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Agenda algemeen bestuur woensdag 7 april 2021
Aanvang: 13.00 uur. Online 

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website 
www.regioan.nl. 

AGENDA

1. Opening en welkom
Tevens de gelegenheid voor eventuele insprekers.

2. Ingekomen post
13012021 Brief KAN reactie op visie regio Arnhem Nijmegen
01022021 Brief KAN groeiende governance in de Groene Metropoolregio

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2021
Besluit: vaststellen.

Deel 1

4. Logo Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Bij een nieuwe profilering en positionering hoort een nieuwe huisstijl. Een huisstijl die past bij de 
opgaven waar Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor staat. De uitwerking van de huisstijl 
zal bij de kick-off op 16 april aanstaande zichtbaar worden. De eerste opzet van het logo wordt u 
ter kennisname aangeboden. 
 
5. Werving directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
Volgens bijgevoegd proces zal de werving van een directeur plaatsvinden. Dit proces wordt u ter 
kennisname aangeboden. 

6. Public Affairs
In het AB van februari 2021 is verzocht wat langer stil te blijven staan bij regionale input op de 
Europese activiteiten van de Groene Metropoolregio. Bijgevoegde oplegger met bijlagen wordt u 
ter kennisname aangeboden.

7. Vrijgeven gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Hierbij wordt u de gewijzigde gemeenschappelijke regeling aangeboden. 
Wijzigingen betreffen;    
- toetreden gemeente Beuningen
- naamswijziging Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Besluit; De gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter vaststelling aanbieden aan de colleges van 
de 18 gemeenten. 

De gemeenschappelijke regeling wordt vooralsnog niet aangepast voor de regioagendacommissie. 
De regioagendacommissie heeft in haar tweede kwartiermakersbijeenkomst aangegeven om 2021 



2

als proefperiode te beschouwen en bij de eerste evaluatie (begin 2022) te beoordelen of het 
aanpassen van de gemeenschappelijke regeling alsnog gewenst is. 

8. Regioagendacommissie 
De regioagendacommissie is inmiddels van start gegaan. Dat is een mooie mijlpaal. Raadsleden uit 
de 18 gemeenten zijn betrokken en aangesloten. De regioagendacommissie is bezig met het 
invullen van een eigen reglement van orde. In dat reglement van orde wordt antwoord gegeven op 
de inhoud van de 8 moties die de regioagendacommissie betreffen. Waarmee geconcludeerd kan 
worden dat aan de moties over de regioagendacommissie tegemoet is gekomen. Binnenkort bieden 
wij u een totaaloverzicht van de afhandeling van de verschillende moties aan.
Besluit; vaststellen instellingsbesluit regioagendacommissie 

9. Regiobijeenkomsten
-terugblik bestuurdersochtend 2 april 2021
-vooruitblik kick-off 16 april 2021

Deel 2 met bestuurlijk trekkers

10. Vrijgeven concept regionale agenda 2022
Besluit;
-de concept regionale agenda 2022 vrij te geven aan de colleges van 18 gemeenten voor het geven 
van een reactie vóór 15 juni
Op 30 juni worden de reacties besproken in het algemeen bestuur. Op 15 september wordt 
vervolgens de regionale agenda vastgesteld.

11. Vrijgeven bestuursakkoord
Besluit; het bestuursakkoord vrij te geven voor het geven van een reactie aan de colleges van de 18 
gemeenten vóór 15 juni
Op 30 juni worden de reacties besproken waarop het dagelijks bestuur vervolgens tot 
ondertekening over kan gaan met de samenwerkende partners.

12. Vaststellen  concept begroting 2022
Besluit: 
-Vaststellen concept begroting 2022
-Concept-begroting aanbieden aan de gemeenten voor het indienen van zienswijzen vóór 15 juni. 
Vaststellen van de begroting is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur op 30 juni. 

Deel 3

13. Rondvraag en mededelingen

14. Sluiting



2 Ingekomen post

1 Reactie op visie Regio Arnhem Nijmegen (KAN) 13012021 

Naar een groeiende groene regio!
Reactie op de Visie voor de Regio Arnhem Nijmegen.

Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 

Januari 2021
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Aangeboden aan L. van Riswijk tijdens de constituerende vergadering van de Groene Metropoolregio
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Stip op de horizon
De Regio Arnhem Nijmegen werkt aan het versterken van haar onderlinge samenwerking. Vanuit het 
principe “schaal volgt thema” is het belangrijk dat de Regio Arnhem Nijmegen (verder: RAN) een stip 
op de horizon vormgeeft. De Stuurgroep Versterking Regionale Samenwerking heeft onder 
voorzitterschap van burgemeester Luciën van Riswijk een Visie opgesteld. Het Kennisnetwerk 
Arnhem Nijmegen heeft in dit proces meegekeken en meegedacht via eigen notities. Nu liggen de 
stukken er. Uiteraard wil ik hierop mijn reflectie meegeven voor het vervolg van het proces. Het werk 
in de Regio is immers nooit klaar.

Waarom regionaal samenwerken?
Urgentie: noodzaak tot samenwerken
Balans tussen groei en leefkwaliteit
De Regio Arnhem Nijmegen wil de vijfde metropoolregio van ons land worden. Er zijn meerdere 
kapers op de kust voor deze titel, zoals de Regio Twente, Regio Food Valley en de Regio Zwolle. Op 
zich gaat het natuurlijk niet om een “America First, The Netherlands second..."-strijd, maar het moge 
duidelijk zijn dat we als Regio Arnhem Nijmegen meer ambitie voor het voetlicht willen hebben. Deze 
wens voor meer ambitie vraagt nieuwe plannen voor het gebied en steviger samenwerking. In de vier 
bestaande metropoolregio’s - Amsterdam, Rotterdam Den Haag, Utrecht en Brainport Eindhoven - is 
die stevige samenwerking aanwezig. We moeten als RAN de connectie zoeken met deze 4 gebieden: 
qua bestuurlijke relatie, maar ook qua fysieke verbinding. In de NOVI komt dit ook tot uitdrukking in 
de vorming van het Stedelijk Netwerk Nederland. Onze Regio hoort daarbij!

Onze Regio kenmerkt zich echter door de variëteit van verstedelijking en groene longen. Juist 
die variëteit zorgt voor de leefkwaliteit waardoor velen hier willen wonen en onze Regio blijft groeien. 
Het is die hybride attitude van onze Regio die ons uniek maakt. Dat is de balans tussen groei en 
leefkwaliteit.

Nieuwe uitdagingen voor de regio
In de visie staat de volgende passage: “We staan voor de uitdaging om een sterk (internationaal 
vestigingsklimaat te ontwikkelen. Dit is meer dan alleen economie. Er bestaat grote urgentie om de 
problemen van werkloosheid, huisvesting en bereikbaarheid te lijf te gaan. Zo hebben we relatief veel 
inwoners die niet aan het arbeidsproces deelnemen. Onze woningtekorten behoren tot de hoogste van 
ons land. We lopen vast in onze bereikbaarheid. We staan met dagelijkse files in de landelijke file Top- 
10 en de treinen zitten overvol. Werkgelegenheid, verstedelijking, wonen en bereikbaarheid blijven 
urgente kwesties in onze regio. Kwesties die de grenzen van gemeenten overschrijden en alleen 
regionaal adequaat kunnen worden aangepakt. ”. In deze passage staat de opgave van onze Regio 
bondig benoemd. We moeten op een fijne manier kunnen leven in de Regio Arnhem Nijmegen. De 
aspecten werken, wonen en verplaatsen zijn voor een prettig en comfortabel leven van belang. Dat is 
een uitdaging voor de regio die sterk opgepakt moet worden. Een sociale en sterke Regio moet de 
gezamenlijke doelstelling zijn.

Waar komen we vandaan?
Fundament: identiteit van de regio
Betekenis van het landschap
De Regio Arnhem Nijmegen is een samenspel van twee delen: het noordelijke Rijn-IJssel-deel rondom 
Arnhem en het zuidelijke Waal-Maas-deel rondom Nijmegen. Juist de dans rondom de rivieren 
kenmerkt de identiteit van de Regio Arnhem Nijmegen. De diversiteit van de streek is onderdeel van 
de regionale identiteit. De groene en blauwe natuur in een verstedelijkt gebied is van betekenis van ons 
landschap.
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Strategisch bereikbaar
De ligging van de Regio Arnhem Nijmegen is strategisch: op weg, water en spoor is onze Regio de 
transportroute pur sang. De provincie Gelderland noemt deze niet voor niets de Gelderse Corridor van 
Rotterdam naar het Europese achterland. Er zijn vele kansen op de logistiek. Zeker sinds het Verdrag 
van Schengen de landsgrenzen vervaagt zijn is onze Regio centraal gelegen. Arnhem NS is als ICE- 
station een belangrijke halte voor het openbaar vervoernetwerk in Europa. Arnhem is verder 
spoorknooppunt naar het westen en noorden. De spoorcapaciteit blijft krap en moet vergroot worden 
om de mobiliteitsambities waar te maken.

Culturele bindingen
In Nijmegen hoor je vaak dat de Romeinen niet voor niets stopten bij Nijmegen... en Arnhem links 
lieten liggen. Die grappig bedoelde uitspraak is sprekend voor onze Regio. Er hebben verschillende 
grenslijnen door ons gebied gelopen: de Romeinse grens, de geloofsgrens, de landsgrens en de 
frontlinie zijn aansprekende voorbeelden. Toch horen de subregio’s Arnhem en Nijmegen bij elkaar. 
Juist die kleine verschillen in cultuur verbinden ons weer. Die strijd tussen de steden hoort er bij.

Waar staan we?
Heden: ontwikkeling van de regio
Stedelijk netwerk in ontwikkeling
De steden Arnhem en Nijmegen groeiden lange tijd niet naar elkaar toe. Arnhem werd begrenst door 
de Veluwe en de Rijn en groeide eerst richting Westervoort en later pas over de rivier naar het zuiden. 
Nijmegen had aan de oostzijde de Ooijpolder en ook de rivier als grens. Richting Beuningen, Heumen 
en Wijchen groeide de stad en later pas over de Waal naar het noorden. Zo werd het middengebied 
belangrijker en werden Overbetuwe en Lingewaard het centrum van de Regio.
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Het netwerk van grote steden en kleine kernen vormt samen het verstedelijkt gebied Arnhem- 
Nijmegen. Het gaat om het geheel. Een van de uitdagingen van de regio is de benodigde groei in een 
groene omgeving. Ruimte houden voor ruimte is waar onze regionale visie over moet gaan.

Innovatiekracht in topsectoren
De Regio Arnhem Nijmegen is een innovatiehotspot met de Radboud Universiteit, de Hogeschool 
Arnhem Nijmegen, de Novio Tech Campus, Mercator, Next Garden/Green Valley, Hogeschool VHL 
Velp, IPKW en Arnhems Buiten. Kennis over gezondheid, techniek en agrofood meanderen door de 
regio. De steden hebben zich los van elkaar bekwaamd in topsectoren. Arnhem werkt aan energie en 
elektriciteit en Nijmegen aan gezondheid en techniek. The Economie Board werkt aan het verknopen 
van deze kernpunten: energy, food en health versterken elkaar en zo wordt onze regio

Talent en menselijk kapitaal
Door de kennisinstellingen in Nijmegen en Arnhem zijn de steden blijvend jong. Elk jaar stromen er 
duizenden nieuwe studenten de steden binnen. Steden waar vele topbedrijven zijn en die nieuwe 
talenten nodig hebben. Het is dus zaak om de afgestudeerde student in de Regio Arnhem Nijmegen te 
houden. De steden moeten aantrekkelijk genoeg zijn om die aantrekkingskracht te hebben. En niet 
alleen de steden: ook de gemeenten om de steden heen moeten die kracht hebben. Het gaat om het 
geheel. Het gaan niet alleen om de ‘import’ benutten voor de regio, maar ook om de rasechte 
Ernemmer of Nimwegenuir die geen werk heeft. Die zijn ook het regionaal menselijk kapitaal. Zij 
kunnen ook ingezet worden in onze economie. Ook dit is een uitdaging voor de gezamenlijke 
regiogemeenten.

Waar willen we heen?
Perspectief: koers van de regio
Veerkrachtige klimaatregio
Onze Regio kenmerkt zich door de rivieren. De Rijn, de Waal, de IJssel... ze zijn een onderdeel van 
het landschap en onze cultuur. Zij zorgen ook voor zorgen, want door het veranderende klimaat stijgen 
de rivierwaterstanden. We moeten dus om droge voeten te behouden op het klimaat en milieu letten. 
Niet alleen voor het algemeen mondiaal belang, maar dus zeker ook voor algemeen regionaal belang. 
Het Rijk van Nijmegen heeft al een Regionale Adaptatie Strategie. De agglomeratie Arnhem moet hier 
ook mee aan de slag.

Circulariteit van de regio
Het recycleren van grondstoffen gaat het beste als we minder en bewust omgaan met grondstoffen. We 
moeten proberen grondstoffen niet als afval te beschouwen. Afval opnieuw gebruiken is de 
beleidswens die als eerste opgepakt moet worden, want alles wat opnieuw gebruikt wordt is geen 
probleem voor het duurzaamheidsdossier.

Vitale en ontspannen regio
Een regio waar je wil leven en wil zijn heeft voorzieningen nodig in de buurt. De bovenwijkse 
voorzieningen en de regionale voorzieningen moeten goed bereikbaar zijn. Elke kern heeft haar 
behoefte. Dit zijn gemeentelijke taken, maar er zijn voorzieningen die niet in elke gemeente zullen 
zijn. Die moeten in samenspraak gerealiseerd worden. Het gaat er om “the region to be and the place 
to meet” te worden. Naast de dagelijkse primaire voorzieningen als winkels, zorg, welzijn en 
ontmoetingsplaatsen gaat het ook om cultuur, horeca en plekken om te shoppen. Tenslotte gaat het ook 
om plaatsen om actief te sporten en passief te genieten van sportieve evenementen. Zowel topsport als 
breedtesport.
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Wat is onze stip op de horizon?
Ambitie: groene metropoolregio
Positionering naar een metropoolregio
Nederland kent al een aantal metropoolregio’s: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Den Haag, Utrecht 
en Brainport. Ook Zwolle en Twente zouden dit predicaat kunnen verdienen. Dit zijn stedelijke regio’s 
met kracht in een landelijke omgeving. Arnhem-Nijmegen heeft ook de daarvoor benodigde allure en 
kracht voor in huis. Maar, Arnhem-Nijmegen heeft naast de nodige allure en kracht ook die landelijke 
Groene Kracht in de omgeving. Innovatie en techniek in het groen! Dat is de groene metropoolregio 
Arnhem Nijmegen. We moeten de schroom van ons afgooien en onze verborgen kracht laten zien. De 
ligging tussen de Randstad en het Ruhrgebied is uniek, net als de innovatie en kennisinstellingen die 
wij hebben. Groen en innovatief: dat zijn wij.

Profilering naar een circulaire topregio!
Alle regionale pijlen staan in de richting van innovatie en duurzaamheid: circulair dus. Die circulariteit 
moet in de steden en in de dorpen terug te zien zijn. Wat vaak gezegd wordt is ook zo: de stad kan niet 
zonder haar ommeland. Ommeland is hier een geuzennaam. Het gaat echt om samen-werken aan de 
doelen van de 18 gemeenten. Het gaat hier niet alleen om de vier vertrouwde thema’s op 
leefomgeving, duurzaamheid, werk en mobiliteit, maar ook om de sociaal-economische opgaven als 
werkloosheid, sociale inclusie en zorg. Denken zonder schotten en de cross-overs zoeken.

In balans: naar een ontspannen groeiregio
Het profiel van de circulaire duurzame innovatieve groeiregio is het profiel wat de Regio Arnhem 
Nijmegen als geheel en samen moet uitdragen. Uiteraard met de kracht en kwaliteit van de regio en de 
focus van de eigen gemeente. Want, je mag als eigenstandige gemeente natuurlijk je eigen profiel en 
couleur locale hebben. Dat is het ontspannende aan de regionale samenwerking in onze regio. De 
diverse lokale inkleuring geeft de verscheidenheid van ons gebied. Samen vormen de 18 gemeenten 
een kraal in het parelsnoer van het Nederlandse stedennetwerk.

Vervolg
Na het maken van de visie zal er een agenda komen. Die is eerst in houtskool opgezet in een 
contourennotitie. Inmiddels is er een Regionale Agenda met 5 opgaven.

innovatieve 
econor

duurzame
verstedelijking

sociaal kapitaal

slimme mobiliteit
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De opgaven komen voor in de 18 collegeprogramma’s. Er zou een analyse gemaakt moeten worden 
van de Perspectiefnota’s van de deelnemende gemeenten. PlatformSl of studenten van de Radboud 
Universiteit zouden hier een rol in kunnen spelen.

Ik benoem de 5 opgaven hier in het kort:
• Groene groeiregio: De opgave gaat over de groei op wonen en werken in een groene omgeving. 

Ook het groen moet groeien. Het gaat om gelijke groei van groen en grijs. De 
Verstedelijkingsstrategie zal hier vorm aan moeten geven. Daarnaast wordt de Woondeal 
uitgewerkt en een Economisch programma opgezet.

• Productieve regio: De Regio Arnhem Nijmegen is een economische hotspot voor Gelderland. De 
opgave zorgt voor innovatie en dat moet bedrijvigheid opleveren. Die bedrijvigheid moet zich 
laten zien in de iconische clusters energie, gezondheid & techniek en voedsel. De arbeidsmarkt 
moet openstaan voor arbeidskrachten die theoretisch opgeleid zijn, maar ook voor de praktisch 
ingestoken krachten moet er ruimte zijn. Deze opleidingen zijn er ook voldoende in de regio: van 
MBO tot WO is dat aanwezig. Het programma Perspectief op Werk is hier een incentive bij.

• Verbonden regio: Om alle huidige en nieuwe inwoners van de Regio te vervoeren van thuis naar 
werk en terug is er een goed mobiliteitssysteem nodig. Veel mensen werken in het westen en 
wonen hier met plezier. Zij moeten ook makkelijk de Regio uit en in kunnen komen. Dit moet via 
weg en spoor mogelijk zijn. De logistiek maakt verder gebruik van het water als vervoersmiddel.

• Circulaire regio: De circulaire opgave gaat over een ‘way of life’. Duurzaam bouwen, 
milieuvriendelijk werken en goed omgaan met energie zijn elementen die in de Regio Arnhem 
Nijmegen belangrijk zijn. Wonen, werken en mobiliteit moeten milieuvriendelijk worden 
uitgevoerd. De RES- en RAS-opgaven komen hier ook in terug.

• Ontspannen regio: De stedelijke functies groeien sterk in de toekomst. We vormen een echte 
groeiregio. Een van de redenen waarom de stedelijke functies groeien is dat de Regio een 
ontspannen karakter heeft. Dit geeft een aantrekkelijke leefkwaliteit voor de stad. Bij dat 
ontspannen karakter hoort aandacht voor natuur en cultuur. De Cultuurregio 025 is hier de basis 
van. Ook het Toerismebureau Veluwe Arnhem Nijmegen zal een bijdrage leveren aan de opgave 
Ontspannen regio.

Afsluitend
De stip op de horizon staat ingekleurd . De weg er naar toe wordt in de agenda beschreven. In een 
aparte notitie zal ik daar op in gaan. De trip naar de stip op de horizon gaat beginnen met een nieuwe 
bus met deels bekende passagiers. Over die montage van die bus heb ik al eerder notities gemaakt en 
ook nu zal er een verschijnen over de governance.

De Steeg, 1 3 JAN 2021

Ramon Barends
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3 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2021

1 Besluitenlijst AB groene metropoolregio d.d. 24-2-2021 

Besluitenlijst Algemeen Bestuur
(uitgebreide versie) 

Datum:             24-02-2021
Locatie digitaal
Voorzitter H.M.F. Bruls
Aanwezig de leden: A. Marcouch (Arnhem), J. van Dellen (plv Arnhem & bestuurlijk trekker), M. 
Slinkman (Berg en Dal), L. van der Meijs (Doesburg), B. van Veldhuizen (plv Doesburg), H. Hieltjes 
(Duiven), H. Witjes (Lingewaard), M. Schoenakers (Heumen, plv), P. de Baat (Montferland), P. 
Baneke (Mook en Middelaar, plv), H. Bruls (Nijmegen), P. Hoytink-Roubos (Overbetuwe), A. Schaap 
(Renkum & bestuurlijk trekker), E. Weststeijn (Rozendaal), M. van Beek (Wijchen), L. van Riswijk 
(Zevenaar), A. van Hout (Westervoort), E. Weststeijn (Rozendaal), M. Mittendorff (Heumen), 
P.Hoytink-Roubos (Overbetuwe),  T. Burgers (bestuurlijk trekker), H. Tiemens (bestuurlijk trekker)
Afwezig: C. van Eert (Rheden & bestuurlijk trekker), W. Gradisen (Mook en Middelaar), C. van Rhee-
Oud Ammerveld (Druten)  
Voorts aanwezig: A. Joustra (interim-directeur). H. van den Berg, E. van Riel (verslag)
In afschrift aan :  Aan- en afwezigen, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie 

0 Opening 
Dhr. Bruls opent de vergadering van het algemeen bestuur van de groene 
metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

Dhr. R. Barends maakt gebruik van het inspreekrecht. 

1 Ingekomen stukken
Geen 

2 Besluitenlijst van de vergadering van 13 januari 2021
Besluit: vastgesteld

2.a Deel 1

3 Vaststellen van regelingen
Besluit; reglement van orde wordt gewijzigd vastgesteld. De aanpassing betreft het 
terugbrengen van 10 dagen naar 7 dagen voor het verzenden van de stukken. 
Dhr. Slinkman merkt op dat het prettig zou zijn als gegarandeerd kan worden dat 
die 7 dagen gehaald worden. 

Besluit; mandaatbesluit vastgesteld

Dhr. de Baat wil nog ingaan op het punt van het mandaat om subsidie te verstrekken 
aan The Economic Board. Antwoord van de voorzitter; dit mandaat betreft puur de 
verstrekking van subsidie. De vaststelling van de begroting wordt hiermee niet 
gemandateerd. Die is reeds goedgekeurd namelijk. 
Dhr. Marcouch, akkoord met de voorgestelde wijzigingen onder vermelding van 
welke moties aangaande transparantie worden overgenomen. Reactie voorzitter; aan 
de regioagendacommissie is verzocht om een advies uit te brengen over de 
afhandeling van de moties.  

4 Vaststellen van concept-regelingen
Concept – Informatieprotocol 
Concept – Richtlijnen toetreding
Concept – Richtlijnen uittreding
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Besluit; concept regelingen vastgesteld. 
Definitieve vaststelling wordt beoogd in de vergadering van 30 juni van het algemeen 
bestuur zodat de gemeenten meer tijd hebben om het ter consultatie aan de 
gemeenteraden voor te leggen. 
Dhr. de Baat; De gemeente Montferland is momenteel bezig met een heroriëntatie 
op koers en regionale samenwerking. Uitkomst kan zijn dat Montferland net als Mook 
en Middelaar tweezijdig gaat samenwerken. Dus ook met regio Achterhoek. In dat 
geval zou Montferland overeenstemming willen bereiken over de mogelijke dubbele 
bestuurslasten. Dit zal in juni duidelijker zijn vanuit Montferland. 
Mw. Witjes; vanuit Lingewaard zijn we blij met oprekken van de termijn naar juni. 
Fijn dat het informatieprotocol en de opgaves gezamenlijk met alle gemeenteraden 
kunnen worden behandeld. 

5 Public Affairs
Kennisnemen en inbreng Europese wensen en activiteiten vanuit deelnemende 
gemeenten. 
Dhr. Hieltjes; er is actieve afstemming met The Economic Board en provincie 
Gelderland. Het is van belang dat periodiek contact is om afstemming te bereiken. 
Dit wordt door de voorzitter onderschreven. Dhr. Hieltjes roept om op een ambtelijk 
en bestuurlijk trekker per thema aan te wijzen. 
Dhr. van Dellen; inbrengen van Europese lobby kunnen we daar procesafspraken 
over maken? Door middel van bijvoorbeeld een oplegnotitie en het via de opgaves te 
laten lopen. De voorzitter zegt toe om deze suggestie mee te nemen.  

6 Regioagendacommissie
Besproken

Op 13 januari jl. heeft u de Regioagendacommissie ingesteld. Alvorens tot 
vaststelling van de (nog op te stellen) Regeling (bevoegdheden en samenstelling) 
over te gaan heeft u besloten de Regioagendacommissie de ruimte te geven zelf 
invulling te geven aan de adviesrol aan uw bestuur. Op 2 februari jl. is de eerste van 
2 'kwartiermakersbijeenkomsten' geweest. Op 8 maart a.s. is de 2e bijeenkomst. De 
aangenomen moties (zie vergaderset 13 januari 2021) zijn onderwerp van gesprek 
tussen de raadsleden

inzet van de 2e bijeenkomst is wel dat de commissie vaste vorm aanneemt. 

7 Vaststellen van de (uitgewerkte) begroting 2021
Besluit; Vastgesteld. 

8 Besluiten tot subsidieverlening 2021 aan Stichting The Economic Board
Besluit; subsidieverlening aan Stichting The Economic Board en de nadere uitwerking 
van de voorwaarden waaronder deze subsidie wordt toegekend, op te dragen aan het 
DB. 
Besluit; subsidie voor het jaar 2021 verstrekken aan stichting The Economic Board a € 
697.356,- 

9 Regiobijeenkomsten

Terugblik bestuurdersochtend 5 februari 2021;
Mw. Hoytink-Roubos verzoekt om in de toekomst in presentaties meer aandacht te 
hebben voor de omliggende gemeenten. Op 5 februari lag sterk de nadruk op Arnhem 
en Nijmegen vanuit de opgavemanagers.
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Vooruitblik laatste RegioOverleg(t) 10 maart 2021 van het Gemeenschappelijk Orgaan 
Regio Arnhem Nijmegen.
De voorzitter geeft aan dat op 10 maart een warme overdracht plaatsvindt van de 
portefeuillehouders van het gemeenschappelijk orgaan naar de groene 
metropoolregio. 

9.a Deel 2  - met bestuurlijk trekkers 5 opgaven

10 Voortgang uitwerking opgaven | regionale agenda 2022
In de periode tot 7 april 2021 ligt er een grote opgave voor de 5 opgaveteams 
(bestuurlijk trekker, opgavemanager, regieteam en ambtelijk opdrachtgever). Dhr. 
Joustra geeft aan dat het er op lijkt dat alles op schema ligt. Insteek is dat er op 7 
april de concept regionale agenda vastgesteld kan worden. Vervolgens deze concept 
regionale agenda voor leggen aan de gemeenten. Dhr. Joustra belicht twee 
aandachtspunten;

1. Intekenen op de opgaven; de opgaven worden zodanig opgesteld dat in 
principe alle gemeenten kunnen intekenen. Oproep aan alle gemeenten is 
uitdrukkelijk om aan alle opgaven mee te doen omdat het belang alle 
gemeenten raakt. Op detailniveau in projecten zijn dan verschillen mogelijk. 

2. Door de portefeuillehouders van de verbonden regio is afgesproken om voor 
2021 nog te storten in het mobiliteitsfonds. Dat is nog niet door alle 
gemeenten gedaan. Hierbij verzoek om dat alsnog te doen. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat voor bepaalde activiteiten in 2021 aan de verschillende 
gemeenten nog een aanvullende bijdrage wordt gevraagd 
(collectezakmethode). 

Dhr. de Baat; begrijpt het verzoek om integraal aan alle opgaven mee te doen. Is er 
al een richtbedrag te noemen voor deelname aan de opgaven? 
Dhr. Hieltjes; voor het mobilteitsfonds is de bijdrage bekend. Is er al een orde van 
grootte voor de financiële bijdrage per opgave in beeld? Oorspronkelijk is 
aangegeven dat er een keuze is om al dan niet deel te nemen. Nu wordt aangegeven 
dat deelname gewenst is. Kun je dit verhelderen?
Mw. Witjes; wat is opgavegeld en wat is projectgeld? Bijvoorbeeld wanneer een 
project met subsidie kan worden uitgevoerd op basis van cofinanciering dan kan dat 
voordeel in één gemeente terecht komen terwijl het feitelijk de hele regio ten goede 
komt. Kan hier een duidelijk onderscheid in worden gemaakt? 
Dhr. Baneke; geeft aan dat vanuit Mook en Middelaar dezelfde mogelijkheid bestaat 
als bij Montferland. Dat mogelijk deelname in bepaalde opgaven wellicht niet 
mogelijk is omdat reeds in de andere regio deelname wordt verwacht. 

Dhr. Joustra; er zijn nog geen richtbedragen bekend voor de opgaven. Alleen voor 
de verbonden regio is het bedrag van €1,30 in december vastgesteld. De verwachting 
is wel dat de bijdrage voor de overige opgaven niet al te veel zal afwijken van de 
verbonden regio. Meer duidelijkheid moet nog gaan ontstaan op basis van de 
uitwerking van de opgaven. Op 7 april zou de bijdrage per inwoner wel bekend 
moeten zijn. 
Deelname aan de opgaven betreft vooral procesgeld om de opgaven te kunnen 
realiseren. Daarbij is het van belang dat alle gemeenten deelnemen. Binnen de 
opgaven zijn er daarnaast projecten die in sommige gevallen op basis van 
cofinanciering van de provincie worden uitgevoerd, maar dat kan betekenen dat een 
gedeelte van de gemeenten in de regio hieraan meefinanciert.  
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11 Voortgang Bestuursakkoord Regio Arnhem Nijmegen-provincie Gelderland - The 
Economic Board

Dhr. van Riswijk; De provincie is aangesloten bij de eerste exercities tot het 
ontwikkelen van een bestuursakkoord. Bij het opstellen van de opgaven wordt 
aansluiting gezocht bij projecten die vanuit de provincie zijn benoemd. Het is de 
bedoeling dat voorafgaand aan de vergadering van 7 april tevens een gesprek met de 
gedeputeerde en de oprichter van The Economic Board plaatsvindt waarbij de 
opgaven aan de provincie worden toegelicht. Zodat hopelijk naar de raden kan 
worden aangegeven dat er een bestuursakkoord aan ten grondslag ligt. 
Dhr. Joustra; er zijn veel lokale projecten te benoemen van regionaal belang. De 
provincie toetst sterk op regionale effecten. Daarbij is aangegeven dat de provincie 
momenteel beperkte middelen heeft.  
Mw. Tiemens;  geeft aan dat de provincie op korte termijn besluit neemt over de 
midterm reviews. Ze roept op om op korte termijn aansluiting te vinden.
Dhr. van Riswijk; spreekt de verwachting uit dat de ambtenaren die vanuit de 
provincie betrokken zijn bij het bestuursakkoord die verbinding zullen leggen. Maar 
benoemt ook dat het van belang kan zijn om op politiek niveau richting provinciale 
staten mee te doen.

11.a Deel 3 - Afronding

12 Rondvraag en mededelingen
Mw. Witjes; er moet wel ambitie zijn om projectgelden binnen te halen, maar we 
moeten ons wel realiseren dat wanneer er extra gelden vanuit de gemeenten nodig 
zijn voor de opgaven dat in deze tijden lastig kan zijn. Verzoek om kritisch te kijken 
naar de opgavegelden.  

Op vrijdag 2 april vindt een informatiebijeenkomst voor de portefeuillehouders 
plaats die wij u warm aanbevelen.  
Op woensdag 7 april vindt de volgende vergadering plaats waarin de regionale 
agenda en het bestuursakkoord worden behandeld. 

13 Sluiting



4 Logo Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

1 Beslisdocument nieuw logo 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 07-04-2021

Onderwerp Logo Groene Metropool Regio

Portefeuillehouder L. van Riswijk 

GEVRAAGD BESLUIT Kennis te nemen van het voorgestelde logo en daarmee met de verdere 
uitwerking van de huisstijl.

TOELICHTING In het DB vorige week is een keuze gemaakt voor het nieuwe logo van 
de Groene Metropoolregio. Een logo dat een onderdeel vormt van de 
verder te ontwikkelen huisstijl. 

Het logo en de huisstijl vertellen het verhaal van Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Een stoer en stevig logo, met 
ingesloten cirkels als focuspunten. Deze cirkels komen in de hele 
huisstijl terug en benadrukken dat de regio voor belangrijke, 
maatschappelijke opgaven staat én voor het versterken van het eigen 
groene karakter. Dat kan alleen door goed gefocust met elkaar samen 
te werken. Daarnaast verwijzen de aardse kleuren in de huisstijl naar 
de aandacht voor de leefomgeving in het beleid.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Logo en inclusief een eerste vertaling ervan naar een de nieuwe 
huisstijldragers

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

n.v.t.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

n.v.t.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Vervolg
Het logo, als onderdeel van de huisstijl, wordt verder uitgewerkt naar 
de diverse on- en offline huisstijldragers zoals de website. Tijdens de 
online bijeenkomst op 16/4 worden de eerste vertalingen van de 
huisstijl zichtbaar. 



5 Werving directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

1 Beslisdocument Werving directeur 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 07 april 2021

Onderwerp Werving directeur

Portefeuillehouder L. van Riswijk

GEVRAAGD BESLUIT Het proces om te komen tot werving van de directeur ter kennisgeving 
aannemen

TOELICHTING Het proces om te komen tot de werving van de directeur, als ook de 
bijbehorende concept vacaturetekst is op 24 maart jongstleden 
vastgesteld door het DB. Het proces om te komen tot werving van de 
directeur wordt nu ter informatie gedeeld met het AB. De planning is om in 
april met de werving te starten, zodat er voor 1 juli een kandidaat 
benoemd kan worden. Deze start uiterlijk 15 september 2021.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Proces en procedure werving directeur GMR

FINANCIËLE PARAGRAAF Er zijn financiële middelen voor de functie van directeur in de begroting 
opgenomen. De kosten voor de selectie kunnen ook binnen de huidige 
begroting worden gedekt.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

n.v.t.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

n.v.t.



1 5.1 - Procedure en proces werving directeur 

Werving directeur Groene Metropoolregio - proces & procedure (15-3-21)

Uitgangspunten bij werving
- Het profiel en de bijbehorende vacaturetekst wordt vastgesteld door het DB.
- Het proces om te komen tot werving van de directeur wordt vastgesteld door het DB en wordt 

ter informatie gedeeld met het AB.
- De werving wordt door de regio zelf verzorgd. Er wordt geen gebruik gemaakt van een werving & 

selectiebureau. Wel wordt een extern, onafhankelijk adviseur met expertise op recruitment 
ingeschakeld die adviseert bij de eerste selectie van kandidaten. Vervolgens worden deze 
kandidaten voorgelegd aan de verschillende commissies. 

- Bij de brievenselectie en selectie wordt gebruik gemaakt van objectieve criteria en 'scorelijsten'.
- We starten de werving in april op, zodat er voor 1 juli een kandidaat benoemd kan worden. Deze 

start dan uiterlijk 15 september 2021. De huidige interim-directeur wordt verlengd tot 1 oktober, 
zodat overdracht geborgd is.

- Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Commissies en samenstelling
- Selectiecommissie: bestaat uit de leden van het DB, aangevuld met de burgemeester van 

Arnhem, een bestuurlijk opdrachtgever, de P&O adviseur en voorzitter van de pré-
selectiecommissie.

- Pré-selectiecommissie: bestaat uit de voorzitter van de netwerkdirectie, twee ambtelijk 
opdrachtgevers van de opgaven, de adjunct-directeur/strateeg van het regiobureau, een 
opgavemanager, de P&O adviseur en de huidige interim-directeur van de groene 
metropoolregio.
NB: de pré-selectiecommissie stuurt alleen benoembare kandidaten door naar de advies- en 
selectiecommissie.

- Adviescommissie: bestaat uit een opgavemanager, iemand uit het bouwteam regiobureau, twee 
regiocoördinatoren, P&O adviseur.

- Brievenselectie, longlist, shortlist: extern adviseur, voorzitter pré-selectiecommissie, P&O 
adviseur, huidige interim-directeur, adjunct-directeur/strateeg en de adviseur regiobureau.

- Selectie extern adviseur voor ondersteuning bij selectiegesprekken, P&O adviseur regio en 
adviseur regiobureau, na toetsing cv's door DB-lid met P&O in portefeuille.

Planning
24 maart Concept profiel, vacaturetekst en processtuk in DB 
25 maart Selectie extern recruitment adviseur (zodat deze nog bij de definitieve 

formulering van vacaturetekst betrokken kan worden).
7 april Processtuk ter informatie in AB
7 april DB stelt profiel, vacaturetekst en proces definitief vast
12 april Vacature uitzetten
9 mei Sluitingsdatum vacature (Nb: 9 mei is in meivakantie)
10 - 15 mei Voorbereiding van de briefselectie, samen met extern recruitment 

adviseur, door middel van een analyse van de brieven en oriënterende 
gesprekken met kandidaten.

