunten. In 

deze verstedelijkingsstrategie wordt verkend waar leefbaarheid en goederenvervoer elkaar in de weg zitten;

• Inzet op duurzame stadslogistiek bij het vervoer van bouwmaterialen, bevoorraden van winkels, pakketdiensten enzovoort;

• Inzet op goede fietsbereikbaarheid van alle centra van werkgelegenheid binnen 15 km;

• Een locatie wordt alleen benoemd voor economie of wonen als de (toekomstige) mobiliteitsoplossing er al ligt of bij bedacht wordt, zoals MaaS, 

parkeernormen, enzovoort.
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NB: Er wordt gewerkt aan een zogenaamd feitenrelaas in het (advies)team mobiliteit ANFV om een 
inhoudelijke basis te hebben voor het maken van een expertafweging over de impact van de extra 
verstedelijking op de huidige mobiliteitsnetwerken. Dit gebeurt omdat de NMCA en het TBOV 2040 nog niet 
beschikbaar zijn. 



Van bouwstenen naar verhaallijnen en toekomstvarianten

Met deskresearch, de gesprekken met het kernteam(plus), de gemeentelijke sessies en de themasessies zijn de bouwstenen verder aangevuld. Daaruit 

zijn 19 mogelijke verhaallijnen naar voren gekomen. Een verhaallijn toont een verstedelijkingsmogelijkheid voor de regio aan, waarbij de integraliteit 

tussen bouwstenen wordt opgezocht en benoemd. Bouwstenen worden geïntegreerd binnen verhaallijnen, wat ook betekent dat iedere verhaallijn 

voorwaarden stelt aan of consequenties benoemt voor de bouwstenen. Vanuit iedere verhaallijn zijn steeds werklocaties en/of woningbouwlocaties 

aan te wijzen. 

In de volgende processtap worden de verhaallijnen onderzocht en ondergebracht in drie toekomstvarianten. Deze toekomstvarianten worden extreem 

gemaakt om de hoekpunten van het speelveld te verkennen. Wat kan er wel en wat kan er niet? Welke effecten zien we en hoe wenselijk of onwenselijk 

zijn die? De verschillen tussen de varianten zijn ook enigszins uitvergroot. Dat is opzettelijk om – zonder onrealistisch te worden – de argumenten en 

afwegingen boven tafel te krijgen die helpen om een zorgvuldige afweging te maken in wat de best passende strategie kan zijn. Door de karakteristiek 

van de regio krijgen deze modelmatige varianten hun colour locale.

Voor de analyse van de varianten maken we gebruik van het dasboard verstedelijking. De zogenaamde dasboardrun levert de meeste inzichten op bij 

het hanteren van echt verschillende toekomstvarianten. Het is niet de bedoeling dat we 1-op-1 gaan kiezen voor één van deze varianten. Dit is een 

tussenstap om tot nadere keuzes te komen, waarbij we rekening houden met de afspraken die we regionaal gemaakt hebben. Met de uitkomsten van 

deze varianten komen we met argumenten en afwegingen tot een of meer voorkeursstrategieën en tot oplossingen die iedereen gewenst vindt (no 

regret). Met de gesprekken over de varianten zal zich ook een basis landschaps- en leefomgevingsraamwerk aandienen. Dat levert het casco op dat 

behouden blijft en voorwaardelijk is voor de kwaliteit van de leefomgeving van deze regio. 
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De verhaallijnen

Verstedelijking en hotspots Groene Metropoolregio 
1. Versterking van brandpunten van innovatie en creativiteit in 

cultuur, technologie en maatschappij - potentiële 
ecosystemen voor een mix van onderwijs, bedrijven en 
wonen 

2. Landelijk wonen op e-bikeafstand van campussen 

Verstedelijking en infrastructuur 
3. Verdichting in bestaande stationsgebieden 
4. Verdichting rond onderbenutte stationslocaties 
5. Verdichting rond nieuwe stationslocaties en HOV-hubs 
6. Binnenstedelijk verdichten door afname ruimte voor 

infrastructuur (rangeerterrein, oversized infrastructuur) 
7. Nieuwe verstedelijking op goed bereikbare locaties 

Verstedelijking in bestaand woongebied 
8. Kleinschalige verdichting van (dorps)kernen 
9. Verdichting van jaren 70 wijken (integrale wijkaanpak) 
10. Verdichting van aandachtswijken (integrale wijkaanpak)

Verstedelijking en ruimte voor de economie 
11. Positionering van werkgelegenheid in de nabijheid van 

aandachtswijken 
12. Transformatie van binnenstedelijke bedrijventerreinen 
13. Transformatie van buitenstedelijke bedrijventerreinen 
14. Bedrijven plaatsen waar energie (warmte)bronnen aanwezig zijn 

Verstedelijking en ontwikkeling van het landschap en de leefomgeving
15. Stadsrand vervolmaken in relatie tot het landschap met 

toegankelijkheid vanuit de stad
16. Landschappelijke businesscase haalbaar maken: ontwikkeling van 

natuur i.c.m. landelijk wonen (WWF) 
17. Landschappelijke businesscase voor het vergroten van de 

waterveiligheid en natuurwaarden i.c.m. innovatieve landelijke 
woonmilieus 

18. Transformatie van kwetsbare landbouwgebieden 
19. Transformatie van kwetsbare landbouwgebieden: wateroverlast 

door kwel
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De ruimtelijke toekomstvarianten

Gekozen is om twee uitersten te verkennen: aan het ene uiterste de variant ‘geconcentreerde stedelijke ontwikkeling’ en aan het andere uiterste de

variant ‘regionale spreiding’. Daartussen bevindt zich een derde variant: ‘verstedelijking in/rond economische polen’, een meer polycentrisch model.

Variant 1: geconcentreerde stedelijke ontwikkeling

De verstedelijking gebeurt geconcentreerd en de open ruimten tussen en rondom de stedelijke regio’s behouden hun openheid. In deze variant 

ontwikkelen de spiegelsteden Arnhem en Nijmegen zich als compacte steden op de rand van de stuwwallen en het rivierengebied. Dat worden de 

zwaartepunten in de regio als het gaat om wonen en werken. Goede verbindingen met de regio en daarbuiten zijn essentieel. Sterke groei in stedelijke 

gebieden vraagt extra aandacht voor de leefomgevingskwaliteit, waar het landschap van de Groene Metropool rondom deze gebieden aan bijdraagt.

Variant 2: verstedelijking in/rond economische polen

Rondom de economische polen die gelegen zijn op de overgangen van de hoger gelegen stuwwalcomplexen en de lager gelegen riviergebieden en de 

Gelderse vallei ontwikkelen brandpunten van innovatie, creativiteit en cultuur. Als een polycentrisch model rondom Arnhem, Nijmegen, FoodValley-

Noord en FoodValley Zuid zal de regio zich verder verstedelijken, waarbij onderlinge samenwerking en verbindingen tussen een aantal grote kernen 

binnen en buiten de regio versterkt worden. Het landschap van de Groene Metropool zal dienen om het vestigingsklimaat te versterken.
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De ruimtelijke toekomstvarianten (2)

Variant 3: regionale spreiding

Wanneer de woningbehoefte wordt ondergebracht door de capaciteit regionaal te spreiden, wordt ingezet op verdichting langs de oeverwallen en 

randen van de verschillende landschappen waar van oudsher de verstedelijking plaatsvond, wordt ingezet op verdichting van bestaande en nieuwe 

kernen. Daarbij is een goede bereikbaarheid van deze kernen en werklocaties van groot belang. Woonmilieus met een lagere dichtheid liggen voor de 

hand. Wonen in de Groene Metropool betekent in dit geval wonen in of nabij het landschap. 

Tijdens de eerste atelierronde eind augustus is besproken 

dat deze varianten (bewust) extreem zijn. Voor de 

dashboardrun zijn ze zo bewerkt dat het effect van 

bepaalde keuzes op de verschillende bouwstenen in 

de verschillende deelregio’s goed afleesbaar moet zijn. 

Zo komen de te maken afwegingen – in de volgend fase –

het scherpst in beeld.  
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Hoe gaat het verder? 

De contourennotitie wordt besproken met het directeurenoverleg en het bestuurlijk kernteam. Vervolgens wordt de contourennotitie

gepresenteerd aan de portefeuillehouders van beide regio’s. Daarna wordt de notitie ter vaststelling voorgelegd aan alle colleges met het advies 

de gemeenteraden te informeren door middel van een raadsinformatiebrief. 

De eerste stap na de contourennotitie is het verkennen van de drie toekomstvarianten en verdere verdiepingsslagen op (onderdelen van) die 

varianten. Die worden in het dashboard verstedelijking gestopt besproken in werksessies en in bijeenkomsten met de regio’s (oktober) om 

vervolgens de eerste grote lijnen voor te leggen in het BO MIRT in november. 

Keuzes worden na het MIRT-overleg verder uitgewerkt in de concept-verstedelijkingsstrategie ter afronding van de kwartiermakersfase aan het 

einde van dit jaar. 

2021

In 2021 begint vervolgens het traject van verfijnen en concretiseren en het betrekken van de gemeenteraden. Bestuurlijke afwegingen over 

locatieontwikkeling en dergelijke vinden plaats in het omgevingsbeleid en is het mandaat van de gemeenten afzonderlijk. De inzet is dat die 

besluitvorming plaats vindt in 2021. 

De conceptverstedelijkingsstrategie wordt uitgewerkt tot een definitieve verstedelijkingsstrategie die moet leiden tot (besluitvorming over) 

afspraken in een verstedelijkingsakkoord tijdens het BO-MIRT najaar 2021. 
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BOUWSTENEN COLLEGEADVIES CONTOURENNOTITIE VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE

Beslispunten voor B&W
1. Instemmen met de ‘Contourennotitie - Uitgangspunten verstedelijkingsstrategie Arnhem-

Nijmegen-FoodValley’ (datum, kenmerk);
2. Instemmen met raadsmemo 'Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley’ 

(datum, kenmerk).

INLEIDING 
In het bestuurlijk overleg MIRT is eind 2019 met het Rijk afgesproken om voor de regio Arnhem-
Nijmegen-Foodvalley te komen tot een integrale verstedelijkingsstrategie voor de middellange 
termijn. Gecombineerd met de Woondeal om het functioneren van de woningmarkt op korte 
termijn te verbeteren. 
De Contourennotitie beschrijft de aanleiding en bouwstenen voor de strategie. Ook zijn 
uitgangspunten en een eerste aanzet gegeven voor het onderzoek naar de drie mogelijke 
ruimtelijke toekomstvarianten (scenario’s). Na diverse ambtelijke thema-ateliers (eind juni, begin 
juli) en bestuurlijke bespreking1 tijdens de ‘Regio Ontmoet’ (11 september) ligt nu de definitieve 
Contourennotitie voor. De tijdens deze bijeenkomst gemaakte opmerkingen zijn verwerkt of 
meegenomen als aandachtspunt voor de volgende fase. 

DOEL EN BEOOGD EFFECT
Samen met regio(gemeenten), provincie en Rijk met ontwerpend onderzoek inzichtelijk maken 
welke combinaties van deze forse opgaven de agglomeratiekracht, de economische 
concurrentiepositie, de leefbaarheid en duurzaamheid van de regio het beste versterkt. Om met 
de ruimtelijke toekomstvariant die hieruit voortvloeit de groei te accommoderen en tegelijkertijd 
de groene leefkwaliteit versterken zodat het winst oplevert voor alle inwoners.

ARGUMENTEN
1.1 Integrale afwegingen zijn nodig voor realiseren ambities
Als Groene Metropoolregio zullen we de komende decennia nog flink groeien. Er ligt een grote 
bouwopgave om aan de woonvraag te voldoen. Tegelijkertijd moet deze toevoeging van 
woningen (en werklocaties) zó plaatsvinden dat het winst oplevert voor alle inwoners, nu en in de 
toekomst. Het groene en ontspannen karakter van de regio moet daarmee verder versterkt 
worden. Om de groei goed en zorgvuldig vorm te geven wordt een verstedelijkingsstrategie 
opgesteld. Immers, ruimte is schaars. Dit onderzoek laat zien met welke strategie de regio’s 
samen toe kunnen groeien naar het gewenste beeld: de groene metropool.

1.2 Sterker door samenwerking 
In dit traject wordt samengewerkt met een groot aantal partners in de gemeenten, regio, provincie 
en Rijk om een brede blik en draagvlak te waarborgen. De uiteindelijke bestuurlijke en politieke 
afwegingen vinden plaats in de gemeenteraden. Door het traject heen vindt afstemming plaats op 
alle niveaus met de intentie om met elkaar deze opgave aan te gaan. Deze samenwerking moet 
het ook mogelijk maken om als regio’s eind 2021 een Verstedelijkingsakkoord met het Rijk te 
kunnen sluiten met daarin aanvullende en integrale afspraken ten opzichte van de eerdere 
afspraken in het kader van de Woondeal. De verstedelijkingsstrategie is tevens ingebed in de 
opgave ‘groene groei regio’, één van 5 nieuwe opgaven in het versterkingsproces van de regio 
Arnhem-Nijmegen.

1.3 Verstedelijkingsstrategie helpt Omgevingsvisies: als input of bij uitvoering
Als regio laten we zien hoe we bij kunnen dragen aan nationale doelen, in lijn met de propositie 
die we al eerder aan het Rijk toe hebben gezonden als reactie op het ontwerp van de Nationale 

1 In hoofdlijnen, in relatie tot de opgave ‘Groene groei regio’ als onderdeel van het versterkingsproces in de regio 
Arnhem-Nijmegen.
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Omgevingsvisie. Tegelijkertijd helpt de verstedelijkingsstrategie voor het realiseren van de 
eigen ambities. Door ons te concentreren op het schaalniveau van de gecombineerde regio en 
tegelijkertijd goed in- en uit te zoomen naar lokaal en (sub) regionaal, komen we tot relevante 
input voor lokale processen. Zo kunnen we verbinding maken met bv. lokale Omgevingsvisies 
en daarvoor een extra stimulans geven. Omdat o.a. woningmarkt, economie en 
mobiliteitsnetwerk (boven)regionaal zijn, biedt de strategie op dat schaalniveau input voor het 
opstellen van komende Omgevingsvisies of juist bij aan uitvoering van recent vastgestelde 
Omgevingsvisies. 
[P.M. ‘couleur locale’– mogelijkheid om hier de link met lokale Omgevingsvisies (of andere 
lokale kwesties) te omschrijven].

2.1 De gemeenteraad pro-actief informeren
De raad is eerder al op de hoogte gebracht van de NOVI-propositie (oktober 2019) en de 
Woondeal (maart 2020). Het ligt voor de hand in deze doorgaande lijn nu ook de raad te 
informeren over de Verstedelijkingsstrategie. De resultaten van het regionale ontwerpend 
onderzoek kunnen immers van belang kunnen voor afwegingen bij (realisatie of opstellen van) 
lokale Omgevingsvisies. Door nu als college de raden al vroegtijdig te informeren, creëert u begrip 
en betrokkenheid én voldoet u tevens aan de actieve informatieplicht.

KANTTEKENINGEN 
1.1 Een verstedelijkingsstrategie is geen verstedelijkingsvisie
De Verstedelijkingsstrategie schetst een zogenaamd ‘adaptief ontwikkelpad’. Het geeft inzicht in 
welke keuzes op een later moment genomen worden. Daarmee staat nog niet alles vast en is er 
nog flexibiliteit. De basis hiervoor is het ontwerpend onderzoek. In de verschillende scenario's 
wordt onderzocht welke bouwsteen of welk (deel)aspect in de knel komt als je voor de ene of de 
variant kiest en ook welke mogelijke keuzes dat oplevert. Het is niet de bedoeling dat we 1-op-1 
gaan kiezen voor één van deze varianten om te komen tot een regionale verstedelijkingsvisie. 
Met de uitkomsten, argumenten en afwegingen uit de strategie worden oplossingen inzichtelijk 
die iedereen gewenst vindt (no regret) en zijn afwegingen beter mogelijk.

FINANCIËN
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Indien uit de Verstedelijkingsstrategie financiële 
consequenties volgen, vindt hierover aparte besluitvorming plaats. 

VERVOLG
De Verstedelijkingsstrategie ligt op 13 oktober 2020 ter vaststelling voor aan de colleges van 
alle gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen en de regio Foodvalley. De raden ontvangen 
daarna een raadsmemo met relevante informatie.
De eerste stap na vaststelling van de contourennotitie, is het verkennen van de drie 
toekomstvarianten en verdere verdiepingsslagen op (onderdelen van) die varianten. Die worden 
in het dashboard verstedelijking gestopt en besproken in werksessies en in bijeenkomsten met 
de regio’s (oktober) om vervolgens de eerste grote lijnen voor te leggen in het BO MIRT in 
november. Keuzes worden na het MIRT-overleg verder uitgewerkt, besproken met de regio’s 
(eind november) om eind dit jaar de concept-verstedelijkings-strategie op te kunnen leveren. 
Eind 2020 is de kwartiermakersfase voltooid.
In 2021 begint vervolgens het traject van verfijnen en concretiseren. Bestuurlijke afwegingen 
over locatieontwikkeling en dergelijke vinden plaats in het omgevingsbeleid waarover de raden 
in de afzonderlijke gemeenten beslissen. De inzet is dat die besluitvorming plaats vindt in de 1e 
helft van 2021. Ook de al benoemde verbinding met de opgave ‘groene groei regio’ is hier van 
belang. Op basis daarvan moet de concept-strategie worden uitgewerkt tot een definitieve 
verstedelijkings-strategie waarmee we als regio’s een verstedelijkingsakkoord kunnen sluiten 
met het Rijk tijdens het BO-MIRT najaar 2021.
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OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 7 oktober 2020
Onderwerp : Versterking regionale samenwerking | Voortgang
Agendapunt : 5

Beslispunten

Kennisnemen.