18 - 19 mei Briefselectie (19 mei afronden)
25 - 27 mei Pré-selectiecommissie (ambtelijk)
31 mei - 4 juni Adviescommissie en bestuurlijke selectiecommissie



7 - 8 juni Assessment (maximaal 2 kandidaten)
11 juni Definitieve keus door bestuurlijke selectiecommissie
16 juni DB stelt advies aan AB over benoeming directeur vast
30 juni AB benoemt op voordracht van het DB de nieuwe directeur
15 september Start nieuwe directeur



6 Public Affairs

1 Beslisdocument Public Affairs Groene Metropoolregio 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Update Public Affairs

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT Kennisnemen van relevante ontwikkelingen Public Affairs Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

TOELICHTING Bijgevoegd treft u een memo aan dat het AB inzicht geeft in 
lopende ontwikkelingen ten aanzien van public affairs. 

Er wordt ingegaan op:
- Nieuwe aanpak in ontwikkeling richting Rijk, EU en 

Duitsland: stakeholderanalyse 
- Haagse zaken: Akte van Oost en regionale inzet nieuwe 

kabinet
- Europese zaken

Input is nog mogelijk, onder meer op welke externe stakeholders 
de regio moet spreken, en op de prioriteiten en initiatieven 
richting Europa. In het vorige AB is om een procesvoorstel hiertoe 
verzocht. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

1. Infographics en uitvraag input gemeenten op Bureau 
Brussel

2. Update Public Affairs, 30 maart 2021
3. Stembusakkoord akte van Oost

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

nvt

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

Nvt



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Hiermee wordt invulling gegeven aan afspraken in het AB, om 
regulier te komen met updates over public affairs en de regionale 
inzet op Den Haag en Brussel.
Voor de ontwikkeling van de Public Affairs Strategie wordt niet 
alleen samengewerkt met het bureau WePublic, maar is er ook 
een werkteam met oa. The Economic Board. Afspraak is om triple 
helix samen op te trekken in de lobby op basis van de vast te 
stellen (lobby)doelen. 
Binnen de regio maakt ‘Bureau Brussel’ nu onderdeel uit van het 
Public Affairs Team. 



1 6.1 - Oplegger uitvraag input gemeenten op Bureau Brussel 

Oplegger uitvraag input gemeenten op Bureau Brussel 

In het AB van februari 2021 is verzocht wat langer stil te blijven staan bij regionale input op de 
Europese activiteiten van de Groene Metropoolregio. 

2020 was ook voor Bureau Brussel een uitdagend jaar in tijden van Covid-19 en aflopende EU 
fondsen. Toch was dit hét jaar waarin we ons alvast als Groene Metropoolregio hebben geprofileerd, 
met name ten aanzien van duurzame mobiliteit tijdens de Polis conferentie. De regio was hierin goed 
zichtbaar, net zoals oa. NextGarden dat was tijdens de (digitale) European Week of Regions and 
Cities. 

Ook zijn we er in geslaagd regionale aanvragen bij de EU van de grond en goedgekeurd te krijgen. Het 
huidige portfolio van projecten gaat om 5,8 mln inkomsten, tegen 1,5 miljoen kosten (+ 10 miljoen 
baten voor regionale partners). In totaal is er ca. 80 miljoen euro in Arnhem-Nijmegen geland 
afgelopen jaar. Tegelijkertijd hebben we in 2020 ons met name gefocust op lobby voor de nieuwe 
Europese fondsen, met het nieuw Meerjarig Financieel Kader dat in 2021 van start gaat: de koek 
moet groter. 

Voor 2021 worden nieuwe activiteiten meegenomen in de nieuwe Public Affairs Strategie. Praktisch 
betekent dit dat de thema’s Energy, Mobiliteit, Health High Tech, Circulaire Economie blijven staan 
uit het jaarplan 2020. Uiteraard profileren we ons ook Europees als Groene Metropoolregio. 

Bijgevoegd zijn de Brussel infographics, waar de inzet vanuit de regionale opgaven al zo veel mogelijk 
verwerkt is. Voor productieve regio zijn dit de fiches “Health High Tech”, en “Energy”; voor circulaire 
regio “circulair” (en soms energy) en voor verbonden regio “Clean Mobility”. Tot nu zijn er binnen 
groene groeiregio en ontspannen regio minder thema’s en projecten geïdentificeerd met kans op EU 
steun. 

De regio nodigt niet alleen bestuurlijk trekkers, maar ook de deelnemende gemeenten uit om met 
(project)initiatieven voor Europese activiteiten te komen. 

Met name richting eind 2021 komen er weer veel Europese fondsen, variërend op de thema’s 
economie, innovatie, energie, klimaatadapatie en slimme/duurzame mobiliteit. Het is zaak dat we daar 
als regio goed op voorbereiden, middels het verkennen van Europese partners en identificeren van 
interessante regionale projecten. 













1 6.2 - Update Public Affairs Groene Metropoolregio AB 7 april 2021 

Update Public Affairs
30 maart, Arnout Smit

1

1. Nieuwe aanpak lobby: public affairs

In de update voor het AB in februari is ingegaan op het traject hoe we komen tot een nieuwe public 
affairs agenda richting Rijk, EU en Duitsland. Het bureau WePublic is ondertussen van start met een 
regionaal werkteam en gesprekken met de opgaven over lobbyprioriteiten. 

Momenteel loopt ook een stakeholderanalyse, om goed in beeld te krijgen hoe externe stakeholders 
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen zien. Met de Public Affairs agenda spelen we zo goed in 
op bestaande beelden, kansen en prioriteiten. Te interviewen stakeholders zijn een mix van 
ambtenaren van ministeries, huidige en oud- Tweede Kamerleden, andere Nederlandse regio’s en de 
consulgeneraal in Düsseldorf. 

1A. Wensen en suggesties om stakeholders mee te nemen in dit onderzoek kunnen nog aangegeven 
worden

Intentie is om met diezelfde stakeholders voor de zomer in gesprek te gaan over de structurele 
samenwerking met het Rijk (á la regiodeal 2.0). Gesprekken met WePublic over lobbydoelen vanuit de 
opgaven lopen nu, in de meeste gevallen ook met de verantwoordelijk bestuurlijk trekkers.

1B. 2 april is bij de regio-ochtend ook ingegaan op:

- Aanpak profilering, positionering, lobby (public affairs)
- Kernboodschap Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
- 5 lobbydoelen in concept en hoe dat terugkomt in de opgaven
- Activiteiten richting Rijk, EU, Duitsland

Er is momenteel geen apart structureel lobbyoverleg met Provincie, TEB en Oost NL voorzien. Voorstel 
is lobby structureel op de agenda van het bestuursakkoord/investeringsagenda te zetten.

2. Haagse zaken

Naast het ontwikkelwerk, is de regio ook al bezig met lopende lobby, positionering, profilering. 
Sterkere lobby richting Rijk komt al van de grond vanuit de verschillende opgaven. Speciale aandacht 
is er uiteraard voor wat een nieuw kabinet de regionale opgaven kan gaan brengen. Hier werken we 
met veel andere partijen op samen, bijvoorbeeld als regio binnen Oost-Nederland, maar zo ook vanuit 
verbonden regio met een hele spooralliantie. Hier hebben we als regio het voortouw genomen het 
komend kabinet op te roepen prioriteit te geven aan spoorverbindingen Randstad-Arnhem-Ruhr. 

2A. Kennis te nemen van boodschap "Formatiebrief en persbericht Randstad-Arnhem-Rhein Ruhr" 
(niet bijgevoegd). In de betreffende brief aan de kabinetsformatie vragen diverse overheden en 
instanties het komende kabinet om vooral prioriteit te geven aan deze spoorcorridor, hier de komende 
jaren (Europees) in te investeren en de impact op goederenvervoer en verstedelijking samen met de 
regio verder uit te werken. Investeren levert niet alleen duurzame internationale verbindingen op voor 
heel Nederland, maar verbetert ook regionale en nationale ontsluiting en verstedelijking van de 
Groene Metropoolregio. Aangesloten partijen zijn onder meer Metropoolregio Amsterdam, Provincie 
Utrecht, Provincie Gelderland, Regio Foodvalley, Euregio Rijn-Waal en NS.



Update Public Affairs
30 maart, Arnout Smit

2

2B. Kennisnemen van Akte van Oost (bijlage 1)

Ondertussen zijn we als regiolobby actief binnen Nederland Slim Benutten, de campagne in Oost 
Nederlands verband voor een gezamenlijke inzet in de recente Tweede Kamerverkiezingen. Dit heeft 
geresulteerd in het ‘Stembusakkoord de Akte van Oost’. Hierin committeren kandidaat Kamerleden 
zich aan specifieke inzet voor onze regionale opgaven. De punten komen voort uit de (digitale) 
werkbezoek die we, ook als regio, hebben georganiseerd in januari en februari. Een korte leeswijzer: 

1. Productieve regio: meer toegankelijkheid voor het MKB in fondsen, meer innovatiekracht in 
onze clusters, verduurzaming werklocaties en schone binnenvaart

2. Verbonden regio: inzet op snellere treinverbindingen met Duitsland en bereikbaarheid van de 
regio

3. Circulaire regio: EU coronaherstelfondsen voor verduurzaming gebouwen, investeringen in 
netcapaciteit en bijbehorende regelgeving, onderzoek naar warmtevoorziening agrarische 
ondernemers

4. Ontspannen regio: voor het landschappelijk raamwerk zijn we blij met toekomstige 
maatwerkaanpak stikstof per regio

5. Groene groei en verstedelijking: woningbouwimpuls, stikstofruimte en inzet op plancapaciteit 
bij gemeenten en hun financiële positie

In dit verband is ook medewerking verleend aan de Oost-Nederlandse innovatie- en 
investeringsagenda (SIIA), te lezen als de economische ambities op basis van Kracht van Oost. Met de 
onderliggende projectenlijst wordt beoogd om meer gezamenlijk in Oost Nederland op oa. het 
Groeifonds en Europese coronaherstelfondsen in te zetten. 

Het is nu aan ons als Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen om deze Oost-Nederlandse basis en 
andere lopende trajecten met het Rijk (verstedelijkingstrategie) door te vertalen naar zichtbaarheid en 
resultaten als ‘Groene Metropoolregio’. 

2C. de Groene Metropoolregio verstuurt daarom ook felicitaties naar recent gekozen Kamerleden 
uit Oost-Nederland

3. Europese activiteiten

Ook al werken we aan één Public Affairs Strategie, inzet op Rijk en EU blijven verschillende type 
activiteiten. Afgelopen februari is de inzet op Brussel gedeeld met het AB, met daarbij een uitvraag 
aan de deelnemende gemeenten om met (project)initiatieven voor Europese activiteiten te komen. Er 
is toen verzocht om een procesafspraak, omdat de Brusselse thema’s niet aan de agenda waren 
toegevoegd. 

Bijgevoegd zijn de Brussel infographics, waar de inzet vanuit de regionale opgaven al zo veel mogelijk 
verwerkt is. Voor productieve regio zijn dit de fiches “Health High Tech”, en “Energy”; voor circulaire 
regio “circulair” (en soms energy) en voor verbonden regio “Clean Mobility”. Tot nu zijn er binnen 
groene groeiregio en ontspannen regio minder thema’s en projecten geïdentificeerd met kans op EU 
steun. 



Update Public Affairs
30 maart, Arnout Smit
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3A. regiogemeenten hebben de mogelijkheid om initiatieven voor EU activiteiten aan te dragen bij 
Bureau Brussel (bijlage 2)

Verdere EU zaken:

- Per 6 april begint Tom Lamers bij de Groene Metropoolregio als nieuwe collega Bureau Brussel.
- De eerste voorbereidingen voor de European Week of Regions and Cities zijn begonnen (11-14 

oktober ’21). De Europese Commissie stuurt aan op zoveel mogelijk digitale bijeenkomsten. 
Momenteel bereiden we dus (nog) geen bestuurlijk bezoek voor, maar we hopen dat dit nog 
verandert. De regio werkt mee aan drie bijeenkomsten:
a. Europese regio’s die bijdragen aan internationaal spoor, met oa. Berlijn, Frankfurt en Parijs 
b. Digitalisering; In samenwerking met de provincie Gelderland wordt er gewerkt aan één 

themasessie over Digitalisering MKB, waar we als Groene Metropoolregio bij zullen dragen 
met onze MKB digitalisering activiteiten, mogelijk vanuit digital health en/of AI 

c. eHUBS en Clean Mobile Energy : sessie over lopende EU projecten die het gebruik van lokale 
energie willen inzetten voor de (regionale) uitrol van deelmobiliteit

- Speciale aandacht hebben we als regio nog steeds voor het Recovery and Resiliency Fund (EU 
corona herstelfonds). Hier is voor Nederland €5,6 miljard opgenomen. Het komende kabinet zal 
over de besteding beslissen. 

4. Duitse activiteiten

De vernieuwde inzet op lobby, positionering en profilering is ook gericht op samenwerking met Duitse 
partners. Dit wordt in eerste instantie vanuit de opgaven opgepakt. Zo lopen er vanuit de RES 
gesprekken en verkenningen voor samenwerking met Duitse partners, bijvoorbeeld middels een 
presentatie bij de klimaat-ambtenaren van de 16 Kommunen in de Kreis Kleve. En loopt het traject 
euregionaal mobiliteitsplan en de lobby ICE Berlijn/Frankfurt. 

Om ook een meer strategischere samenwerking over de grens aan te gaan, wil het DB oriënterende 
gesprekken met de euregio, provinciale vertegenwoordiging in Düsseldorf Kreis Kleve, en Regional 
Verband Ruhr organiseren. De regionale agenda dient als basis voor verkenning van betere 
samenwerking. 

Bijlage 1: ‘Stembusakkoord de Akte van Oost’ 

Bijlage 2: Oplegger uitvraag input gemeenten op Bureau Brussel 
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7 Vrijgeven gewijzigde gemeenschappelijke regeling

1 Beslisdocument gewijzigd GR aanbieden aan gemeenten 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Gewijzigd GR aanbieden aan gemeenten

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT De gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter vaststelling 
aanbieden aan de gemeenten

TOELICHTING De gemeente Beuningen heeft inmiddels besloten om toe te 
treden in de gemeenschappelijke regeling. Uw bestuur heeft 
eerder besloten om de wijzigingen in de gemeenschappelijke 
regeling gezamenlijk aan de gemeenten te willen aanbieden. 
Gedachte hierbij is dat een eventuele wijziging als gevolg van de 
regioagendacommissie meegenomen wordt. Inmiddels heeft een 
tweede kwartiermakersbijeenkomst plaatsgevonden waarbij het 
er op lijkt dat er geen behoefte meer bestaat om de 
samenstelling van de regioagendacommissie op te nemen in de 
gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er nog geen eerste 
afspraak gepland voor de regioagendacommissie. Om de 
toetreding van de gemeente Beuningen en de naamswijziging op 
zo kort mogelijke termijn te realiseren stellen wij voor om de 
gewijzigde regeling op korte termijn aan te bieden aan de 
gemeenten. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Het is mogelijk dat later dit jaar de gemeenschappelijke regeling 
alsnog wijzigt als gevolg van de wet gemeenschappelijke 
regelingen. Op dat moment kunnen andere aanpassingen als 
gevolg van de moties en/of de regioagendacommissie alsnog 
worden doorgevoerd.  



1 7.1 - Wijzigingsbesluit GR 

Besluit tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen
De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Doesburg, Druten, 
Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar;

overwegende dat:
- zij op 1 januari 2020 een Gemeenschappelijk regeling Regio Arnhem-Nijmegen zijn aangegaan 

waarmee het openbaar lichaam de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is opgericht;
- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen wenst toe te treden tot 

deze regeling;

gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
de toestemming van de respectievelijke gemeenteraden op grond van artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten

de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen als volgt te wijzigen:

Artikel 1
Aan de aanhef wordt Beuningen toegevoegd en komt te luiden: 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Arnhem, Berg en Dal, Beuningen, 
Doesburg, Druten, Duiven, Heumen, Lingewaard, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar;

Artikel 2
Artikel 2, eerste lid, komt te luiden: 

Er is een openbaar lichaam zoals bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de wet, genaamd ‘Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen’. 



Artikel 3
In artikel 3, lid 1, artikel 4, artikel 5, lid 1, artikel 6, lid 1 t/m 3, artikel 9, lid 3, artikel 14, lid 1, 4 en 5, 
artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 1, artikel 30, lid 1 en 2, artikel 31, lid 1, artikel 33, lid 5, artikel 34, lid 4 en 
artikel 36, lid 2 wordt ‘Regio Arnhem-Nijmegen’ vervangen door ‘Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen’. 

Artikel 4
Artikel 31, lid 7 komt te luiden:

In de geconsolideerde jaarrekening wordt als bijlage de deelexploitaties van de opgaven opgenomen. Per 
deelexploitatie wordt het door elk van de deelnemende gemeenten over het desbetreffende jaar werkelijk 
verschuldigde bedrag opgenomen, berekend op de wijze zoals omschreven in artikel 29, lid 4, van deze 
regeling. 

Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking. 

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem

R.J.M. van Wuijtswinkel A. Marcouch

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal

E.W.J. van der Velde mr. M. Slinkman

secretaris burgemeester



Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Beuningen

D. Kocken D. Bergman

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg

P. Werkman drs. L.W.C.M. van der Meijs – van de Laar

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Druten

A.P.J.M. Litjens C.A.A. van Rhee – Oud Ammerveld

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Duiven

ing. C.J. Papjes mr. H.B. Hieltjes



secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Heumen

mr. D.C. van Eeten drs. G.M. Mittendorff

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard

drs. I.P. van der Valk dr. P.T.A.M. Kalfs

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Montferland

drs. M.J.J. Wagener mr. P. de Baat MPM

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar



J.M.G. Smits – de Kinkelder mr. drs. W. Gradisen

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen

mr. drs. A.H. van Hout drs. H. Bruls

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Overbetuwe

P.J.E. Breukers R.P. Hoytink – Roubos

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Renkum

drs. M.G.M. van de Geijn A.M.J. Schaap

secretaris burgemeester



Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Rheden

N. Renkema – Holstein Carol van Eert

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Rozendaal

B. Boelens drs. E. Weststeijn

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort

mr. J. Kersten drs. A.J. van Hout

secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Wijchen

R. Boer M. van Beek



secretaris burgemeester

Ondertekend op ……….te…..

Het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar

mr. D. Jansen drs. L.J.E.M. van Riswijk

secretaris burgemeester



Toelichting bij het eerste wijzigingsbesluit van de 
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen heeft op 9 februari 2021 
besloten om toe te willen treden tot de regeling. Dit betekent dat het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Beuningen als deelnemer aan de regeling moet worden toegevoegd. Hiervoor 
moet de regeling worden gewijzigd. 

Artikel 2

Bij het opstellen van de regeling medio 2020 was de formele naam van de rechtspersoon nog niet 
gekozen. Inmiddels wordt de naam Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gebruikt. 

Artikel 3

In deze bepaling is per abuis een onjuiste verwijzing blijven staan. Verwezen werd naar artikel 27 lid 3 van 
de regeling. Dit moet zijn artikel 27, lid 4 van de regeling. Dit wordt nu gecorrigeerd. 

Artikel 4

In verschillende artikelen van de regeling wordt verwezen naar de rechtspersoon. De naam moet dus ook 
in deze artikelen worden aangepast.  



8 Regioagendacommissie

1 Beslisdocument instellingsbesluit RAC 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Instellingsbesluit regioagendacommissie

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT Het Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vaststellen. 

TOELICHTING Op 13 januari 2021 heeft het algemeen bestuur reeds besloten 
om  een regioagendacommissie in te stellen. Op dat moment was 
de tekst van het besluit nog niet beschikbaar. 

Voorgesteld wordt om de regioagendacommissie zelf haar 
bevoegdheden en samenstelling te laten vaststellen. Deze wens is 
geuit tijdens het kwartiermakersoverleg. 
Met het instellingsbesluit heeft het algemeen bestuur voldaan aan 
artikel 15, derde lid, van de regeling waarin is aangegeven dat de 
bevoegdheden en samenstelling moet worden geregeld.
Inmiddels is de regioagendacommissie begonnen met het invullen 
van een eigen reglement van orde. Met dat reglement van orde 
wordt antwoord gegeven op de 8 moties die de 
regioagendacommissie betreffen. Hiermee kan worden 
geconcludeerd dat die moties zijn afgedaan. Voor de afhandeling 
van de overige moties volgt op een later moment een voorstel. 
 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Instellingsbesluit regioagendacommissie Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

n.v.t.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

n.v.t.. 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

n.v.t.
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Instellingsbesluit 
regioagendacommissie Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van 7 april 2021; 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 15 lid 2 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit 

1. een regioagendacommissie in te stellen;
2. de regioagendacommissie stelt zelf haar werkwijze vast in een reglement van orde. Hierin 

worden ook de bevoegdheden en samenstelling van de regioagendacommissie vastgelegd;
3. het reglement van orde wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur. 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 april 2021: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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1 Beslisdocument concept regionale agenda 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Concept regionale agenda 2022 

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT In te stemmen met de concept regionale agenda 2022 en deze 
vrij te geven aan de colleges van de 18 gemeenten voor het 
geven van reacties.  

TOELICHTING In het najaar van 2020 is de eerste regionale agenda voor de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aangeboden aan de 18 
gemeenten door de Stuurgroep Versterking Regionale 
samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. Op basis van de visie en 
de regionale agenda hebben 18 gemeenten de stap gezet naar 
een versterkte regionale samenwerking. 

Voor u ligt de concept regionale agenda voor het jaar 2022. 
Hierin zijn de vijf centrale opgaven verder uitgewerkt, 
speerpunten concreter gemaakt en voorzien van acties en 
benodigde middelen. De concept regionale agenda is weliswaar 
voor 2022, maar er zijn tevens doorkijkjes in opgenomen voor de 
daarop volgende jaren.  

Het jaar 2022 kan niet los gezien worden van 2021. In deze 
regionale agenda lichten we toe welke resultaten en activiteiten 
we in 2021 al oppakken om in 2022 resultaten te kunnen boeken. 
Dit als actualisatie én concretisering van de versie die in het 
najaar van 2020 aangeboden is. In het najaar van 2021 wordt de 
definitieve regionale agenda aangeboden aan de gemeenten’ op 
basis waarvan gemeenten wordt gevraagd al dan niet in te 
tekenen op de vijf opgaven door middel van het ondertekenen 
van een opgaveovereenkomst. Hiermee committeren deze 
colleges zich aan de verdere uitvoering van de opgaven. 
Aan de gemeenten wordt een reactie gevraagd die in de 
vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni aanstaande zal 
worden besproken. Deze reacties worden meegenomen bij het 
maken van de definitieve regionale agenda 2022. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Concept regionale agenda 2022 
Dummy opmaak concept regionale agenda 2022
NB De regionale agenda wordt opgemaakt volgens bijgaande 
dummy en voorzien van een model collegevoorstel en 
raadsbesluit en op uiterlijk 15 april verzonden aan de 
deelnemende gemeenten. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De concept regionale agenda 2022 kent een financiële paragraaf.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

De kans bestaat dat niet alle gemeenten op alle opgaven zullen 
intekenen. Gevolg zal dan zijn dat de ambities en bijbehorende 
begroting zullen worden bijgesteld.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Alle 18 gemeenten hebben, ondersteund door het Regiobureau en
onder leiding van de opgavemanagers, de afgelopen twee 
maanden zowel ambtelijk als bestuurlijk intensief samengewerkt 
om de opgaven verder uit te werken en te voorzien van 
bijbehorende acties en investeringen. Ook heeft intensief 
afstemming plaats gevonden met de provincie en met The 
Economic Board.
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GROENE METROPOOLREGIO  

ARNHEM-NIJMEGEN 

 

 

CONCEPT-REGIONALE AGENDA 2022 
en actualisatie regionale agenda 2021 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Met deze regionale agenda geven we vorm en inhoud aan onze gedeelde ambitie voor 

kwalitatieve groene groei voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. We vertalen onze 

visie naar vijf integrale opgaven met hierbinnen gerichte speerpunten en acties.  

Onze inzet: elkaar actief opzoeken, partijen verbinden en samen zoeken naar nieuwe kansen! 
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Voorwoord Hubert Bruls 

Dit stuk wordt aangeboden door het AB aan de colleges en raden. 
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In het kort  

Onze gezamenlijke visie op de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

 

Horizon 

Onze gezamenlijke ambitie: 
• we positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland 

• we profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050 

• we werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans 

 

Hiervoor werken we als regio samen: 

 
Fundament 

We werken samen aan het behoud van de identiteit van de regio: 

• we zetten ons in voor een gevarieerd cultuurlandschap 

• we houden de regio strategisch bereikbaar 

• we ontwikkelen de culturele netwerken in de regio 

 
Heden 

We werken samen aan de ontwikkeling van de regio: 

• we ontwikkelen de regio als compleet stedelijk netwerk 

• we ontwikkelen energy, food, health en hightech als topsectoren 

• we benutten talent en het menselijk kapitaal in de regio 

 
Perspectief 

We werken samen aan de koers van de regio: 

• we maken onze regio veerkrachtig voor klimaat en energie 

• we zetten breed in op de circulariteit van onze economie 

• we werken aan een vitale en ontspannen leefomgeving 
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INHOUD 

 

Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 

 

Verbonden regio 
- Ambities & partners   

- Speerpunt 1: Gebiedsgerichte corridoraanpak,  

- Speerpunt 2: Regionaal (snel)fietspadennetwerk,  

- Speerpunt 3: Hubs en knooppunten 

- Speerpunt 4: Gedragsaanpak en duurzame mobiliteit.  

- Speerpunt 5: Verkeersveiligheid 
 

Productieve regio 

- Ambities & partners   

- Speerpunt 1: Ondernemerschap in het MKB 

- Speerpunt 2: Human Capital; onderwijs en arbeidsmarkt 

- Speerpunt 3: Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters 
- Speerpunt 4: Versterking van duurzame logistiek 

- Speerpunt 5: Toekomstbestendige Werklocaties 

 

Circulaire regio 

- Ambities & partners   

- Speerpunt 1: Circulaire bouw en infrastructuur 
- Speerpunt 2: Circulaire economie; Grondstoffen en ketens 

- Speerpunt 3: Water en klimaatadaptatie 

- Speerpunt 4: Transitie naar duurzame energie 

 

Ontspannen regio 

- Ambities & partners   
- Speerpunt 1: Duurzaam toerisme 

- Speerpunt 2: Bruisende binnensteden en krachtige kernen 

- Speerpunt 3: Groen-blauw raamwerk 

- Speerpunt 4: Sterke culturele infrastructuur 

 

Groene groeiregio 
- Ambities & partners   

- Speerpunt 1: Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw   

- Speerpunt 2: Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven 

- Speerpunt 3: Agglomeratiekracht: Vertellen van de kracht van de Groene groeiregio 

 

Samenhang opgaven  
 

Financiële paragraaf  

 

Bijlagen: 

- voorbeeld opgaveovereenkomst Ontspannen regio inclusief algemene voorwaarden 

- bestuurlijke opgaveteams 
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Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 
In het najaar van 2020 is de eerste regionale agenda voor de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen aangeboden aan de 18 gemeenten door de Stuurgroep Versterking Regionale 
samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. Op basis van de visie en de regionale agenda hebben 18 
gemeenten de stap gezet naar een versterkte regionale samenwerking.  
 
Voor u ligt de concept regionale agenda voor het jaar 2022. Hierin zijn de vijf centrale opgaven 
verder uitgewerkt, speerpunten concreter gemaakt en voorzien van acties en benodigde middelen.  
 
Het jaar 2022 kan niet los gezien worden van 2021. In deze regionale agenda lichten we toe welke 
resultaten en activiteiten we in 2021 al oppakken om in 2022 resultaten te kunnen boeken. Dit als 
actualisatie én concretisering van de versie die in het najaar van 2020 aangeboden is. Ook blikken 
we vooruit op het jaar 2023: welke acties lopen door of zijn een vervolg op wat we in 2022 in gang 
willen zetten?  
 
Deze agenda geeft invulling aan de inhoudelijke samenwerking als regio: fris, innovatief, integraal 
en verbindend. Daarmee is het ons inhoudelijk kompas om de ambities van onze regionale 
samenwerking in de komende jaren samen te bereiken. 
 

Ambitie: groene groei! 
We zijn een bloeiend stedelijk netwerk, zonder de overdruk van de Randstad. Dat willen we zo 
houden. We verwachten dat onze regio nog verder zal groeien, in inwoners, in werkgelegenheid, in 
mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte van circa 35.000 extra woningen tot 2030. We 
zetten in op blijvend werk en huisvesting voor onze inwoners. We zien ook dat onze gekoesterde 
leefkwaliteit bedreigd wordt als we niet gezamenlijk sturen op de groei die op ons afkomt. Als 
gemeenten willen we daarom op regionaal niveau samenwerken, met elkaar en onze partners: hoe 
leiden we de groei gezamenlijk in goede banen, zodat de balans tussen stedelijke ontwikkeling en 
ontspannen leefkwaliteit in de regio behouden blijft? Daarom: groene groei! 
 
Opgavegericht samenwerken 
Deze centrale ambitie hebben we uitgewerkt en onderbouwd in de regionale visie ‘Regio Arnhem-
Nijmegen, de groene metropoolregio’ (d.d. 23 september 2020). In deze visie hebben we negen 
uitdagingen geformuleerd vanuit urgentie, fundament, heden en perspectief. Dit zijn de uitdagingen 
die we in de opgaven van de regionale agenda bijeenbrengen. Op deze manier komen we los van de 
traditionele sectoren. Immers, resultaten voor onze maatschappelijke opgaven boeken we alleen 
met een meer integrale aanpak in samenwerking met diverse overheden én met onze private en 
maatschappelijke partners. Onze opgavegerichte samenwerking ondersteunt deze beweging naar 
samenwerking in allianties. De opgaven van de Groene Metropoolregio bieden focus op concrete 
speerpunten vanuit een integrale blik. 

 

Vijf integrale opgaven 
De vijf opgaven zoals ze beschreven zijn in de eerste regionale agenda, staan ook nu centraal. De 
opgaven bestrijken een logische ‘deelverzameling’ van het integraal werken. Deze agenda is 
richtinggevend en maakt integraliteit beheersbaar en handzaam. 
 
Een opgave in de regionale agenda voldoet aan de volgende kenmerken: 

- De opgave draagt positief bij aan ontwikkeling van de regionale ambities, aansluitend bij de 
ambities uit de lokale collegeprogramma’s én de agenda’s van hogere overheden. 

- De opgave betreft een integraal maatschappelijk vraagstuk, die verbinding legt tussen 
meerdere sectoren en domeinen die vertaald worden in concrete acties en resultaten. 

- De opgave vereist samenwerking in allianties met andere private en maatschappelijke 
partners op bovenlokaal niveau, alsmede met andere overheden op provinciaal, rijks- en 
Europees niveau. 

- De opgave biedt toegevoegde waarde op regionaal niveau met lokale impact in meerdere 
gemeenten. 

 
De Verbonden regio, de Productieve regio, de Circulaire regio en de Ontspannen regio combineren 
ieder een aantal beleidssectoren en domeinen met elkaar. De Groene groeiregio zet juist de 
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integrale samenwerking en integrale afweging van ruimteclaims in de leefomgeving centraal, en 
adresseert zo de kernambitie van de visie. De Groene groeiregio is daarmee integrerend van 
karakter.  
 
We pakken de opgaven in samenhang op. Dat is de kracht van onze werkwijze: vanuit verschillende 
invalshoeken werken we aan de maatschappelijke opgaven en versterken we elkaars acties. In de 
tabel op pagina 47 is de samenhang tussen opgaven inzichtelijk gemaakt. 
 
Opgaven: speerpunten en activiteiten  
Vanaf 1 januari 2021 zijn we officieel gestart met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 
de opgaven. De bestuurlijk opdrachtgever, haar/zijn bestuurlijk opgaveteam (bijlage 2), de andere 
betrokken wethouders, de opgavemanager en de betrokken inhoudelijke experts hebben in korte 
tijd deze concept-regionale agenda 2022 uitgewerkt én concrete acties opgestart in 2021. Bij het 
maken van de regionale agenda hebben we gemerkt dat het enthousiasme voor regionaal werken 
groot is en dat we met elkaar het belang hiervan zien. Het feit dat er een Groene Metropoolregio is 
met een ‘gezicht’ en mensen om zaken op te pakken, helpt om snel op tafel te krijgen waar we 
mee bezig zijn, waar we mee aan de slag willen en waar de prioriteiten liggen. De regionale agenda 
gaat uit van wat we met elkaar over vijf jaar willen bereiken en maakt dit concreet voor het 
komende jaar of jaren. Per opgave zijn resultaten, acties, een planning en een indicatie voor de 
benodigde middelen inzichtelijk gemaakt. De uitvoering van deze acties doen we natuurlijk niet 
alleen. Per opgave is beschreven met welke partners we samenwerken om onze ambities te 
realiseren.  
 
In de regionale agenda staan per opgave verschillende acties. Acties gericht op de uitvoering van 
projecten en programma’s, op lobby, het ontwikkelen van een visie of het verkennen van bepaalde 
onderwerpen. Deze acties zijn hard nodig om samenwerking vorm te geven, keuzes te maken en 
projecten en programma’s concreet te maken en een stevige en uitnodigend verhaal te hebben bij 
onze regionale ambitie. Alleen zo kunnen we inspelen op kansen en (financierings)mogelijkheden 
die zich voordoen bij provincie, Rijk en Europa. Dit geldt zeker voor de opgaven waarop we in het 
verleden minder in regionaal verband hebben opgetrokken, zoals Ontspannen regio. De meeste van 
deze verkenningen/visies zijn zo veel als mogelijk in het eerste kwartaal van 2022 gereed, zodat de 
uitkomsten vertaald kunnen worden in concrete acties met resultaten voor het jaar 2023. 
 
Juist nu is onze gezamenlijke inzet hard nodig: de COVID-19 crisis raakt onze regio hard. Toerisme, 
binnensteden en centra van kernen, cultuur, de druk op natuur- en landschap om maar wat 
voorbeelden te noemen. Waar dat kan, maken we daarom direct een begin met activiteiten, 
waarvan we snel resultaat zien. We doen dit met middelen (capaciteit en geld) die al beschikbaar 
zijn vanuit Rijk, provincie of gemeenten zelf. Ook gaan we in 2021 aan de slag met het meetbaar 
maken van doelen en resultaten en het monitoren daarvan.  
 

Organisatie opgaven 
Het bestuurlijk opgaveteam stuurt de uitvoering van de opgave aan, bewaakt voortgang en stelt zo 
nodig bij. Zij doet dit op advies van het opgaveteam, bestaande uit de opgavemanager en een 
coördinator per speerpunt. Deze speerpuntcoördinatoren zorgen voor de verbinding met de 
gemeenten door een werkgroep in te richten per speerpunt. Deze bestaat uit een 
vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten, waarbij gelet wordt op spreiding over de hele 
regio. Daarnaast worden alle relevante ambtenaren regelmatig op de hoogte gehouden en om input 
gevraagd. 
 
Tijdens de regio-ochtenden en de regiodagen stelt het bestuurlijk opgaveteam de overige 
regiobestuurders op de hoogte van de voortgang van de uitvoering van de opgave. Tijdens deze 
regio ontmoetingen kunnen bestuurders gevraagd en ongevraagd advies geven over de uitvoering 
van de opgave. Daarnaast worden op raadsontmoetingen de raadsleden geïnformeerd over de 
ontwikkelingen van en in de opgaven.  
 
Triple helix-samenwerking en bestuursakkoord 
Werkelijke resultaten met toegevoegde waarde voor onze maatschappelijke opgaven boeken we 
alleen met een meer integrale aanpak en in een samenwerking met uiteenlopende partijen 
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(overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek). We werken dan ook met veel partners samen om 
de ambities binnen onze opgaven te verwezenlijken. Soms doen ze een groot deel van de 
uitvoering, soms zijn ze mede-initiatiefnemer, medefinancier of supporter. Belangrijk zijn de  
samenwerkingsrelaties met de provincie Gelderland en The Economic Board (TEB). Gezamenlijk zien 
wij het als onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in de regionale samenwerking. 
Voor een gezamenlijke uitvoering van de regionale agenda is een consistente, meerjarige 
samenwerking tussen deze drie partijen nodig. We bekrachtigen deze samenwerking in een 
bestuursakkoord en voorzien deze van een investeringsagenda, waarin partijen ieder hun 
commitment op het aandeel aan de opgaven bekrachtigen.  
 