Toelichting

Elke vergadering wordt u door de voorzitter van de Stuurgroep Versterking, burgemeester Van Riswijk, 
geïnformeerd over de voortgang van de versterking van de regionale samenwerking. 

Burgemeester Van Riswijk praat u bij over de ontwikkelingen sinds de Stuurgroep de definitieve voorstellen 
kortgeleden heeft aangeboden aan de 18 colleges. Zo zal hij stilstaan bij de RegioOntmoet van 2 oktober en de 
4e Radenbijeenkomst van 5 oktober jl. Tevens geeft hij een vooruitblik op de noodzakelijk stappen die gezet 
gaan worden in de komende maanden.

Dit moment kan ook gebruikt worden om de collega-bestuurders te informeren over de besluitvorming op 6 
oktober jl. in de colleges. 

Op de website www.regioan.nl een speciale pagina aangemaakt waarop alle informatief over het 
Versterkingsproces is samengebracht. 

Bijlagen:

geen
 



6.0 The Economic Board | begroting 2021 en monitor 1e halfjaar 2020 'Op weg'

1 6.1 TEB.docx 

Algemeen Bestuur 7 oktober 2020

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 7 oktober 2020
Onderwerp : The Economic Board | begroting 2021 en Monitor 1e halfjaar 2020
Agendapunt : 6

Beslispunten

Informatief 

Toelichting

Inleiding 
Conform afspraak heeft The Economic Board (TEB) voor 1 oktober de begroting 2021 ingediend. 
Deze wordt vergezeld door een monitor over het 1e halfjaar 2020. 

Begroting 2021
U heeft in juni de begroting 2021 van de regio vastgesteld. Hierin is (standaard) een 
inwonerbijdrage aan TEB opgenomen van € 1,00 per inwoner. 
De opname van dit bedrag sluit aan bij het verzoek van TEB, neergelegd bij de aanbieding van het 
Strategisch Plan, om ook voor de komende 5 jaarsperiode (2021-2025) de basisfinanciering van 
€ 1,00 te continueren. Het Strategisch Plan heeft u ook in uw vergadering van 17 juni 
geagendeerd gezien (samen met de evaluatie TEB). 

Gelet op de samenloop met het versterkingsproces is door de Stuurgroep, na consultatie van TEB, 
de keuze gemaakt om met haar Versterkingsvoorstellen ook het verzoek van TEB mee te nemen 
om € 1,00 beschikbaar te stellen voor de 2e 5jaarsperiode (2021-2025). De voorstellen van de 
Stuurgroep zijn op donderdag 24 september aan de 18 colleges aangeboden. Collegebehandeling 
vindt plaats op dinsdag 6 oktober. 

De begroting 2021 van TEB geeft inzicht in de voorgenomen inzet van de gemeentelijke 
basisfinanciering. De gemeenten kunnen de begroting betrekken in het actuele 
besluitvormingsproces over de regionale versterking.

Monitor 1e halfjaar 2020
In de monitor worden de ontwikkelingen beschreven in het eerste halfjaar. 

Doel agendering
Doel van de agendering is u te infomeren over de begroting 2021 en de ontwikkelingen in het 
eerste half jaar. U kunt met burgemeester C. van Eert, vertegenwoordiger van de 
overheidsgeleding, in gesprek over de documenten en recente ontwikkelingen.

Bijlagen: 
- aanbiedingsbrief 28 september 2020
- begroting TEB 2021



Algemeen Bestuur 7 oktober 2020

- monitor 1e halfjaar 2020 'Op weg'
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Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen 
T.a.v. Algemeen Bestuur 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 
 
Nijmegen, 28.09.2020 
 
 
Betreft: Monitor eerste halfjaar 2020 en begroting 2021 
 
 
Geachte bestuurders, 
 
Wij presenteren u met genoegen, conform afspraak vóór 1 oktober, de volgende twee documenten: 

1. monitor 1e halfjaar 2020 ‘Op weg’ 
2. begroting 2021 The Economic Board 

 
Wij lichten de documenten hieronder toe. Tevens benoemen wij enkele relevante onderwerpen en 
ontwikkelingen die in de documenten staan en waarover wij eerder contact hebben gehad met de 
Regio Arnhem Nijmegen. 
 
1. monitor 1e halfjaar 2020 ‘Op weg’ 
De monitor kent eenzelfde opzet als voorgaande jaren. In de monitor geven wij een (beknopt) 
overzicht van de activiteiten die het eerste halfjaar van 2020 (januari tot en met juni) zijn 
ondernomen. Tevens kijken wij vooruit welke activiteiten plaatsvinden in of op de planning staan 
voor het tweede halfjaar. Begin april 2021 rapporteren wij vervolgens met het jaarverslag 2020 over 
alle activiteiten, de projecten en het projectbureau in heel 2020. 
 
Het is een bijzonder eerste halfjaar geweest. De coronacrisis heeft een enorme impact op de 
economie en de maatschappij. De werkzaamheden van The Economic Board zijn daardoor deels 
anders ingevuld. Het Strategisch Plan 2020 – 2025 is desondanks volgens planning afgerond en in 
april aangeboden aan de Regio Arnhem Nijmegen. In dit nieuwe plan is de koers van de ontwikkeling 
The Economic Board 3.0, na samensmelting met de Investeringsagenda, beschreven.  
 
Gelijktijdig met deze ontwikkeling doorliep de Regio Arnhem Nijmegen een proces ter versterking van 
de regionale samenwerking. Er heeft veel onderlinge afstemming plaatsgevonden tussen de 
processen van The Economic Board en de Regio Arnhem Nijmegen. Ook in het tweede halfjaar wordt 
gezamenlijk opgetrokken bij de uitwerking en uitvoering van het Tactisch Plan (aangeboden in 
augustus) en de regionale opgaven.     
 
2.  begroting 2021 The Economic Board 
Wij grijpen de begroting aan om, vergelijkbaar met de monitor voor wat betreft de activiteiten, een 
tussentijdse blik te werpen op de financiële situatie in 2020. In de begroting zijn daarom de 
halfjaarcijfers van 2020 verwerkt. Om een goede vergelijking te kunnen maken, hebben wij ook de 
financiële cijfers van 2016, 2017, 2018 en 2019 opgenomen. De coronacrisis heeft (nog) niet geleid 
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tot grote verschuivingen in uitgavenposten in 2020 en 2021. Ook de inkind-bijdragen voor 2020 
liggen in lijn met de verwachting. 
 
Er is geen aparte begroting voor de ontwikkeling The Economic Board 3.0 (TEB 3.0) opgesteld, omdat 
het niet vanuit de basisfinanciering van de regiogemeenten wordt betaald. Inkind-bijdragen en een 
substantiële subsidie vanuit de provincie Gelderland maken TEB 3.0 in deze fase mogelijk. In de 
begroting lichten we dit verder toe. 
 
oproep om basisfinanciering voort te zetten voor een tweede termijn (periode 2021 – 2025)  
De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de achttien deelnemende 
gemeenten in het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. De zogenaamde 
basisfinanciering voor The Economic Board is door alle gemeenten toegezegd voor een periode van 
vijf jaar. Dit betekent dat de basisfinanciering tot en met 2020 gegarandeerd is. Omdat de 
basisfinanciering de belangrijkste inkomstenbron van The Economic Board is, is voortzetting ervan 
ná 2020 essentieel voor de continuïteit van deze triplehelix-samenwerking. 
 
Wij hebben de Regio Arnhem Nijmegen bij het aanbieden van het Strategisch Plan verzocht de 
basisfinanciering, gebaseerd op een inwonersbijdrage van € 1,- per inwoner per jaar, voort te zetten 
voor een tweede termijn van vijf jaar (periode 2021 – 2025). In de vastgestelde begroting 2021 van 
de Regio Arnhem Nijmegen is de inwonersbijdrage aan The Economic Board opgenomen. Wij zijn in 
de begroting van 2021 dan ook uitgegaan van het voortbestaan van de basisfinanciering. De 
regiogemeenten nemen in het vierde kwartaal van 2020 een formeel besluit over die bijdrage. Dit 
doen zij in het kader van het besluitvormingstraject van het versterkingsproces regionale 
samenwerking. Dit besluit is voor ons van groot belang. 
 
bijdragen van partners 
Uiteraard blijven wij ons tegelijkertijd inspannen om de inkind-bijdragen van onze andere partners op 
peil te houden. De toegezegde inkind-bijdragen in 2020 vertegenwoordigen een waarde van                 
€ 622.060,-. Daarmee komt het totaalbedrag aan inkind-bijdragen van partners in vijf jaar uit op          
€ 1.950.263,-. 
 
We zijn zowel de regiogemeenten als onze partners erkentelijk voor hun bijdragen. Zonder de inzet 
van alle betrokkenen was de triplehelix-samenwerking in The Economic Board niet mogelijk geweest.  
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 

 
Sigrid Helbig 
 
Directeur 
+31(0)651598632 
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 woord vooraf

U kunt het C-woord vast niet meer horen. We 
waren er niet op voorbereid, zagen het niet 
aankomen, de waarschijnlijkheid dat het een 
dergelijke impact zou hebben was kleiner dan de 
kans op een sneeuwstorm in de Sahara. Dachten 
we.

Vervolgens botsen twee levensfilosofieën op 
elkaar: is het hoogste goed bescherming van het 
leven óf van persoonlijke vrijheid? Volgens de een 
mag de prijs van een mensenleven niet worden 
gekwantificeerd. Voor de ander voelt de 
 beknotting van vrijheden als klap in het gezicht. 
Beide groepen eisen hun gelijk. Het is net als 
tandpasta; als het eenmaal uit de tube is, krijg je 
het niet meer terug. 

Helaas neem je nooit een gevoel weg met een 
feit. En cijfers suggereren een exactheid die geen 
enkele leugen kan evenaren. Een beetje meer 
begrip voor elkaars standpunten zou helpen. 
Wetenschappers mogen, nee, moeten dwalen en 
zich soms vergissen. Waarom staan we dat niet 
toe van onze politieke en bestuurlijke leiders? Af 
en toe?

We treuren om alle dingen die niet doorgaan, die 
zo leuk hadden moeten zijn. Ook bij The Economic 
Board. Geen Lenteloper waarbij nieuwe bedrijven 

uit de regio welkom worden geheten. Geen 
informatiebijeenkomst met de European 
 Investment Bank. Geen groots event. In plaats 
daarvan maken we ons zorgen om de regionale 
economische slagkracht en hebben we onrustige 
nachten over gemiste omzetten, problematische 
financieringen en het verlies van banen. 

Maar zoals Loesje, het bekendste Arnhemse 
meisje, al zei: ‘Zorgen moet je niet maken maar 
doen’. Wij focussen ons op de dingen die nu nog 
wèl mogelijk zijn. We informeren bedrijven zo 
snel en volledig mogelijk over steunmaatregelen, 
werken vol enthousiasme met onze partners aan 
een AI / Healthcare-propositie en op IPKW 
gebeuren mooie dingen bij Connectr. Ook 
ontdekken we nieuwe kansen. De herinrichting 
van productieketen vereist diversificatie. 
 Glokalisering wordt de trend. Van just in time 
naar just in case. Het zou zomaar kunnen dat dit 
voor Lifeport – met expertise op Food, Health en 
Energy – een heuse sprong naar voren wordt.

Blijf dapper en vooral gezond,

Sigrid Helbig
Directeur
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belangrijkste ontwikkelingen 

impact coronacrisis
Nog voordat het coronavirus Nederland bereikte, was duidelijk dat de 
impact van de coronacrisis op de economie en ons werk weleens groot 
zou kunnen zijn. Na de persconferenties van premier Rutte in maart zijn 
geplande evenementen afgezegd, de voorbereidingen voor andere 
 bijeenkomsten stilgelegd, zijn de boardleden en medewerkers veelal thuis 
gaan werken én is het kantoor van het projectbureau gesloten voor 
bezoekers. De activiteiten zijn snel aangepast. Er is gekeken hoe reguliere 
werkzaamheden, zoals werken aan projecten, toch zoveel mogelijk 
doorgang konden vinden. Daarnaast is de focus verlegd naar het voorzien 
in de informatiebehoefte over de coronacrisis en het ondersteunen van 
ondernemers. 

Het nieuwsbericht met informatie voor ondernemers over de coronacrisis, 
dat doorlopend is geactualiseerd, is een van de best gelezen artikelen op 
onze website. De Regionale Monitor over de impact van de coronacrisis op 
de economie van de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen is voor de 
zomer viermaal verschenen en verstuurd naar honderden abonnees. Tot 
slot konden geïnteresseerden in de regio in gesprek gaan met en vragen 
stellen aan onze boardleden, die in een reeks webinars uitgebreid ingingen 
op de impact van de coronacrisis op hun organisatie, hoe zij de 

anderhalve metereconomie voor zich zien en welke rol The Economic 
Board daarbij speelt. Alle verschillende uitingen zijn en blijven gebundeld 
op onze speciale coronapagina. 

In mei en juni zijn, na de versoepelingen, kleinschalige fysieke ontmoetingen 
weer opgestart. De informatiebijeenkomst voor Kamerleden in juni was 
vanwege de lange voorbereidingstijd wel afgelast, maar de board kon in 
diezelfde maand weer in aangepaste vorm vergaderen. De komende 
maanden zal blijken hoe groot de impact op de economie precies is en wat 
het betekent voor elke branche. Dan zal ook duidelijk worden welke 
aanpassingen in werkzaamheden nog meer nodig zijn. Innovaties in Food, 
Health en Energy blijven in elk geval nodig om oplossingen te bieden voor 
actuele maatschappelijke vraagstukken. 

Strategisch Plan 2020 - 2025
Eind 2019 zijn we gestart met het opstellen van een nieuw strategisch 
plan. Dit proces hebben we, ondanks de beperkingen door de corona-
pandemie, volgens planning kunnen afronden. Begin april 2020 is het 
Strategisch Plan 2020 – 2025 gepubliceerd en aangeboden aan de Regio 
Arnhem Nijmegen. In het plan geven we een doorkijk op de visie en 
strategie waar The Economic Board aan werkt. In het Strategisch Plan 
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2020 - 2025 borduren we voort op ons mission statement uit het eerdere 
strategische plan uit 2016: “In 2025 is de regio Arnhem – Nijmegen, met 
Wageningen the place to be op het gebied van Food, Health en Energy.” 

De inhoudelijke focus ligt primair op twee iconische clusters, die 
 rechtstreeks voortkomen uit de eerder aangebrachte focus van Food, 
Health en Energy. We dragen daarnaast bij aan de versterking van een vijftal 
randvoorwaarden, wanneer zij zich nadrukkelijk op het triplehelix-speelveld 
bevinden en in relatie staan tot de twee iconische clusters. (Zie verder 
pagina 4) Bij de invulling van deze randvoorwaardelijke clusters vindt 
afstemming plaats met andere partijen die eveneens op deze thema’s 
opereren, zoals de  overheden. 

The Economic Board voert nog steeds drie typen activiteiten uit: 
 communiceren, verbinden en aanjagen. In de organisatiestructuur is er 
naast de huidige organisatie (board en projectbureau) een cluster-
organisatie opgericht, bestaande uit civic entrepreneurs, helixgroepen en 
ambassadeurs. In het strategisch plan wordt dit verder toegelicht. Tot slot 
besteedt het plan aandacht aan het concept Lifeport. Lifeport is de 
gezamenlijke noemer waarmee we de initiatieven en verhalen die onze 
regio een herkenbaar gezicht geven delen.

versterkingsproces regionale samenwerking
In 2019 zijn de achttien regiogemeenten een proces ingegaan om de 
regionale samenwerking te versterken. In het eerste halfjaar van 2020 is er 

veelvuldig en constructief overleg gevoerd over de werkwijze van en 
werkverdeling tussen de Regio Arnhem Nijmegen en The Economic Board. 
De uitkomst van de afstemming is dat wij als The Economic Board onze 
bijdrage zullen leveren aan de grote maatschappelijke opgaven zoals de 
Regio Arnhem Nijmegen die formuleert, met name de opgave Productieve 
regio. Andersom geven de overheden mede invulling aan de
randvoorwaardelijke clusters uit het Strategisch Plan en vindt er daarbij 
afstemming plaats met de organisatie van de opgaven van de Regio 
Arnhem Nijmegen. (Zie ook: infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ 
pagina 8)

The Economic Board zou een belangrijke bijdrage leveren aan de derde 
radenbijeenkomst in het kader van het versterkingsproces, maar deze 
werd vanwege de coronacrisis uitgesteld en kreeg op een andere manier 
vorm. Na de zomer trekken de Regio Arnhem Nijmegen en The Economic 
Board samen op in het besluitvormingstraject voor het versterkingsproces. 
Zo krijgen wij onder andere een rol bij de vierde radenbijeenkomst.

monitor The Economic Board   |   1e halfjaar 2020   |   pagina 3



enkele successen 

AI for Life center 
De Radboud Universiteit is al dertig jaar lang bezig met onderzoek op het 
gebied van AI, en heeft daarmee een uitzonderlijke positie. Ook binnen 
Wageningen University & Research (WUR) en HAN University of Applied 
Sciences (HAN) ontwikkelt AI zich snel. Zowel binnen als buiten de regio 
Arnhem – Nijmegen – Wageningen is dit niet overal bekend en missen we 
daardoor kansen waar het gaat om nieuwe samenwerkingen en het 
ontwikkelen van nieuwe kennis en nieuwe oplossingen.