Samenwerking met het Rijk 
Voor een aantal opgaven is er al een intensieve samenwerking met het Rijk. Denk aan het 
verstedelijkingsakkoord, de woondeal en de MKB-deal. We gebruiken 2021 om voor de opgaven te 
identificeren waar kansen voor (verdere) samenwerking met het Rijk.  
 

Intekenen op opgaven door gemeenten   
Zoals hierboven staat beschreven, hangen de vijf opgaven nauw met elkaar samen. Zij vormen elk 
een onmisbare schakel om onze ambitie te realiseren. Binnen de opgaven hebben de opgaveteams 
zich laten leiden door urgentie en betekenis van acties voor gemeenten. Alleen de acties die 
prioriteit hebben en die we kansrijker en succesvoller kunnen oppakken op regionaal niveau, zijn 
opgenomen in deze regionale agenda. We hopen daarmee dat alle gemeenten zich uitgenodigd 
voelen om in te tekenen op het geheel. Op basis van deze concept-regionale agenda kunnen 
gemeenten zich een mening vormen of zij voor 2022 voornemens zijn in te tekenen op de opgaven. 
In juni 2021 kunnen zij hun reactie op deze concept-regionale agenda kenbaar maken aan het AB. 
De opgaveteams verwerken deze reacties in een definitieve regionale agenda en leggen deze voor 
aan het AB. Op basis van deze definitieve regionale agenda, kunnen de raden besluiten om in te 
tekenen voor de opgaven, bij of na de begrotingsbehandeling 2022. De bijdrage per inwoner die 
genoemd zijn per opgave gaan over de acties voor 2022.  
 
Als een gemeente besluit mee te doen aan een opgave, dan tekent het college, na het besluit van 
de gemeenteraad, hiertoe een opgaveovereenkomst. Hiermee zegt de gemeente toe de benodigde 
middelen ter beschikking te stellen. De basis voor deze overeenkomst ligt in artikel 27 van de 
Gemeenschappelijke Regeling. In de overeenkomst staan doel van de samenwerking, de resultaten 
en activiteiten van de opgave, de gemeentelijke bijdrage in financiën en de duur van de 
overeenkomst. Bij de overeenkomst horen een aantal spelregels, die deels in de 
opgaveovereenkomst en deels in de bijbehorende algemene voorwaarden zijn vastgelegd. 
 
In de algemene voorwaarden behorende bij de opgaveovereenkomst zijn spelregels opgenomen over 
het later meedoen bij uitvoering van de opgave of eerder dan voorzien niet meer meedoen bij 
uitvoering van de opgave. Een voorbeeld opgaveovereenkomst inclusief de algemene voorwaarden   
zijn opgenomen in bijlage 1.  
 

Overzicht proces 
Met het proces van de regionale agenda en daarmee het intekenen op de vijf opgaven is aansluiting 
gezocht bij het proces rond de aanbieding van de concept-begroting van de Groene Metropoolregio 
voor het volgende jaar. Dit is een logische keuze omdat de gemeenten op een vroegtijdig moment 
een beeld krijgen welke middelen gevraagd gaan worden om de regionale agenda, dus de vijf 
opgaven, uit te voeren in het komende jaar (en jaren). 
 
Het biedt gemeenten ook de mogelijkheid deze consultatiefase te gebruiken om opgaven aan te 
scherpen. De regionale agenda wordt elk jaar opnieuw voorgelegd aan de gemeenten. Intekenen op 
een opgave is alleen aan de orde als de looptijd van een opgave verlopen is. In onderstaande 
visualisatie is dit proces vastgelegd.  
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Verbonden regio 

 
Over vijf jaar: 
Kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We bieden 
duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een 
aantrekkelijk fietsnetwerk.  
 

 
Ambitie en speerpunten 
Wij willen de regionale en stedelijke bereikbaarheid (zeker in het kader van de grote 
woningbouwopgaven) waarborgen door een ombuiging naar meer gebruik van fiets en (H)OV op 
korte en langere afstand en een beter gebruik van bestaande infrastructuur. Behalve lucht op het 
regionale wegennet zorgt dit ook voor een duurzamere mobiliteit. 
 
In de voorloper van deze regionale agenda, de Agenda Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid uit 
2019 zaten 6 sporen: Weg, Spoor, Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), Fiets, Slim en Schoon 
Onderweg, Verkeersveiligheid. De doelen en projecten zoals hierin ondergebracht zijn nog steeds 
actueel. De vijf speerpunten zijn integraler opgezet en sluiten beter aan bij Gaaf Gelderland en de 
Gelderse Mobiliteitsvisie.  
 
Logistiek is geen apart speerpunt binnen de Verbonden regio. Wel willen wij de logistiek binnen de 
Verbonden regio slimmer en duurzamer maken. In 2021 verkennen we hoe we in onze regio de 
economische kansen van de logistieke sector verder kunnen versterken. Daarnaast wordt een relatie 
gelegd met de logistieke corridor (samenwerking met de provincie Gelderland en TEB), het 
verduurzamen van de bouwlogistiek, digitalisering, binnenstadlogistiek, truckparking en het 
verduurzamen van de binnenvaart.  
 
Wij stellen de reiziger centraal en verleiden de reiziger de slimste en schoonste keuzes te maken. 
We benutten mobiliteitsnetwerken beter en zetten in op actieve en schone mobiliteit. Groei in 
balans brengen met onze leefkwaliteit en aantrekkelijkheid van cultuur, recreatie en landschap. 
 
Slim en schoon reizen door de vorming van mobiliteitshubs, het stimuleren van fiets/lopen op korte 
afstanden binnen het netwerk, het HOV-netwerk te vergroten en te versterken en door voor 
verbindingen op langere afstanden tussen stedelijke netwerken in te zetten op openbaar 
vervoer/spoor. 
 
 

Partners 
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is één van de partners binnen het beleidsveld 
Mobiliteit. De acties uit deze regionale agenda voeren we samen met partners uit.  

- de provincie Gelderland: de doelen zijn op al onze speerpunten sterk in lijn met elkaar. 
Veel van onze processen en projecten voeren wij samen uit. In nauw overleg wordt bepaald 
wie het voortouw heeft.  

- Overige overheden (Rijk, andere regio’s en de individuele gemeenten) en het Waterschap: 
Binnen de Verbonden regio ontplooien we activiteiten die onze inhoudelijke opgaven 
kunnen versterken. Hierbij moet gedacht worden aan het versterken van de relatie met 
andere regio’s (o.a. kennisuitwisseling via het Gemeentelijk Netwerk Mobiliteit en 
Infrastructuur (GNMI)). Ook adviseren wij in voorkomende gevallen bij o.a. verschillende 
rijksprocessen. Daarnaast stemmen wij elkaars programma meer op elkaar af. 

- TEB: hecht veel belang aan de mobiliteitsopgaven, omdat dit van wezenlijk belang is voor 
een goed vestigingsklimaat. Vanuit de regio maken wij graag gebruik van het netwerk van 
TEB om deze opgave verder te brengen. Rondom lobby en communicatie van strategische 
projecten kijken wij samen met TEB specifiek naar ieders rol en helpen en versterken we 
elkaar. 

- Bedrijfsleven: Wij betrekken het bedrijfsleven actief bij onze initiatieven. Belangrijke 
partners, met wie we in het vervolgtraject afstemmen zijn: ondernemers, 
ondernemerscollectieven, koepelorganisaties en kennisinstellingen. Ook aanbieders zijn een 
belangrijke partij om samen te komen tot gerichte implementatie. 
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- Kennisinstellingen als Radboud Universiteit, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Van Hall 
Larenstein, ROC’s dragen bij op verschillende niveaus bij aan de ontwikkeling van kennis op 
het gebied van de duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. Daar waar mogelijk en wenselijk 
betrekken wij de onderwijssector in onze processen. 

- Het Regionaal verkeersmanagementteam Arnhem Nijmegen (RVMT) is een samenwerking 
tussen wegbeheerders in onze regio (Rijk, Provincie en gemeenten). De opgavemanager 
stemt af met de voorzitter van het RVMT en vervult in voorkomende gevallen een actieve 
rol. Het RVMT wordt in 2021 geëvalueerd, waarbij ook gekeken wordt naar de governance. 

- De Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen organiseert aanvullend vervoer voor mensen 
die gebruik maken van Wmo, Jeugdwet, leerlingenvervoer en kleinschalig OV in de regio. 
Hiervoor is de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen opgericht. In de 
vervoersorganisatie sturen en beheersen de gemeenten samen de uitvoering en 
ondersteunende processen voor het aanvullend vervoer (Avan). De opgavemanager en de 
directeur van de Vervoersorganisatie stemmen frequent af. 

 
 

2021 
In maart 2019 heeft het regionale Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit ingestemd om maximaal in 
te zetten op een structurele mobiliteitsaanpak, waarbij de regio een belangrijke speler binnen het 
publiek/private netwerk is. Hiervoor is naast een eenduidige inhoudelijke aanpak ook capaciteit en 
financiering essentieel. Sinds 2019 wordt ingezet op het versterken van de sturende kracht van de 
regionale mobiliteitsaanpak en is toegewerkt naar een regionaal mobiliteitsfonds. Dit 
mobiliteitsfonds wordt sinds 2020 gevoed door de 18 gemeenten. Ook is sinds 2020 gewerkt met 
gemeentelijke aanspreekpunten voor een zestal werksporen/beleidslijnen.  
 
In december 2020 is het bestedingsplan Verbonden Regio 2021 besproken in het regionale 
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit. De opgaven zoals die in 2019 met elkaar zijn overeengekomen 
zijn hierbij leidend. In totaal is voor 2021 een bijdrage nodig van iets meer dan € 1,2 miljoen. Een 
deel van de benodigde kosten worden gedekt vanuit de onderuitputting 2020 (€ 202.000). Resteert 
een bijdrage van € 1.022.541. Dit betekent dat aan de gemeenten gevraagd is om voor 2021 € 1,30 
per inwoner per gemeente beschikbaar te stellen. Voor het deelprograma Slim & Schoon Onderweg 
is in 2021 een cofinanciering vanuit het Ministerie van I&W, provincie Gelderland, gemeenten en 
werkgevers voorzien van € 1,15 miljoen, naast een bijdrage vanuit het regionaal mobiliteitsfonds 
van € 270.000.  
 
De opgaven van de Verbonden regio komt voor het overgrote deel overeen met de koers die in 2019 
is ingezet met het ambitiedocument duurzame mobiliteit en bereikbaarheid, waarbij nu ook is 
gekeken om strategische speerpunten en actualiteiten een plek te geven. Voor 2021 worden een 
aantal activiteiten ingezet die de opgave versterken. Een economische analyse ICE wordt 
opgeleverd en samen met de provincie Gelderland wordt o.a. een start gemaakt met het maken van 
een nieuwe regionaal multimodaal verkeersmodel en starten we de verkenningen rondom de 
gebiedsgerichte corridors. De regio zet in 2021 sterk in op een aantal majeure strategische 
processen/projecten als de A50, spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhrgebied en het station 
Nijmegen. Daarnaast starten wij met investeringsagenda’s (o.a. Hubs & knooppunten, fiets en 
verkeersveiligheid). Deze lijsten zijn een  belangrijke input voor de Groene Metropoolregio als ook 
voor de provinciale Perspectievennota van medio 2021, waar mede wordt bepaald welke 
subsidiemiddelen beschikbaar komen. De afspraken die worden gemaakt in de 
Verstedelijkingsstrategie (2021) hebben eveneens gevolgen voor de potentiële mobiliteitsprojecten.  
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Speerpunt 1  

Gebiedsgerichte corridoraanpak 

 

Over vijf jaar: 

- Realiseren we samen gebiedsgerichte projecten in corridors van weg, rail en water.  
- Met goede (OV-) verbindingen naar Utrecht, Eindhoven, Zwolle én Duitsland (ICE).  

- Waarmee we de capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk vergroten.  

- En met projecten bijdragen aan verbetering van de leefomgeving. 

 
Dit speerpunt richt zich op de ontwikkeling van de (infrastructuur)corridors in de regio vanuit 
een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat om het bevorderen van interne en externe verbindingen over 
weg, rail en water vanuit een integrale blik op de leefomgeving. We versterken verbindingen door 
het beter benutten van de multimodale infrastructuur. Het vergroten van de capaciteit op het 
netwerk koppelen we aan het verbeteren van de directe leefomgeving. Voor onze inwoners, 
werknemers, bezoekers en passanten. Dit vraagt onder meer een zorgvuldige afweging tussen het 
goederenvervoer (per spoor) en het toenemend reizigersvervoer, maar ook met de ontwikkeling van 
de verstedelijking en de leefbaarheid in de kernen langs de corridors, waaronder het hoogwaardige 
openbaar vervoer en het binnenstedelijk HOV. In dit speerpunt richten we ons ook op de versterking 
van verbindingen tussen economische kerngebieden. Hierbij gaat het om de verbindingen met 
drukbezochte (werk) locaties in de regio en externe verbindingen met onze buurregio’s zoals 
Utrecht, Eindhoven en Zwolle. Op internationaal niveau staat de verbinding met Duitsland, de ICE 
en de verkenning van euregionale verbindingen met het Europese achterland op de agenda. Wij 
willen dat er prioriteit wordt gegeven aan investeringen in de spoorcorridor Randstad-Arnhem-
RheinRuhr. Versterking van deze corridor is nodig voor de economische ontwikkeling van Nederland, 
draagt bij aan Europese klimaatdoelstellingen en is noodzakelijk voor verdere verstedelijking en 
leefbaarheid langs deze corridor. Deze schakel is ook onderdeel van Europese en Duitse 
spoorplannen.  
 

Acties 2022  

Uitwerken van het Toekomstbeeld OV 2040 

Regionale vertaling van het Toekomstbeeld OV 2040 inclusief uitvoeringsagenda. 

 

A12 spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhrgebied  
Verkenning en lobby van de A12 spoorcorridor incl. Arnhem-Oost. 

 

Implementeren van het actieplan voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

De betrokken gemeenten ondersteunen bij het verkennen en de planvoorbereiding. 

 

Provinciale aanbesteding OV 
Het analyseren van de kansen en mogelijkheden rondom de provinciale OV aanbesteding. 

 

Regionaal multimodaal netwerkmanagementkader en verkeersmodel (incl. monitoringssysteem) 
Afronding van het regionaal multimodaal netwerkmanagementkader met een advies naar de 
wegbeheerders. Opstellen van een regionaal kader en ontwikkelen én toepassen van een 
multimodaal verkeersmodel, samen met de provincie Gelderland. Voor betere beheersing en 
benutten van verschillende verkeers- en vervoersstromen in en door de regio. 
 

Aanpak A50 
Adviseren binnen de projectorganisatie over korte termijnaanpak A50 en participeren van het Mirt-
verkenning A50. 

 

Gebiedsgerichte corridors 
Afronding verkenning gebiedsaanpak A325 corridor (provincie is trekker).  
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Afronding verkenning gebiedsaanpak Zuid- en Westflank Nijmegen (provincie is trekker).  
Afronding verkenning gebiedsaanpak Oostflank Arnhem (RWS is trekker).  
 

Uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak voor A325 corridor en de zuid- (A73 corridor) en 
westflank (A50 corridor) van Nijmegen  
Capaciteits- en benuttingsmaatregelen voor infrastructuur worden gecombineerd met 
leefbaarheidsmaatregelen. Het opzetten van een A12 alliantie in samenhang met de bestaande 
gedragsaanpak A12. 
Regionaal spoor in de regio  
Het verkennen van de kansen en mogelijkheden van de bestaande regionale spoorlijnen  

 

Gebiedsgerichte corridoraanpak 2021 2022 2023 
Uitwerken toekomstbeeld OV2040       
Implementatie Actieplan HOV       
Provinciale aanbesteding OV       
Afronding van het regionaal multimodaal 

netwerkmanagementkader  
      

Toepassen van het nieuwe Regionaal 

Multimaal Model Arnhem Nijmegen  
      

Verkennen en lobby A12 spoorcorridor       
korte termijnaanpak A50       
Verkennen gebiedsaanpak A325 corridor       
gebiedsaanpak Zuid- en Westflank Nijmegen       
Verkennen gebiedsaanpak Oostflank Arnhem       

 

 

 
Speerpunt 2  

Regionaal (snel)fietspadennetwerk 

 

Over vijf jaar: 

- Gebruiken inwoners, werknemers en bezoekers steeds vaker de fiets.  

- Fietsen zij gemiddeld langere afstanden op meer verkeersveilige routes in de regio door 
uitbreiding en betere aansluiting op het lokale fietsnetwerk (woon-werk en recreatief). 

 
We zetten vol in op de fiets! De fiets, zeker met de komst van de e-bike, wordt steeds populairder. 
Wij stimuleren en faciliteren deze groeiende populariteit. Wij willen een sterke toename van het 
fietsgebruik in de regio met positieve gevolgen voor gezondheid, vitaliteit, luchtkwaliteit en 
leefomgeving. Het doel is het vergroten van fietsgebruik in en naar stad naar 35 %. Wij zien grote 
samenhang met de realisatie van hubs en verkeersveiligheid. Tevens is er een relatie met het 
Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF), waarvoor wij al in 2021 werken naar een (geprioriteerde) lijst 
van potentiële projecten. 
 
Begin 2019 heeft de regio een position paper ‘aantrekkelijk fietsnetwerk’ gemaakt. Deze vormt een 
leidraad voor onze inzet. Zo willen wij komen tot een werkagenda die het kader biedt voor 
maatregelen en prioriteiten. Het netwerk van snelle fietsroutes is nog niet af. Aan bestaande routes 
zijn verbeteringen noodzakelijk door toenemend gebruik en nieuwe inzichten. Bovendien zijn er nog 
kansen in de stedelijke regio om snelle fietsroutes aan te ontwikkelen. Het verbeteren van feeders 
is een regiobreed vraagstuk. Zowel rond de steden als verspreid in de regio moet het makkelijker 
worden om naar een snelle fietsroute te fietsen; of naar een hub of knooppunt, zoals een druk 
intercitystation. Om ketenmobiliteit te stimuleren is het van belang dat de overstap comfortabel en 
gemakkelijk is. De overstap tussen fiets en openbaar vervoer optimaliseren we verder. Met de 
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ligging aan rivieren kent de regio veel bruggen. De bruggen vallen veelal samen met de tracés van 
de snelfietsroutes. De op- en afgangen van bruggen moeten beter (met ook aandacht voor 
maatvoering/breedte). Naast voorzieningen die de ruggengraat van het fietsnetwerk versterken, is 
aandacht nodig voor doorfietsroutes tussen kernen en binnen steden. Ook veilige schoolfietsroutes 
vallen hieronder. Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van bestaande subsidiemogelijkheden. 
 

Acties  

Opstellen meerjaren Regioagenda Fiets (MRF) 
Ontwikkelen van een meerjarige regionale investeringsagenda voor de fiets, gericht op een betere 
prioritering en programmering van (potentiële) fietsprojecten in de regio, en op een betere 
aansluiting tussen het regionale fietsnetwerk en stedelijke, lokale fietsnetwerken. 
 

Nationaal Toekomstbeeld Fiets 

Het benutten van de kansen en mogelijkheden van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets 
 

Utilitaire fietsroutes in relatie tot het recreatief fietsnetwerk 
Nadere verkenning naar een betere aansluiting en gebruik van utilitaire fietsroutes (voor woon-
werkverkeer) op het recreatieve fietsnetwerk in de regio. 
 
Verkenning van nieuwe snelle fietsroutes  
Verkenning van potentieel te realiseren snelle fietsroutes en nader verkennen van knelpunten in de 
aansluiting op lokale netwerken. 

- Nijmegen-Wijchen-Oss  
- Arnhem-Huissen-Bemmel  
- Om de Noord (Arnhem)  
- Zevenaar-Doetinchem  

 

Voorbereiden Planvorming Westflankroute Arnhem – Elst – Nijmegen 
Nadere verkenning en planvoorbereiding voor een nieuwe snelle fietsroute tussen Arnhem en 
Nijmegen via Elst. 
 

Analyseren stedelijk netwerk in relatie tot intelligente verkeerslichten (I-vri’s) 
Analyse van de aansluiting op het stedelijk fietsnetwerk in relatie tot intelligente vri’s  
(datagedreven stoplichten).  
 

Ondersteunen campagne ‘Heel Gelderland fietst’ en ondersteunen van de fietsburgemeester 

Arnhem-Nijmegen 
Regionale uitwerking van de provinciale campagne ‘Heel Gelderland fietst’ met actieve 
gedragsstimulering om het gebruik van de fiets te vergroten door bijv. fietschallenges, in 
samenwerking met bedrijven, bewonersgroepen, kennisinstellingen en overheden. 

 
Regionaal (snel)fietspadennetwerk 2021 2022 2023 
Opstellen meerjaren Regioagenda Fiets       
Kansen benutten Nationaal Toekomstbeeld Fiets       
Verkenning van utilitaire & recreatieve fietsroutes        
Verkenning snelle fietsroute Nijmegen-Wijchen-Oss       
Verkenning snelle fietsroute Arnhem-Huissen-Bemmel       
Verkenning snelle fietsroute Om de Noord Arnhem       
Verkenning snelle fietsroute Zevenaar Doetinchem       
Voorbereiden planvorming Westflankroute       
Analyse stedelijk netwerk i.r.t. I-vri’s       
Ondersteunen Gelderland fietst en fietsburgemeester       
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Speerpunt 3  

Hubs en knooppunten 

 

Over vijf jaar: 

- Realiseren we met partners (nieuwe) mobiliteitshubs en knooppunten in stad en regio 
waar we:  

- nieuwe vormen van duurzame mobiliteit aanbieden (deelvervoer, elektrisch, MaaS1). 

- ‘mobiliteit op maat’ bieden voor vraagafhankelijk vervoer in de regio en  

- zo een betere koppeling maken tussen het regionale en stedelijke 

infrastructuurnetwerk. 

 
Dit speerpunt richt zich op het zo efficiënt mogelijk verknopen van multimodaliteit op 
strategische locaties en het versterken van multimodale ketens in stad en regio. Met de 
ontwikkeling van knooppunten en mobiliteitshubs werken we samen met onze partners aan steeds 
beter bereikbare faciliteiten in de regio. Het gaat om het aanbieden van alternatieven op het 
gebruik van de auto en de verkeersdeelnemer te verleiden de overstap te maken op actieve en 
duurzame vormen van mobiliteit. Het kan hier gaan om fysieke ontwikkeling van knooppunten of de 
ontwikkeling van ehubs, deelvervoer, elektrisch vervoer en MaaS-constructies. Waarbij we inspelen 
op vraagafhankelijk vervoer in de kleinere kernen van de regio met mobiliteit op maatconstructies.  
 
De focus ligt op het regionale netwerk. Wij richten ons op die hubs die van meerwaarde zijn voor 
het regionale mobiliteitssysteem. De doelstelling is tweeledig: Het verlichten van de druk op het 
verkeersnetwerk rond drukbezochte plekken in de regio en het stimuleren en faciliteren van 
duurzame vormen van mobiliteit. Hier zoeken we de aansluiting bij lopende ruimtelijke 
ontwikkelingen en de andere regionale opgaven. Dit vraagt om een integrale benadering. Wij 
hanteren hierbij het uitgangspunt om nieuwe woningen zoveel mogelijk te programmeren nabij 
(H)OV en/of in verbinding met nabij gelegen (regionale/snel-) fietspaden, waarbij in de eerste 
plaats de bestaande capaciteit wordt benut en knooppunt-vorming wordt gestimuleerd (o.a. bij 
station Nijmegen, Arnhem-Oost). 
 
De samenhang en meerwaarde van hubs vanuit verschillende invalshoeken staat centraal. Denk 
hierbij aan de aansluiting op woon- en werklocaties, binnensteden, voorzieningen en recreatieve 
hotspots. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zoals de uitbreiding van het 
regionale (snel)fietsnetwerk en HOV-netwerk. We kijken op drie schaalniveaus naar het 
functioneren van hubs en knooppunten (overstaphubs, ontsluitingshubs en speciale hubs). Met oog 
voor bestaande en potentiële nieuwe hublocaties onderzoeken we waar de hubs complementair zijn 
en elkaar kunnen aanvullen vanuit een regionale optiek. Het gaat hierbij om de relaties tussen het 
stedelijke schaalniveau, de flanken en het regionale schaalniveau.  
 
Een integrale benadering staat ook hier centraal waarbij we de leefomgeving van inwoners, 
werknemers en bezoekers verbeteren. 
 

Acties  

Meerjarige investeringsagenda 

Ontwikkelen en actualiseren van de meerjarige investeringsagenda regionale hubs en knooppunten.  

 
Implementeren van kansrijke hubs 

Verkenning, planvoorbereiding en verkenning van 1e fase investeringsimpuls in mobiliteitshubs. 

 

Adviseren stationsgebied Nijmegen 

De regio ondersteunt de gemeentelijke plannen voor realisatie van het stationsgebied Nijmegen, 

inclusief verbetering van de kwaliteit van de stationsomgeving met het oog op de realisatie van 

 
1 Mobility as a Service 
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wonen en werken in de directe omgeving. In 2023 start een deel van de uitvoering aan de westkant 

van het station. 

 

Mobiliteit op Maat/Hubtaxi 

Uitwerken Mobiliteit op Maat in relatie tot het project haltetaxi van de provincie Gelderland. 
 

Fietsparkeren/gratis stallen 

Analyseren van de kansen en mogelijkheden voor fietsparkeren en gratis stallen. 

 

Hubs en knooppunten 2021 2022 2023 
Meerjarige investeringsagenda       
Verkennen en planvoorbereiding       
Adviseren station Nijmegen       
Uitwerken Mobiliteit op Maat       
Fietsparkeren en gratis stallen       

 

 

Speerpunt 4  
Gedragsaanpak duurzame mobiliteit 

 

Over vijf jaar: 

- Maken meer inwoners, werknemers en bezoekers gebruik van duurzame vormen van 

mobiliteit 

- door een actieve beïnvloeding van mobiliteitsgedrag en vervoermiddelkeuze,  
- met een goede samenwerking tussen werkgevers, mobiliteitsaanbieders en overheden, 

- waardoor de capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk beter wordt benut. 

 
Dit speerpunt richt zich op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers. Doel is het  
beter benutten van de het mobiliteitsnetwerk door ons nadrukkelijk te richten op de beïnvloeding 
van mobiliteitsgedrag en vervoermiddelkeuzen. Een belangrijk programma binnen dit speerpunt is 
‘Slim & Schoon Onderweg’. De 18 regiogemeenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat, 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en VNO-NCW werken samen in het programma (Slim & 
Schoon Onderweg) om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren, waarbij de activiteiten en 
maatregelen geordend zijn volgens drie programmalijnen: 

 Programmalijn 1: Gezamenlijke aanpak mobiliteitsgedrag 

 Programmalijn 2: Krachtenbundeling Slimme mobiliteit 

 Programmalijn 3: Stimuleren Duurzame mobiliteit 

 

Voor de looptijd van het totale programma (2019 – 2022) zijn de volgende doelen geformuleerd: 
 Naar minimaal 20.000 extra slimme en duurzame reizigers. 

 Minimaal 20.000 minder autoritten, met name gericht op opvang van de autonome groei aan 

automobiliteit in de regio. 

 Regionale bijdrage aan reductie CO2 wegverkeer (75 kton in 2022). 

 Reductie autoverkeer met 10% op kwetsbare corridors gericht op verbetering van de 

doorstroming en vergroting van de leefbaarheid. 
Dit doen we door mensen te stimuleren om minder te reizen, op een ander tijdstip, met een ander 
vervoersmiddel of via een andere route. Ook zetten we in op smart mobility om de mobiliteit zo 
goed mogelijk te faciliteren.  
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Acties 

Communicatie en monitoring gedrag en verkeersdeelname in de regio 
Ontwikkelen van regionale campagnes gericht op werknemers, werkgevers, bewoners en bezoekers 
voor verduurzaming van hun mobiliteitsgedrag, en digitale monitoring van de verkeersdeelname, en 
analyse van mobiliteitsdata. 
 

Innovatieve en duurzame mobiliteitsprojecten 
Verkenning en realisatie van innovatieve projecten, inclusief subsidies hiervoor, van duurzame 
pilots of experimenten in de regio voor vernieuwende vormen van duurzame mobiliteit. 
 

Slim & Schoon Onderweg 

Het realiseren van het uitvoeringsprogramma Slim& Schoon Onderweg.  

 

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit 2021 2022 2023 

Monitoring en communicatie       

Innovatieve en duurzame mobiliteitsprojecten       

Uitvoeringsprogramma Slim & Schoon Onderweg         

 

 

Speerpunt 5  
Verkeersveiligheid 
 
Over vijf jaar: 

- Is de verkeersveiligheid in de hele regio verbeterd door een meer gerichte, 

risicogestuurde en proactieve aanpak  

- en is er een dalende lijn in het aantal doden en gewonden in alle regionale gemeenten. 
 
De regio wil extra aandacht voor het verbeteren van de verkeersveiligheid, waarvoor in 2019 het 
Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid door VNG en IPO is getekend. De regio werkt 
samen met de provincie Gelderland en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid aan onder meer een 
integraal en uniform verkeersveiligheidsbeleid. We doen al veel, maar er liggen belangrijke kansen 
om het meer regionaal te doen. Door van tevoren initiatief te nemen om risico’s aan te pakken, in 
plaats van pas maatregelen treffen als er een ongeluk is gebeurd. Onze aanpak past binnen het 
landelijk kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030. Onze hoofdopgave is dat iedereen 
elke dag weer veilig thuiskomt. Dit is het uitgangspunt, waarin we ook onze verdere doelen mee 
concretiseren. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. Het in 2019 vastgestelde positionpaper 
Verkeersveiligheid vormt de leidraad voor onze aanpak. 
 
Acties 
Regionale uitwerking Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 

De regio initieert en coördineert regionale studies die bijdragen  aan de kaders van het SPV. 
 
Investeringsagenda verkeersveiligheid 

Het ontwikkelen van een meerjarige investeringsagenda verkeersveiligheid.  
 
Landbouwroutes 

Opstellen handreiking en uitwerking landbouwroutes. 
 
Verkeersveiligheid pakketdiensten 

Analyseren van de knelpunten en kansen/mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren. 
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Implementatie gedragsaanpak 
Samenwerking met het Regionaal orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland om de gemeentelijke 
projecten uit het jaarplan te implementeren. 

 

Verkeersveiligheid 2021 2022 2023 
Regionale uitwerking SPV       
Meerjarige investeringsagenda       
Handreiking en uitwerking landbouwroutes       
Analyse pakketdiensten       
Implementatie gedragsaanpak        
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Productieve regio 
 
Over vijf jaar: 
Is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons bedrijfsleven 
zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we hebben 
externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.  
 
 
Ambities en speerpunten 
Innovatie en werkgelegenheid 
Onze regio kent veel innovatiekracht en de vestigingskwaliteit van onze werklocaties scoort boven 
het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zien we als opgave om de kwaliteiten van onze regio 
steviger te profileren en de economische potenties beter te benutten. We versterken onze inzet op 
innovatiekracht in de clusters Health, Hightech & Energy, de cross-over met Food en logistiek als 
onlosmakelijke voorwaarde. Dit legt de basis voor een sterke (inter)nationale positie en 
productiviteit van toonaangevende bedrijven. Dit sterke economische profiel maakt onze regio 
interessant voor talenten. De ambitie is economische groei te faciliteren en een forse banengroei in 
een goede balans met de leefkwaliteit in de regio. Dit doen we samen met o.a. TEB en de provincie 
Gelderland.  
 
Voor de langere termijn zetten we in op behoud en aantrekken van (nieuwe) bedrijvigheid in de 
regio. Op verschillende niveaus: van zelfstandigen en startups tot het MKB en internationals. We 
versterken de kwaliteiten van de werklocaties, zodat nieuwe bedrijven zich vestigen en dat 
ondernemerschap en innovatie gestimuleerd worden. We verbinden lokale bedrijven, instellingen en 
activiteiten aan de topsectoren en bieden synergievoordelen en ondersteuning bij het uitwerken van 
ideeën tot concrete projecten. We zetten in op de kwaliteit van onze werklocaties en passend bij 
het dna van de regio. We versterken de samenwerking met partijen in het onderwijs, gericht op een 
betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, passend bij de vraag van ondernemers en de 
skills van werknemers en werkzoekenden.  
 
Herstel na COVID-19 
Voor de kortere termijn zetten wij krachtig in op het ondersteunen van ons bedrijfsleven in het 
herstel na de COVID-19 crisis. COVID-19 heeft een enorme impact op de wereldeconomie en ons 
regionale bedrijfsleven. Van klein tot groot, elk bedrijf voelt in meer of mindere mate de effecten 
van de crisis.  
 
Voor de langere termijn zetten we ons in voor een versterking van de economische basis, waarin 
bedrijven zich willen vestigen en kunnen groeien. Dit is belangrijk voor het verdienvermogen, de 
werkgelegenheid en de welvaart van onze inwoners. Vanuit de Groene Metropoolregio dragen we op 
een aantal thema’s bij aan deze structuurversterking, het innovatieve vermogen van onze economie 
en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  
 

 
Partners 
Bij het uitvoeren van bovengenoemde acties is de samenwerking met onze partners van groot 
belang, waaronder de provincie en TEB. Met de provincie zijn ambities en acties al afgestemd, de 
ambities binnen de speerpunten sluiten goed aan bij de doelstellingen van de provincie. 
 
Veel acties worden in samenwerking met TEB opgepakt, waarbij het accent ligt op de acties binnen 
de speerpunten ‘doorontwikkeling van de clusters Health, Hightech en Energy’ en ‘Human Capital’. 
Bij de totstandkoming van de acties heeft ook afstemming plaatsgevonden met TEB. TEB heeft een 
groot triple helix netwerk via de boardleden en de helixgroepen. Met de helixgroepen Arbeidsmarkt, 
Health, Hightech & Energie en Food is er een samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en 
kennisinstellingen en deze kan o.a. een belangrijke rol vervullen in het aanjagen van innovaties, het 
verder brengen en uitvoeren van projecten, verbindingen leggen met het bedrijfsleven en de 
economische profilering van de regio. De civic entrepreneurs van TEB zijn de coördinatoren van 
deze helixgroepen. In de komende maanden gaan we met de provincie en TEB verder in gesprek om 
uit te werken op welke wijze we verdere samenwerking vormgeven. 
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Daarnaast is de samenwerking met andere partners van belang. De afstemming met deze partners 
pakken we vanaf april 2021 actief op. Met de arbeidsmarktregio’s Arnhem en Nijmegen heeft wel 
afstemming plaatsgevonden over human capital. Onze partners zijn: de provincie Gelderland, TEB, 
Innovatiesupportorganisaties zoals KIEMT en Health Valley, Logistics Valley, Ministerie EZK, 
Euregio/INTERREG, Liemerse Ambassade, kennisinstellingen, ondernemers(verenigingen), Oost NL, 
VNO/NCW Midden, MKB Koepels, MKB Nederland, Next Garden, Stichting Clok, Arbeidsmarktregio’s, 
Werkbedrijf-regio’s, Techniekpact, Gelders Vakmanschap, UWV, Banken, Kamer van Koophandel, 
makelaars, beleggers, onderwijsinstellingen MBO/HBO/WO, ondernemerskringen en platformen, 
vakbonden.  
 
 
2021 
Economische Monitor 
In 2021 starten wij met een Economische Monitor waarin wij data verzamelen die van belang zijn 
voor de speerpunten binnen de Productieve regio. Wij maken daarbij slim gebruik van bestaande 
beschikbare data. De Economische Monitor wordt elke twee jaar geactualiseerd. Zo kunnen we 
resultaten monitoren en bijsturen waar nodig.   

 
COVID-19 herstel MKB 
Herstel van het MKB na de COVID-19 crisis is urgent. Wij starten in 2021 een programma gericht op 
heroriëntatie na COVID-19. We maken de toekomstmogelijkheden inzichtelijk voor 75 ondernemers 
en een plan van aanpak voor mogelijke vervolgroutes. Wij doen onderzoek naar de financiële 
mogelijkheden tot 1 miljoen voor het MKB en maken een plan van aanpak voor het vervolg. Wij 
jagen het ondernemersklimaat en innovatie aan door kennisdeling en faciliteren van ontmoeting. 
Ook houden wij vinger aan de pols bij Ministerie van EZK voor nieuwe kansen voor MKB 
ondersteuning.   
 
Human Capital  
Wij zetten krachtig in op het ondersteunen van ons bedrijfsleven na de COVID-19 crisis. Wij 
verkennen samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen welke het meest resultaatgericht zijn. We 
halen arbeidsmarktbehoeftes op bij MKB en verbinden deze met de werknemerskant. Deze signalen 
geven wij af aan de arbeidsmarkttafels. We verbinden netwerken aan elkaar, zoeken naar 
financieringsbronnen om tot gezamenlijke oplossingen te komen. Voor bundeling in samenwerking 
tussen overheden/kennisinstellingen/bedrijven zetten wij in op een regiobrede Human Capital 
Agenda in 2022.  
 
(Inter)nationale clusters 
Met de Economische Monitor wordt de betekenis van Health, Hightech & Energy en Food voor 
regiogemeenten uitgewerkt. Wat gebeurt al, welke kansen liggen er, wat levert investeren in de 
clusters op voor de gehele regio, Nederland en Europa. Wij versterken het innovatief vermogen door 
ondersteuning van lopende projecten, met focus op Connectr voor nieuwe energieoplossingen. 
Naast Connectr supporten wij de programma’s Briskr, Startlife en Orion voor ondersteuning van 
start-ups en scale-ups en zetten wij ons in voor innovatieve kennishubs en zoeken daarin de 
verbinding met lokaal en regionaal bedrijfsleven. Met een beter gestructureerde lobby en 
profilering van de (inter)nationale clusters zetten wij in op subsidie- en investeringsfondsen bij het 
Rijk, Duitsland en Europa.  
 
Duurzame logistiek 
Wij verkennen mogelijkheden voor een sluitende businesscase voor truckparking in de regio. Op 
lokaal niveau is dit lastig, maar voor goede plannen die bijdragen aan de (inter)nationale 
corridorontwikkeling zijn er financieringsmogelijkheden in Den Haag en Brussel. Zeker als hierbij de 
combinatie wordt gezocht met bijvoorbeeld clean energy hubs. Ook de handhavingsmogelijkheden 
nemen we daarbij mee. Wij gaan kennisdelen op bestaande initiatieven van vergroening van 
brandstoffen (zoals waterstof) en stadsdistributie.  
 
Wij verzamelen de initiatieven in de regio om deze in 2022 en de basis te leggen voor 1 of 2 
INTERREG-aanvragen. 
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Werklocaties 
De ontwikkelruimte binnen het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) wordt verdeeld en we 
zetten een eerste stap in de kwalitatieve verbetering van het RPW door de verbinding te leggen met 
de ruimtebehoefte van Health, Hightech & Energy, de economische kracht van de subregio’s en de 
koppeling te leggen met andere opgaven.   
 
 
Speerpunt 1  
Stimuleren Ondernemerschap in het MKB 

 
Over vijf jaar:  

- Hebben we in de regio meer start-ups en nieuwe bedrijven in retail, horeca en andere MKB. 
- Stimuleren we ondernemerschap via (lokale) broedplaatsen, training en opleidingen. 
- Verbinden we ondernemers aan kennis- en investeringsnetwerken in regionaal en nationaal 

verband. 
- Hebben veel MKB’ers een slag gemaakt in digitalisering. 
- Is de kennis, kunde en slagkracht van MKB’ers verbeterd ten opzichte van 2021.  

 
Met de acties binnen dit speerpunt ondersteunen wij het MKB bij herstel na de COVID-19 crisis. Met 
het stimuleren van het ondernemerschap, het vergroten van kennis, kunde en slagkracht van 
MKB’ers kan worden ingespeeld op nieuwe technologieën en verdienmodellen. Daarmee versterken 
we het innovatievermogen, de positie en de productiviteit van de bedrijven.  
 
Acties 
Programma Toekomstgericht Ondernemen 
Continuering van het programma uit 2021 gericht op heroriëntatie van MKB’ers na de COVID-19 
crisis, op basis van het in 2021 gemaakte plan van aanpak. We maken inzichtelijk wat de 
toekomstmogelijkheden zijn voor 75 ondernemingen. Afhankelijk van de toekomstmogelijkheden 
wordt een vervolgroute gekozen.  
 
Inzichtelijk maken financiële landschap MKB 
Uitvoeren van het in 2021 gemaakte plan van aanpak hoe we het MKB in de regio beter kunnen 
helpen om de financiële mogelijkheden tot 1 miljoen te benutten. Dit kan communicatie en 
marketing zijn van de mogelijkheden of activiteiten (lobby) om mogelijkheden hiervoor te creëren. 
 
Aanjagen ondernemersklimaat door kennisdeling en faciliteren ontmoeting  

- Innovaties stimuleren door het faciliteren van ontmoeting en kennisdeling op regionaal 
niveau. Met een jaarlijks MKB-event en een MKB-Award Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. Doel: ontmoeting faciliteren, kennisuitwisseling en op een positieve manier 
aanjagen van innovaties. Continuering van actie uit 2021.  

 
- Borging van de MKB-deal Sm@rt Together voor digitalisering: uitdragen van de regeling en 

waar nodig verbinden met het bedrijfsleven. Vinger aan de pols houden  bij het Ministerie 
van EZK voor eventuele nieuwe kansen voor ondersteuning van MKB’ers in de regio.  

 

Stimuleren Ondernemerschap in het MKB 2021 2022 2023 

Programma Toekomstgericht Ondernemen       

Inzichtelijk maken financiële landschap MKB       

Aanjagen ondernemersklimaat door kennisdeling en 
faciliteren ontmoeting 
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Speerpunt 2  
Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt 
 
Over vijf jaar:   

- Hebben we de vraag van ondernemers en het aanbod van personeel dichter bij elkaar 
gebracht door de juiste netwerken met elkaar te verbinden. 

- Hebben we een wendbare arbeidsmarkt waardoor het aantal banen in de sectoren Health, 
Hightech & Energy en Food in de regio is gegroeid. 

- Realiseren bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio steeds meer samen in projecten 
die zorgen voor een betere aansluiting van MBO, HBO en WO op de arbeidsmarkt. 

 
Ook bij het speerpunt Human Capital zetten wij voor de komende twee jaar krachtig in op het 
ondersteunen van ons bedrijfsleven in het herstel na de COVID-19 crisis. Ons MKB heeft het moeilijk 
en we helpen hen bij het aanpakken van de arbeidsmarktvraagstukken die op hen afkomen. Er zijn 
grote zorgen bij bedrijven over de beschikbaarheid van (passend) personeel wanneer de economie 
weer aantrekt. Daarnaast stellen we vast dat, net als voor de crisis, de schaarste aan passend en 
voldoende personeel bij de techniek, de zorg, de bouw en IT sectoren onverminderd is. 
 
Samenwerking op regionaal niveau en commitment tussen overheden, kennisinstellingen en 
bedrijven is cruciaal om urgente vraagstukken op de arbeidsmarkt te kunnen oplossen. Veel 
organisaties houden zich in netwerkverband actief bezig met de matching van vraag en aanbod van 
personeel. Vaak vanuit het oogpunt van de werknemer. Als regio bekijken we dit vraagstuk met 
name vanuit de werkgeverskant. Beiden zijn nodig voor een veerkrachtige arbeidsmarkt. Het 
verbinden van deze twee invalshoeken is een belangrijke rol voor de regio. Dit in goede en continue 
afstemming met de betrokken partijen. TEB speelt een belangrijke rol in de verbinding met het 
bedrijfsleven en het arbeidsmarktplatform.. TEB focust zich op de sectoren Health, Hightech & 
Energie en Food en vooral op de MBO-plussers. De arbeidsmarktregio’s richten zich vooral op de 
praktisch opgeleiden in de arbeidsmarkt. Beiden vullen elkaar daarin goed aan.  
 
De informatie uit de Economische Monitor 2021 gebruiken we om komend jaar de beoogde 
resultaten concreet te maken.  
 
Acties 
Verkenning inzet bestaande instrumenten 
Voortzetten verkenning welke bestaande instrumenten het beste bijdragen aan het behalen van de 
genoemde resultaten, samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen. Het gaat daarbij om 
instrumenten als Skillshub, House of IT, Connectr Business School en The Lifenet 3.0. Medio 2022 
zetten wij actief in op de meest resultaatgerichte instrumenten.  
 
Behoefte ophalen bij MKB en verbindingen leggen  
Wij vragen het MKB (werkgeversorganisaties) waar zij behoefte aan hebben in relatie tot de 
arbeidsmarkt. Met die informatie leggen wij verbindingen tussen werkgeverskant en 
werknemerskant om mismatches op de arbeidsmarkt aan te pakken. Gebruikmakend van de 
informatie die er al ligt en vooral kijkend naar de benodigde aanvullende informatie.  
 
Netwerken verbinden voor gezamenlijke oplossingen 
Opgehaalde signalen neerleggen bij de bestaande human capital-tafels. Netwerken met elkaar 
verbinden om tot gezamenlijke oplossingen voor gesignaleerde knelpunten te komen. Actief zoeken 
naar mogelijkheden om bestaande financieringsbronnen hiervoor in te zetten.  
 
Ontwikkelen van een regiobrede Human Capital Agenda en een Human Capital Akkoord 
Ontwikkelen van een regiobrede Human Capital Agenda voor overheden, kennisinstellingen en 
bedrijfsleven met de volgende hoofdthema’s:  

- Leven lang lerend 
- Veerkrachtige arbeidsmarkt 
- Aantrekken en behouden van nationaal en internationaal talent 
- Ontwikkelen van talent voor kansrijke beroepen 

Commitment tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven en een gezamenlijke meerjarige 
strategie creëren doen we door het  Human Capital Akkoord 2022-2025 af te sluiten.  
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Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt 2021 2022 2023 

Verkenning inzet bestaande instrumenten       

Behoefte ophalen bij MKB en verbindingen leggen       

Netwerken verbinden voor gezamenlijke oplossingen       

Ontwikkelen regiobrede Human Capital Agenda 

en Human Capital Akkoord 

      

 

 

Speerpunt 3 

Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters 
 
Over vijf jaar:   

- Is het innovatieve vermogen van bedrijven in Health, Hightech & Energy versterkt en betaalt 
zich dit uit in verdienvermogen (bruto regionaal product), in werkgelegenheid – uitgedrukt 
in arbeidsproductiviteit - en in de kennispositie van de regio in deze drie clusters.  

- Wordt het innovatief vermogen van de bedrijven ook ingezet voor onze andere 
maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, de woonopgave, de circulaire opgave en 
klimaatadaptief houden van de regio.  

- Zijn we zichtbaar in onze directe omgeving (Gelderland, Brabant, Utrecht) en daarbuiten als 
(inter)nationaal toonaangevende regio voor innovaties en sleuteltechnologiee ̈n op gebied 
van Health, Hightech & Energy. 

- werken we met Foodvalley samen aan crossovers tussen health en food.  
 
Binnen dit speerpunt gaat het om de doorontwikkeling van de (inter)nationale clusters Health, 
Hightech & Energy. Wij willen deze topsectoren inzetten voor de maatschappelijke opgaven 
waarvoor de regio staat, zoals energietransitie en een gezonder klimaat, maar ook de groei van 
nieuwe banen op alle niveaus. Daarbij hoort ook de kennis en kunde binnen de regio over 
voedselproductie. De ambitie is om als Groene Metropoolregio voor bedrijven en instellingen ‘the 
place to be’ te worden in Nederland en Europa als het gaat om deze clusters. We willen onze 
innovatieve krachten in deze sectoren (inter) nationaal zichtbaar maken door innovaties en 
initiatieven goed te bundelen, onze lobby beter te structureren en de mogelijkheden te benutten 
voor de samenwerking met Foodvalley. Dit in lijn met de kansen voor de regio die ook in de Kracht 
van Oost – Nederland Slim Benutten worden benoemd.  
 
Eén van de dragers van een goed vestigingsklimaat zijn gezonde bedrijven. Bedrijven blijven 
economisch succesvol als zij weten te reageren op ontwikkelingen in hun omgeving. Dat doen ze 
over het algemeen door te vernieuwen en/of te innoveren. Dit speerpunt spitst zich toe op het 
versterken van het innovatieve vermogen van de regionale bedrijven. Het innovatief vermogen 
wordt versterkt als partners inhoudelijk met elkaar samenwerken in een kennishub zoals Connectr, 
het Chip Integration Technology Centre CITC in Nijmegen, OnePlanetResearch Center of kennishub 
Circulaire economie. Plannen zijn er voor Artifical Intelligence, water- en droogteproblematiek, 
radiofrequentie technologie, digital health hub. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden voor 
clean energyhubs. 
 
Acties 
Betekenis van Health, Hightech & Energy voor regiogemeenten uitwerken 
Met de informatie uit de Economische Monitor uit 2021 zetten we actief in op de kansen die er 
liggen voor de doorontwikkeling van de clusters en verdere netwerk- en clustervorming. We 
gebruiken de informatie om projecten te ontwikkelen in de regio en gericht te lobbyen bij het Rijk 
en Brussel om gelden binnen te halen.  
 
Connectr 
Connectr is een triple helix clustering om nieuwe energieoplossingen (zoals waterstof, 
batterijopslag) te bedenken/onderzoeken/testen/toe te passen. Door gedeelde faciliteiten, een 
innovatielab, een innovatieprogramma. Locatie is IPKW Arnhem met verbindingen over de hele regio 
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(en daarbuiten): ENGIE-terrein (Nijmegen), Park15 (Overbetuwe), InnoFase (Duiven), Next Garden 
(Lingewaard). Het regionaal bedrijfsleven kan aansluiten door het inzetten van stagairs, 
afstudeerders of onderzoeksopdrachten en gebruikmaken van testfaciliteiten en proefopstellingen. 
Het kenniscluster dat ontstaat kan lokale en regionale bedrijven helpen bij innovatie en transitie 
naar nieuwe energiebronnen. Connectr trekt nieuwe bedrijven, nevenvestigingen en start- en scale-
ups aan. Dit creëert arbeidsplaatsen.   
 
Versterken innovatievermogen met lopende projecten 
Projecten die van belang zijn voor regiogemeenten, maar getrokken worden door andere partijen 
(o.a.  TEB), worden ondersteund vanuit de regio. Gemeenten kunnen individueel aanhaken bij de 
projecten voor startupondersteuning en / of lokale startersloketten hieraan verbinden: Briskr 20, 
(Nijmegen, Health/Hightech), Startlife (Wageningen, agrifood en voeding) en Orion (Arnhem, 
energy, creatief en zakelijke dienstverlening).  
 
Ontwikkeling van technologie gedreven kennishubs 
Inzet op  innovatieve hubs en met name de verbinding met lokaal en regionaal bedrijfsleven, naast 
de inzet om een goede bedrijfsomgeving (Toekomstbestendige Werklocaties) te bewerkstelligen.  
 
Beter gestructureerde lobby en profilering  
Inspelen op kansen door economische kennis, innovaties en initiatieven in de regio beter te 
bundelen en extern uit te dragen door beter gestructureerde lobby bij het Rijk, Duitsland en 
Europa. In de economische profilering van de regio richten we ons op Health, Hightech & Energy en 
Food. Logistiek is een belangrijke voorwaarde voor de doorontwikkeling van de clusters. De brede 
profilering van de regio doen we als De Groene Metropoolregio. De EU en het Rijk kunnen rondom 
de economische profilering van de clusters Lifeport (TEB) een betere ingang zijn.  
 

Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt 2021 2022 2023 

Betekenis van Health, Hightech & Energy uitwerken       

Connectr       

Versterken innovatievermogen met lopende projecten       

Ontwikkeling van technologie gedreven kennishubs       

Beter gestructureerde lobby en profilering       
 
 
Speerpunt 4 
Versterking van duurzame logistiek 
 
Over vijf jaar:   

- Hebben we onze kansrijke ligging aan weg, rail en water voor logistiek, handel en transport 
versterkt met een verminderde milieubelasting en slimmer en bewuster gebruik van de 
ruimte. 

- Is de samenwerking tussen logistieke bedrijven, transporteurs, kennisinstellingen en 
overheden verder geprofessionaliseerd.  

 
Logistiek en distributie spelen als enabler een belangrijke rol in onze regionale economie, o.a. 
vanwege de centrale ligging van de regio op verschillende belangrijke transportassen. In lijn met 
het gedachtengoed van de Groene Metropoolregio willen wij deze sector verduurzamen. Daarmee 
dragen wij bij aan een aantal grote maatschappelijke opgaven van deze regio zoals de 
energietransitie, innovatiekracht en de groei van de werkgelegenheid. Met het vergroenen van de 
logistiek dragen we ook bij aan de leefkwaliteit van onze regio. En de vermindering van de 
stikstofuitstoot levert weer nieuwe ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld woningen.  
 
Ook stadsdistributie en de levering van webshopbestellingen in woonwijken bieden kansen voor 
vergroening van de logistiek. Het gaat dan om het clusteren van transportbewegingen, slimme 
verzamelplekken buiten de stad (hubs), het combineren van goederen etc. Vooral voor Arnhem en 
Nijmegen is vergroenen van de stadsdistributie van belang. Ook buiten de steden zijn er echter 
bedrijven die graag hierin willen meedenken. Binnen deze opgave ligt de focus in eerste instantie 
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op kennisdeling over groene brandstoffen, in een latere fase ook op nieuwe vormen van 
stadsdistributie van goederen en bevoorradingen op stedelijk en regionaal niveau.  
 
Er zijn al vele initiatieven binnen de regio voor het verduurzamen van de logistiek, zowel bij het 
bedrijfsleven als bij kennisinstellingen en (lokale) overheden. Met name de sector zelf is 
verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven. Wij focussen ons op de projecten waar we als 
regio meerwaarde kunnen bieden. Bij alle activiteiten leggen wij slimme verbindingen met 
beschikbare samenwerkingsverbanden zoals die met de provincie en Logistics Valley. 
 
Acties 
Verkennen mogelijkheden voor een sluitende businesscase voor truckparking in de regio  
Op lokaal niveau is dit lastig, maar voor goede plannen die bijdragen aan de (inter)nationale 
corridorontwikkeling zijn er wel financieringsmogelijkheden in Den Haag en Brussel. Zeker als 
hierbij de combinatie wordt gezocht met bijvoorbeeld clean energy hubs. Ook de 
handhavingsmogelijkheden zullen we daarbij meenemen.  
 
Kennisdeling van kansen voor verduurzaming logistiek op bestaande initiatieven   
Door middel van kennisdeling, kijken we of we lokale initiatieven ook op regionaal niveau kunnen 
toepassen. 
Mogelijke initiatieven die zich hiervoor lenen: 

- Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) op Park 15, een 
initiatief van meerdere bedrijven om te komen tot een publiek laadplein voor elektrische 
vrachtwagens.  

- Energiehub Engie/BCTN Nijmegen waar een duurzame (snel)laadmogelijkheid komt voor 
accucontainers voor binnenvaartschepen.  

- Gemeenten, HAN, bedrijfsleven en brandstofleveranciers om te komen tot een 
waterstoftankstation op Bijsterhuizen.  

- Initiatieven om energie om te zetten in groene waterstof voor logistiek (bijv. in Montferland 
door realisatie van een Clean Energy Hub waar lokaal geproduceerde groene waterstof wordt 
aangeboden). 

- Initiatief om met de AVR als waterstofproducent te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn 
voor verduurzaming van de logistiek in de Liemers.  
 

Regionale analyse, coördinatie en uitrol van initiatieven in de regio 
Vervolg op actie in 2021 (verzamelen initiatieven). Vergelijken van initiatieven op potentie. 
Oprichten van 1 of 2 INTERREG-projecten om hiermee nieuwe gelden naar de regio halen. Met een 
regionale insteek ontstaan financieel nieuwe mogelijkheden voor gemeenten en bedrijven die daar 
individueel geen kans op maken.  
 

Versterking van duurzame logistiek 2021 2022 2023 

Verkennen mogelijkheden businesscase truckparking        

Kennisdeling verduurzaming logistiek         

Regionale analyse, coördinatie en uitrol van initiatieven       

 

 

Speerpunt 5 

Toekomstbestendige werklocaties 
 
Over vijf jaar:  

- Zijn de werklocaties passend bij de toekomstige economische ontwikkelingen en biedt dit 
kansen om flexibel en innovatief te kunnen ondernemen. 

- Is de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod van werklocaties in evenwicht; 
- Bieden we passende ruimte voor bedrijven die bijdragen aan onze economische groei en 

profiel. 
- Dragen we met werklocaties bij aan de groene en duurzame ambitie van de Groene 

Metropoolregio. 
- Hebben we een doorkijk welke ruimtebehoefte voor werklocaties er is tot 2040. 
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De basis voor de activiteiten van dit speerpunt ligt in het Regionaal Programma Werklocaties regio 
Arnhem Nijmegen (RPW). In het RPW vindt afstemming plaats tussen vraag en aanbod van 
werklocaties. Het RPW gaat voornamelijk over nieuwe ontwikkelingen op de juiste plek. Ook 
herstructureringsmogelijkheden en leegstandsopgave worden meegenomen. Als regio hebben wij de 
meeste impact op nieuwe locaties. Binnen het RPW kiezen we waar nieuwe regionale werklocaties 
(bedrijventerreinen, (perifere) detailhandel en kantoren) landen en hoe om te gaan met lokale 
ontwikkelingen. Op basis van het RPW worden initiatieven uit de regio voor nieuwe werklocaties 
beoordeeld.  
 
Minimaal één keer in de vier jaar moet er een nieuw RPW komen, in de tussenjaren vindt monitoring 
plaats. Het RPW is verankerd in de omgevingsverordening van de provincie. De besluitvorming van 
het RPW ligt zoals voorheen bij de raden. Het RPW is een verplicht onderdeel voor alle gemeenten.  
 
Er ligt een duidelijke koppeling tussen werklocaties en de Verstedelijkingsstrategie van de Groene 
groeiregio. Extra woningen in de regio bijvoorbeeld vragen ook meer werk en dus meer ruimte voor 
werklocaties en slimme oplossingen daarvoor. Een deel van de totale ruimtevraag uit de 
Verstedelijkingsstrategie zal dan ook landen op werklocaties. Dit betekent dat het RPW verder moet 
kijken dan de huidige horizon van 2030. 
 
Een aantal ontwikkelingen en kwalitatieve keuzes zijn nu nog onvoldoende geborgd in het huidige 
RPW. Wij zetten in op het kwalitatief verbeteren van het RPW. We leggen een directe link tussen de 
groei en ruimtebehoefte van de kansrijke clusters (Health, Hightech & Energy), de economische 
kracht van de subregio’s en de andere opgaven (zoals de ruimtevraag voor energietransitie vanuit 
de circulaire regio). De opgaven op het terrein van circulariteit, de energietransitie en 
duurzaamheid zijn van toepassing op nieuwe bedrijventerreinenwerklocaties. Deze aanpassingen 
zorgen voor een sterk en beter op de regio afgestemd RPW passend bij het dna van de regio.  
 
Acties 
Inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de kansrijke clusters  
Wij spelen in op de ruimtelijke behoefte van de kansrijke clusters Health, Hightech en Energy, de 
speerpunten van de regio. Het scherp krijgen van de behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve 
ontwikkelruimte voor de campussen en / of clusters en de spin-offs voor de regio en naar andere 
bedrijventerreinen nemen we mee in de Economische Monitor. Ook blijft er aandacht voor  logistiek 
als ruimtevrager binnen het RPW.   
 
Impuls voor duurzame energie en circulaire economie op werklocaties  
Op werklocaties geven we een impuls aan duurzame energie en circulaire economie. De verkenning 
van kansen hiervoor vindt plaats bij de Circulaire Regio, waar de actie regionale aanpak voor 
verduurzaming bedrijventerreinen is opgenomen. Wij leveren bouwstenen hiervoor aan. De 
ruimtelijke vertaling en de eisen die dit met zich meebrengt nemen we op in het RPW. Ook zetten 
wij in op verduurzaming van bestaande werklocaties (zoals vergroening).  
 
Inventariseren werkgelegenheid op de juiste werklocaties 
Welke sectoren en bedrijventerreinen dragen het meeste bij aan de economische groei, 
werkgelegenheid en de banen van de toekomst. Juist voor deze ontwikkelingen willen wij ruimte 
bieden in het RPW. Dit wordt meegenomen in de tweejaarlijkse Economische Monitor.  

 
Toekomstbestendige werklocatie 2021 2022 2023 

RPW       

Inzicht ruimtelijke ontwikkeling kansrijke clusters       

Impuls duurzame energie en circulaire economie 

werklocaties 

      

Inventariseren werkgelegenheid op juiste werklocaties       
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Circulaire regio 

 
Over vijf jaar: 
We ontwikkelen slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. 
Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire 
topregio met internationale zichtbaarheid.  
 

 

Ambities en speerpunten 
De Groene Metropoolregio wil toonaangevend worden in circulair denken en handelen, in Nederland 
én in Europa. Die ambitie vraagt om de inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties, de 
regiogemeenten, andere overheidspartners en onze inwoners. Circulariteit staat voor 
toekomstbestendig, duurzaam handelen met gesloten ketens zonder afwenteling naar andere 
groepen, andere tijden of andere gebieden. 
 
We focussen op de domeinen waar we de meeste impact kunnen realiseren: op de bouw en 
infrastructuur, op grondstoffen en afvalketens, op klimaatbestendig groen en water, en op de 
energietransitie. Door in deze domeinen circulaire projecten op te schalen naar regionaal niveau, 
gezamenlijk onderzoek uit te voeren, kennis en ervaring uit te wisselen, onze gezamenlijke 
inkoopkracht te benutten en te investeren in de match met Europese, nationale en bovenregionale 
programma’s realiseren we onze ambitie. Bovendien biedt circulariteit grote kansen voor nieuwe 
werkgelegenheid voor praktisch en technisch geschoolden. Een van de topprioriteiten om samen uit 
de COVID-19 crisis te komen.  
 
We starten niet vanaf nul. In de regio draaien al veel succesvolle circulaire projecten waaraan veel 
gemeenten meedoen. We kopen gezamenlijk duurzame energie in, we hebben samen het eerste bod 
voor de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld en we voeren samen het Uitvoeringsprogramma 
Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw uit. Door deze projecten onder te brengen bij de Groene 
Metropoolregio kunnen we deze efficiënter uitvoeren, gemakkelijker van cofinanciering voorzien en 
een schaalniveau realiseren dat meer circulaire impact heeft.  
 

 

Partners 
- De provincie Gelderland heeft ambitieuze doelen op het gebied van klimaat, circulariteit en 

energietransitie en kan diverse acties met kennis en expertise ondersteunen en versnellen. 
Ook kan de provincie in bepaalde gevallen zorgen voor cofinanciering of 
cofinancieringsverzoeken en subsidie-aanvragen ondersteunen. 

- TEB staat met #Lifeport voor innovaties die bijdragen aan gezonder, beter en duurzamer 
leven. TEB zet door inzet van de civic entrepreneur de regio op de kaart als circulaire, 
duurzame en klimaatbestendige voorbeeldregio, zorgt voor structuurversterking en 
kennisontwikkeling met bedrijven, kennisinstellingen en overheid, en stimuleert nieuwe 
verdienmodellen en banen in de circulaire economie.  

- De Rijksoverheid en Europa hebben eveneens hoge ambities op het gebied van circulariteit 
en klimaat en kunnen met beleid en calls voor projecten bijdragen aan de versnelling van 
de circulaire economie. 

- De waterschappen vervullen een essentiële rol bij de ontwikkeling en uitvoering van de 
Regionale Adaptatiestrategieën en Energiestrategieën en projecten landschapsontwikkeling. 

- Natuur en landschapsorganisaties, zoals Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en 
Kasteelen, Natuurmonumenten en IVN dragen bij aan een natuurinclusief en 
klimaatbestendig beheer en dragen bij aan een bewuste omgang van onze bedrijven en 
inwoners met ons groene landschap. 

- Kennisinstellingen dragen op verschillende niveaus bij aan de ontwikkeling van kennis op het 
gebied van de circulaire economie, klimaat, circulair bouwen en de energietransitie. 

- De ministeries van EZK, BZK, I&W en de Europese Commissie hebben hoge ambities op het 
gebied van circulariteit en energietransitie en kunnen met beleid en calls voor projecten 
bijdragen aan de versnelling van de circulaire economie. 

- Uitvoerende partijen en hun koepelorganisaties (o.a. in de sectoren energie, afval en bouw 
zijn essentieel voor het bereiken van onze doelstellingen. 
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- Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is een belangrijke partner vanwege hun directe relatie 
met allerlei bedrijven en instellingen die willen bijdragen aan de energietransitie. Ook 
verwachten we van het GEA een belangrijke rol bij het verkrijgen en behouden van 
draagvlak voor duurzame energieprojecten. 

- Energiecoöperaties zorgen voor nieuwe initiatieven, versterken draagvlak en dragen er aan 
bij dat niet alleen de lasten in de regio blijven, maar ook de lusten met behulp van lokaal 
eigenaarschap. 

- De inwoners van de regio dragen bij aan de doelstellingen door zuinig te zijn met 
grondstoffen en verpakkingsmaterialen en duurzame energie te gebruiken. 
 

 

2021 
We werken op regionale schaal al een aantal jaar samen op het gebied van duurzaamheid. De regio 
Arnhem-Nijmegen had in 2013 al een Routekaart Energietransitie die in 2018 is geactualiseerd. Uit 
deze samenwerking zijn diverse projecten voortgekomen waarvan een deel nu nog loopt. Hieronder 
worden deze toegelicht. Met de komst van de Groene Metropoolregio verwachten we in veel 
gevallen onnodige bureaucratie te voorkomen en daardoor sneller en daadkrachtiger stappen te 
zetten met projecten die de transitie naar een duurzame, circulaire regio versnellen. 
 

Projecten 2021 
- In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met een meerjarig Uitvoeringsprogramma 

Circulaire Grond, Weg- en Waterbouw. Het project is gestart en loopt door tot en met 2022. 
De financiële verrekening van gemeenten wordt verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (2 x  € 
62.500). De bijdrage voor 2022 is in de inwonerbijdrage versleuteld (Niet deelnemende 
gemeenten krijgen een evenredige korting). De provincie draagt eveneens bij in de kosten 
(€ 75.000). 

- Op weg naar een circulaire bouwpraktijk laten we in 2021 al een advies uitbrengen in 
hoeverre een bouwproject circulair is. Daarnaast vragen we te adviseren welke 
instrumenten we als gemeenten kunnen inzetten om circulariteit bij bouwprojecten te 
stimuleren. In 2022 volgt daarop de implementatie binnen gemeenten. De kosten voor het 
advies worden gefinancierd vanuit de middelen die beschikbaar zijn in het kader van de 
Woondeal. 

- De provincie is gevraagd om een aantal projecten te participeren en te voorzien van een 
versnellingsbijdrage. Indien deze bijdrage wordt toegekend kunnen een aantal projecten 
versneld in 2021 van start, zoals de verkenning grondstromen, implementatie circulair 
bouwen en kennisdeling vergroeningsprojecten. 

- In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk 
inkopen van elektriciteit en aardgas en het verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan 
het contract duurzame elektriciteit worden voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw 
opgestart te worden. In 2021 worden daarvoor de uitgangspunten op het gebied van 
duurzaamheid bepaald. Daarna volgt in 2022 het aanbestedingsproces zelf. De kosten voor 
de voorbereiding in 2021 zijn begroot op € 60.000. De kosten voor het aanbestedingsproces 
zijn in de inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen (€ 45.000). 

- Op welke wijze we de projectorganisatie RES kunnen continueren is nu nog niet in te 
schatten omdat het rijk nog geen helderheid heeft gegeven over de financiering van de 
vervolgfase. De provincie is gevraagd hierbij financieel te ondersteunen. 

 

 

Speerpunt 1                                                                                                                                   

Circulaire bouw en infrastructuur 

 

Over vijf jaar: 
- besteden we projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)-sector circulair aan.  
- bouwen we nieuwe woningen voor minstens 25% circulair.   
- is het hergebruik van bouwmaterialen en grondstoffen in de regio substantieel toegenomen 

en is de bouwlogistiek verder verduurzaamd. 
- is de samenwerking in de bouw en GWW-keten geïntensiveerd. 
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Besparen en hergebruik van grondstoffen en producten is in vele sectoren van onze samenleving van 
belang. Uit onderzoek van de provincie Gelderland in 2019 is gebleken dat de sector bouw en 
infrastructuur ongeveer 40% van de Gelderse grond- en afvalstoffenstromen voor zijn rekening 
neemt.  
 
Daarnaast heeft de regio een forse ambitie ten aanzien van het realiseren van nieuwe woningen die 
door het rijk, de provincie en de regio is vastgelegd in de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Hierin is het 
streven vastgelegd dat na verloop van tijd een steeds groter aandeel circulair gebouwd wordt: in 
bestaande plannen minimaal 10%, vanaf 2025 25%, vanaf 2030 50%, vanaf 2050 100%. 
 
De Groene Metropoolregio zet stevig in op het besparen van grondstoffen en hergebruik van 
afvalstoffen in de bouw- en infrastructuur en vermijdt daarmee zoveel mogelijk CO2-emissies.  
Radboud Universiteit, Hogescholen en ROC’s verrichten veel onderzoek en doen praktijkervaring op 
over circulair bouwen en bouwlogistiek die we goed kunnen benutten. Het Kenniscentrum Circulaire 
Bouw in Nijmegen is een mooi voorbeeld waar kennis en kunde over circulaire bouw wordt 
samengebracht. Ook willen we leren van proeftuinen en experimentlocaties, bijvoorbeeld in het 
Living Lab Delta Oost. 
 
Het in 2020 gestarte Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw zetten we voort 
en wordt in 2022 afgerond. De aanpak bestaat uit het delen van kennis, het ontwikkelen van een 
aanpak waarbij circulaire principes worden meegenomen in onze overheidsrol als opdrachtgever en 
het ontwikkelen van een maatstaf voor de mate van circulariteit in de infrasector. 
 
De hieronder geformuleerde acties hebben het meeste impact als ze in samenhang worden 
uitgevoerd. Op die manier zal in onze regio de sectoren bouw en infra het ‘snelst en slimst’ de 
overgang naar circulariteit realiseren. 
 

Acties 

Circulair opdrachtgeverschap bij grond-, weg- en waterbouwprojecten 
Voortzetting en afronding van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw  
bestaande uit een monitoringssystematiek, een nulmeting, een kennisplatform, diverse 
kennisevents, een regionaal trainingsprogramma, een gezamenlijk aanpak voor circulair inkopen in 
de GWW-sector, proeftuinen en vijf projecten waarin de opgedane kennis is toegepast. 
 
Circulair bouwen nieuwe woningen 
De implementatie van de Circulaire Impactladder binnen gemeenten, afgestemd met de 
bouwsector. Ter ondersteuning hiervan de ontwikkeling van een gezamenlijk informatiepunt voor 
gemeenten voor uitwisseling van kennis en ervaring over circulair bouwen (Community of Practice). 
 
Het versterken en verbreden van kennis over circulair bouwen, het stimuleren van houtbouw en 

proeftuinen 
Met het programma Slimme duurzaamheid zorgt TEB voor de ontwikkeling van 
onderzoeksprogramma’s en proeftuinen met betrekking tot circulair bouwen en houtbouw. De 
Groene Metropoolregio en de provincie Gelderland vullen deze rol aan door lobby en 
subsidietrajecten te ondersteunen (mogelijk in de vorm van een Regiodeal) en deel te nemen aan 
triple helix verbanden.  
 

Circulaire bouw en infrastructuur 2021 2022 2023 

Circulair opdrachtgeverschap GWW-sector       

Circulair bouwen, implementatie Circulaire Impactladder       

Kennis circulair bouwen, houtbouw, proeftuinen       
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Speerpunt 2                                                                                                                                  
Circulaire economie: grondstoffen en ketens 
 

Over vijf jaar: 
- hebben we goed zicht op de afval- en grondstoffenstromen in de regio. 
- hebben we korte en efficiënte maak- en productieketens gerealiseerd. 
- hebben we juridische en organisatorische belemmeringen weggenomen. 
- weten gemeenten hoe ze circulair kunnen inkopen en hebben daar volop ervaring mee. 
- is het hergebruik van grondstoffen en materialen fors toegenomen. 

 
In 2018 werd de regio Arnhem-Nijmegen al verkozen tot beste circulaire regio van Nederland. De 
jury constateerde dat in onze regio wordt doorgepakt, zowel van onderop, als in een coördinerende 
en verbindende rol van bovenaf o.a. via The Economic Board. Afvalscheidingspercentages zijn hoog 
en het bedrijfsleven levert belangrijke bijdragen met innovatieve initiatieven die eveneens 
landelijke erkenning kregen. Maar we zijn er nog lang niet. Met een gerichte aanpak denken we een 
belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van een circulaire economie in onze 
regio die kan rekenen op Europese belangstelling en daarmee aantrekkelijk wordt voor Europese 
partnerships met bijbehorende middelen.  
 