Met het initiatief AI for Life werken we aan een ecosysteem waarin 
 verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden  
binnen de regio worden gerealiseerd. In de eerste helft van 2020 werd de 
Taskforce AI for Life gerealiseerd, bestaande uit afgevaardigden van 
Alliander, EIFFEL, IBM, Kraft Heinz, Noldus Information Technology, 
Radboudumc, Radboud Universiteit, TenneT, Unilever en VGZ. De taskforce 
formuleert het mission statement en stuurt op de doelstellingen van het 
initiatief AI for Life. Ook is zij verantwoordelijk voor de realisatie van het  
AI for Life Center. 

The Life Net
In 2018 is het internationale platform The Life Net opgeleverd. Het regio-

platform The Life Net richt zich op internationale organisaties en talent die 
de mogelijkheden onderzoeken om zich in de regio te vestigen en behoefte 
hebben aan praktische informatie omtrent wonen, werken, leven, studeren 
en onderzoeken in de regio. In het eerste halfjaar van 2020 is het online 
platform verder geoptimaliseerd. 

Als spin-off van het online expatplatform The Life Net heeft The Economic 
Board in samenwerking met Radboud Universiteit, Radboudumc en 
Wageningen University & Research vergevorderde plannen gemaakt twee 
on site expatcentra voor de regio op te zetten. Vanuit zowel de Nijmeegse 
als Wageningse campus is er bereidheid en enthousiasme om een fysiek 
expatwelkomcentrum in te richten. Deze twee locaties zullen internationale 
talenten en kenniswerkers binnen de hele regio welkom gaan heten en hen 
wegwijs maken. Een taskforce bestaande uit vertegenwoordigers van 
diverse organisaties uit de regio is gestart met het maken van een 
 businessplan waarin dit initiatief gestalte krijgt.
 
Investeringsagenda 
De missie van The Economic Board, “In 2025 is de regio Arnhem –  Nijmegen, 
met Wageningen the place to be op het gebied van Food, Health en Energy”, 
krijgt vorm en inhoud in directe samenwerking met bedrijfsleven, 
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 kennisinstellingen en overheden – de zogenoemde triple helix.  
De uitdagingen van de partners vragen om een intensieve samenwerking. 
Om tot een krachtige en gezonde economische groei te komen zetten we in 
op twee iconische clusters: Health, Hightech, Food en Energy. Naast deze 
twee iconische clusters werkt The Economic Board aan vijf rand-
voorwaardelijke clusters: Slimme Duurzaamheid, Lobby, Acquisitie, 
 Arbeidsmarkt en Bruisende Regio. 

Met concrete projecten en programma’s geven wij vorm en inhoud aan de 
clusters. The Economic Board kan projecten op verschillende manieren 
ondersteunen en zo verder helpen. De vormen van ondersteuning hangen 
samen met de drie hoofdactiviteiten van The Economic Board: 
 communiceren, verbinden en aanjagen. Een mogelijkheid is om de 
 projecten op de Investeringsagenda te plaatsen.

Ieder cluster is hetzelfde opgebouwd en heeft een helixgroep, die wordt 
aangevoerd door een civic entrepreneur (maatschappelijk ondernemer) die 
de activiteiten binnen zijn groep coördineert en het eerste aanspreekpunt 
is voor initiatiefnemers. Elke cluster heeft daarnaast een lid van de board 
en andere bestuurders als ambassadeurs. In het eerste halfjaar is er 
verder inhoud gegeven aan de de iconische clusters Health, Hightech, 
Food en Energy, en het randvoorwaardelijke cluster Slimme Duurzaamheid. 
De speerpunten zijn verder uitgewerkt in het Tactisch Plan (pagina 7).

tijdlijn
Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die 
 plaats vonden tussen januari en juni 2020. Activiteiten die wel waren 
voorbereid maar door de coronacrisis geen doorgang konden vinden, zijn 
voor de volledigheid toch opgenomen. Het overzicht is niet uitputtend.

monitor The Economic Board   |   1e halfjaar 2020   |   pagina 5



schriftelijke 
afstemming in 

plaats van fysieke 
boardvergadering

afgelast: 
Lenteloper Event in 
Huis der Provincie 

(Arnhem)

werkbijeenkomst 
projectbureau opzet 

en inhoud  
Strategisch Plan

bijdrage aan 
werksessie 

bepalen regionale 
opgaven

afspraak met  
dhr. Van Veldhuizen 

(burgemeester 
Enschede) over (inter)

nationaal vervoer

start
bijeenkomst 
taskforce The 

Life Net

lancering 
animatie over 

werkzaamheden 
Bureau Brussel

aanbieding en 
publicatie  

 jaarverslag en 
jaarrekening 

2019

lancering 
campagne Neder

land Slim Benutten 
vanuit acht regio’s in 

Gelderland en 
Overijssel

bespreking 
Strategisch Plan in 
portefeuillehouders 
overleg Economie

2020

Combined 
Energy Conference 

in Arnhem

bezoek 
Nederlandse AI 

Coalitie aan 
regio

online 
bijeenkomst 

economic boards in 
OostNederland

vierde en laatste 
aflevering Lifeport 
WebinarTV met 

boardleden over de 
anderhalvemeter

economie

boardvergadering 
bij gemeente 

Nijmegen

bezoek 
minister Wiebes 

(EZK) aan 
waterstofcluster 

op IPKW

bestuurlijk 
overleg openbaar 

vervoersverbinding 
RijnLijn

overleg met 
ministerie van BZK 
n.a.v. gezamenlijk 

NOVIbod

eerste aflevering 
Lifeport WebinarTV 

met boardleden over  
de anderhalve
metereconomie

boardvergadering 
bij Rijn IJssel 

Vakschool 
(Wageningen)

JAN FEB MRT APR MEI JUN

bijeenkomst 
financiële 

auditcommissie 
TEB

afgelast: 
informatie

bijeenkomst 
Kamerleden

gesprek boardlid 
Carol van Eert met 
college van B&W 

gemeente  
Lingewaard

informatie
bijeenkomst 

Kamerleden over 
stikstof bij AVR 

(Duiven)

ver
zending 

eerste Regionale 
Monitor impact 
coronacrisis op 

regio

aanbieding en 
publicatie 

 Strategisch Plan TEB 
2020 – 2025

verzending 
vierde en (voorlopig) 

laatste Regionale 
Monitor impact 

coronacrisis  
op regio

monitor The Economic Board   |   1e halfjaar 2020   |   pagina 6

startbijeenkomst 
helixgroepen eerste 

drie clusters

online aftrap 
Connectr Energy 

Innovation Lab op 
IPKW

plaatsing 
nieuwsbericht over 

maatregelen 
coronacrisis voor 

ondernemers



vooruitblik 2e halfjaar  

Tactisch Plan en regionale opgaven
The Economic Board heeft in het eerste halfjaar van 2020 gewerkt aan een 
Tactisch Plan, dat in de zomer wordt opgeleverd. Het Tactisch Plan vormt 
de (operationele) schakel tussen het Strategisch Plan 2020 – 2025 en 
concrete projecten. Het Tactisch Plan moet zorgen voor de verwezenlijking 
van het Strategisch Plan, primair door het ondersteunen van projecten die 
aan de centrale missie van The Economic Board bijdragen. Daarnaast 
draagt het Tactisch Plan bij aan het versterken van het organiserend 
vermogen in de regio en het verkrijgen van cofinanciering van binnen én 
buiten de regio.

In het Tactisch Plan wordt de organisatiestructuur van de clusters verder 
toegelicht, net als relatie met de regionale opgaven van de Regio Arnhem 
Nijmegen. In de infographic ‘Stroomschema regionale agenda’ (pagina 8) 
is visueel inzichtelijke gemaakt welke plaats het Tactisch Plan en de 
clusters innemen binnen de bredere regionale samenwerking. Het Tactisch 
Plan wordt tevens aangeboden als onderlegger in het besluitvormings-
traject versterking regionale samenwerking van de Regio Arnhem 
 Nijmegen.

Lifeport
In het Strategisch Plan geven we ook verdere duiding van het narratief 
Lifeport. Hiermee hebben we twee doelen voor ogen. Enerzijds kan de 
naam Lifeport ingezet worden om de regio met een duidelijk verhaal en 
gezicht onder de aandacht te brengen in Den Haag, Brussel en Düsseldorf. 
Anderzijds wordt Lifeport ingezet als middel voor het verkrijgen van een 
officiële mainportstatus.

In navolging op de economische kerngebieden Schiphol, Rotterdamse 
haven, Brainport Eindhoven en Greenport Venlo zou deze mainportstatus 
ook voor onze regio bijdragen aan meer aandacht en geld vanuit Den Haag. 

We zetten erop in om Lifeport in de periode 2020 - 2025 steeds meer gezicht 
en profiel te laten krijgen, zodat er een gezamenlijk verhaal komt waarmee 
we het regionale profiel versterken. Concreet voegen we betekenis toe door 
gezamenlijke cross-overprojecten tussen de verschillende sectoren (Food, 
Health en Energy) op te pakken en deze aan Lifeport te verbinden, zoals AI 
for Life (pagina 4) en The Life Net (pagina 4). 
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inleiding 

The Economic Board bevindt zich in het vijfde levensjaar. In maart is er een nieuw Strategisch Plan gepubliceerd, dat 
aansluit bij de ontwikkelingen die met de samensmelting met de Investeringsagenda zijn ingezet. We gebruiken de 
naam ‘The Economic 3.0’ voor deze koers. Er is geen aparte begroting voor The Economic Board 3.0 (TEB 3.0) 
opgesteld, omdat het niet vanuit de basisfinanciering van de regiogemeenten wordt betaald. Inkind-bijdragen en een 
substantiële subsidie vanuit de provincie Gelderland maken TEB 3.0 in deze fase mogelijk; in het overzicht met 
inkind-bijdragen is dat zichtbaar gemaakt. 
 
Een robuuste basisfinanciering vanuit de regiogemeenten is van groot belang voor de continuïteit van de 
bedrijfsvoering van het projectbureau van The Economic Board. De eerste termijn van vijf jaar basisfinanciering 
loopt eind 2020 af. Wij hebben de Regio Arnhem Nijmegen bij het aanbieden van het Strategisch Plan verzocht de 
basisfinanciering, gebaseerd op een inwonersbijdrage van € 1,- per inwoner per jaar, voort te zetten voor de periode 
2021 – 2025. In de vastgestelde begroting 2021 van de Regio Arnhem Nijmegen is de inwonersbijdrage aan The 
Economic Board opgenomen. Wij zijn in de begroting van 2021 dan ook uitgegaan van het voortbestaan van de 
basisfinanciering, ondanks dat de regiogemeenten daar nog formeel over moeten besluiten.  
 
COVID-19 heeft een enorme impact op de economie, al is onduidelijk hoe groot de gevolgen precies zullen zijn. De 
coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat wij een deel van onze activiteiten anders hebben ingevuld. Het heeft (nog) niet 
geleid tot grote verschuivingen in uitgavenposten in 2020 en 2021. Ook de inkind-bijdragen voor 2020 liggen in lijn 
met de verwachting.         

organisatie 
 

activiteiten 
In het Strategisch Plan 2020 - 2025 is de missie onveranderd gebleven: “In 2025 is de regio Arnhem --  Nijmegen, met 
Wageningen the place to be voor Food, Health, Energy.”  
 
We hebben daarbij aangegeven dat wij onze visie nog steeds uitdragen door drie activiteiten uit te voeren.  

• communiceren: we vertellen het verhaal van de regio, laten zien waar de regio in uitblinkt en waar kansen 
liggen; 

• verbinden: we zijn een matchmaker met een uitgebreid netwerk die partijen met elkaar in contact brengt; 
• aanjagen: we jagen nieuwe initiatieven en innovaties op de cross-overs aan. 

 
Verder is uitgelegd dat met The Economic Board 3.0 wordt ingezet op twee iconische clusters (Health, Hightech, 
Food; Energy) en vijf randvoorwaardelijke clusters. Er is met drie clusters begonnen, afgelopen zomer gevolgd door 
het vierde cluster. De clusters kennen hun eigen organisatie bestaande uit vertegenwoordiging vanuit de triple helix. 
De (operationele) uitvoering is in het Tactisch Plan beschreven. 
 
Er geldt nog steeds dat wij de uitvoering van projecten niet zelf financieren, maar dat wij projecten verder hebben. De 
wijze van ondersteuning verschilt en sluit aan bij de activiteiten communiceren, verbinden en aanjagen. 
 
Gezien de hierboven beschreven activiteiten van The Economic Board blijven de drie belangrijkste kostenposten 
personeels- en salariskosten, projectondersteuning en communicatie / media. 
 

inkoop diensten en producten 
Ons inkoopbeleid is erop gericht om zo veel mogelijk diensten en producten van partijen uit de regio af te nemen. 
Principieel wordt er prudent met de (overheids)gelden omgegaan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de inrichting van onze 
kantoorruimte waar het kantoormeubilair door derden beschikbaar is gesteld of tweedehands is. Wij zetten dit 
inkoopbeleid in 2021 voort.



budget 2021 
 

begroting 2021 met actueel budget 2020 
De actuele cijfers van 2020 en de begroting van 2021 zijn aangevuld met de gerealiseerde cijfers uit de jaarrekeningen van 2016, 2017, 2018 en 2019. 
 

Begroting basisfinanciering (in €) 

realisatie realisatie realisatie realisatie budget realisatie stand budget begroting 

2016 2017 2018 2019 2020 2020 2020 2021 

        herzien Q1 en Q2 Q3 en Q4   

                  
Basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen 765.365 768.181 773.592 778.488 782.259 391.130 391.130 782.259 
Teruggave btw voorgaand jaar 0 0 66.625 71.343 51.103 51.103   50.000 
Overige baten 0 0 0 20.000 0 0 0 0 
Overloop budget voorgaand jaar 0 362.091 274.425 146.680 104.606 104.606   140.617 

Totaal opbrengsten 765.365 1.130.272 1.114.642 1.016.511 937.968 546.839 391.130 972.876 

Kosten                 
Personeels- en salariskosten 275.733 464.883 508.146 537.812 550.395 260.395 290.000 580.000 
Huisvestingslasten 711 1.436 4.299 32.217 41.761 21.761 20.000 40.000 
Reis- en verblijfskosten 9.159 15.397 23.638 16.224 6.876 1.876 5.000 17.000 
Projectondersteuning 18.673 160.148 171.579 100.046 15.847 5.847 10.000 60.000 
Communicatie / Media 71.112 125.788 161.049 150.679 105.506 55.506 50.000 100.000 
Advieskosten 3.353 13.880 22.785 31.323 22.580 7.580 15.000 22.000 
Administratiekosten 9.611 11.908 18.566 19.947 15.000 6.394 8.606 15.000 
Afschrijvingskosten 3.515 6.336 7.450 7.969 8.000 4.022 3.978 8.000 
Kantoorkosten 11.407 15.236 17.300 15.688 11.386 5.386 6.000 16.000 
Onvoorzien 0 40.835 33.150 0 20.000 0 20.000 20.000 

Totaal kosten 403.274 855.847 967.962 911.905 797.351 368.767 428.584 878.000 
   

      

Overloop (restant budget) 362.091 274.425 146.680 104.606 140.617   94.876 
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algemene toelichting 
Net als vorig jaar is de voorliggende begroting gebaseerd op de basisfinanciering van de regiogemeenten. De inkind-
bijdragen zijn niet verdisconteerd in de opbrengsten- en kostenkant maar separaat opgevoerd. Dit maakt beter 
inzichtelijk wat er dankzij de basisfinanciering kan worden gerealiseerd en het maakt tevens duidelijk dat de 
continuering van een basisfinanciering noodzakelijk is.  
 
Het (herziene) ‘budget 2020’ is uitgesplitst in de kolommen ‘realisatie 2020 Q1 en Q2’ en ‘stand budget 2020 Q3 en 
Q4’. Op deze manier zijn de halfjaarcijfers herkenbaar terug te vinden in de tabel.    
 

financiële auditcommissie 
De financiële auditcommissie houdt zicht op de financiën van The Economic Board. De commissie bestaat uit twee 
leden van The Economic Board – één vanuit de geleding overheden en één vanuit de geldingen bedrijfsleven of 
kennisinstellingen – aangevuld met de directeur. De commissie komt tweemaal per jaar bij elkaar. Een keer om de 
halfjaarcijfers te bespreken en een keer voor de bespreking van de cijfers voor de jaarrekening met de accountant. 
 
Sinds zijn aantreden in de board in oktober 2019 is burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden, als 
boardlid vanuit de regiogemeenten, voorzitter van de financiële auditcommissie. Dit vanwege de relatie met de 
basisfinanciering van de gemeenten. Daarvoor was wethouder Jan van Dellen van de gemeente Arnhem tijdelijk 
voorzitter van de commissie. 
 

 

toelichting opbrengstenkant 

De posten basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen, teruggave btw voorgaand jaar en overloop budget (resultaat) vorig 
jaar lichten wij hieronder toe. 
 

basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen 
De belangrijkste inkomsten van The Economic Board komen van de achttien deelnemende gemeenten in het 
Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen. Deze gemeenten hebben in 2015 besloten € 1,- per 
inwoner via de Regio Arnhem Nijmegen beschikbaar te stellen aan The Economic Board. Dit resulteert in 2020 in een 
bedrag van € 782.259,-. 
 