We versterken ons inzicht in de regionale grondstoffen- en afvalstromen, de mogelijkheid van een 
grondstoffen hub verkennen, juridische belemmeringen wegnemen en de totstandkoming van 
nieuwe recyclingketens stimuleren. Daarnaast ondersteunen we gemeenten bij het circulair inkopen 
van producten en diensten en stimuleren we de totstandkoming van nieuwe banen voor praktisch en 
technisch geschoolden. Als we de acties in samenhang uitvoeren, dragen ze in de grootste mate bij 
aan het optimaliseren van de circulaire economie in onze regio. 
 

Acties 

Verkenning naar regionale grondstoffenstromen 
Inzicht verwerven in regionale stromen van grondstoffen, producten en materialen en de daarbij 
behorende logistieke keten verder verduurzamen. Onderzoek richt zich met name op (schaarse) 
stromen waarop we als overheden relatief veel invloed hebben.  

 

Kansen voor regionale grondstoffenbank en grondstoffenhubs 
Verkenning naar de (on)mogelijkheden van een regionale grondstoffenbank en grondstoffenhubs 
(fysiek, digitaal) om de uitwisseling tussen vragers en aanbieders van materialen en grondstoffen te 
verbeteren, met aanbevelingen voor een gerichte strategie en aanpak voor gemeenten. 

 

Opzetten breed onderzoeksprogramma en portaal Circulaire Economie 
Uitwerking van een viertal casussen, gekoppeld aan onderwijsprogramma’s. Het voortouw bij deze 
actie ligt bij TEB. Portaal voor gemeentelijke onderzoeksvragen en delen uitkomsten. 
Ondersteuning opleiden van jonge vakmensen met stageplaatsen.  
 

Beleidsontwikkeling en wegnemen belemmeringen op grondstoffenstromen en materiaalgebruik  
Regionale helpdesk voor wegnemen van juridisch en/of organisatorische belemmeringen en zo nodig 
het gezamenlijk ontwikkelen van regelgeving of beleid. Aansluiten bij expertise provincie en 
omgevingsdiensten. 

 

Circulair inkopen 
Doorontwikkeling van dynamisch kennisplatform waarin circulaire inkoopvoorbeelden, best 
practices, trainingen, etc. door gemeenten en andere partijen worden gedeeld. Drempels voor 
circulair inkopen worden weggenomen. Zo mogelijk uitbreiden met deelname van nieuwe partners. 

 

Programma’s voor gedragsbeïnvloeding  
Landelijke of projectgebonden programma’s voor gedragsbeïnvloeding delen om verspilling bij 
consumenten en producenten tegen te gaan.  
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Circulaire hotspots  
Het uitlichten van innovatieve circulaire hotstpots als Synergiepark InnoFase om (inter-)nationale 
erkenning en cofinanciering te verwerven voor de regio als broedplaats voor projecten in de 
circulaire economie. In samenspraak met onze partners (o.a. TEB en de provincie). 

 

Stimuleren werkervaringsplekken  
Het signaleren van kansen voor nieuwe leerwerkplekken en stageplaatsen voor praktisch en 
theoretisch geschoolden. Afstemming met de brede Human Capital Agenda in de opgave Productieve 
regio. 
 

 Circulaire Economie: grondstoffen en ketens 2021 2022 2023 

Verkenning naar regionale grondstoffenstromen       

Kansen voor regionale grondstoffenbank en hubs       

Opzetten breed onderzoeksprogramma en portaal CE        

Beleidsontwikkeling en wegnemen juridische belemmeringen       

Circulair inkopen       

Programma’s voor gedragsbeïnvloeding       

Circulaire hotspots       

Stimuleren werkervaringsplekken       

 
 
Speerpunt 3                                                                                                                              
Water en klimaatadaptatie 
 

Over vijf jaar: 
- zijn we steeds beter geworden in het opvangen, vasthouden en hergebruiken van water. 
- hebben we maatregelen genomen om wateroverlast, droogte of hittestress fors te 

verminderen. 
- hebben we het bebouwd gebied in stad en dorp verder vergroend. 
- bouwen we klimaatbestendig. 

 
Van oudsher heeft onze regio een bijzondere relatie met water vanwege onze de 
ontstaansgeschiedenis met grote rivieren en de voor Nederlandse begrippen grote reliëfverschillen 
binnen de regio. Het maakt onze regio bijzonder aantrekkelijk om te wonen. De rivieren en het 
reliëf stellen ons echter ook voor bijzondere uitdagingen. Projecten die meer ruimte voor de rivier 
creëren, hebben invloed op onze andere opgaven waarvoor we staan, bijvoorbeeld op het gebied 
van verstedelijking, mobiliteit en recreatie. Dit maakt water en klimaatadaptatie een belangrijk 
thema: in de regio willen we water beter opvangen, vasthouden en hergebruiken en willen overlast 
en onveilige situaties voorkomen.  
 
Steden en dorpskernen kunnen we nog verder vergroenen, waarmee we beter zijn voorbereid op 
extreme regenval, hitte en droogte. We bevorderen tegelijk de biodiversiteit. Bewonersgroepen, 
bedrijven en anderen nemen regelmatig het initiatief voor dergelijke vergroeningsprojecten die 
vaak ook bijdragen aan de sociale cohesie in stad of dorp. 
 
De gemeenten in de regio zijn betrokken bij verschillende Regionale Adaptatiestrategieën (RAS) die 
samen met waterschappen en andere partijen worden ontwikkeld. Deze zijn deels gereed en deels 
in een afrondend stadium. Daarna volgt de uitwerkingsfase waarbij we kunnen leren van goede 
voorbeelden over hoe om te gaan met extreme wateroverlast, hitte en droogte. Ook living labs en 
klimaatproeftuinen dragen daaraan bij. Bovendien hebben we als regio een forse bouwopgave 
waarbij we de groene kwaliteiten van de regio willen versterken. Dat levert de uitdaging op om 
klimaatbestendig, natuurinclusief en biodivers te bouwen. 
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Acties 

Regionale Adaptatiestrategieën: kennis delen 
Delen van kennis en ervaring bij de uitvoering van de klimaatadaptatiemaatregelen met extra focus 
op uitdagingen die in onze regio op meerdere plekken spelen, bijvoorbeeld verdroging van 
stuwwallen.  
 

Innovatieplatform ‘Living lab Delta Oost’ 
Living lab met diverse partijen die een belang hebben in het verstedelijkt rivierengebied Delta 
Oost. Opbouw kennisagenda. TEB verbindt met behulp van de civic entrepreneur en het programma 
‘Slimme duurzaamheid’ vele partijen uit de triple helix. De Groene Metropoolregio ondersteunt het 
initiatief, zet het in de schijnwerpers en vergroot kansen op een Regiodeal. 

 

Klimaatbestendig bouwen  
Versterken kennis, kunde en profiel op het gebied van klimaatbestendig, natuurinclusief en 
biodivers bouwen. Ontwikkelen uniforme aanpak voor bouwprojecten. Verwerven 
Europese/nationale cofinanciering voor vooruitstrevende projecten.  
 

Klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten 
Ontwikkelen van een lerende en inspirerende omgeving waarin kennis en praktijkervaringen over 
klimaatproeftuinen en aanpak van grote en kleinere vergroeningsprojecten op regionale schaal 
worden gedeeld. 
 

Grote projecten landschapsontwikkeling  
Versterken profiel van de regio met behulp van grote landschapsontwikkelingsprojecten, die mede 
betrekking hebben op water, klimaat en biodiversiteit, o.a.: 

- rivierklimaatpark IJssel: duurzame waterrijke landschapsontwikkeling. 
- Park Lingezegen: water, vergroening, mobiliteit, landbouw, natuur en recreatie. 
- Ooijpolder: living lab herstel biodiversiteit. 

De regio wordt hiermee aantrekkelijker voor partnerships en cofinanciering van projecten en 
daarmee natuurlijk ook voor onze inwoners. 
 

Water en klimaatadaptatie 2021 2022 2023 

Regionale Adaptatiestrategieën: kennis delen       

Innovatieplatform ‘Living lab Delta Oost’       

Klimaatbestendig bouwen       

Klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten       

Grote projecten landschapsontwikkeling       

 
 
Speerpunt 4                                                                                                                                  
Transitie naar duurzame energie 
 

Over vijf jaar:  
- hebben we stappen gezet naar een duurzame energie-efficiënte regio. 
- gebruiken bedrijven en inwoners minder energie. 
- is het aandeel schone energie dat we in de regio gebruiken groter dan landelijk gemiddeld. 
- hebben we innovaties tot stand gebracht in opwekking, opslag en transport van duurzame 

energie. 
 
In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken om in 2030 de helft minder broeikassen uit te stoten 
ten opzichte van 1990. Dit akkoord is de Nederlandse invulling van de afspraken die in het 
Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgelegd om de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te 
beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius, en zo mogelijk 1,5 graden Celsius.  
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In Regionale Energie Strategieën (RES) worden nationale afspraken uit het Klimaatakkoord in 
praktijk gebracht. In onze regio hebben we de ambitie vastgelegd om in 2030 55% minder CO2

 uit te 
stoten dan in 1990. Onze activiteiten zijn een vervolg op ‘Routekaart energieneutrale regio’ van 
2017. Samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en 
volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam op te 
wekken. In de Groene Metropoolregio is het uitgangspunt om het opwekken van elektriciteit te 
combineren met andere thema’s zoals biodiversiteit, mobiliteit en landbouw. We verkleinen door 
onze versterkte samenwerking op dit thema de kwetsbaarheid van individuele en vergroten onze 
slagkracht. 
 
Solidariteit en een goede verdeling van lusten en lasten zijn belangrijke uitgangspunten voor het 
vervolg. Daarnaast geven we invulling aan de afspraken om de RES te borgen in omgevingsbeleid, 
het opstellen van een milieu-effectrapportage, bevorderen we de totstandkoming van een regionaal 
warmtesysteem en gemeentelijke transitievisies warmte en versterken we de ruimtelijk kwaliteit en 
de landschappelijke inpassing van projecten.  
 
Flankerend aan onze inspanningen in RES verband werken we ook op andere manieren aan de 
energietransitie, bijvoorbeeld door het stimuleren van de ontwikkeling van nieuwe duurzame 
energiedragers zoals waterstof, en door bijvoorbeeld te werken aan kansen voor praktisch en 
technisch geschoolden in de energiesector. 
 

Acties 

Regionale Energiestrategie uitvoeren en voorbereiden RES 2.0 
In samenwerking met vele partners uitvoering geven aan de afspraken in de RES 1.0 en voor 1 juli 
2023 een nieuw bod opstellen voor RES 2.0. Door deelname van gemeenten aan het Klimaatakkoord 
hebben gemeenten zich verbonden aan het opstellen en uitvoeren van de Regionale 
Energiestrategie. Het rijk heeft aangegeven nog geen uitsluitsel te kunnen geven over de benodigde 
financiering van deze noodzakelijke vervolgaanpak. Dat heeft tot gevolg dat eventuele aanvullende 
kosten voor de regiogemeenten ook nog niet kunnen worden bepaald en niet in de inwonerbijdrage 
voor deze opgave zijn opgenomen. 
 

Aanpak van bedrijventerreinen: energie en duurzaamheid 
Gezamenlijke aanpak verduurzaming bedrijfsterreinen met kennisdeling en onderzoek naar 
mogelijkheden voor gezamenlijke ontwikkeling van energieloketten en/of een Regionaal 
Expertisecentrum. Actie volgt op onderzoek Bureau Overmorgen naar mogelijkheden om 
bedrijfsterreinen te verduurzamen. Bijzondere terreinen als IPKW Arnhem, InnoFase Duiven, Next 
Garden Lingewaard, Engie Nijmegen en ARN B.V. in Beuningen laten bijdragen aan het groene 
profiel van de regio. 

 
Energieloketten voor bewoners  
Onderzoek naar de meerwaarde van het gezamenlijk aanbesteden van de regionale energieloketten 
(advies en subsidie) voor bewoners en eigenaren van woningen en indien wenselijk de uitvoering 
daarvan. 
 

Inkoop energie 
Voortzetting faciliteren gezamenlijke inkoop (duurzame) energie door gemeenten per 1 januari 
2023. Verwerken duurzame uitgangspunten in aanbesteding inkoop aardgas. Monitoring voortgang 
contract elektriciteit. 
 
Kennisdeling projecten Aardgasvrije wijken 
Delen van kennis en leerervaringen tussen gemeenten in de regio over projecten waarbij woningen 
voorzien worden van duurzame warmte (‘Wijken van de Toekomst’, ‘Programma Aardgasvrije 
Wijken’). Versnellen van aanpak om woningen aardgasvrij te maken. 
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Programma voor gedragsbeïnvloeding  
Landelijke of projectgebonden programma’s voor gedragsbeïnvloeding delen die energiebesparing 
bij consumenten en producenten bevorderen.  
 
Regionaal investeringsprogramma energie-opslag (waterstof e.d.) 
Samen met de provincie en TEB onderzoek naar het aanjagen van investeringen het verwerven van 
externe middelen om energie-opslagmethoden (accu’s, waterstof, etc.) te kunnen opschalen. 
 

Werkplekken voor praktisch en technisch geschoolden 
Het scherp in beeld brengen van de behoefte aan personeel in de energietransitie en het stimuleren 
nieuwe leerwerkplekken en stageplaatsen voor praktisch en theoretisch geschoolden, in 
samenwerking met TEB.  
 

Monitoring 
Monitoring van het effect op de uitstoot van CO2-emissies van de regionale activiteiten met 
betrekking tot de energietransitie. De actie is een voortzetting van de monitoring in het kader van 
de regionale routekaart. Zoveel mogelijk gebruik maken van bestaande data. 
 

Transitie naar duurzame energie 2021 2022 2023 

Regionale Energiestrategie uitvoeren en voorbereiden RES 2.0       

Aanpak van bedrijventerreinen: energie en duurzaamheid       

Energieloketten voor bewoners       

Inkoop energie       

Kennisdeling projecten Aardgasvrije wijken       

Programma voor gedragsbeïnvloeding       

Regionaal investeringsprogramma energie-opslag        

Werkplekken voor praktisch en technisch geschoolden       

Monitoring       
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Ontspannen regio 
 

Over vijf jaar: 
Hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit bereikt door onze inzet op duurzaam 
toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van 
natuur, landschap en cultureel erfgoed.  
 

 

Ambities en speerpunten: aantrekkelijke regio in balans 
De ambitie van de opgave Ontspannen regio is om, in lijn met de visie van de Groene 
Metropoolregio; groei in balans te brengen met onze leefkwaliteit, een gezonde leefomgeving en 
aantrekkelijkheid van cultuur, recreatie, natuur en landschap.  
 
De speerpunten binnen deze opgave zijn allemaal gericht op het creëren en versterken van een 
levendige en leefbare regio en hangen nauw met elkaar samen. Duurzame recreatie en toerisme, 
cultuur en erfgoed dragen bij aan bruisende en levendige binnensteden en kernen. Samen met de 
prachtige natuur en het landschap, maken zij de regio een fijne plek om te wonen, werken en te 
bezoeken. Dat genereert weer inkomsten en werkgelegenheid voor de regio. Cultuur heeft ook een 
belangrijke sociaal-maatschappelijke functie en is belangrijk voor het sociale klimaat en de 
leefbaarheid van de regio.  
 
Soms schuurt het ook: al die functies leggen een claim op de beperkte ruimte die we hebben. 
Daarom werken we in deze opgave aan een groen-blauw raamwerk. Op basis daarvan kunnen we 
zoeken naar functie-combinaties en keuzes maken om natuur, landschap en cultuurhistorisch 
erfgoed te behouden en te versterken.  
 
Juist nu is onze gezamenlijke inzet op deze speerpunten hard nodig. De COVID-19 crisis raakt de 
sectoren binnen deze opgave hard. Ook de druk op natuur en landschap is door de crisis nog groter 
geworden. Wat we over vijf jaar willen bereiken, hebben we dan ook aangepast. We willen niet per 
definitie meer, maar kwalitatief beter. Waar dat kan, maken we direct een begin met activiteiten, 
waarvan we snel resultaat zien. Tegelijkertijd is samenwerking op de onderwerpen in deze opgave 
relatief nieuw op regionaal niveau. We moeten daarom eerst scherp krijgen wat we met elkaar 
willen bereiken en wat we willen doen. Daarvoor is onderzoek, visie en planvorming nodig. Alleen 
zo kunnen we programma’s en projecten concreet maken en mogelijkheden creëren voor 
(co)financiering van provincie, Rijk, Europa en de markt. Daar waar we dit soort verkennende 
activiteiten doen, maken we gebruik van wat er al ligt (en dat is veel), zodat we snelle slagen 
kunnen maken naar meer concreetheid.  
 

 

Partners 
Provincie Gelderland: de doelen van provincie en Groene Metropoolregio vallen in deze regio sterk 
met elkaar samen. Veel acties gaan we dan ook samen met de provincie oppakken. 
 
TEB hecht veel belang aan de Ontspannen regio, omdat deze van wezenlijk belang is voor een goed 
vestigingsklimaat. Vanuit Ontspannen regio maken wij graag gebruik van het netwerk van The 
Economic Board om deze opgave verder te brengen. Hoe we dat doen, werken we verder uit.  
 
Veluwe-Alliantie: een aantal gemeenten binnen de regio Arnhem-Nijmegen maakt ook deel uit van 
de Veluwe-Alliantie. Met name bij het speerpunt Duurzaam toerisme zien wij belangrijke kansen om 
samen te werken. Denk hierbij aan activiteiten op het gebied van vitaliteit, spreiding van 
recreatiedruk en human capital.  
 
Toerisme Veluwe Arnhem-Nijmegen (TVAN): TVAN is een belangrijke uitvoeringspartner op het 
gebied van Duurzaam toerisme. TVAN is mede-opsteller van het Toeristisch Toekomstperspectief 
regio Arnhem-Nijmegen “Toerisme: bestemming in balans” en de bijbehorende uitvoeringsagenda 
en trekt samen met ons op in de uitvoering hiervan. Het werken met een toeristisch profiel op basis 
van belevingsgebieden en een strategische marketingvisie, zien wij als een belangrijke basis voor 
onze samenwerking.  
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Andere belangrijke partners, met wie we in het vervolgtraject gaan afstemmen zijn onder andere: 

- Ondernemers, ondernemerscollectieven 

- City marketing 

- Koepelorganisaties (o.a. HISWA-RECRON, Koninklijke Horeca Nederland, Gastvrij 
Nederland), 

- kennisinstellingen (o.a. RU, HAN, VHL, ROC’s) 

- het Rijk (o.a. ministerie EZK, BZK, LNV en OCW) 

- Waterschappen 

- Routebureaus Arnhem-Nijmegen en Veluwe  

- Euregio (ook INTERREG 
- Terreinbeheerders en natuurorganisaties (o.a. Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en 

Kasteelen, Vereniging Natuurmonumenten, Natuur en Milieu Gelderland (voorheen GNMF) 

ARK Natuurontwikkeling, Living Lab Ooijpolder, etc.) 

- LTO 

- RCE 

- MKB Nederland 
- Vastgoedeigenaren 

- VNO/NCW 

- Culturele instellingen 

- Cultuur Oost 

- Kunstvakonderwijs 

- Erfgoed Gelderland 
- Romeinennetwerk Gelderland  

- Nederlandse Limes Stichting  

- Cultuurpunten 

- Het Gelders Kastelen netwerk (Macht & Pracht via TVAN) 

- Pact van Loevestein 

- Fort Pannerden 
- Leisurelands  

 

 

2021  
We maken in 2021 een begin met de acties uit deze agenda, om zo snel mogelijk resultaten te 
boeken en om in het tweede kwartaal van 2022 onze inzet voor 2023 en verder concreet te maken. 
We doen dit binnen bestaande middelen van gemeenten of partners. We hebben middelen 
beschikbaar uit een subsidie van de provincie voor het maken van een toeristisch profiel en een 
handelingskader waarmee gemeenten de consequenties van toeristische verhuur van particuliere 
woningen (bijvoorbeeld Airbnb) beter kunnen beheersen. Het maken van de eerste stap voor een 
plan van aanpak voor een fiets- en wandelroutenetwerk, wordt deels door de provincie en deels 
door de Verbonden regio (i.v.m. samenhang met het utilitaire fietsnetwerk) gefinancierd. Acties die 
alleen ambtelijke capaciteit vragen, pakken we op met de menskracht die beschikbaar is. Acties 
waarvoor procesgeld nodig is, bereiden we zoveel mogelijk voor. Zodra er zicht is op financiering 
van deze opgave door gemeenten, vragen we de provincie de gevraagde cofinanciering voor 2022 al 
in 2021 beschikbaar te stellen, om acties sneller uit te voeren.    
 
Een aantal acties voeren we zowel in 2021 als in 2022 uit voor alle speerpunten. We blijven 
investeren in belangenbehartiging voor projecten en initiatieven van bovenregionaal belang, zoals 
het Valkhofkwartier, de Lauwersgrachtalliantie, de toekomstige verbouwing van de 
Stadsschouwburg Nijmegen, de Nieuw Hollandse Waterlinie met Fort Pannerden en de Romeinse 
Limes. We breiden deze belangenbehartiging in de komende tijd uit naar andere initiatieven van 
bovenregionaal belang, zoals verhaallijnen over bevrijding en de Romeinen, musea, grote 
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evenementen, het (nog op te richten) regionale steunpunt voor amateurkunst en projecten om 
landschap, natuur en cultuur te versterken. Belangenbehartiging betekent: ervoor “gaan lopen”, 
lobbyen en zoeken naar financiering. De investering zelf wordt lokaal gedaan met cofinanciering van 
derden. De regiogemeenten hoeven deze initiatieven niet te financieren.  
 
Daar waar we data nodig hebben, maken we optimaal gebruik van wat er is en verbinden we 
databronnen met elkaar. We helpen om informatie over bijvoorbeeld (voucher)regelingen goed 
toegankelijk te maken voor ondernemers, via bestaande en veelgebruikte kanalen. We brengen voor 
deze opgave relevante human capitalvraagstukken en -projecten in in de Human Capital Agenda van 
de Productieve regio. We versterken de verbinding tussen de cultuursector en de toeristische 
sector, door deze sectoren bij elkaar te brengen, zodat er kennis gedeeld kan worden en 
samenwerking kan op het gebied van bijvoorbeeld aanbodontwikkeling en gezamenlijke promotie.  
 
 

Speerpunt 1  

Duurzaam toerisme 

 
Over vijf jaar: 

- hebben we in de regio een duurzame en vitale sector voor recreatie, die 

o aansluit bij de vraag en 

o bijdraagt aan en in balans is met de (basis)voorzieningen en leefbaarheid in de 

kernen.  

- kiezen bezoekers naast dagrecreatie ook voor een langduriger verblijf in de regio. 
- is de toeristische drukte beter verspreid over de regio en over de seizoenen. 

 
Dit speerpunt richt zich op een vitale toeristische sector, die bijdraagt aan de levendigheid en 
leefbaarheid in de kernen. We zetten in op langdurige verblijfsrecreatie en spreiding van 
toeristische drukte. Dit is nu, in de COVID-19 crisis, meer dan ooit belangrijk en vraagt om een 
transitie van de sector. We gebruiken het Toeristisch Toekomstperspectief regio Arnhem-Nijmegen 
“Toerisme: bestemming in balans” en de bijbehorende uitvoeringsagenda als leidraad voor wat we 
met elkaar willen bereiken en gaan doen.  
 
Door samen te werken, versterken we de kracht van de vier subregio’s (Veluwezoom, de Liemers, 
Rijk van Nijmegen en de Betuwe). Dit doen we met een toeristisch profiel op basis van 
belevingsgebieden: uitwerkingen van verschillende, elkaar versterkende, thematische en 
geografische verhaallijnen. Met dit profiel en een bijbehorende marketingvisie kunnen we samen 
met ondernemers aanbod ontwikkelen dat past bij de vraag en dit aanbod beter vermarkten. Dat 
werkt spreiding van bezoekers en meerdaags bezoek in de hand: je hebt meer aantrekkelijke 
plekken om te bezoeken. Het toeristische profiel helpt om het opdrachtgeverschap aan 
uitvoeringsorganisaties, zoals TVAN, af te stemmen en zo middelen effectiever in te zetten. Verder 
maken we een vitaliteitsaanpak en maatregelen om spreiding van toeristische druk te stimuleren. 
Met de provincie Gelderland, het routebureau Arnhem-Nijmegen en de Verbonden regio zetten we 
in op een beter recreatief wandel- en fietsroutenetwerk. We hebben aandacht voor aansluiting bij 
het netwerk van andere regio’s, toeristische overstappunten, het utilitaire netwerk en andere 
recreatieve paden.  
 

Acties 

Maken toeristisch profiel en marketingvisie 
Maken van een regionaal toeristisch profiel op basis van belevingsgebieden en een marketingvisie. 
Hierbij aangeven hoe we omgaan met gastheerschap (fysiek en digitaal) en op welk niveau (lokaal, 
subregionaal of regionaal) we dat organiseren. Gebruik maken van de profielen en marketingvisies 
die er al zijn.  

 

Afstemmen opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisaties  
Afstemmen van opdrachten van gemeenten of subregio’s aan uitvoeringsorganisaties, zoals TVAN. 
We bouwen voort op de ervaringen van Het Rijk van Nijmegen met de gezamenlijke opdracht aan 
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TVAN. Op welk niveau we afspraken maken (lokaal, regionaal of sub regionaal), hangt af van wat 
het beste resultaat oplevert.    
 

Maken vitaliteitsaanpak dag- en verblijfsrecreatie  
Op basis van onderzoek een vitaliteitsaanpak met een strategie voor de regio en handreikingen voor 
ondernemers maken om de toeristische sector en de bedrijven daarbinnen vitaler te maken.  
 

Stimuleren spreiding van recreatiedruk door inzicht en maatregelen 
Verwerven van inzicht in recreatiedruk met bestaande data en door gemeenten de mogelijkheid te 
geven een onderzoek naar druk- en draagkracht te doen. Met het verkregen inzicht maatregelen 
opstellen en financieringsmogelijkheden voor die maatregelen zoeken.  
 

Opstellen en uitvoeren plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk  
Opstellen plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk. Gefaseerd uitvoeren van dit plan met 
beschikbare middelen van gemeenten en cofinanciering van provincie. In het speerpunt Groen-
blauw raamwerk komen de ruimtelijke aspecten hiervan terug.  
 

Duurzaam toerisme 2021 2022 2023 

Maken toeristisch profiel       

Maken marketingvisie       

Maken vitaliteitsaanpak       

Stimuleren spreiding recreatiedruk       

Opstellen plan van aanpak wandel- en  

fietsroutenetwerk 

      

Uitvoeren plan van aanpak wandel- en  

fietsroutenetwerk 

      

Afstemmen opdrachtgeverschap  
uitvoeringsorganisaties 

      

 

 

Speerpunt 2  

Bruisende binnensteden en krachtige kernen 

 

Over vijf jaar: 
- hebben we een sterk en compleet aanbod van voorzieningen in onze steden en dorpen.  
- hebben we leegstand in onze centra en kernen daar waar nodig aangepakt en beperkt. 
- houden we de binnensteden en centra van kernen leefbaar voor bewoners. 

 
In dit speerpunt gaat het om het versterken van binnensteden en kernen in de regio. De centra 
veranderen in snel tempo als gevolg van veranderingen in retail en consumentengedrag. Groeiende 
leegstand dreigt en wordt zichtbaar. De COVID-19 crisis versterkt dit. Gemeenten doen veel om 
binnensteden en kernen levendig en leefbaar te houden. De vraagstukken en projecten van 
gemeenten, verschillen sterk van schaalniveau, aard en omvang. Er zijn wel gezamenlijke thema’s: 
ondernemerschap, bereikbaarheid, leefbaarheid, waaronder voorkoming en bestrijding van 
leegstand, vergroening, transformatie naar place2be en herinrichten van de openbare ruimte.  
 
De COVID-19 crisis en andere ontwikkelingen die op de centra afkomen, maken dat samenwerking, 
afstemming en kennis delen gewenst en noodzakelijk zijn. We ondersteunen en faciliteren de 
inspanningen van gemeenten op dit gebied. Door het maken van een analyse van het netwerk van 
binnensteden en centra van kernen, helpen we gemeenten bij het maken van keuzes, het uitvoeren 
van plannen op lokaal niveau en de afstemming met andere regiogemeenten. We werken daarbij 
nauw samen met de provincie. We gebruiken wat er al ligt, zoals het RPW en het 
detailhandelsbeleid. We sluiten aan bij de economische monitor (zie opgave productieve regio) en 
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vullen deze aan met voor centra relevante data. Zo nodig benoemen we, aanvullend op wat 
gemeenten doen, acties op regionaal niveau en zoeken we naar financieringsmogelijkheden 
hiervoor. Zo weten we wat we belangrijk vinden en kunnen we snel inspringen op nieuwe kansen en 
(financierings-) mogelijkheden die zich voordoen bij provincie, Rijk, Europa of andere partners.  
 

 

Acties 

Kennis delen, o.a. over financieringsmogelijkheden voor projecten 

Kennis delen over projecten voor de versterking van centra en op zoek gaan naar 
(financierings)mogelijkheden hiervoor. Nadruk op leegstand en ondersteunen van ondernemers 

(relevant i.h.k.v. het herstel van de COVID-19 crisis). Aansluiting zoeken bij andere initiatieven, 

o.a. stimuleren MKB in de Productieve regio en de samenwerking tussen centrummanagers in de 

regio.  

 

Maken regionale analyse en benoemen acties ter versterking van centra van steden en kernen 
Analyse maken van de huidige profielen, voorzieningenniveaus en relaties tussen de kernen en 

binnensteden en de ontwikkelingen en veranderingen hierin (incl. effecten COVID-19). Indien nodig  

acties op regionaal niveau formuleren om dit netwerk te versterken.  

 

Bruisende binnensteden en krachtige kernen 2021 2022 2023 

Kennis delen o.a. over  

financieringsmogelijkheden voor projecten 

      

Maken regionale analyse en acties  

benoemen ter versterking centra 

      

Uitvoeren acties ter versterking centra       

 
 

Speerpunt 3 

Groen-blauw raamwerk 

 

Over vijf jaar: 
- hebben we waardevolle natuur, landschap en cultureel erfgoed in de regio duurzaam 

behouden, versterkt en uitgebreid. Het gaat dan zowel om het versterken van de intrinsieke 
waarde van natuur, landschap en erfgoed (bijvoorbeeld de kwalitatieve en kwantitatieve 
groei van flora en fauna), als om het versterken van de belevingswaarde (hoe kunnen 
mensen hier optimaal van genieten?).  

- benutten we mogelijkheden voor functiecombinaties met woningbouw, landbouw, 
recreatie, klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit beter. 

 
Dit speerpunt vormt het groen-blauwe hart van de Groene Metropoolregio: hoe behouden én 
versterken we landschappen, natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed in combinatie met andere 
ruimtevragers? Om daar antwoord op te geven, maken we een groen-blauw raamwerk: een kaart 
met de huidige natuurgebieden en landschapszones, het gebruik daarvan en de mogelijkheden voor 
versterking en uitbreiding. Omdat we in dit raamwerk de focus leggen op het versterken van 
landschappen, natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed, is het raamwerk een belangrijke 
aanvulling op bijvoorbeeld de woondeal, de Verstedelijkingsstrategie en het Toeristisch 
Toekomstperspectief. We maken gebruik van de ruimtelijke plannen, projecten en kaarten die er al 
liggen: de streekgidsen die de provincie ontwikkelt, de recreatiezonering die voor de Veluwe(zoom) 
wordt uitgewerkt en projecten als het Living Lab Ooijpolder voor biodiversiteitsherstel. We leggen 
verbinding met het speerpunt Duurzaam toerisme, waarin spreiding van toeristische druk een 
belangrijk thema is en sluiten aan bij de belevingsgebieden die we binnen dit speerpunt bepalen. 
Het raamwerk is een uitwerking van de bouwsteen Leefomgeving van de Verstedelijkingsstrategie en 
vormt input voor het verstedelijkingsakkoord, het dashboard Groene groei, de regionale 
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toekomstscenario’s en de regionale investeringsagenda’s, die binnen de Groene Groeiregio worden 
ontwikkeld. We werken dan ook nauw samen met deze opgave. Zo kan het raamwerk bijdragen aan 
het integraal afwegen van ruimteclaims en het uitlokken van investeringen in het ‘groen’ en 
‘blauw’  van de Groene Metropoolregio.  
 
Acties 

Maken groen-blauw raamwerk 
Maken van een groen-blauw raamwerk: een kaart met de huidige natuurgebieden en 
landschapszones, het gebruik daarvan en de mogelijkheden voor versterking en uitbreiding. Daarbij 
op zoek gaan naar koppelkansen met bijvoorbeeld landbouw, energietransitie, woningbouw, 
klimaatadaptatie, waterberging en recreatie en toerisme. Aangeven waar keuzes nodig zijn. 
 
Groen-blauw raamwerk 2021 2022 2023 

Maken groen-blauw raamwerk       

Investeren in groen en blauw van de regio 

(in/samen met opgave Groene 
Groei en partners) 

      

 

 

Speerpunt 4 

Sterke culturele infrastructuur 

 

Over vijf jaar: 
- hebben we een passend, kwalitatief goed en divers cultuuraanbod dat past bij de vraag en 

bij het profiel van onze regio. 
- participeren inwoners en bezoekers van de regio actief en passief in cultuur en bereiken we 

steeds meer verschillende doelgroepen. 
- stimuleert cultuurparticipatie sociale cohesie en inclusie en draagt bij aan de leefbaarheid 

van de steden en kernen.   
- hebben we een duurzame en robuuste culturele infrastructuur die het aanbod passend bij 

de vraag kan verzorgen. 
 
De ‘regio 025’ heeft een eigen culturele signatuur en kracht. Bijzonder is dat de complete keten in 
de regio aanwezig is: een brede basis van amateurkunst, cultuureducatie, een innovatief 
middensegment en een top van instellingen van bovenregionaal belang. Deze segmenten van de 
keten hangen samen en inspireren elkaar onderling. Deze unieke culturele keten draagt bij aan 
leefbaarheid en levendigheid van de regio, een gunstig vestigingsklimaat, aan sociale cohesie en 
inclusie en aan een vitale toeristische sector, omdat cultuur bezoekers naar de regio trekt. Wij 
versterken deze keten in zijn geheel en in samenhang.  
 
Als startpunt voor dit speerpunt, gebruiken we het Transformatievoorstel Cultuurregio 025, 
aangevuld met het Groeidocument Cultuurregio 025. Het transformatievoorstel is gemaakt door 152 
regiogemeenten, met ideeën uit de culturele sector, op uitnodiging van de provincie Gelderland in 
het kader van de COVID-19 crisis. Met het Transformatievoorstel ligt er een stevig en gedragen begin 
van brede regionale samenwerking, gericht op blijvende structuurversterking. Die basis gebruiken 
we om de regionale samenwerking verder uit te bouwen naar 18 regiogemeenten. We verbreden het 
voorstel waar gewenst naar niet betrokken gemeenten, zoeken financieringsmogelijkheden, voeren 
het uit en maken op basis hiervan een visie en investeringsplan voor 2022 en verder. Zo maken we 
onze inzet voor de regionale infrastructuur concreet, zodat we snel en flexibel kunnen inspringen op 
nieuwe kansen en (financierings)mogelijkheden die zich voordoen bij provincie, Rijk, Europa of 
andere partners.  
 

 

 
2 de provincie heeft om praktische redenen Doesburg en Montferland bij een andere regio ingedeeld, Mook en Middelaar ligt 
in een andere provincie. 
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Acties 

Maken regionale visie op de versterking van de regionale culturele infrastructuur (inclusief 

cultuureducatie) 
Op basis van het Transformatievoorstel werken aan een door alle regiogemeenten en de culturele 
sector gedragen visie op de versterking van het regionale culturele infrastructuur, inclusief 
cultuureducatie (zowel op school als in de vrije tijd).  
 

Realiseren transformatievoorstel  
Maken van samenwerkingsafspraken over het Transformatievoorstel met de provincie en andere 
partners, het zoeken van financieringsmogelijkheden en het uitvoeren van de maatregelen en acties 
die daaruit voortvloeien. Mits de financiering rond komt, betekent dit werken aan activiteiten die 
top- en middensegment, cultuureducatie en amateurkunst versterken. 
 