De basisfinanciering voor The Economic Board is door alle gemeenten toegezegd voor een periode van vijf jaar. Dit 
betekent dat de basisfinanciering tot en met 2020 gegarandeerd is. Omdat de basisfinanciering de belangrijkste 
inkomstenbron van The Economic Board is, is voortzetting ervan ná 2020 essentieel voor de continuïteit van deze 
triplehelix-samenwerking. 
 
Wij hebben de Regio Arnhem Nijmegen bij het aanbieden van het Strategisch Plan verzocht de basisfinanciering, 
gebaseerd op een inwonersbijdrage van € 1,- per inwoner per jaar, voort te zetten voor een tweede termijn van vijf 
jaar (periode 2021 – 2025). De regiogemeenten nemen in het vierde kwartaal van 2020 een formeel besluit over die 
bijdrage. Dit doen zij in het kader van het besluitvormingstraject van het versterkingsproces regionale 
samenwerking.  

 Als financiële auditcommissie zijn wij op 7 september jl. bij elkaar gekomen om de halfjaarcijfers van 2020 en 
de begroting voor 2021 te bestuderen. Wij hebben met elkaar geconstateerd dat er prudent met de gelden is 
omgegaan. Wij zijn verheugd dat het begin van de ontwikkeling van The Economic Board 3.0 mogelijk is gemaakt 
door inkind-bijdragen van de triplehelix-partners. De basisfinanciering vanuit de regiogemeenten is en blijft nodig 
om de bestaande activiteiten van The Economic Board uit te kunnen voeren. Voor de continuïteit van de 
bedrijfsvoering is het belangrijk dat de regiogemeenten zo snel mogelijk duidelijkheid geven over voortzetting 
van de basisfinanciering.  

 
Carol van Eert 
voorzitter financiële auditcommissie  
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De Regio Arnhem Nijmegen betaalt de basisfinanciering in twee tranches uit aan The Economic Board. De ervaring 
leert dat de eerste tranche eind februari wordt uitbetaald.   
 
teruggave btw voorgaand jaar 
Door de wijziging van de statuten in 2017 heeft de stichting van de belastingdienst toestemming gekregen om de 
transparantieregeling te mogen toepassen. Dit betekent dat de deelnemende gemeenten de btw die de stichting voor 
goederen en diensten betaalt gefinancierd vanuit de door hen opgebrachte bijdragen, kunnen terugvorderen via het 
btw-compensatiefonds. De verdeling van de btw-compensatie gebeurt naar rato van de hoogte van de bijdragen. 
    
Wij hebben in 2018 de gemeenten voor het eerst gevraagd de btw over het voorgaand jaar terug te vorderen en dit 
teruggevorderde bedrag over te maken aan The Economic Board. Alle betrokken gemeenten hebben gehoor gegeven 
aan deze oproep. Voor 2020 geldt hetzelfde, waardoor er een budget van € 51.103,- is gerealiseerd. Voor 2021 is 
deze post begroot op € 50.000,-. 
 
Er kan worden begonnen met de terugvordering van de btw na vaststelling van de jaarrekening en het verkrijgen van 
de accountantsverklaring. De eerste overboekingen van de teruggevorderde btw over 2020 vanuit de gemeenten 
worden verwacht vanaf het tweede kwartaal van 2021. 
  
overloop budget (resultaat) voorgaand jaar 
De eerste jaren kende The Economic Board een tamelijk groot overloopbudget, omdat het restantbedrag van 2016 
(startjaar) bewust niet in één jaar is gebruikt. Het overloopbudget vanuit dit restantbedrag wordt elk jaar kleiner.  
 
Voor 2020 gaan wij uit van een overloop die hoger ligt dan in 2019. Ten eerste heeft dit te maken met de onzekerheid 
over voortzetting van de basisfinanciering. Ten tweede is de ervaring dat de eerste tranche van de basisfinanciering 
eind februari wordt overgemaakt. Er is daarom budget nodig om de kosten van de eerste twee maanden van het 
nieuwe jaar te kunnen betalen. Als de jaarinkomsten worden omgerekend naar een periode van twee maanden, dan 
gaat het om een bedrag van circa € 130.000,-.   
 

toelichting kostenkant 
De grootste posten, zijnde personeels- en salariskosten, huisvestingslasten, projectondersteuning en communicatie / 
media, lichten wij hieronder toe. 
 
personeels- en salariskosten   
Het grootste deel van de basisfinanciering gaat naar deze post. Het projectbureau faciliteert de board en geeft 
uitvoering aan het strategisch plan met de daaruit voortkomende activiteiten en projecten. Hoewel de samenstelling 
van het team in 2020 deels is gewijzigd, zijn de bijbehorende functies grotendeels in 2016 gerealiseerd. Verder is een 
aantal personeelsleden tijdelijk aangesteld om specifieke taken of activiteiten te vervullen. Een aantal medewerkers 
is (al dan niet tijdelijk en/of gedeeltelijk) in kind beschikbaar gesteld door organisaties achter de leden van de board.  
 
Er zijn momenteel negen personen werkzaam voor het projectbureau. Het totale personeelsbestand staat gelijk aan 
circa 7,5 fte. De kostenpost is vanaf 2019 iets omhoog gegaan, omdat de inkind-bijdrage van Alliander in de vorm 
van het beschikbaar stellen van een marketing communications manager na drie jaar halverwege 2019 is beëindigd. 
Om dezelfde reden is de post voor 2020 hoger dan in 2019. Daar staat tegenover dat na het vertrek van een 
medewerker een fte voor program manager lobby vooralsnog niet opnieuw is ingevuld. De post is in 2021 hoger 
begroot, omdat de functie van program manager lobby mogelijk weer wordt ingevuld. Dit is afhankelijk van de manier 
waarop de activiteit lobby wordt vormgegeven in het nieuwe regiobureau van de Regio Arnhem Nijmegen. 
 
Er zijn daarnaast medewerkers werkzaam voor The Economic Board 3.0, als onderdeel van de netwerkorganisatie 
waar wij aan werken. Deze medewerkers zijn óf deels in kind beschikbaar gesteld óf worden vanuit inkind-bijdragen 
van partnerorganisaties betaald. Deze medewerkers staan dus niet op de loonlijst van The Economic Board.  



 
The Economic Board    |    begroting 2021   5 
 
 

huisvestingslasten 
Sinds april 2016 is The Economic Board gehuisvest in het gebouw Mercator II op campus Heyendaal in Nijmegen. 
Begin 2019 deed zich de unieke kans voor door te schuiven naar de naastgelegen, grotere kantoorruimte en zo te 
kunnen anticiperen op de ontwikkeling richting een netwerkorganisatie. Dit in het kader van The Economic Board 
3.0. In april 2019 is het projectbureau verhuisd. De Radboud Universiteit heeft in dezelfde periode besloten de inkind-
bijdrage voor de kantoorruimte voort te zetten en met € 5.000,- per jaar te verhogen. De extra huurkosten verbonden 
aan de grotere ruimte zijn voor The Economic Board. Dit verklaart waarom de post huisvestingslasten in 2019 en 
2020 getrapt is verhoogd. 
 
In de eerste twee maanden van 2020 werd het belang van de grotere kantoorruimte goed zichtbaar en bewees het 
kantoor zijn meerwaarde als ontmoetings- en vergaderplek in de netwerkorganisatie. De coronacrisis heeft die 
ontwikkeling tijdelijk stilgelegd. Thuiswerken werd de norm en het kantoor was vanaf half maart alleen (gedeeltelijk) 
beschikbaar voor medewerkers van het projectbureau. Vanaf de zomer nam het gebruik van het kantoor als 
ontmoetingsplek voorzichtig en geleidelijk toe, maar dat is weer afgebouwd door de toename van het aantal 
coronabesmettingen. Het is duidelijk dat het kantoor pas weer de spil in de netwerkorganisatie kan zijn op het 
moment dat de coronacrisis voorbij is.  
 
projectondersteuning 
Het restantbedrag van 2016 is onder andere gebruikt voor de post projectondersteuning. Omdat het restantbedrag 
elk jaar kleiner wordt, is deze post in 2019 en 2020 in stappen verlaagd. Vanwege de coronacrisis hebben projecten 
tijdelijk stilgelegen of vertraging opgelopen. Het herziene budget voor 2020 ligt voor deze post daarom lager dan 
eerder begroot was. In 2021 is de post weer hoger begroot, maar blijft het onder het niveau van 2019. 
   
communicatie / media  
Er ligt een marketing- en communicatieplan ten grondslag aan deze uitgaven. In het marketingplan zijn de 
verschillende doelgroepen gedefinieerd en kosten opgenomen voor de positionering, identiteit en strategie van de 
regiobranding. Het restantbedrag van 2016 (startjaar) is onder andere gebruikt voor de post communicatie / media. 
Omdat het restantbedrag en daarmee de extra bestedingsruimte eind 2019 bijna volledig is verbruikt, was deze post 
in 2020 lager begroot dan de voorgaande jaren. In het budget 2020 en in de begroting 2021 is dat terug te zien. 
 
De activiteit communiceren is voor de ontwikkeling van The Economic Board 3.0 erg belangrijk. De activiteit 
communiceren voor TEB 3.0 is in 2020 gefinancierd vanuit inkind-bijdragen en drukt daarmee niet op het budget 
communicatie / media uit de basisfinanciering. In 2021 is dezelfde situatie voorzien, vandaar dat de post in de 
begroting gelijk is gebleven. 
 
inkind-bijdragen 
Naast de basisfinanciering leveren diverse partners inkind-bijdragen aan The Economic Board, bijvoorbeeld via het 
beschikbaar stellen van personeel, huisvesting, faciliteiten (zoals vergaderruimtes) en diensten (zoals de inzet van 
adviseurs of bijdragen tijdens events en activiteiten). De inkind-bijdragen zijn bijzonder belangrijk, omdat deze de 
betrokkenheid van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden aantonen en zorgen voor een evenwichtige 
verdeling van de bijdragen over de drie geledingen. 
 
Deze inkind-bijdragen zijn zoals reeds toegelicht niet verdisconteerd in de begroting van de basisfinanciering. 
Niettemin blijven wij ons inspannen om de inkind-bijdragen op peil te houden. Daarbij ligt thans het minimale 
streefbedrag rond de € 200.000,- per jaar, waar in 2020 wederom ruim overheen zal worden gegaan. De verwachting 
is dat de inkind-bijdragen door de oprichting en werkzaamheden van de helixgroepen in het kader van de 
ontwikkeling TEB 3.0, alleen maar zullen toenemen. Een vermeldenswaardige inkind-bijdrage is de door ons 
aangevraagde bijdrage van Google Grants voor het internationale regioplatform The Life Net.  
 
The Economic Board 3.0 
Zoals eerder genoemd is de ontwikkeling van The Economic Board 3.0 in deze fase mogelijk gemaakt door de inkind-
bijdragen van diverse partnerorganisaties. De bijdragen bestaan tot nu toe voornamelijk uit personele inzet. Een 
uitzondering daarop vormt de subsidie van de provincie Gelderland. Deze subsidie is bedoeld als ondersteuning voor 
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de opstart van The Economic Board 3.0. Alle bijdragen die betrekking hebben op The Economic Board 3.0 zijn in de 
overzichtstabel geel gearceerd. Het totaalbedrag in 2020 is € 214.650,-.  
 
overzicht inkind-bijdragen triplehelix-partners 
 

Inkind-bijdragen (in €) 2016 2017 2018 2019 
toegezegd in 

2020 

Accelarate Today 
                      

6.300  
             

19.800  

Alliander 
             

45.740  
             

78.000  
             

78.000  
             

39.000  
  

ArtEZ hogeschool voor de kunsten 
                  

3.000  
                  

5.830  
                

5.830  

EIFFEL 
                   

880  
        

Gemeente Arnhem 
                 

13.450  
             

15.600  
             

15.600  

Gemeente Nijmegen 
                      

6.300  
             

19.800  

Google Grants 
                   

120.000  

HAN University of Applied Sciences 
                

4.500  
             

30.600  
             

40.800  
             

57.600  
             

49.644  

Het Gelders Orkest 
                    

3.750  
    

HighTech NL (voorheen BCSemi) 
                         

413  
  

Hotel en Congrescentrum Papendal 
                 

12.368  
    

Industriepark Kleefse Waard 
                   

150  
        

ING 
                       

837  
    

Introdans 
                    

1.250  
    

Novio Tech Campus 
                         

413  
  

Oost NL 
                      

2.710  
  

Organisaties participerend in 
helixgroepen 

                     
27.000  

Organisaties participerend in 
Taskforce AI for Life 

                     
79.200  

Organisaties participerend in 
Taskforce The Life Net 

                     
45.900  

Provincie Gelderland 
               

14.000  
           

507.000  
             

48.710  
           

150.000  

Rabobank 
                

4.200  
                

5.800  
                  

9.210  
  

Radboud in’to Languages 
                    

2.500  
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Radboudumc 
                      

6.300  
             

19.800  

Radboud Universiteit 
             

42.666  
             

46.999  
             

40.236  
             

47.946  
             

45.236  

RCT Gelderland 
                         

413  
  

RvN@ 
                  

2.372  
      

Schenking (organisatie bekend bij 
TEB) 

                   
20.000  

  

Toneelgroep Oostpool 
                    

5.000  
    

VNO-NCW Midden 
             

12.280  
             

23.040  
             

23.040  
             

19.000  
             

19.000  

Vos Training en Ontwikkeling 
                        

5.250  

Totaal 
           

110.416  
           

203.811  
           

728.231  
           

285.745  
           

622.060  
 
 
In bovenstaande tabel vindt u alle inkind-bijdragen van partners aan The Economic Board sinds de oprichting in 
2016. In vijf jaar hebben partners voor in totaal € 1.950.263,- inkind-bijdragen geleverd.  
 
We zijn zowel de regiogemeenten als onze partners erkentelijk voor hun bijdragen. Zonder de inzet van alle 
betrokkenen was de triplehelix-samenwerking in The Economic Board niet mogelijk geweest.  
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Algemeen Bestuur 7 oktober 2020 

OPLEGNOTITIE

Vergadering : Algemeen Bestuur 
Op : 7 oktober 2020
Onderwerp : Financiële tussenbalans
Agendapunt : 7

Beslispunten

Informatief

Toelichting

Inleiding 
Periodiek wordt door de gemeente Arnhem, als gastheergemeente belast is met de financiële 
administratie van het gemeenschappelijk orgaan, de voortgang van de (financiële) inzet op basis 
van de begroting 2020 en een prognose over het te verwachten resultaat over 2020 in beeld 
gebracht.

Daarnaast heeft uw bestuur besluiten genomen over de inzet van het overschot over 2018 en 
2019. Deze is niet teruggevloeid naar de deelnemende gemeente maar via een expliciet besluit 
ingezet voor regionale opgaven. Hieronder vindt u een terugmelding over de inzet daarvan. 

Prognose resultaat 2020.
Uitgaande van de stand per 1 september is de verwachting dat de jaarrekening 2020 sluit conform 
de begroting 2020. De meeste kostenposten vertonen (nagenoeg) geen wijziging t.o.v. de 
begroting (bijdrage The Economic Board, salariskosten PFO-secretarissen, salariskosten 
Regiobureau). De uitgaven van Bureau Brussel zijn minder dan begroot vanwege Covid-19, terwijl 
incidentele extra kosten zijn gemaakt om o.m. online vergaderingen technisch te faciliteren en 
(tijdelijke) ondersteuning Regiobureau vanwege Versterkingsproces. 

Inzet overschot 2018 en 2019.
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 en jaarrekening 2019 heeft u besloten het overschot 
in te zetten voor specifiek aangegeven bestedingen. 

- € 75.000,00 Versterkingsproces fase 1 
Door de Stuurgroep Versterking is in juli 2020 de financiële afronding fase 1 (start tot 15 juni 
2020) vastgesteld.
- € 20.000,00 PFO Wonen
Door het PFO is besloten dit bedrag in te zetten als bijdrage aan een kennisontwikkelingstraject 
Woonbeleid voor regionale beleidsadviseurs Wonen. De traject loopt op dit moment.
- € 25.000,00 Regionale Energie Strategie. 
Dit bedrag is beschikbaar gesteld m.n. voor communicatiedoeleinden. Van dit bedrag resteert nog 
ruim € 10.000,00. 

- € 20.000,00  House of Skills 
Dit bedrag is ingezet en overgemaakt aan de gemeente Nijmegen.



Algemeen Bestuur 7 oktober 2020 

- € 10.000,00  MKB-deal. 
Onlangs ingediend. Werkzaamheden zijn daarmee afgerond. Afrekening volgt spoedig met de 
gemeente Montferland.
- € 40.000,00  Verstedelijkingsstrategie 
Nog geen duidelijkheid over inzet van dit bedrag gekregen; contacten lopen. 
- € 6.874,61 Versterkingsproces fase 1.
Met dit bedrag is de business-case voor fase 1 van het Versterkingsproces gesloten zonder een 
(extra) beroep te hoeven doen op gemeenten danwel provincie Gelderland. 

Versterkingsproces.
De regio 'beheert' de middelen van het Versterkingsproces. Hiervoor wordt door de 
gastheergemeente Arnhem een aparte administratie gevoerd. Zoals hierboven aangegeven is de 
1e fase inmiddels financieel afgerond. De 1e fase loopt van start Stuurgroep (juni 2019) tot 15 juni 
2020. In haar vergadering van 2 juli 2020 heeft de Stuurgroep de afrekening fase 1 vastgesteld. 
De nu lopende fase (transitie- en opbouwfase) vraagt geen gemeentelijke middelen omdat de 
kosten worden gedragen door de Provincie Gelderland. 

Bijlage:
Geen 
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