Maken investeringsplan culturele infrastructuur vanaf 2022  
Maken van een investeringsplan voor de culturele infrastructuur vanaf 2022: hoe ziet onze 
toekomstige regionale infrastructuur eruit, welke investeringen zijn nodig en waar willen we als 
regio op in zetten voor de langere termijn. Gebruik maken van de inventarisatie van Cultuur Oost 
van de bestaande infrastructuur, die in kaartvorm gepresenteerd wordt in april 2021.  
 

Stimuleren afstemming en promotie culturele agenda  
Stimuleren van afstemming van culturele activiteiten en het promoten daarvan in één voor de regio 
gebundelde agenda. Daarbij een relatie leggen met het aanbod op het gebied van recreatie en 
toerisme en gebruik maken van kennis en mogelijkheden van partners (culturele instellingen, 
TVAN). 
 

Sterke culturele infrastructuur 2021 2022 2023 

Maken regionale visie culturele 

infrastructuur (incl. 

cultuureducatie) 

      

Realiseren transformatievoorstel       

Maken investeringsplan vanaf 2022       

Uitvoeren investeringsplan       

Stimuleren afstemming en promotie 

culturele agenda 
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Groene groeiregio 
 
Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de typische balans tussen 
stedelijke ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als 
dé Groene Metropoolregio. 
 
 
Ambitie en speerpunten 
De regio Arnhem-Nijmegen heeft te maken met een grote verstedelijkingopgave en een tekort aan 
woningen. Deze opgave zet in op het bieden van voldoende (betaalbare) woningen, voor specifieke 
doelgroepen en tegelijkertijd verantwoord omgaan met de schaarse ruimte, zodanig dat deze groei 
het landschap versterkt.  
 
Er komen veel (ruimtelijke) opgaven op ons af. Door deze aan elkaar te ‘koppelen’ ontstaat 
wederzijdse versterking. De uitdaging is daarbij de unieke profielen van de verschillende gemeenten 
binnen onze regio te gebruiken. Sturen op en realisatie van dergelijke koppelkansen vraagt om 
regionale samenwerking en om samenwerking met partners. Deze integraliteit vraagt commitment 
van gemeenten om zich hier blijvend voor in te zetten. De Groene groeiregio ondersteunt 
gemeenten hierbij door de inzet van regelgeving, financiële middelen, investeringen, kennisdeling 
en netwerk van de provincie en het Rijk.  
 
De Groene groeiregio heeft een coördinerende functie voor de vijf opgaven van de Groene 
Metropoolregio. Zij heeft tot taak het in beeld brengen van de ruimtelijke dimensie en het 
samenbrengen en verbinden van de ruimtelijke aspecten van alle opgaven van de Groene 
Metropoolregio. Behoud en versterking van de kwaliteit van de leefomgeving (inclusief natuur en 
landschap) staat centraal. De Groene groeiregio ontwikkelt hiervoor inspirerende 
toekomstscenario’s en nieuwe beleidsinstrumenten. Deze regionale bouwstenen kunnen gemeenten 
overnemen in eigen Omgevingsbeleid.  
 
Twee belangrijke instrumenten staan centraal; de uitvoering van de Woondeal om op korte termijn 
de woningbouw te versnellen (met bijvoorbeeld een flexpool die gemeenten ondersteunt met 
capaciteit) en de Verstedelijkingsstrategie die inzicht geeft in de bouwlocaties van 2030-2040, 
rekeninghoudend met de bouwstenen economie, leefomgeving en mobiliteit. Met het sluiten van 
een Verstedelijkingsakkoord met Rijk en de provincie zorgen we ervoor dat er ook investeringen 
naar de regio toe vloeien. Hiervoor ontwikkelen we samen met gemeenten investeringsagenda’s om 
woningbouwlocaties voor de middellange termijn te faciliteren, waarbij de normale, 
publiekrechtelijke besluitvorming over plannen en projecten bij gemeenten en provincies 
onaangetast blijft. 
 
Als derde speerpunt vergroten we onze agglomeratiekracht. Dit is de slagkracht die de regio 
Arnhem-Nijmegen heeft wanneer zij de handen in één slaat en als één partij optrekt richting 
partners als Rijk, Provincie, Eu etc.. Dit vraagt om een sterk samenspel in de regio. Hiervoor 
ontwikkelen wij een efficiënte structuur en zorgen we voor meer landelijke ‘exposure’. 
 
 
Partners 
Woondeal regio Arnhem-Nijmegen 
In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen bundelen de 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio, 
de provincie en het Rijk hun krachten, in nauwe samenwerking met woningcorporaties en diverse 
private en maatschappelijke partners. De samenwerking vindt plaats via de zogenaamde publieke 
private Tempotafels. De NEPROM, Bouwend Nederland, IVBN, Woonkr8 en NS steunen de Woondeal. 
 

Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen Foodvalley 
Om in de Groene Metropoolregio de groei van landschap, wonen, economie en mobiliteit goed vorm 
te geven en de daarvoor benodigde investeringen te vinden, wordt in 2021 een 
Verstedelijkingsstrategie opgesteld. Partners die hierbij betrokken zijn, zijn het Rijk (ministeries 
van BZK en IW, LNV en EZK), de provincie Gelderland en de Groene Metropoolregio en de regio 
Foodvalley en de 26 gemeenten in de beide regio’s. Na het afsluiten van het verstedelijkingsakkoord 
geven wij gezamenlijk uitvoering aan dit akkoord. 
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Provincie Gelderland 
De provincie is partner in de uitwerking en uitvoering van de Woondeal en de 
Verstedelijkingsstrategie. De Groene groeiregio en de provincie streven dezelfde doelen na. Met het 
Actieplan Wonen draagt de provincie hieraan bij. In de provinciale verordening is opgenomen dat er 
tussen provincie en regio’s binnen de provincie zogenaamde Woonagenda’s worden opgesteld. De 
woonpartners in de regio Arnhem-Nijmegen hebben hierover in drie subregio’s (Nijmegen, Arnhem, 
Liemers) recent afspraken gemaakt met de provincie Gelderland. Op termijn worden deze afspraken 
geactualiseerd, hierover gaan de drie subregio’s en provincie in 2021 in overleg. 
 

TEB 
De betrokkenheid van de TEB komt vooral bij de uitvoering van speerpunt 3 aan bod. Het versterken 
van deze agglomeratiekracht en het vergroten van de exposure vindt in nauwe samenwerking met 
TEB plaats. Op onderdelen is TEB bij de uitvoering van speerpunten 1 en 2 betrokken. 
 
 

2021 

Uitvoering Woondeal 
- (publiek-private) tempotafels: bespreekbaar maken en oppakken van specifieke blokkades 

bij woningbouwontwikkeling met als doel versnelling van de woningbouwontwikkeling, meer 
betaalbaar bouwen en natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen. 

- Regionale expertiseflexpool: gemeenten ondersteuning bieden met specifieke expertise 
zoals de inzet van een regisseur Stikstof, projectleider Arbeidsmigranten en een 
intermediair Versnellen Woningbouw of expertise op terreinen als ontwerp, planeconomie, 
gebiedsontwikkeling en juridisch. De flexpool start in 2021 en wordt bij succes 
gecontinueerd in 2022. 

- Extra ambtelijke capaciteit: De regio zet zich in om meer structurele capaciteit bij 
gemeenten te organiseren, door bijvoorbeeld (financiële) middelen bij provincie en Rijk of 
een regionale pool van ambtenaren.  

- Diverse tools: verder ontwikkelen van o.a. actualisatie van de Woningmarktmonitoring, het 
opzetten van een database van regelingen voor gemeenten op het gebied van woningbouw 
en het verder uitwerken van nieuwe maatregelen om innovatieve bouwontwikkeling te 
stimuleren in samenspraak met het Rijk. 
 

Verstedelijkingsstrategie en -akkoord 
- 2021 staat in het teken van het afronden van de Verstedelijkingstrategie en de bestuurlijke 

gesprekken hierover te faciliteren met de 18 gemeenten en het sluiten van een akkoord 
tussen de regio en het Rijk en de provincie, die gaat over de uitvoering van de ambities. Dit 
akkoord en de uitwerking vragen ook in 2022 acties. 

- In 2021 verkennen we het instrument Regionale Investeringsagenda (RIA). Een RIA brengt bij 
grote samenhangende woningbouwlocaties (regiobreed) de benodigde (publieke en private) 
investeringen en investeerders bij elkaar om te komen tot een gezamenlijke 
investeringsstrategie (publiek en privaat). We inventariseren welke gebieden in de regio 
zich hiervoor lenen, daarna wordt deze RIA ingevuld. Voor de oplading van dit instrument 
werken we nauw samen met de provincie Gelderland. Deze actie loopt door in 2022.  

- De Groene groeiregio is gesprekspartner met het Rijk in trajecten als de Woondeal en het 
Verstedelijkingsakkoord. Het Verstedelijkingsakkoord is een belangrijk instrument om 
middelen voor woningbouw en aanverwante  zaken te agenderen. Dit is een terugkerend 
agendapunt voor het Bestuurlijk overleg (BO) Leefomgeving en BO Mirt-Oost. Met de 
regionale Investeringsagenda’s heeft de Groene groeiregio een extra instrument in handen 
voor de gesprekken met de provincie en het Rijk. In 2021 (en 2022 en verder) zetten we ons 
in om voor gemeenten belangrijke zaken te agenderen.  

- De huidige structuur rondom verstedelijking is ingewikkeld met veel (bestuurlijke en 
ambtelijke) overlegtafels. We richten een nieuw regionaal (ambtelijke en bestuurlijk) 
‘platform Groene Groei’ in die opgavegericht is en efficiënt, waarbij de regio en de 
provincie Gelderland elkaar goed informeren, kennis en kunde uitwisselen en elkaar 
versterken. 
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Meer ‘exposure’ voor de Groene Metropoolregio   
We stellen samen met het regiobureau een lobbyplan Groene Groei op. We zoeken daarbij de 
samenwerking met partners zoals TEB, provincie Gelderland, corporaties en marktpartijen. De 
eerste acties voeren we in 2021 uit en deze lopen door in 2022. Doel is om meer (inter) nationale 
bekendheid te geven aan de voorbeelden van integrale verstedelijking in deze regio en aanwezig te 
zijn bij nieuwe landelijke beleidstrajecten die in de nieuwe kabinetsperiode starten. 
 
 
Speerpunt 1  
Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw   
 

Over vijf jaar:  
- Staan bij gebiedsontwikkeling  natuur, landschap en de woonomgeving als geheel centraal. 
- Zijn er meer groene, sterke en gemengde/gedifferentieerde wijken met meer middenhuur, 

betaalbare koopwoningen en vrijesectorwoningen.  
- Hebben we bereikt dat 25% van de woningen circulair zijn gebouwd.  
- Zijn er 20.000 woningen bijgebouwd en/of liggen hier uitgewerkte bouwplannen voor. 
- Zijn er meer woningen beschikbaar voor specifieke doelgroepen waaronder ouderen, 

arbeidsmigranten, jongeren. 
- Zijn er meer (circa 1.000) tijdelijke woningen die voor langere tijd  gebruikt kunnen 

worden. 
 
Dit speerpunt richt zich op het inlopen van het woningbouwtekort naar 2% door de realisatie van 
35.000 woningen op de korte termijn (tot 2030) en het regionaal organiseren van een stabiele en 
continue woningbouwproductie. Hierbij wordt invulling en uitvoering gegeven aan de afspraken uit 
de Woondeal die de regio Arnhem-Nijmegen, de provincie Gelderland en het ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatie (BZK) in 2020 gesloten hebben. Door de samenwerking 
hebben gemeenten (met voorrang) toegang tot nationale en provinciale regelingen, nieuwe 
instrumenten, een breed kennisnetwerk, financiële middelingen en investeringen. De afspraken zijn 
gericht op het versnellen van de woningbouwproductie, het toevoegen van betaalbare en duurzame 
woningen, het natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen en het zorgen voor toekomstbestendige 
en gedifferentieerde wijken voor alle doelgroepen.  
 
Voor het tot uitvoering brengen van alle afspraken in de Woondeal is een publiek-private 
samenwerking opgericht in de vorm van Tempotafels. Eind 2020 is een uitvoeringsplan Woondeal 
opgesteld. We geven uitvoering aan de acties in dit plan. 
 
Omdat een aantal opgaven locatie- of gebiedsoverstijgend zijn, en op meerdere van die locaties 
vergelijkbare uitdagingen spelen, is ervoor gekozen de Tempotafels rond een viertal van die 
uitdagingen te organiseren. Deze zijn gericht op de volgende vraagstellingen:  
- Hoe en waar realiseren we de benodigde continuïteit en versnelling in de woningbouw?  
– Hoe en waar kan conceptueel bouwen bijdragen aan betaalbare huisvesting?  
- Hoe en waar kan circulair bouwen bijdragen aan verduurzaming van de woningbouw?  
– Hoe en waar kan flexwonen bijdragen aan de huisvesting voor bijzondere doelgroepen? 
 
De Tempotafels hangen nauw met elkaar samen. Zij komen op gezette tijden samen in de vorm van 
Versnellingstafels en Tussensprints. 
 
 

Acties 

Continueren van tempotafels Woondeal 
We voeren een evaluatie uit van de vier Tempotafels van de Woondeal. Op basis daarvan voeren we 
eventueel aanpassingen door en continueren we vervolgens de Tempotafels.  
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Evaluatie en continueren flexpool  
De flexpool is gestart in 2021 en wordt bij succes gecontinueerd in 2022. We evalueren dit 
instrument begin 2022. We treden in overleg met de provincie Gelderland voor eventuele 
aanvullende middelen bij succes voor de periode na 2022. 
 

Verkenning extra ambtelijke capaciteit 
We maken nadere afspraken over een regionale pool van ambtenaren voor de toevoeging van meer 
structurele capaciteit bij gemeenten in afstemming met o.a. ‘Werken in Gelderland’. 
 
Continueren van tools  
Als woningmarktmonitoring, inzicht in regelingen bieden, ondersteuning bij specifieke doelgroepen 
en innovatieve bouwontwikkeling. 
 

Versnellen woningbouw 2021 2022 2023 

Tempotafels Woondeal       

Regionale expertise en flexpool       

Verkenning extra capaciteit       

Continueren tools       

 
 

Speerpunt 2  

Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven 

 

Over vijf jaar:  
- Hebben we in beeld wat de ruimtelijke dimensie is van de andere vier opgaven. 
- Hebben we inspirerende (ruimtelijke) toekomstscenario’s voor de lange termijn ontwikkeld, 

met antwoorden en beleidsinstrumenten voor nieuwe keuzevraagstukken waar de regio voor 
komt te staan. 

- Zijn nieuwe woningbouwlocaties in de periode 2030-2040 in beeld die integraal zijn 
onderzocht binnen de Verstedelijkingsstrategie. 

- Is de Verstedelijkingsstrategie uitgewerkt in omgevingsbeleid van gemeenten en in 
Regionale investeringsagenda’s.  

- Hebben we een Verstedelijkingsakkoord gesloten met het Rijk en provincie over de 
uitvoering van de Verstedelijkingstrategie en de benodigde investeringen. 

 
De Groene groeiregio heeft een coördinerende functie voor de vijf opgaven van de Groene 
Metropoolregio in het samenbrengen en verbinden van de ruimtelijke opgaven zoals de ruimtelijke 
vertaling van de energieopgave, het ontwikkelen van een landschappelijk recreatief raamwerk en 
de additionele mobiliteitsbehoefte bij de toename van woningen. Behoud en versterking van de 
kwaliteit van de leefomgeving (inclusief natuur en landschap) staat centraal.  
 
Om in de Groene Metropoolregio de groei van landschap, wonen, economie en mobiliteit goed vorm 
te geven en de daarvoor benodigde investeringen te vinden, wordt in 2021 een 
Verstedelijkingsstrategie opgesteld. Dit is een ontwerpend onderzoek dat samen met regio 
Foodvalley, de provincie en het Rijk wordt gemaakt. Hierin wordt beschreven waarom, wat, 
wanneer, hoe en onder welke voorwaarden de verstedelijking plaatsvindt. Het motto van is ‘meer 
landschap en meer stad’. Er worden ontwerpprincipes en een afwegingskader aangereikt. Ook 
worden richtlijnen en spelregels beschreven. Samen met het Verstedelijkingsakkoord geeft dit voor 
de aankomende jaren een verdeling in rollen en verantwoordelijkheden van de overheidslagen weer 
inclusief de voorwaarden en de (financiële) rolverdeling van de partners.  
 
De Verstedelijkingsstrategie biedt ons inzicht in potentiële bouwlocaties tot 2040. Voor de periode 
daarna ontwikkelt De Groene groeiregio inspirerende toekomstscenario’s en nieuwe 
beleidsinstrumenten zodat we kunnen inspelen op toekomstige opgave en deze doorvertalen naar 
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acties nu. Deze regionale bouwstenen kunnen gemeenten overnemen in eigen Omgevingsbeleid. De 
Verstedelijkingsstrategie gebruiken we als input. 
 
We werken verder aan de uitvoering van de Regionale Investeringsagenda’s.  
 

Acties  

Borging Verstedelijkingsstrategie en akkoord 
We assisteren de gemeenten bij de vertaling van de uitgangspunten van de 
Verstedelijkingsstrategie- en akkoord naar Omgevingsvisies of ander ruimtelijk beleid door hierover 
het gesprek te voeren en bij te dragen aan concreet beleid.   
 

Regionale Investeringsagenda’s 
We continueren dit instrument in 2022 en overleggen in de regio welke gebieden en concrete 
projecten zich hiervoor aandienen. We brengen de resultaten hiervan in op landelijke tafels.  
 

Future-lab ‘Groene metropool’ en Dashboard  
Met het Future-lab maken we regionale ruimtelijke opgaven inzichtelijk. We ontwikkelen regionale 
toekomstscenario’s waarin nieuwe trends en ontwikkelingen worden geagendeerd en vertaald naar 
keuzes en scenario’s. Dit bespreken we in een experimenteer ‘kamer’. Dit doen we samen met 
externe experts en met regionale debatcentra. Dit biedt bouwstenen voor de uitwerking van het 
gemeentelijk omgevingsbeleid.  
 

Dashboard ‘De staat van de Regio’ 
Ontwikkelen van een trendanalyse gericht op ontwikkelingen van de verschillende opgaven en het in 
beeld brengen van de ruimtelijke dimensies. Het doel is om hiervoor een interactief dashboard te 
ontwikkelen (GIS/website/dashboard etc.). Het vormt een basis voor regionale afweegprincipes die 
bijdragen aan een groene en gezonde verstedelijking en het (bestuurlijk) gesprek hierover. Ook dit 
biedt bouwstenen voor gemeenten. 
 

Verbinden van de ruimtelijke opgaven 2021 2022 2023 

Borging Verstedelijkingsstrategie en akkoord       
Regionale investeringsagenda’s        

Dashboard ‘De staat van de Regio’        

Future-lab ‘Groene metropool’       
 

Speerpunt 3  

Agglomeratiekracht: Vertellen van de kracht van de Groene groeiregio 

 

Over vijf jaar: 
- Hebben we goed in beeld hoe we, samen met onze partners, de kracht van regio kunnen 

versterken en daarin stappen kunnen zetten, aan de hand van recente onderzoeken zoals 
Kracht van Oost 2.0. 

- Is de Groene Metropoolregio zichtbaarder als (inter-)nationaal toonaangevende regio 
- Op  het gebied van circulaire verstedelijking en landschap. Hebben we voor gemeenten 

meer middelen gegenereerd  om de omslag van ‘beheermodus naar ontwikkelen’ mogelijk 
te maken (ambtelijke capaciteit vergroten om aan plannen te werken).  

- Hebben we een  efficiënt (bestuurlijke en ambtelijke) regionaal ‘platform Groene Groei’ 
ontwikkeld waarin de regio en de Provincie Gelderland elkaar informeren, kennis en kunde 
uitwisselen en zo de samenwerking versterken.  
 

We koesteren een stevige ambitie: samen doorgroeien naar een metropoolregio! Een groene 
metropoolregio van internationale betekenis. Met een internationale voorbeeldfunctie op het 
gebied van circulariteit, samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie.  
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Dit speerpunt richt zich op het versterken van de positionering van onze regio als ‘groene 
metropoolregio’ richting provincie, Rijk en Europa. Enerzijds gaat het om het versterken van de 
internationale concurrentiepositie, en anderzijds om een betere profilering, agendering en 
verankering van (investerings)afspraken met provincie, Rijk en Europa. Hiervoor is de  
samenwerking van de 18 gemeenten in de Groene Metropoolregio onontbeerlijk. Hierin zoeken we 
naar de complementariteit tussen de steden onderling en met de dorpen, kleine kernen en het 
landelijk gebied. 
 
Met agglomeratiekracht wordt bedoeld de slagkracht die de regio heeft wanneer zij de handen in 
één slaat en als één partij optrekt richting deze partners. Dit vraagt om een sterk samenspel tussen 
de 18 gemeenten. Het afgelopen jaar zijn in de regio successen bereikt met het sluiten van onder 
meer de Woondeal. Het doel is om deze positie uit te bouwen door meer exposure en tegelijkertijd 
concrete afspraken te maken over investeringen. En te verkennen hoe we deze kracht van de regio 
verder kunnen versterken. 
 
Een succesvolle profilering kent twee essentiële zaken: enerzijds het (nog beter) opbouwen van het 
verhaal van de Groene groeiregio dat gevormd wordt door de kracht van samenwerkende 
gemeenten (agglomeratiekracht) en anderzijds dit verhaal goed vertellen om daarmee de 
zichtbaarheid te vergroten.  
 
Acties 

Verkenning agglomeratiekracht 
In 2022 uitvoeren van verkenning naar agglomeratiekracht van de Groene groeiregio. Kernvraag: hoe 
kan de agglomeratiekracht van 18 gemeenten versterkt worden op het profiel als ‘groene 
metropoolregio’. Het betreft hier de ruimtelijk-economische ontwikkeling en concurrentiepositie 
van de Groene Metropoolregio in (inter)nationaal verband. De verkenning doet de Groene groeiregio 
samen met de Productieve regio, TEB en de provincie.  
 

Uitvoering lobbyplan 
Uitvoeren van het in 2021 opgestelde lobbyplan, onder andere door het organiseren van landelijk 
aansprekende symposia, zichtbaar zijn bij landelijke evenementen en nieuwe beleidstrajecten, 
zoals de opvolging van de Nationale Omgevingsvisie (NOVEX). De uitkomsten van de verkenning 
Agglomeratiekracht gebruiken we bij de bijstelling van het lobbyplan. 
 
Uitvoeren afspraken Verstedelijkingsakkoord 
In 2021 is een Verstedelijkingsakkoord gesloten, op basis van de Verstedelijkingsstrategie. Dit 
akkoord zal naar verwachting in 2022 verder worden uitgewerkt in deeltrajecten (bijvoorbeeld de 
RIA’s). De regio levert hiervoor capaciteit en brengt de resultaten hiervan in bij landelijke 
contacten. Middelen zijn niet alleen nodig om meer capaciteit te kunnen inhuren of aannemen, 
maar ook om bijvoorbeeld garant te staan bij investeringen of om onrendabele toppen af te dekken.  
 

Platform Groene Groei 
In 2022 evalueren we het in 2021 ingerichte platform en sturen zo nodig bij, in overleg met de 
regiopartners en de provincie.  
 

Vertellen van agglomeratiekracht 2021 2022 2023 
Evaluatie en bijsturing regionale structuur        

Verkenning agglomeratiekracht       

Uitvoering/ lobbyplan       
Organiseren congres/symposia rondom 

thema groene verstedelijking 
      

Uitwerken afspraken Verstedelijkingsakkoord       
 

 



 

47 
 

Samenhang opgaven 
 
In onderstaande tabel geven we een eerste beeld van de samenhang tussen opgaven. In de komende maanden werken we deze samenhang verder uit en maken we 
afspraken over wie wat oppakt en hoe we daarin samenwerken. Zo zorgen we dat we de opgaven integraal aanpakken, maar geen dingen dubbel doen. De opgave Groene 
Groei heeft een bijzondere functie als integrerende opgave. In de opgave Groene Groei regio wegen we de ruimteclaims die voortvloeien uit de Verbonden, Productieve, 
Circulaire en Ontspannen regio tegen elkaar af (zie ook speerpunt 2 van de opgave Groene Groeiregio).  
 

 VR PR CR OR GG 

Verbonden 

regio 

- Logistiek,  
economische  
kansen ICE 

Klimaatakkoord 
thematafel mobiliteit 
  

Fietsburgemeester Feitenrelaas,mobiliteitsscan,  
bouwsteen mobiliteit 
 

Productieve 

regio 

Duurzame logistiek - Cluster Energy Stimuleren MKB, 
RPW, Human Capital  
Agenda 

Werklocaties, RPW 
 

Circulaire 

regio 

Verduurzamen 
bouwlogistiek,  
Waterstoftechnologie 

Energietransitie/RPW - Ontwikkelen  
Landschapsparken 

Circulair bouwen, klimaatadaptatie,  
Energietransitie. Uitwerken circulaire  
bouwopgave, circulaire strategie 
bouwen met natuur uitwerken,  
stimuleren klimaatproeftuinen en  
vergroeningsprojecten 

Ontspannen 

regio 

PvA dekkend recreatief  
fiets- en wandelnetwerk 

Thema Ondernemerschap BBKK,  
inbreng human capital vraagstukken 

Meenemen ontwikkeling 
landschapspark in groen- 
blauw raamwerk 

- Ontwikkelen van een groen-blauw 
raamwerk als uitwerking van de  
bouwsteen Leefomgeving van de  
Verstedelijkingsstrategie met als doel  
het behouden en versterken van  
landschappen, natuurwaarden en  
cultuurhistorisch erfgoed 

Groene  

groeiregio 

Mobiliteitshubs en  
knooppuntontwikkeling  
met woon- en  
werkfuncties, het in 
goede banen leiden van  
additionele mobiliteits- 
behoefte bij de  
toename van woningen 

Ruimte zoeken voor ontwikkeling  
van bedrijfsterreinen, de  
ruimtelijke vertaling van de  
energieopgave; verkenning  
agglomeratiekracht  
(ruimtelijke economische 
ontwikkeling) 

Meenemen ruimteclaims,  
bijvoorbeeld m.b.t.  
energietransitie, 
klimaatadaptatie en  
circulair bouwen, als input  
voor de opgave Groene  
Groei 

Gebruiken groen- 
blauw raamwerk als  
input voor de  
opgave 

- 

 
Op de horizontale as geeft weer welke opgave de lead heeft in de afstemming. Bijvoorbeeld: Ontspannen regio heeft de lead bij het plan van aanpak dekkend recreatief 
fiets- en wandelnetwerk en stemt daarbij af met de Verbonden regio. Dit vraagt in de komende periode nog nadere uitwerking.  
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Financiële paragraaf 

 
Algemeen 
In deze financiële paragraaf lichten we toe welke middelen nodig zijn om de opgaven uit te voeren 
in 2022 en welke bijdragen van derden al beschikbaar zijn of verwacht worden.  
 
We presenteren een financieel beeld van de verwachte kosten 2022. De jaren daarna zijn nog 
onzeker en om die reden niet ingevuld. De tabellen corresponderen één op één met de concept-
begroting van de Groene Metropoolregio. De toelichting in deze financiële paragraaf is wat 
uitgebreider dan in de concept-begroting. 
 
Enkele algemene uitgangspunten die we gehanteerd hebben, zijn: 

- Gemeenten krijgen een vergoeding voor capaciteit van mensen die een substantieel deel 
van hun tijd besteden aan de regionale opgave. Dit zijn bijvoorbeeld de 
speerpuntcoördinatoren.  

- De capaciteit van de opgavemanager is in de begroting verdeeld over algemeen 
opgavemanagement en de speerpunten. Dit is omdat de opgavemanagers ook werk doen 
voor de verschillende speerpunten.  

- Naast capaciteit is (proces)geld nodig om externe expertise in te huren of bepaalde 
specifieke activiteiten uit te voeren. Het gaat veelal om voorbereidend werk om de doelen 
van de opgaven in de jaren hierna te kunnen realiseren. Dit vraagt om onderzoek, 
verkenningen, lobby, een stevige basis leggen voor kennisuitwisseling en kennisverwerving 
als ook onderzoek naar de mogelijkheden van externe financiering. We gebruiken deze inzet 
dan ook nadrukkelijk om mogelijkheden voor financiering door andere partijen te creëren. 

 

 
Verbonden regio 

 

Kosten 
De regio Arnhem-Nijmegen werkt sinds 2019 met een regionaal Mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt 
gevoed door de 18 gemeenten en voor een deel door andere partners3. Het huidige regionaal 
Mobiliteitsfonds gaat per 1-1-2022 over van de gemeente Nijmegen naar de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen. Voor 2022 zien wij een vergelijkbare opgave en inzet vanuit de verbonden regio 
als in 2021. Om de opgaven te kunnen realiseren is een werkbudget nodig van € 1.022.000. Dit 
betekent dat wij uitgaan van een maximum van € 1,30 per inwoner per gemeente. 1/3 van dit 
bedrag is inzet op capaciteit. Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1,0 fte voor de 
opgavemanager, 0,4 fte voor procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau), 0,2 voor 
strategie en 1,9 fte voor de speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting. 
Daarbij is onder de speerpunten een post ‘algemeen’ opgenomen voor kosten die niet specifiek aan 
een speerpunt zijn te relateren maar ten dienste staan voor alle speerpunten. Het gaat daarbij om 
activiteiten zoals een opgavegerichte uitwerking van Europa, onze lobbyactiviteiten en middelen 
voor promotie en communicatie als ook verwachte kosten voor bredere beleidsvragen en 
monitoring.  
 
(Potentiële) opbrengsten 
Binnen de uitwerkingen van de speerpunten zien wij een sterke (financiële) samenwerking met 
vooral de provincie Gelderland. Een groot aantal processen wordt mede door de provincie 
Gelderland gefinancierd en mogelijk gemaakt, waarbij cofinanciering vanuit de regio wenselijk is 
(zo heeft de provincie Gelderland een financiële bijdrage toegezegd voor de economische analyse 
ICE, verkenning westflankroute Fiets, de meerjarige agenda Hubs & knooppunten). Ook in 2022 
heeft de provincie toegezegd in voorkomende gevallen samen te willen optrekken, o.a. bij het 
uitwerken van de regionale agenda’s (fiets, verkeersveiligheid, Hubs & knooppunten, Slim & Schoon 
Onderweg), maar ook het verder uitwerken (verkennen) van regionale projecten.  
 
 

 
3 De provincie Gelderland heeft in 2020 een subsidie verleend voor de projecten binnen het speerpunt “Slim en Schoon Onderweg’. Ook in 2021 
zal naar verwachting de provincie Gelderland subsidie verlenen. 
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Ter toelichting de cofinanciering die voor 2021 voorzien is en de verwachting voor 2022: 
- Voor het deelprogramma Slim & Schoon Onderweg is in 2021 cofinanciering vanuit het 

Ministerie van I&W, provincie Gelderland, gemeenten en werkgevers voorzien van € 1,15 
miljoen, naast een bijdrage vanuit het regionaal mobiliteitsfonds van € 270.000. In de loop 
van dit jaar zal duidelijk worden in hoeverre de regio in 2022 weer subsidie voor dit 
programmaonderdeel kan krijgen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bedrag 
als in 2021.  

- Voor de regionale agenda fiets is begin 2021 een uitvoeringsagenda 21-22 gemaakt. Voor het 
jaar 2021/2022 staat er in de regio voor € 12,7 miljoen aan fietsinvesteringen op stapel, 
waarvoor het plan uitvoeringsgereed is en de gemeentelijke bijdrage beschikbaar. De 
Groene Metropoolregio heeft een verzoek gedaan aan de provincie Gelderland om € 6 
miljoen euro beschikbaar te stellen om deze projecten in 2021-2022 uit te kunnen voeren. 
De projecten bestaan uit aanleg en verbeteringen aan bestaande snelfietsroutes, het 
realiseren van doorfietsroutes, fietsparkeren en een aantal overige fietsroutes.  

- In de loop van 2021 zullen ook uitvoeringsagenda’s worden voorbereid die uiteindelijk 
leiden tot een investeringsagenda (hubs & knooppunten, verkeersveiligheid). Vooralsnog 
wordt ingeschat dat voor uitvoering 2022 een bedrag van € 4 miljoen kan worden verwacht 
vanuit de provincie Gelderland voor de implementatie Hubs & Knooppunten en € 2,5 miljoen 
voor projecten verkeersveiligheid. Voor het Hoogwaardig openbaar vervoer is reeds een 
uitvoeringsagenda beschikbaar, die afhankelijk van de beschikbare middelen kunnen leiden 
tot gerichte implementatie (voor 2022 wordt gesproken over een bedrag van € 7,5 miljoen 
(100% subsidie))4. De provincie Gelderland heeft aangegeven dat subsidie mogelijk is als het 
project onderdeel uitmaakt van de regionale geprioriteerde agenda. 

 

 

 

 

 
 

4 De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is nog in gesprek met de provincie Gelderland over de te hanteren 
subsidiebijdrage. Het gaat hierbij om fietsprojecten, de projecten verkeersveiligheid en Hubs & knooppunten. Voor HOV-
projecten heeft de provincie Gelderland aangegeven dat het gaat om een 100%-subsidie. 
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Productieve regio 

 

Kosten 
Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor 
procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau) en 1,4 fte voor de speerpuntcoördinatoren 
opgenomen in onderstaande begroting. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en 
fasering, begroten wij voor 2022 een totaal van €190.000 voor proceskosten.  
 
Ervan uitgaande dat alle gemeenten zich inschrijven voor de Productieve regio is voor 2022 de 
bijdrage per inwoner 73 cent, inclusief het RPW. Gemeenten die niet intekenen voor deze opgave 
zijn wel verplicht voor 2022 16 cent per inwoner voor het RPW bij te dragen. De jaarlijkse kosten 
voor het RPW gaan overigens omlaag van €175.000 per jaar (22 cent per inwoner) naar € 125.000 
per jaar (16 cent per inwoner) omdat de ondersteuning van dit traject vanaf 1 juli 2021 door de 
Groene Metropoolregio wordt gedaan. 
 

(Potentiële) opbrengsten 
De benodigde capaciteit voor de uitvoering en ontwikkeling van plannen die voortkomen uit de 
lobby zijn erop gericht om externe gelden naar de regio te halen. Wij zetten ons actief in op het 
binnenhalen van externe gelden om te investeren in onze economie.  
  
Capaciteit, procesgeld en projectgeld kunnen ook geleverd worden door onze 
samenwerkingspartners. Voor bestaande projecten gebeurt dit ook al. De provincie Gelderland heeft 
in diverse projecten al geïnvesteerd, waaronder € 4,6 miljoen in Connectr. De ambities binnen de 
speerpunten sluiten goed aan bij de doelstellingen van de provincie. Waar nodig sluit de provincie 
aan bij ambtelijke werkgroepen. Zo dragen zij in capaciteit, kennis en kunde bij aan de opgave. 
Hierover (en voor toekomstige projecten) maken we nog afspraken met de provincie. Dat geldt ook 
voor de andere samenwerkingspartners zoals TEB.  
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Circulaire regio 

 

Kosten 
In 2022 is 1,0 fte voor de opgavemanager en 0,8 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot. We 
verwachten dat ook onze partners, zoals de provincie, TEB en enkele andere partners een bijdrage 
in capaciteit leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken. Daarnaast komen 
uit een aantal activiteiten kosten voort voor onderzoeken, verkenningen, communicatie en ICT 
kosten die bij de speerpunten zijn begroot. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en 
fasering, bedragen de totale kosten voor 2022 €637.000. 
 
In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met een meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond, Weg- en 
Waterbouw. Het project is gestart en loopt door t/m 2022. De financiële verrekening van 
gemeenten wordt verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (2 x  € 62.500). De bijdrage voor 2022 is in 
de inwonerbijdrage versleuteld. Niet deelnemende gemeenten krijgen een evenredige korting. De 
provincie draagt eveneens bij in de kosten (€ 75.000). 
 
In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk inkopen van 
elektriciteit en aardgas en het verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan het contract 
duurzame elektriciteit worden voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw opgestart te 
worden. In 2021 moeten daarvoor de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid worden 
bepaald. Daarna volgt in 2022 het aanbestedingsproces zelf. De kosten voor de voorbereiding in 
2021 zijn begroot op € 60.000. De kosten voor het aanbestedingsproces zelf zijn in de 
inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen (€ 45.000). 
 

(Potentiële) opbrengsten 
Zoals hierboven al genoemd, draagt de provincie bij aan het meerjarig Uitvoeringsprogramma 
Grond, Weg- en Waterbouw (€ 75.000) 
 
Op welke wijze we de projectorganisatie RES kunnen continueren is nu nog niet in te schatten 
doordat het rijk nog geen helderheid heeft gegeven over de financiering van de vervolgfase. De 
provincie is gevraagd hierbij financieel te ondersteunen, zodat we de kern van de projectorganisatie 
kunnen behouden. 
 
De provincie is gevraagd om in een aantal projecten te participeren en deze te voorzien van een 
versnellingsbijdrage. Indien deze bijdrage wordt toegekend kunnen een aantal projecten versneld in 
2021 van start. 
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Ontspannen regio 

 

Kosten 
In 2022 is 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte (ondergebracht bij het regiobureau) voor 
procesondersteuning en in totaal 1,2 fte voor de speerpuntcoördinatoren  begroot. We verwachten 
dat ook onze partners, zoals provincie, TEB en TVAN, een bijdrage in capaciteit zullen leveren aan 
deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken. Uitgaande van de in deze agenda 
benoemde acties en fasering, bedragen de proceskosten voor 2022 €585.000.  
 
(Potentiële) opbrengsten 
Omdat de doelen van de provincie en deze opgave sterk met elkaar in lijn zijn en de provincie ook 
het belang van investeren in deze opgave lijkt te zien, vragen we de provincie om in 2022 een 
bijdrage van €132.500 te doen in het proces. Dit is de helft van de proceskosten, excl. de bijdrage 
die de provincie al in 2021 doet en excl. de proceskosten voor het speerpunt Sterke culturele 
infrastructuur. Over dit speerpunt en dan met name over het transformatievoorstel, moeten nog 
nadere afspraken met de provincie gemaakt worden. De kosten voor het uitvoeren van het 
transformatievoorstel zijn dan ook nog niet opgenomen in deze begroting. We streven ernaar dit 
zoveel mogelijk binnen reeds beschikbare middelen van gemeenten te financieren. Het uitvoeren 
van het plan van aanpak voor een recreatief wandel- en fietsroutenetwerk is evenmin opgenomen in 
deze begroting, omdat we deze kosten nog niet kennen. Ook hier kijken we naar beschikbare 
gemeentelijke middelen en cofinanciering van de provincie. Ervan uitgaande dat de provincie de 
gevraagde bijdrage in de proceskosten wil geven en dat alle gemeenten deelnemen aan deze 
opgave, bedraagt de bijdrage van de gemeente voor deze opgave €0,57 per inwoner.  
 
Mocht de provincie tegen onze verwachting in, besluiten geen bijdrage te leveren aan het 
procesgeld binnen deze opgave, dan komen we bij de definitieve regionale agenda met een 
aangepast voorstel voor acties, fasering en kosten van deze opgave. Het kan zijn dat de provincie 
bereid is om, als er in het najaar zicht is op financiering van deze opgave door gemeenten, haar 
bijdrage al in 2021 te doen. Dan kunnen we acties van deze regionale agenda eerder uitvoeren, 
onze inzet voor 2023 sneller concreet maken en daarmee de kans om externe financieringsbronnen 
aan te boren, vergroten.  

*Dit is inclusief het maken, maar exclusief de uitvoering van het plan van aanpak dekkend 

recreatief fiets- en wandelnetwerk en exclusief de uitvoering van het tansformatievoorstel  
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Groene groeiregio  

 

Kosten 
De te maken kosten voor deze opgave zijn gericht op het samenbrengen van de gemeenten, het 
bieden van een platform voor kennisuitwisseling (zoals dashboards, leveren van expertise en een 
vraagbaak), het doen van onderzoek en het organiseren van symposia of congressen. 
De aanvullende inzet is geraamd op circa € 560.000 voor speerpunten 2 en 3 voor 2022. Dit komt 
neer op een inwonerbijdrage van 74 eurocent.  
 
(Potentiële) opbrengsten 
De gevraagde financiële inzet creëert (meer) mogelijkheden voor financiering vanuit andere 
partijen naar onze regio Arnhem-Nijmegen. Actuele voorbeelden van dit ‘multipliereffect’ zijn de 
korting op de verhuurdersheffing (vergroting investeringscapaciteit corporaties ten behoeve van de 
bouw van betaalbare huurwoningen), het komende Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en recente 
toekenningen van Woningbouwimpulsgelden. Het opstellen van Regionale Investeringsagenda’s zorgt 
er bovendien voor dat wij experimenteren met fondsvorming en verevening. Zo verbinden wij de 
samenwerkende gemeenten met medeoverheden, private en maatschappelijke partners die - vanuit 
hun eigen doelstellingen - meewerken en investeren aan de regio Arnhem-Nijmegen.  
 
Binnen onze opgave zijn ook al vastgestelde bijdragen van andere partijen. 
Vanuit het procesgeld dat door de provincie en het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering 
van de Woondeal zijn de kosten in speerpunt 1 (in totaal ca. €650.000 geheel gedekt (voor 2021 en 
2022). De kosten van de flexpool (€ 250.000) zijn gedekt uit Rijksregeling ‘specifieke uitkering 
flexibele inzet woningbouw’. Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor de Woondeal als ook 
voor de uitwerking van de overige speerpunten. 
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Bijlage 1 Voorbeeld opgaveovereenkomst Ontspannen regio inclusief algemene voorwaarden 
 
- VOORBEELD - 
Bestuurlijke overwegingen   

 De regio staat voor grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van verstedelijking, 
wonen, werk en bereikbaarheid, en nieuwe opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, 
duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en gezondheid.  

 De 18 regiogemeenten hebben op 1 januari 2021 de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen vastgesteld waarmee zij een openbaar lichaam hebben opgericht met de 
naam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;   

 De ambities van de Groene Metropoolregio zijn: 
o doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis;  
o met een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, 

samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie;  
o dé circulaire topregio worden in Nederland en van Europa, in alle facetten van de 

leefomgeving; 
o en hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans tussen 

levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: ontspannen groeiregio in 
balans. 

 Deze vraagstukken en ambities zijn opgenomen in de Regionale Agenda;  
 De Regionale agenda bestaat uit meerdere opgaven;  
 We delen de urgentie om zo snel mogelijk met volle kracht stevige voortgang te boeken op 

de realisatie van de opgaven in de regionale agenda.  
 

Afspraken  

 

Ondergetekenden neemt deel aan de opgave Ontspannen regio en maakt hiertoe met de Groene 

Metropoolregio de volgende afspraken.  
 

1. Doel van de opgave 
 

Doel van de opgave is om voor de inwoners van de regio een goede balans te creëren 

tussen groei en leefkwaliteit door onze inzet op duurzaam toerisme, complete 

voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking van natuur, 
landschap en cultureel erfgoed.  

 
 

2. Resultaten van de opgave 
a. De Groene Metropoolregio voert ten behoeve van de regio de opgave Ontspannen 

regio uit zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave Ontspannen regio 
bestaat uit de volgende speerpunten.  

i. Duurzaam toerisme 
ii. Bruisende binnensteden en krachtige kernen 
iii. Groen-blauw raamwerk 
iv. Sterke culturele infrastructuur 

b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de Groene 
Metropoolregio de volgende activiteiten uit. De activiteiten zijn uitgewerkt in de 
regionale agenda.  

 Maken toeristisch profiel en marketingvisie 

 Afstemmen opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisaties  
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 Maken vitaliteitsaanpak dag- en verblijfsrecreatie  

 Stimuleren spreiding van recreatiedruk door inzicht en maatregelen 

 Opstellen en uitvoeren plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk  

 Kennis delen, o.a. over financieringsmogelijkheden voor projecten 

 Maken regionale analyse en benoemen acties ter versterking van centra van 
steden en kernen 

 Maken groen-blauw raamwerk 

 Maken regionale visie op de versterking van de regionale culturele 

infrastructuur (inclusief cultuureducatie) 

 Realiseren transformatievoorstel  

 Maken investeringsplan culturele infrastructuur vanaf 2022  
 Stimuleren afstemming en promotie culturele agenda  

 
3. Bijdrage  

a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per jaar € 0,57 
per inwoner bij aan de opgave. Voor de onderbouwing van dit bedrag wordt 
verwezen naar de uitwerking van de opgave in de regionale agenda.  

b. De verantwoording over de inzet van middelen en de bereikte resultaten vindt 
plaats in het jaarverslag en in de jaarrekening van de Groene Metropoolregio.  
 

4. Overig 
a. Deze opgave heeft een looptijd tot 1 januari 2023.  
b. De afspraken in dit document fungeren als opgaveovereenkomst zoals bedoeld in 

artikel 27, lid 1 van de Regeling. 
c. De opgave Ontspannen regio is nader uitgewerkt in de regionale agenda.  
d. De Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten zijn van toepassing.  

 

 

Ondertekend op……….., te……… 
 
 
De gemeente …….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester ………, handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van .............  

 
De gemeente …….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester ………, handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van .............  

 

De gemeente …….., rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester ………, handelend ter 

uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van .............  

 
…etc... 

 

en 

 

De Regio  Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, H.M.F. Bruls, 

handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d…… verder te noemen de 
“Groene Metropoolregio” 
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Algemene voorwaarden  
Opgavenovereenkomsten 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

In het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op PM 
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Inleiding 

Deze Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten (verder algemene voorwaarden) bevatten 

standaard bepalingen met betrekking tot de Opgaven waarop de gemeenten hebben ingetekend. 

Tevens vormen deze algemene voorwaarden een uitwerking van artikel 27, lid 4 van de 

Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen (verder de regeling). In de algemene 
voorwaarden leggen wij vast op welke wijze wij omgaan met een gemeente die wil deelnemen aan 

een reeds gestarte Opgave. En hoe wij omgaan met een gemeente die voor het verstrijken van de 

looptijd de deelname aan een Opgave wil beëindigen.  

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opgaveovereenkomsten die worden 

gesloten.  

Artikel 1 Definities 
In deze algemene voorwaarden en in de Opgaveovereenkomst wordt verstaan onder:  

a. Bestuurlijk opdrachtgever: door het AB aangewezen bestuurder uit de regio met als taak om 
bestuurlijk sturing te geven aan de uitvoering van een Opgave; 

b. Ambtelijk opdrachtgever: vertegenwoordigt via de netwerkdirectie de relatie naar de 
ambtelijke organisaties van de regiogemeenten; 

c. Opgavemanager: programmamanager van de Opgave; 
d. Bestuurlijk Opgaveteam: overlegorgaan bestaande uit de Bestuurlijk opdrachtgever en een 

bestuurlijk betrokkene per speerpunt van een Opgave tenzij hiervan in de Opgave 
nadrukkelijk is afgeweken; 

e. Kernteam: team bestaande uit de Bestuurlijk opdrachtgever, Ambtelijk opdrachtgever en de 
Opgavemanager; 

f. Opgaveorganisatie: netwerk waarbinnen de Opgave wordt uitgevoerd onder leiding van de 
Opgavemanager; 

g. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zetelend te Elst, opgericht bij de Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

h. Opgave: verzameling van activiteiten gedurende een bepaalde periode vastgelegd in de 
Opgaveovereenkomst. De Opgave draagt bij aan het behalen van de ambities opgenomen in 
de regionale agenda;  

i. Netwerkdirectie: de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten aan de 
Regeling en de directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de Regeling; 

j. Regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 
k. AB: het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de Regeling; 
l. Regiogemeenten: alle gemeenten die hebben ingetekend op een bepaalde Opgave; 
m. Partijen: de Groene Metropoolregio en de Regiogemeenten per Opgave.  

 

Artikel 2 Opgaveovereenkomst 
1. Gemeenten besluiten over deelname aan een Opgave door ondertekening van de 

Opgaveovereenkomst. Dit is een Opgaveovereenkomst zoals bedoeld in artikel 27, eerste 
lid, van de regeling.  

 

Artikel 3 Persoonsgegevens 
1. Indien persoonsgegevens binnen de Opgave worden verwerkt dan gebeurt dat met in 

achtneming van de AVG en het privacybeleid van de Groene Metropoolregio. 

 

Artikel 4 Bestuurlijk Opgaveteam 
1. De vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam zijn niet openbaar.  
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2. De vergaderdata van het Bestuurlijk Opgaveteam worden vermeld op de website van de 
Groene Metropoolregio.  

3. Tijdens elk overleg van het Bestuurlijk Opgaveteam zal de voortgang van de Opgave worden 
besproken.  

4. Na elke vergadering van het Bestuurlijk Opgaveteam zal een kort verslag worden opgesteld 
over de  voortgang van de Opgave. Dit verslag wordt geplaatst op de website van de Groene 
Metropoolregio. 

 

Artikel 5 Informeren van de Regiogemeenten 
1. Tijdens de raads- en collegeontmoetingen worden raads- en collegeleden geïnformeerd over 

de voortgang van de Opgaven en relevante ontwikkelingen.  
2. AB-leden ontvangen digitaal het verslag zoals bedoelt in artikel 4, lid 4.  

 

Artikel 6 Publiekrechtelijke bevoegdheden 
1. De Regiogemeenten spannen zich in om de voor de uitvoering van de Opgaveovereenkomst 

benodigde publiekrechtelijke besluiten, zodanig vast te stellen dat de uitvoering van de 
Opgaveovereenkomst publiekrechtelijk maximaal wordt bevorderd. 

2. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures 
en de te betrachten zorgvuldigheid ten opzichte van derden, dat de procedures tot het 
nemen van publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen. 

3. Indien de in het tweede lid bedoelde procedures ertoe leiden dat uitvoering van de 
Opgaveovereenkomst niet of niet op de door Partijen bij het aangaan ervan voorgestane 

wijze kan worden uitgevoerd, bezien Partijen of de Opgaveovereenkomst wijziging of 

(gedeeltelijke) beëindiging behoeft. Artikel 12 wordt hierbij in acht genomen. 
4. De Regiogemeenten mandateren geen publiekrechtelijke bevoegdheden aan de Groene 

Metropoolregio tenzij dit nadrukkelijk in de Opgaveovereenkomst is vermeld.  
 

Artikel 7 Uitsluiting aansprakelijkheid 
1 De Groene Metropoolregio zal de Opgaven naar zijn beste vermogen uitvoeren en daarbij 

zorgvuldigheid betrachten ten opzichte van de Regiogemeenten en derden. Mocht een van 
de Partijen schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, 
dan blijft deze schade voor rekening van deze Partij.   

2 Indien niet alle gemeenten de Opgaveovereenkomst ondertekenen, dan vrijwaren de andere 
gemeenten, de Regiogemeenten, die de betreffende Opgaveovereenkomst wel hebben 
ondertekent deze gemeenten voor alle aanspraken van Partijen of derden tot vergoeding 
van schade die samenhangt met of voortvloeit uit de Opgave.  

3 De Regiogemeenten vrijwaren de Groene Metropoolregio tegen eventuele aanspraken van 
derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de 
Groene Metropoolregio.  

 

Artikel 8 Kansen 
1 Indien zich tijdens de looptijd van de Opgave nieuwe kansen voordoen die passen binnen de 

doelstelling van de Opgaven, dan vindt hierover overleg plaats in het Bestuurlijk 
Opgaveteam.  

 
Artikel 9 Financiën 

1. Voor de Opgave wordt een begroting opgesteld. Deze is opgenomen in de regionale agenda. 
Deze begroting vormt de onderbouwing voor de hoogte van de bijdrage per Regiogemeente 
voor de Opgave en staat vast voor de looptijd van de Opgaveovereenkomst.  
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2. Voor het bepalen van het aantal inwoners per gemeente worden de meest recente CBS-
cijfers gebruikt. 

3. De Regiogemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 15 januari en op 15 juli de 
helft van de bijdrage zoals bedoeld in de Opgaveovereenkomst.  

4. Indien aan een onderdeel van een Opgave slechts een deel van de Regiogemeenten 
meedoen, bijvoorbeeld omdat door het rijk of de provincie de betreffende gemeente is 
ingedeeld bij een andere regio, dan zal dit onderdeel van de Opgave niet voor rekening en 
risico van deze betreffende gemeente komen.   

5. Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in het vierde lid, dan ontvangt de gemeente 
die niet meedoet aan dat onderdeel van de Opgave een korting op het tarief zoals 
opgenomen in de Opgaveovereenkomst. 
 

 

Artikel 10 Geschillen 
1 Indien er naar de mening van één van de Partijen sprake is van een verschil in inzicht 

omtrent de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Opgaveovereenkomst en/of de 
algemene voorwaarden treden Partijen zo spoedig mogelijk in onderling overleg over het 
gerezen geschil.  

2 Indien er tussen Partijen in onderling overleg geen oplossing kan worden gevonden voor het 
in het voorgaande lid bedoelde geschil, wordt in onderling overleg een neutrale partij 
uitgenodigd om een niet-bindend oordeel te geven. 

3 Op de Opgaveovereenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van 
toepassing 
 

Artikel 11 Looptijd 
1 De Opgaveovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van de 

Opgaveovereenkomst.  
2 Indien de situatie zich voordoet dat niet alle gemeenten die deelnemen aan de regeling, 

intekenen op de Opgave, dan kunnen de begroting en de bijdrage zoals genoemd in het de 
Opgaveovereenkomst worden bijgesteld. In het Bestuurlijk Opgaveteam zal worden 
afgestemd of de Regiogemeenten opnieuw zal worden gevraagd om te besluiten over 
deelname.  

3 Voor het einde van de Opgaveovereenkomst treden Partijen in overleg omtrent de 
afwikkeling van de baten en plichten die na de looptijd resteren. Ook wordt een evaluatie 
van de beleidsmatige doelen opgesteld. 

4 Rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Opgaveovereenkomst en die naar hun aard geacht 
worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van de 
Opgaveovereenkomst, worden afgehandeld in overeenstemming met de 
Opgaveovereenkomst. 

 

Artikel 12 Wijziging en opzegging Opgaveovereenkomst 
1 De Opgaveovereenkomst kan slechts bij onderlinge schriftelijke overeenstemming tussen 

Partijen worden gewijzigd.  
2 Op een tussentijdse opzegging door een van de Partijen, zijn artikel 15 en 16 van deze 

algemene voorwaarden van toepassing. 
 

Artikel 13 Procedure van toetreding aan een Opgave 
1 De gemeente die wil toetreden tot een reeds gestarte Opgave maakt dit schriftelijk 

kenbaar bij het AB. Dit is de start van deze procedure tot toetreding. 
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2 De Bestuurlijk opdrachtgever van de Opgave bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk.  
3 De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door de 

Bestuurlijk opdrachtgever in kaart gebracht. Op verzoek van de gemeente die toe wil 
treden, kan een onafhankelijke deskundige worden betrokken. Voor het bepalen van de 
hoogte van de toetredingskosten wordt artikel 14 gevolgd.   

4 Het AB neemt een besluit over het al dan niet toe willen staan van toetreding door de 
gemeente die dat verzoek heeft gedaan en bij een positief besluit ten aanzien daarvan 
over de voorwaarden tot toetreding inclusief de toetredingskosten. Het AB betrekt hierbij 
het advies van de bestuurlijk opdrachtgever. Het instemmen van een AB-lid met het 
toetreden van de betreffende gemeente, heeft mede te gelden als instemming met het 
wijzigen van de Opgaveovereenkomst.  

5 De Bestuurlijk opdrachtgever maakt het besluit alsmede de voorwaarden waaronder kan 
worden toegetreden, zoals bedoeld in lid 4, schriftelijk bekend aan de betreffende 
gemeente.  

6 Indien de gemeente de toetredingskosten accepteert, ondertekent de toetredende 
gemeente de Opgaveovereenkomst. Indien het toetreden gevolgen heeft voor de 
begroting, dan wordt een wijziging van de Opgaveovereenkomst opgesteld welke door alle 
Partijen wordt ondertekend.   

 

Artikel 14 Toetredingskosten 
1 Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt toe te willen treden tot een Opgave (het 

voornemen tot toetreden), kan de Bestuurlijk opdrachtgever verzocht worden te 
inventariseren welke voorwaarden en toetredingskosten zoals beschreven in artikel 13, lid 
3, met toetreding gepaard gaan. Op basis hiervan wordt een quick scan gemaakt die een 
indicatief karakter heeft en waaraan de betreffende gemeente geen rechten kan 
ontlenen.   

2 De toetredingskosten die worden gemaakt door het starten met deelnemen aan een 
Opgave worden alleen ten laste gebracht indien het besluit tot deelname, daadwerkelijk 
is genomen. De toetredingskosten zijn opgebouwd uit eenmalige kosten op de startdatum: 
de noodzakelijke investeringen die ten behoeve van de start van de deelname worden 
gemaakt. Naast de toetredingskosten is de gebruikelijke jaarlijkse bijdrage verschuldigd. 
Dit is vastgelegd in de Opgaveovereenkomst.   

3 Als sprake is van een algemene reserve, wordt de toetredende gemeente verplicht naar 
rato een bedrag in de algemene reserve te storten. Hierbij wordt ‘naar rato’ gedefinieerd 
als financiële bijdrage die de desbetreffende gemeente bij toetreding zou gaan leveren 
aan de Opgave, gedeeld door het totaal aan bijdragen aan de Opgave. 

4 De betaling van de toetredingskosten vindt plaats in één termijn binnen één maand en is 
gelijk aan de toetredingsvergoeding.  

 

Artikel 15 Procedure tot uittreding uit een Opgave 
1 De uittredende gemeente maakt schriftelijk bij het AB kenbaar uit de Opgave te willen 

uittreden. Dit is de start van de procedure tot uittreding. 
2 De Bestuurlijk opdrachtgever van de Opgave bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk.  
3 De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door de 

bestuurlijk opdrachtgever in kaart gebracht. Op verzoek van de gemeente die wil 
uittreden, kan een onafhankelijke deskundige worden betrokken. Voor het bepalen van 
de hoogte van de uittredingskosten wordt artikel 16 gevolgd.   

4 Het AB neemt een besluit over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden 
inclusief de uittredingskosten, waarbij de financiële, juridische, personele en 
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organisatorische consequenties worden betrokken. Het AB betrekt hierbij het advies van 
de Bestuurlijk opdrachtgever.  

5 De hoogte van de uittredingskosten wordt bekend gemaakt aan de gemeente met het 
verzoek tot uittreding.  

6 De uittredende gemeente verzendt aan alle Partijen een formele opzegging en bevestigt 
daarbij dat ze bereid is de uittredingskosten te vergoeden.  

 

Artikel 16 Uittredingskosten 
1 Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt uit een Opgave te willen treden, kan de 

Bestuurlijk opdrachtgever worden verzocht te inventariseren welke consequenties zoals 
beschreven in artikel 15, lid 3, met uittreding gepaard gaan. Op basis hiervan wordt een 
quick scan gemaakt die een indicatief karakter heeft en waaraan een gemeente geen 
rechten kan ontlenen. 

2 Alle kosten die met uittreding uit een Opgave gepaard gaan, inclusief een eventuele quick 
scan en het betrekken van een onafhankelijk deskundige, komen ten laste van de 
uittredende gemeente. Ook indien uittreding uiteindelijk niet doorgaat, zijn deze kosten 
verschuldigd. De Bestuurlijk opdrachtgever doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze 
kosten voor de uittredende gemeente zo laag mogelijk te houden.   

3 De uittredingskosten zijn de kosten die te maken hebben met (de afbouw van) de 
overcapaciteit die kan ontstaan in de personele en de materiële sfeer. Deze komen ten 
laste van de uittredende gemeente en worden alleen in rekening gebracht als de 
gemeente daadwerkelijk besluit uit te treden. Basis voor de berekening van de 
uittredingskosten zijn de gemiddelde realisatiecijfers (afbouw opgaveorganisatie, 
aangegane verplichtingen per Opgave) van de drie jaar jaren voorafgaand aan het jaar 
waarin het voornemen tot uittreden kenbaar wordt gemaakt of indien niet voorhanden zo 
veel jaren als de Opgave al loopt.  

4 De kosten die niet direct aan de uittredende partij kunnen worden toegerekend, worden 
berekend door totalen per kostensoort naar rato te berekenen. Hierbij wordt ‘naar rato’ 
gedefinieerd als financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente aan de Opgave, 
gedeeld door totaal aan bijdragen aan de Opgave. 

5 Als er sprake is van een algemene reserve bij een Opgave, dan wordt deze naar rato in 
mindering gebracht op de te betalen uittredingskosten. Hierbij wordt ‘naar rato 
gedefinieerd als de financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente aan de Opgave, 
gedeeld door totaal aan bijdragen aan de Opgave. 

6 De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de uittredende gemeente 
zo laag mogelijk te houden (geen nieuwe investeringsplannen, geen uitbouw formatie 
etc.).  

7 De betaling van de uittredingskosten vindt plaats in één termijn binnen één maand en is 
gelijk aan de uittredingsvergoeding.  

 
 

 

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur van PM:  

 

De secretaris, 

Drs. A. Joustra 

De voorzitter, 

Drs. H.M.F. Bruls 
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Bijlage 2 Bestuurlijke opgaveteams 
Groene Groei Regio Circulaire Regio  
 

Carol van Eert (burgemeester Rheden) 
Remco Boer (Wijchen) 

Matthijs Lenis 06-52751546 
 

 

Titus Burgers (wethouder Wijchen) 
Maurits van de Geijn (Renkum) 

Michiel Hustinx 06-13387996 
 

Wonen in balans/Uitvoering Woondeal 

- W. Hol (Overbetuwe) 

Leefomgeving – Verstedelijkingsstrategie 
 - C. van Eert (Rheden) 

Leefomgeving- integratie opgaven GMR 

- G. Gerrits (Wijchen) 

Agglomeratiekracht - Betrokkenheid  G18  

- H. Winters (Zevenaar) 

- P. de Klein (Beuningen) 
Agglomeratiekracht - Lobbykracht als regio 

- C. van Eert (Rheden) 

- C. Bouwkamp (Arnhem) 

- N. Vergunst (Nijmegen) 
 

 

Circulaire bouw en Infrastructuur 

- A. Slob (Lingewaard) 

- C. Koers (Zevenaar) 
Circulaire economie: grondstoffen en ketens 

- M. Schoenaker (Heumen) 

- D. Klomberg (Rheden) 

Water en Klimaatadaptie 

- N. Verheul (Berg en Dal) 

- P. Bollen (Doesburg) 
Transitie naar duurzame energie 

- D. Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) 

- J. Maouche (Renkum) 

 

 

Verbonden Regio Ontspannen Regio 
 

Harriët Tiemens (wethouder Nijmegen) 

Igor van der Valk (Lingewaard) 

Johan Leferink 06-52802170 

 

Agnes Schaap (burgemeester Renkum) 

Edwin van der Velde (Berg en Dal) 

Mariken Prüst 06-24232293 
 

 

Gebiedsgerichte corridoraanpak 

- R. van der Zee (Arnhem) 
- P. Loermans (Wijchen) 

- H. Tiemens (Nijmegen) 

Mobiliteitshubs en knooppunten 

- C. Koers (Zevenaar) 

- P. Loermans (Wijchen) 

- H. Tiemens (Nijmegen) 
Regionaal snelfietsnetwerk 

- J. Sluiter (Lingewaard) 

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit 

- P. Baneke (Mook en Middelaar) 

Verkeersveiligheid 

- R. Waas (Heumen) 
 

 

Duurzaam toerisme in de regio 

- H. Witjes (Lingewaard) 
- B. Elfrink (Zevenaar) 

Bruisende binnensteden en krachtige kernen 

- B. van Veldhuizen (Doesburg) 

- M. Schoenaker (Heumen) 

- N. Vergunst (Nijmegen) 

Landschappelijk recreatief raamwerk 
- E. Weststeijn (Rozendaal)  

- M. Budel (Rheden)  

- A. Visser (Berg en Dal) 

- H. Sluiter (Westervoort) 

Sterk regionaal cultuuraanbod 

 - H. de Vroome (Arnhem) 
- K. Peters (Mook en Middelaar) 
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Productieve Regio 
 

Jan van Dellen (wethouder Arnhem) 

Peter Werkman (Doesburg) 

Jolanda van Rensch 06-53727852 
 
 

Ontwikkeling van (inter)nationale clusters 
- H. Witjes (Lingewaard) / B. Elfrink (Zevenaar)    

Human Capital - onderwijs en arbeidsmarkt 

- N. Derks (Wijchen) 

Ondernemerschap in het MKB 

- M. Esselbrugge (Nijmegen)                                 

Versterking van duurzame logistiek 
- B. Faber (Overbetuwe)                                        

Vestigingskwaliteit werklocaties 

- H. Hieltjes (Duiven) 
 

Algemeen lid: 

-  F. Eetgerink (Heumen)          - M. Som (Montferland)               - W. Brink (Druten) 
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dento volestrum a cuptas sunt, sit aut et moluptae 
coribusam nest, unt venimi, eaquame vel experrum 
liciis apientiae quasper ferumque dit ut ut est etur 
sum facias volliquam expedi dolorum velicae ctianim 
invento bla comnis a aut officia il et qui dolupta nisit 
lacearit, officabo. Nem voluptaturi re, occate odit 
quatiatent quamus et enihit id molorporem. Ectotas 
et int, consed ullande bisqui voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam 
earum que am is si odici adic to mos voluptatem 
rehenis sequi consedit milicitas pratur adia conest 
quis dio consequi beaque pe dis esed ut ped 
magnistem am recullest rehendigenis nobisci 
duscime nestion receptas saestia nducitaturio moloris 
nonecea dolorpora sunt omnimus eos sit repudam 
voluptio tet velliciis estrumquame niminto imolupt 
urionsequia sincto blabor sequam facit re conseque 
eiur accuptate oditeculpa doloreheni ut veliquas 
sitiost otaque doluptatem alique dit et quo quamet, 
vel in excepro qui dolupta esequis et atus et aut 
vendem si aut mi, tecae dolut eos aligent iustis re 
nihicia ndaerci in ped maion rest, omnis expera in 
rehent velit rectium hiciisc itiurib usapero tem reic 
totatur, corepra is moloriam, aliquae strumquunt, 
solore consed quo iliqui si officia destent otatem 
atatur as nonsedio magnisMe ne enet ullesci 
endempo reicita nis ma

Voorbeeld tekst - Ed ut ut prectas earios 
magnaturi repreraturia pratas qui qui offic te 
versperiam faccaborro modis nus. Ur rempores 
vit, quatquide velitatem sequibus, il incilla 
boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil 
est rere, con et esciam nonsequi di volor ma 
etusame velecearciam ulpa nobis es dolorem 
faceptas ma doloritas moditisque solut ut in 
cus repe poris dolupta tempele catiorem utatin 
prore debit, sinim voluptatem ipsandi utestem 
audaestem eum, et aliciur sed quos dollaborenis 
nonseditiam sitae et, quid explique ommos aliam 
et as nossitam re, abore ne dolorror autatem et, 
alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda 
sunt apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren 
dissitature, quae ratur? Epero corporro maionse 
quature raeratectus repelessim sim ipis evelessi 
cullit ius minveniscia voluptatio optae sita quam 
fugia cullupta nusame nonsequ aecatur? Quis 

VOORWOORD
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2 Groene metropoolregioRegio Arnhem Nijmegen

Horizon
Onze gezamenlijke ambitie:
• we positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland
• we profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050
• we werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans

Hiervoor werken we als regio samen:

Fundament
We werken samen aan het behoud van de identiteit van de regio:
• we zetten ons in voor een gevarieerd cultuurlandschap
• we houden de regio strategisch bereikbaar
• we ontwikkelen de culturele netwerken in de regio

Heden
We werken samen aan de ontwikkeling van de regio:
• we ontwikkelen de regio als compleet stedelijk netwerk
• we ontwikkelen energy, food, health en hightech als topsectoren
• we benutten talent en het menselijk kapitaal in de regio

Perspectief
We werken samen aan de koers van de regio:
• we maken onze regio veerkrachtig voor klimaat en energie
• we zetten breed in op de circulariteit van onze economie
• we werken aan een vitale en ontspannen leefomgeving

Onze gezamenlijke visie op 
de regio Arnhem Nijmegen

In het kort
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Groene groeiregio

Ontspannen regio

Productieve regio

2 Groene metropoolregioRegio Arnhem Nijmegen

Horizon
Onze gezamenlijke ambitie:
• we positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland
• we profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050
• we werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans

Hiervoor werken we als regio samen:

Fundament
We werken samen aan het behoud van de identiteit van de regio:
• we zetten ons in voor een gevarieerd cultuurlandschap
• we houden de regio strategisch bereikbaar
• we ontwikkelen de culturele netwerken in de regio

Heden
We werken samen aan de ontwikkeling van de regio:
• we ontwikkelen de regio als compleet stedelijk netwerk
• we ontwikkelen energy, food, health en hightech als topsectoren
• we benutten talent en het menselijk kapitaal in de regio

Perspectief
We werken samen aan de koers van de regio:
• we maken onze regio veerkrachtig voor klimaat en energie
• we zetten breed in op de circulariteit van onze economie
• we werken aan een vitale en ontspannen leefomgeving

Onze gezamenlijke visie op 
de regio Arnhem Nijmegen

In het kort

Inhoud

Verbonden regio

Circulaire regio

Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022

• Ambitie & partners
• Speerpunt 1: Gebiedsgerichte corridoraanpak
• Speerpunt 2: Regionaal (snel)fietspadennetwerk
• Speerpunt 3: Hubs en knooppunten
• Speerpunt 4: Gedragsaanpak en duurzame mobiliteit
• Speerpunt 5: Verkeersveiligheid

• Ambitie & partners
• Speerpunt 1: Ondernemerschap in het MKB
• Speerpunt 2: Human Capital; onderwijs en arbeidsmarkt
• Speerpunt 3: Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters
• Speerpunt 4: Versterking van duurzame logistiek
• Speerpunt 5: Toekomstbestendige werklocaties

• Ambitie & partners
• Speerpunt 1: Circulaire bouw en infrastructuur
• Speerpunt 2: Circulaire economie; grondstoffen en ketens
• Speerpunt 3: Water en klimaatadaptatie
• Speerpunt 4: Transitie naar duurzame energie

• Ambitie & partners
• Speerpunt 1: Duurzaam toerisme
• Speerpunt 2: Bruisende binnensteden en krachtige kernen
• Speerpunt 3: Groen-blauw raamwerk
• Speerpunt 4: Sterke culturele infrastructuur

• Ambitie & partners
• Speerpunt 1: Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw
• Speerpunt 2: Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven
• Speerpunt 3: Agglomeratiekracht: Vertellen van de kracht van de Groene groeiregio

Samenhang opgaven (tabel)

Financiële paragraaf

Bijlagen:
- voorbeeld opgaveovereenkomst Ontspannen regio
- bestuurlijke opgaveteams
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Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda 
sunt apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren 
dissitature, quae ratur? Epero corporro maionse 
quature raeratectus repelessim sim ipis evelessi 
cullit ius minveniscia voluptatio optae sita quam 
fugia cullupta nusame nonsequ aecatur? Quis 
dento volestrum a cuptas sunt, sit aut et moluptae 
coribusam nest, unt venimi, eaquame vel experrum 
liciis apientiae quasper ferumque dit ut ut est etur 
sum facias volliquam expedi dolorum velicae ctianim 
invento bla comnis a aut officia il et qui dolupta nisit 
lacearit, officabo. Nem voluptaturi re, occate odit 
quatiatent quamus et enihit id molorporem. Ectotas 
et int, consed ullande bisqui voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam 
earum que am is si odici adic to mos voluptatem 
rehenis sequi consedit milicitas pratur adia conest 
quis dio consequi beaque pe dis esed ut ped 
magnistem am recullest rehendigenis nobisci 
duscime nestion receptas saestia nducitaturio moloris 
nonecea dolorpora sunt omnimus eos sit repudam 
voluptio tet velliciis estrumquame niminto imolupt 
urionsequia sincto blabor sequam facit re conseque 
eiur accuptate oditeculpa doloreheni ut veliquas 

Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris 
dolupta tempele catiorem utatin prore debit, sinim 
voluptatem ipsandi utestem audaestem eum, et 
aliciur sed quos dollaborenis nonseditiam sitae et, 
quid explique ommos aliam et as nossitam re, abore 
ne dolorror autatem et, alis none qui aut audae 
perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 

REGIONALE AGENDA GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN 2022

toelichting afbeelding
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sitiost otaque doluptatem alique dit et quo 
quamet, vel in excepro qui dolupta esequis et 
atus et aut vendem si aut mi, tecae dolut eos 
aligent iustis re nihicia ndaerci in ped maion 
rest, omnis expera in rehent velit rectium 
hiciisc itiurib usapero tem reic totatur, corepra 
is moloriam, aliquae strumquunt, solore 
consed quo iliqui si officia destent otatem 
atatur as nonsedio magnisMe ne enet ullesci 
endempo reicita nis maCupiorum di int. M. 
Catui se manu que iam, ut fuis bon tastre 
omnihilin ductus moerem estinatius eria ia 
mantiae ac rem ut L. Fulicia standier ius in 
Etra? Lossi te con tus, crum me adductus, 
consignatiam perces idiendiis, diumentere 
inatussua rei sera nox sil tandione atiocchus 
Cationsil tere cone consuam octeris hos 
resesse, quis, iu medem latum.

Publica; ericaelis es omnirma, ci prae 
aderissimis; C. Onvesse porum Romnimp 
otaris me idem, mo te non patum fatu se, 
senihil legernum none nosusse nimillarte, C. 
Ti. Volutur istrior testerf ecrit, C. Senatiorudac 
ta L. Egerit, optilic oc, quam, estrit, consuam 
hoctod clarit, que iam pliquos patum me 
avere am quodica esceretique egeret; 
nondem, consumus hos addum Romnota, sus 
cae, crit; Cupica imus con viliusp eridemust? 
Parimmo venentem medo, consul hi, ut vem 

inatus mis? O tandet Cas recrei sima, non 
tanterr ibuntem hocchuit intus ita consum 
viverus ime avocatus nesin vis.
Ipienteris hebus consul confec rendam hors 
confecto ponsimi squonsus occhili civider 
ehebaturox medii publissilic tem ocuperena, 
P. Publiciam in Etratam ma, mus ia nula 
nenihilin tus in suntios permis, consus, 
caetimo verestor que cepotium comnic 
omnit; imilii prat ci pridescies, 

C. Mula publin detimur nihiliam ci culvistica; 
hil hil tam que facto perum atia rebem, 
condetrum sitierora destor aliures es con 
senius res! Valii con virte atic ompos aus diem 
signox serfenatium menatum te nos potam 
nos, alius della publis huciae culesse ntrares 
oc, eressestis, nonsupienat consunum Palesta, 
sid igit, publinates serivirmaion Etro etiquo 
tuamquid consicio, inatio, sidem inatquod pra 
dit; hocutem, tuusum audeesidem hi, neque 
factus consuliis pota, ni peri se pulissatque 
nos consum prit? quam priont, conductora 
senaternum inatiam con patis. Sp. Ignatia? 
Quis es diu si sa dem mor host ingultorte, 
nem horte, notilicautum mora inatus nius 
esteme con tabent verium ips, nesunum pubi

toelichting afbeelding
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia 
pratas qui qui offic te versperiam faccaborro 
modis nus. Ur rempores vit, quatquide 
velitatem sequibus, il incilla boreriandis ad 
quiditi sitatia quiam eturio. Et pelitatem 
dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma 
etusame velecearciam ulpa nobis es dolorem 
faceptas ma doloritas moditisque solut ut 
in cus repe poris dolupta tempele catiorem 
utatin prore debit, sinim voluptatem ipsandi 
utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid 
explique ommos aliam et as nossitam re, 
abore ne dolorror autatem et, alis none qui 
aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios 
exped utaturis que que velis voluptius dolo 
berepe rerciis vent aut pa volore ium quuntis 
dolore, aute volestia cum faccupt atestio ea 
nit quae nullume nimpore runtem int ipsum 
aliquiderum non perum sam sita venempe 
ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia 
ipicimagnis dolorerae. It, odis ea doluptiam et 
ma nit voluptatis aut qui ulparum sum quame 
nobitas et ad et odias eaquiscia dio Nis eum 

hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren 
dissitature, quae ratur? Epero corporro 
maionse quature raeratectus repelessim sim 
ipis evelessi cullit ius minveniscia voluptatio 
optae sita quam fugia cullupta nusame 
nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam 
nest, unt venimi, eaquame vel experrum liciis 
apientiae quasper ferumque dit ut ut est etur 
sum facias volliquam expedi dolorum velicae 
ctianim invento bla comnis a aut officia il 
et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus 
et enihit id molorporem. Ectotas et int, 
consed ullande bisqui voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae 
cus archita tiunti blaut ut labor as maximin 
pre nam earum que am is si odici adic to 
mos voluptatem rehenis sequi consedit 
milicitas pratur adia conest quis dio consequi 
beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime 
nestion receptas saestia nducitaturio moloris 
nonecea dolorpora sunt omnimus eos sit 
repudam voluptio tet velliciis estrumquame 
niminto imolupt urionsequia sincto blabor 
sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost 

toelichting afbeelding
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toelichting

(max. 40 woorden)

Ebis nobis 

eatempos audigen 
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que omnimus.

Nam et dolupta 

voluptia quis 
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Voorbeeld tekst (max. 400 woorden)
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 

minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
qui dolupta esequis et atus et aut vendem si aut mi, 
tecae dolut eos aligent iustis re nihicia ndaerci in ped 
maion rest, omnis expera in rehent velit rectium hiciisc 
itiurib usapero tem reic totatur, corepra is moloriam, 
aliquae strumquunt, solore consed quo iliqui si officia 
destent otatem atatur as nonsedio magnisMe ne enet 
ullesci endempo reicita nis ma

AMBITIE OPGAVE
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Voorbeeld tekst (max. 400 woorden)
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 

minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
qui dolupta esequis et atus et aut vendem si aut mi, 
tecae dolut eos aligent iustis re nihicia ndaerci in ped 
maion rest, omnis expera in rehent velit rectium hiciisc 
itiurib usapero tem reic totatur, corepra is moloriam, 
aliquae strumquunt, solore consed quo iliqui si officia 
destent otatem atatur as nonsedio magnisMe ne enet 
ullesci endempo reicita nis ma

PARTNERS
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Voorbeeld tekst (max. 400 woorden)
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 

minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
qui dolupta esequis et atus et aut vendem si aut mi, 
tecae dolut eos aligent iustis re nihicia ndaerci in ped 
maion rest, omnis expera in rehent velit rectium hiciisc 
itiurib usapero tem reic totatur, corepra is moloriam, 
aliquae strumquunt, solore consed quo iliqui si officia 
destent otatem atatur as nonsedio magnisMe ne enet 
ullesci endempo reicita nis ma
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Lesequam et ommolor porepro ipid et molupta sintiunt aspit, 
que pro este sequi cust, num est landae quae nosam vernatiis

Lesequam et ommolor porepro ipid et molupta sintiunt aspit, 
que pro este sequi cust, num est landae quae nosam vernatiis

Lesequam et ommolor porepro ipid et molupta sintiunt aspit, 
que pro este sequi cust, num est landae quae nosam vernatiis

Lesequam et ommolor porepro ipid et molupta sintiunt aspit, 
que pro este sequi cust, num est landae quae nosam vernatiis

toelichting afbeelding



acties 2021
1e helft 2e helft

2022 
1e helft 2e helft

2023
1e helft 2e helft

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Actie

Uitleg (max. 250 woorden) 
Aximusa doluptatios rem dolor restrum volor 
maion nihil mod quiandae dolendis modigent 
volorpost magnis nosande ndaerit volorrovit odi 
a di alitium et la volorep eratur? Unt reraepe 
dipsandae laudae vollatiati cus ium iliquamus.
Ebit pa que restis molorentist dis maximporias 
doluptatios ulpa ipsapid igenien temolesto te 
lat dolupta temposam reiusdae nonseni mporro 
quatin ea dolor atis aut pedi od et, quide quibeaq 
uisqui dusciis coria comni dolorem vent, eaquam, 
consecuptis est et reium sum quid quo que 
doluptibea qui dollabor moluptatur, officiam 
ipis sent fuga. Namus que sequi temporp oresci 
optatia consecestia nobis solorpo remporum 
dolenda nobistiurem ea illacerum, nos as 
asperspist, sit liquat.

Fugita doluptati ditibus prest facest, invelignim 
es sime ne recusda volenis quam dolorum alis pla 
voloritia cuptinisci alis nim inverit doloremquo 
dolorporis vendebita nis veribus aditiani delitatur 
aut volum excescil ipsae reic toreper natistet 
eostorum quae veribus namet atur solor rem aut 
a verspedit laborpo rpore, omni cus si as aliquas 
velitiis non con pa natem as acipsus atur, nobit et 
vella plaboremolum que ea nonse volorrum ea aut 
omnis reperume veris ad modis mo ommoloritiae 
plaborp orepere ssequi ime experum enditat 
iossimus del et aut ame nis sequiducipic te velit, 
temporrumque vendae venducil ex et, ipsunt ut 
qui conesequis maion exercid magnate molupta 
turibus doluptas nonseque nectoribus aceat et 
assecatem eosse poreptur? Qui am, tem. Itaquat 
iorroriorro quibus dist reria velluptatus sum in 
escidel latiati umendae plitibu scipsae nita il 
maximped ma dolorem perorro comnihit fugit 

• Actie (max. 50 woorden)
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 
lautatem quiat fuga. Et es consentoriae aborem alitatus ratquia aut 

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 
lautatem quiat fuga. Et es consentoriae aborem alitatus ratquia aut 
estiberum fugiatem re, sitatiur, quia volupta sedis dollabo

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 
lautatem quiat fuga. Et es consentoriae aborem alitatus ratquia aut 
estiberum fugiatem re, sitatiur, quia volupta sedis dollabo

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 
lautatem quiat fuga. Et es consentoriae aborem alitatus ratquia aut 
estiberum fugiatem re, sitatiur, quia volupta sedis dollabo fugiatem 
re, sitatiur, quia volupta sedis dollabo

• As et fugit laccusam volendese id ut venitestius sit 
Essit officii scition sediciis eic te volo veni cupturio. Name id quias 
eum ulparcil ipsaped es nam, sanimus apitium ut quas qui aces sit 
lautatem quiat fuga. Et es consentoriae aborem alitatus ratquia aut 

ACTIES 2022 (totaal max. 250 woorden)
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 

SAMENHANG TUSSEN DE OPGAVEN
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 



Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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Voorbeeld tekst
Ed ut ut prectas earios magnaturi repreraturia pratas 
qui qui offic te versperiam faccaborro modis nus. 
Ur rempores vit, quatquide velitatem sequibus, il 
incilla boreriandis ad quiditi sitatia quiam eturio. Et 
pelitatem dellorrovid mil ma et adignimo omnihil est 
rere, con et esciam nonsequi di volor ma etusame 
velecearciam ulpa nobis es dolorem faceptas ma 
doloritas moditisque solut ut in cus repe poris dolupta 
tempele catiorem utatin prore debit, sinim voluptatem 
ipsandi utestem audaestem eum, et aliciur sed quos 
dollaborenis nonseditiam sitae et, quid explique 
ommos aliam et as nossitam re, abore ne dolorror 
autatem et, alis none qui aut audae perae. 

Dolore sum re, abo. Itaturi bearumqui dolum 
verestiaeste ipsa del imporesti susanda estios exped 
utaturis que que velis voluptius dolo berepe rerciis 
vent aut pa volore ium quuntis dolore, aute volestia 
cum faccupt atestio ea nit quae nullume nimpore 
runtem int ipsum aliquiderum non perum sam sita 
venempe ommolor accatio rrovitibus rectotatem ut 
fugias es velluptae sania dollam si quia ipicimagnis 
dolorerae. It, odis ea doluptiam et ma nit voluptatis 
aut qui ulparum sum quame nobitas et ad et odias 
eaquiscia dio expeliberum esti vende voluptat.

Nis eum hic tet eaque por simporunt aut re venda sunt 
apideli cilitist, ulpa nos dolore dit laboren dissitature, 
quae ratur? Epero corporro maionse quature 
raeratectus repelessim sim ipis evelessi cullit ius 
minveniscia voluptatio optae sita quam fugia cullupta 
nusame nonsequ aecatur? Quis dento volestrum a 
cuptas sunt, sit aut et moluptae coribusam nest, unt 
venimi, eaquame vel experrum liciis apientiae quasper 
ferumque dit ut ut est etur sum facias volliquam 
expedi dolorum velicae ctianim invento bla comnis a 
aut officia il et qui dolupta nisit lacearit, officabo. Nem 
voluptaturi re, occate odit quatiatent quamus et enihit 
id molorporem. Ectotas et int, consed ullande bisqui 
voluptat.

Em as nos sus aut hic to odicabore et, omniae cus 
archita tiunti blaut ut labor as maximin pre nam earum 
que am is si odici adic to mos voluptatem rehenis 
sequi consedit milicitas pratur adia conest quis dio 
consequi beaque pe dis esed ut ped magnistem 
am recullest rehendigenis nobisci duscime nestion 
receptas saestia nducitaturio moloris nonecea 
dolorpora sunt omnimus eos sit repudam voluptio tet 
velliciis estrumquame niminto imolupt urionsequia 
sincto blabor sequam facit re conseque eiur accuptate 
oditeculpa doloreheni ut veliquas sitiost otaque 
doluptatem alique dit et quo quamet, vel in excepro 
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11 Vrijgeven bestuursakkoord

1 Beslisdocument bestuursakkoord.docx 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Bestuursakkoord vrijgeven voor het geven van reacties

Portefeuillehouder L. van Riswijk

GEVRAAGD BESLUIT Het concept bestuursakkoord beschikbaar te stellen aan de 
colleges van de deelnemende gemeenten voor het geven van een 
reactie.   

TOELICHTING Het concept bestuursakkoord betreft de langjarige samenwerking 
in de regio tussen drie partijen: de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen, de provincie Gelderland en The Economic Board. De 
definitieve investeringsagenda, die als bijlage onderdeel uitmaakt 
van het bestuursakkoord volgt later dit jaar. In die 
investeringsagenda staat concreet hoe de drie partijen gaan 
bijdragen aan de regionale agenda en de opgaven. 

Aan de gemeenten wordt een reactie gevraagd vóór 15 juni die in 
de vergadering van het algemeen bestuur van 30 juni aanstaande 
zal worden besproken. Vervolgens kan het dagelijks bestuur 
overgaan tot besluitvorming en kan de voorzitter het 
bestuursakkoord ondertekenen samen met de andere partijen. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Concept Bestuursakkoord

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De financiële consequenties zijn meegenomen in de 
conceptbegroting 2022

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

n.v.t.

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheid om te besluiten tot 
het aangaan van het bestuursakkoord (een overeenkomst). Gelet 
op het belang van het bestuursakkoord leggen wij het 
bestuursakkoord ook voor aan het algemeen bestuur. 
Hoewel de colleges van de deelnemende gemeente geen partij 
zijn bij het bestuursakkoord vinden wij het voor een goede 
samenwerking belangrijk om de concepten ook aan de colleges 
voor te leggen. Dit zal het draagvlak voor en de betrokkenheid bij 
onze samenwerking ten goede komen. Uiteraard staat het de 
colleges vrij om bij de formulering van de reactie ook de raden te 
betrekken. 
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Bestuursakkoord  
Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board 

 

De Regio Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, H.M.F. 

Bruls, handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d…… verder te 

noemen de “Groene Metropoolregio”, 

 

De Provincie Gelderland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door P.G.J. Kerris, 

gebiedsgedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen, handelend ter uitvoering van een 

besluit van het college van Gedeputeerde Staten d.d. ….., verder te noemen de “Provincie”, 

 

en  

 

Stichting The Economic Board Arnhem – Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door haar voorzitter A. Marcouch, verder te noemen The Economic Board,  

 

Hierna gezamenlijk ook te noemen: “partijen“; 

 

partijen overwegen als volgt:  

1. De Groene Metropoolregio, The Economic Board en de Provincie Gelderland (verder de 

Provincie) zien een gezamenlijk belang om de regio Arnhem–Nijmegen verder te 

versterken. 

2. De drie partijen zien voor de regio Arnhem-Nijmegen de volgende ambities: 

o Doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis die: 

- economisch tot de best presterende regio’s van Nederland behoort, 

- zichtbaar is als topregio in energy, health en high tech (en food in verbinding met 

Food Valley), 

- met zijn innovatiekracht op deze specifieke sectoren bijdraagt aan de grote 

maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd aan productiviteit en werkgelegenheid 

van de regio, 



- met een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, 

samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie. 

o Dé circulaire topregio worden in Nederland en van Europa, in alle facetten van de 

leefomgeving; 

o Hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans tussen 

levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: ontspannen groeiregio in balans. 

3. De Groene Metropoolregio werkt vanaf 1 januari 2021 aan deze ambities vanuit de 

Regionale Agenda (hierna te noemen regionale agenda); 

4. De Provincie Gelderland en The Economic Board dragen hier aan bij vanuit hun eigen 

ambities en doelen.  

5. De Groene Metropoolregio, de Provincie en The Economic Board willen graag samen de 

potentie van de regio ten volle benutten en hun krachten bundelen om de ambities via 

de regionale agenda invulling en uitvoering te geven. Dit vanuit de overtuiging dat 

werkelijke resultaten met toegevoegde waarde voor de regio geboekt worden met een 

integrale aanpak en in een Triple Helix samenwerking met uiteenlopende partijen 

(overheid, bedrijfsleven, onderwijs & onderzoek).  

6. Voor een gezamenlijke uitvoering van de regionale agenda is een consistente, meerjarige 

samenwerking tussen deze drie partijen nodig.  

7. Partijen delen de urgentie om zo snel mogelijk met volle kracht stevige voortgang te 

boeken op de realisatie van de opgaven in de regionale agenda.  

8. Partijen zullen daartoe aanvullend op dit bestuursakkoord, een investeringsagenda 

opstellen. De Provincie en The Economic Board dragen vanuit hun doelen en ambities bij 

aan deze investeringsagenda.  

9. Partijen zijn bereid om ten behoeve van de realisatie van de opgaven hun bestuurlijke, 

inhoudelijke en financiële bijdragen samen te brengen en daarbij te kiezen voor het 

meest passende instrument.  

10. Dit bestuursakkoord biedt de basis voor langdurig commitment aan het bereiken van de 

ambities van de Groene Metropoolregio voor de komende tien jaar. 

 

partijen komen als volgt overeen: 

 

1. Algemene bepalingen 
In dit bestuursakkoord wordt verstaan onder:  

a) Regionale agenda: de door de deelnemers van de Groene Metropoolregio vast 

te stellen verzameling van opgaven. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.  

Per opgave staat omschreven wat de opgave inhoudt. De opgave bevat een 

uitwerking van de voorgenomen bijdragen (opgavebegroting) van partijen 

alsmede de verhouding van partijen ten opzichte van de opgave en hun 

rollen. 

b) Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam Regio Arnhem-Nijmegen, ook 

wel de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zetelend te Elst, opgericht 

bij de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen. 



c) Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen: de jaarlijks of zo vaak als 

wenselijk door de partijen vast te stellen verzameling van investeringen 

gebaseerd op de opgaven. 

d) Opgave: een opgave in de Regionale Agenda voldoet aan de volgende 

kenmerken: 

• De opgave draagt positief bij aan realisatie van de regionale ambities, 

aansluitend bij de ambities uit de lokale collegeprogramma’s en de 

agenda’s van hogere overheden. 

• De opgave betreft een integraal maatschappelijk vraagstuk, legt 

verbinding tussen meerdere sectoren en domeinen en wordt vertaald in 

concrete acties en resultaten. 

• De opgave vereist samenwerking in allianties met andere private en 

maatschappelijke partners op bovenlokaal niveau, alsmede met andere 

overheden op provinciaal, rijks- en Europees niveau. 

• De opgave biedt toegevoegde waarde op regionaal niveau met lokale 

impact in meerdere gemeenten.  

e) Adviesteam: een vertegenwoordiging van de drie partijen op ‘ambtelijk’ 

niveau. 

f) Gebiedsbreed overleg: een bestuurder van het dagelijks bestuur van de 

Groene Metropoolregio, de gedeputeerde van de Provincie Gelderland en een 

bestuurder vanuit de triplehelix The Economic Board. Dit overleg fungeert als 

gebiedsbreed overleg in de zin van artikel 2.9 van de Regels Ruimte voor 

Gelderland. 

g) Opgaveovereenkomst: afspraken tussen gemeenten en de Groene 

Metropoolregio over de realisatie van een opgave; 

h) Regio Arnhem-Nijmegen: het geografisch gebied van de 18 deelnemende 

gemeente aan de Groene Metropoolregio.  

 

2. Doel van het bestuursakkoord 

Het doel van het bestuursakkoord is het vastleggen van: 

a) de verhoudingen tussen de partijen in relatie tot de opgaven van de regionale 

agenda; 

b) het proces om te komen tot de investeringsagenda, de uitvoering daarvan en de 

actualisatie.  

 

3. Reikwijdte van het bestuursakkoord 

1. Het bestuursakkoord heeft betrekking op de visie en ambitie van de Groene 

Metropoolregio, zoals deze zijn beschreven in de regionale agenda. De regionale 

agenda bestaat uit opgaven. De opgaven dragen bij aan het bereiken van de 

geformuleerde ambitie. 

2. De investeringsagenda is op de regionale agenda gebaseerd. De eerste regionale 

agenda is in het najaar van 2020 vastgesteld door de Groene Metropoolregio i.o. 



3. Deze overeenkomst ziet alleen toe op het grondgebied van de Groene 

Metropoolregio.  

4. Verhouding partijen 

1. De partijen verhouden zich als volgt ten opzichte van elkaar.  

a. De Groene Metropoolregio stelt jaarlijks in afstemming met de Provincie en The 

Economic Board de regionale agenda op. De regionale agenda bestaat uit opgaven. 

Een gemeente doet mee aan een opgave na een besluit van de gemeenteraad. Deze 

afspraken worden vastgelegd in een opgaveovereenkomst.  

b.  De Provincie draagt vanuit haar eigen inhoudelijke kaders bij aan de integrale 

totstandkoming van de opgaven ten behoeve van de regionale agenda. De wijze 

waarop de Provincie voornemens is bij te dragen aan de uitvoering van een opgave 

staat in de investeringsagenda. En komt ook terug als voorgenomen bijdrage in de 

opgave.  

c. The Economic Board draagt vanuit haar eigen inhoudelijke kaders bij aan de 

integrale totstandkoming van de opgaven ten behoeve van de regionale agenda. De 

wijze waarop The Economic Board met de aan haar verbonden triple helix-partners 

voornemens is bij te dragen aan de uitvoering van een opgave staat in de 

investeringsagenda. En komt ook terug als voorgenomen bijdrage in de opgave.    

2. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van 

de investeringsagenda vanuit ieders rol zoals per opgave omschreven in de regionale 

agenda.  

3. Over de mogelijke bijdrage van de Rijksoverheid, Europa en andere instellingen aan 

de regionale agenda, stemmen partijen onderling af hoe partijen zich inzetten en 

welke bijdrage partijen daaraan leveren.   

 

5. Rol adviesteam 

1. Het adviesteam bestaat uit een vertegenwoordiging van de partijen op ‘ambtelijk’ 

niveau.  

2. Het adviesteam komt regelmatig bijeen om de voortgang van de investeringsagenda 

te bewaken.  

 

6. Totstandkoming en uitvoering van de investeringsagenda   

1. Op initiatief van het adviesteam start het proces voor het opstellen of actualiseren 

van een investeringsagenda.   

2. Het adviesteam maakt daarvoor een verdeling van werkzaamheden en een planning, 

waarbij de besluitvorming over de investeringsagenda de besluitvorming van de 

regionale agenda volgt. 

3. Het adviesteam komt periodiek bij elkaar om de voortgang van de 

Investeringsagenda te bespreken. 

4. De concept regionale agenda wordt door de Groene Metropoolregio, in dezelfde 

cyclus als de ontwerpbegroting en voorlopige jaarrekening, voorgelegd aan de raden 

van de deelnemende gemeenten om reacties op te halen. Tegelijkertijd wordt de 

concept regionale agenda ter informatie voorgelegd aan de Provincie en The 

Economic Board.  



5. De investeringsagenda wordt jaarlijks, nadat gemeenten hebben besloten over 

deelname aan de opgaven, in december vastgesteld door het dagelijks bestuur van 

de Groene Metropoolregio, het college van gedeputeerde staten van de Provincie en 

het bestuur van de The Economic Board.  

6. Tussentijds toevoegen van activiteiten aan de investeringsagenda is na instemming 

van het gebiedsbreed overleg mogelijk.  

7. Uitvoering van de investeringsagenda gebeurt conform de beschrijving per opgave in 

de regionale agenda. 

   

 

7. Gebiedsbreed overleg Groene Metropoolregio  

1. Zo vaak als nodig, maar minimaal vier keer per jaar, is er op initiatief van het 

adviesteam een gebiedsbreed overleg over de voortgang van de investeringsagenda.  

2. Het adviesteam bereidt het overleg zoals bedoeld in het eerste lid voor zodat er 

adequate bestuurlijke monitoring van de voortgang van de realisatie van de 

investeringsagenda plaats kan vinden.  

3. Hiernaast laat het gebiedsbreed overleg zich inspireren en voeden door 

ontwikkelingen, kansen en partners die samenhangen met de regionale agenda, om 

zo ideeën op te doen om de regionale ambities en agenda te actualiseren en te 

verrijken, en strategieën te ontwikkelen om te kunnen anticiperen op dergelijke 

ontwikkelingen. 

 

8. Inwerkingtreding en looptijd  

1. Dit bestuursakkoord treedt in werking met ingang van de dag van ondertekening 

door partijen, dan wel met ingang van de dag waarop de laatste ondertekening door 

een Partij heeft plaatsgevonden. 

2. Deze overeenkomst wordt aangegaan onder het uitdrukkelijk opschortende 

voorbehoud, dat indien ?deze overeenkomst op grond van toepasselijke (wettelijke) 

voorschriften voor één of meer partijen nog goedkeuring behoeft, pas nadat de 

desbetreffende goedkeuring is verleend door de Partij in kwestie sprake is van 

rechtsgeldige binding aan deze overeenkomst. 

3. Als bij een of meer partijen sprake is van een noodzakelijk te verkrijgen goedkeuring, 

als bedoeld in het eerste lid, dient/dienen deze Partij(en) het besluit tot goedkeuring 

met bekwame spoed, doch uiterlijk binnen drie maanden na ondertekening van deze 

overeenkomst te verkrijgen. 

4. Dit bestuursakkoord is gesloten voor bepaalde tijd en eindigt tien jaar na 

inwerkingtreding. 

5. Partijen gaan uiterlijk zes maanden voor de in het vorige lid genoemde einddatum in 

overleg over verlenging van de duur van dit bestuursakkoord. 

 

9. Tussentijdse wijzigingen  

1. Als zich gedurende dit bestuursakkoord omstandigheden voordoen die wezenlijke 

gevolgen hebben voor de uitvoering van dit bestuursakkoord, zullen partijen met 

elkaar in overleg treden over de vraag of het noodzakelijk is dit bestuursakkoord te 

wijzigen.  



 

10. Geschillen  

1. Als geschillen optreden over de uitleg van dit bestuursakkoord of de  

investeringsagenda, treden partijen met elkaar in overleg. Partijen spannen zich 

maximaal in om tot een oplossing te komen en de samenwerking gestand te doen.  

2. Als dit overleg niet tot een uitkomst leidt, beëindigen partijen op voorspraak van het 

gebiedsbreed overleg gezamenlijk de samenwerking.  

 

 

Ondertekend op……….., te……… 

 

De Provincie,  

 

 

P.G.J. Kerris 

Gebiedsgedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen   

 

De Regio Arnhem-Nijmegen,  

 

 

De voorzitter 

H.M.F. Bruls 

 

Stichting The Economic Board,  

 

 

De voorzitter 

A. Marcouch 
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INVESTERINGSAGENDA regio Arnhem-Nijmegen 2022 

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen – Provincie Gelderland – The Economic Board  

conceptversie 07-04-2021 

 

1. INLEIDING 

De samenwerking in de regio Arnhem-Nijmegen tussen de gezamenlijke gemeenten, The Economic Board en de Provincie Gelderland kent 

een langjarige traditie. Met de start van de Groene Metropoolregio op 1 januari 2021, resultaat van een intensief versterkingsproces, 

kreeg deze samenwerking een nieuwe impuls en nieuw elan. Door hernieuwd met elkaar in overleg te treden over welke uitdagingen en 

kansen er liggen voor dit unieke gebied en wat ieders rol daarin is, aan de hand van ieders visie en plannen, ontstonden bij de partijen 

nieuwe energie en ideeën om, voortbordurend op de samenwerkingstraditie, deze regio verder te brengen. Om de samenwerking tussen 

de Groene Metropoolregio, The Economic Board en de Provincie Gelderland te verankeren en concreet vorm te geven, dienen een 

Bestuursakkoord en deze Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022.  

Het doel van deze Investeringsagenda  

Deze Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 geeft een overzicht van de investeringen die de Groene Metropoolregio, de 

provincie Gelderland en The Economic Board doen in 2022 in de regio Arnhem-Nijmegen. Ook worden de investeringen van andere 

partijen in deze investeringsagenda inzichtelijk. Investeringen kunnen verschillende vormen hebben bijvoorbeeld menskracht, middelen, 

lobby of netwerk. De Investeringsagenda is een dynamisch document dat jaarlijks hernieuwd wordt vastgesteld.  

 

Het Bestuursakkoord: langjarig commitment op samenwerking 

In het Bestuursakkoord dat wordt gesloten tussen de Groene Metropoolregio, de Provincie Gelderland en The Economic Board staan 

afspraken over de samenwerking in zijn algemeenheid. Het Bestuursakkoord heeft een looptijd van tien jaar en met het ondertekenen van 

het akkoord committeren de drie partners zich aan samenwerking aan de opgaven in de regio Arnhem-Nijmegen.   
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De totstandkoming van deze Investeringsagenda 

De Investeringsagenda is tot stand gekomen door gesprekken tussen de drie partijen. Hierbij zijn de opgaven in de Regionale Agenda van 

de Groene Metropoolregio leidend geweest. Ook die Regionale Agenda is in afstemming met de Provincie Gelderland en The Ec onomic 

Board tot stand gekomen. Voor het verder verdiepen en concretiseren van ieders aandeel te behoeve van deze Investeringsagenda 

hebben de opgavemanagers van de Groene Metropoolregio met hun inhoudelijke counterparts bij de Provincie en The Economic Board 

gesprekken gevoerd. Ook is met andere partijen gesproken over hun mogelijke bijdrage aan de regio Arnhem-Nijmegen.   

Het beheer van deze investeringsagenda 

De Investeringsagenda is dynamisch. Dit betekent dat hij jaarlijks wordt vastgesteld. Viermaal per jaar is er een ‘gebiedsbreed overleg’ 

over de Investeringsagenda waarbij de drie samenwerkingspartners kijken naar de stand van zaken rondom de opgaven en waarin ook 

nieuwe kansen en ontwikkelingen worden besproken. De drie partijen hebben in het Bestuursakkoord de afspraken over het 

totstandkoming en uitvoering van de Investeringsagenda en over het gebiedsbreed overleg vastgelegd. 

Gezamenlijke ambitie, eigen inhoudelijke kader 

De Groene Metropoolregio, The Economic Board en de Provincie Gelderland zien een gezamenlijk belang om de regio Arnhem–Nijmegen 

verder te versterken. Ze delen de ambitie om in de regio Arnhem–Nijmegen kwalitatieve groei te realiseren met een goede balans tussen 

levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit. Alle partijen dragen vanuit hun eigen inhoudelijke kaders bij. Voor de provincie is het 

belangrijkste kader de zeven opgaven uit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, met als doel: een gezond, veilig, schoon en welvarend 

Gelderland. En voor The Economic Board vormt  het belangrijkste kader het Strategisch Plan 2020 - 2025 en het Tactisch Plan. Hierin 

wordt voortgeborduurd op de missie van de The Economic Board: ‘In 2025 is de regio Arnhem–Nijmegen, met Wageningen the place to 

be op het gebied van Food, Health en Energy’.  

De rollen en bijdragen van de partijen 

Een belangrijk speerpunt van de Groene Metropoolregio is het opgavegericht werken. De grote uitdagingen in de regio zijn in 

overkoepelende opgaven samengevat en die vormen samen de Regionale Agenda. Per opgave is in de Groene Metropoolregio een 

opgavemanager aangesteld. De opgavemanager is trekker van de opgave. De rol van The Economic Board en de Provincie Gelderland 

kunnen per opgave en per onderdeel daarvan verschillen. Ook de bijdrage en het aandeel kunnen per opgave verschillen.  

Onderstaand worden per opgave de rollen van de samenwerkingspartners toegelicht en in een tabel gekwantificeerd.  

 

Bij de opgave Groene Groeiregio zijn als voorbeeld de rollen ingevuld. Dit wordt verder uitgewerkt en aangevuld. Dat geldt 

ook voor de tabellen en overige opgaven.   
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2. DE OPGAVEN  

2.1  

Groene groeiregio 

Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de typische balans  tussen stedelijke ontwikkeling en  ontspannen 

leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé groene metropoolregio. Er zijn in deze opgave drie speerpunten 

geformuleerd: 

 Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw   

 Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven 

 Agglomeratiekracht: Vertellen van de kracht van de Groene groeiregio 

De rol van de Economic Board: 

- Het verkennen van de agglomeratiekracht  

- Het vergroten van de exposure  

- Onderdelen van speerpunten 1 en 2 zoals bijvoorbeeld in het ‘Future- lab’ 

De rol van de Provincie Gelderland: 

- Inbreng expertise en advies door deelname aan de tempotafels versnelling woningbouw 

- Gezamenlijk opstellen Verstedelijkingsstrategie 

- Subsidie voor expertise en capaciteit via het Actieplan Wonen 

- Kennisuitwisseling over agglomeratiekracht 

 

Tabel 1. De bijdragen van alle samenwerkingspartners aan de Groene Groeiregio: 

 

Groene Groeiregio 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

      

      

      

Totaal Groene Groeiregio      
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2.2 

Verbonden regio 

Snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, 

betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk. Er zijn in deze opgave vier speerpunten geformuleerd: 

 gebiedsgerichte corridoraanpak, 

 regionaal (snel)fietspadennetwerk,  

 hubs en knooppunten, 

 gedragsaanpak en duurzame mobiliteit. 

De rol van de Economic Board: 

 

De rol van de Provincie Gelderland: 

 

Tabel 2. De bijdragen van alle samenwerkingspartners aan de Verbonden Regio: 

 

Verbonden regio 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

      

      

      

Totaal Verbonden regio      

 

  



 

Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 – concept 07-04-2021   
5 

2.3 

Circulaire regio 

We versterken onze positie als circulaire topregio met internationale zichtbaarheid. Door projecten op te schalen naar reg ionaal niveau 

waarbij we circulariteit zichtbaar maken in economische processen, leefomgeving en samenleving.  Er zijn in deze opgave vier speerpunten 

geformuleerd: 

 Circulaire bouw en infrastructuur 

 Circulaire economie; Grondstoffen en ketens 

 Water en klimaatadaptatie 

 Transitie naar duurzame energie 

 

De rol van de Economic Board: 

De rol van de Provincie Gelderland: 

Tabel 3. De bijdragen van alle samenwerkingspartners aan de Circulaire Regio: 

 

Circulaire regio 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

      

      

      

Totaal Circulaire regio      
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2.4 

Ontspannen regio 

We willen leven in een ontspannen regio. Stedelijke ontwikkelingen van wonen, economie en mobiliteit groeien nog sterk. Dit brengen we 

in balans met onze goede leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze cultuur, recreatie, ons erfgoed en landschap.  Er zijn in deze 

opgave vier speerpunten geformuleerd: 

 Duurzaam toerisme 

 Bruisende binnensteden en krachtige kernen 

 Groen-blauw raamwerk 

 Sterke culturele infrastructuur 

De rol van de Economic Board: 

De rol van de Provincie Gelderland: 

Tabel 4. De bijdragen van alle samenwerkingspartners aan de Ontspannen Regio 

 

Ontspannen regio 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

      

      

      

Totaal Ontspannen regio      
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2.5 

Productieve regio  

We investeren in de structuurversterking en innovatiekracht van onze economie. Vanuit een brede economische basis versterken we de 

positie en productiviteit van onze bedrijven, het innovatieve vermogen en de doorstroming naar beschikbaar werk voor iedereen.  . Er zijn 

in deze opgave vijf speerpunten geformuleerd: 

 Ondernemerschap in het MKB 

 Human Capital; onderwijs en arbeidsmarkt  

 Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters 

 Versterking van duurzame logistiek 

 Toekomstbestendige Werklocaties 

De rol van de Economic Board: 

De rol van de Provincie Gelderland: 

Tabel 5. De bijdragen van alle samenwerkingspartners aan de Productieve Regio: 

 

Productieve regio 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

      

      

      

Totaal Productieve regio      
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3. Totaaloverzicht 

Tabel 6: Totaaloverzicht van de bijdragen van de samenwerkingspartners aan alle opgaven 

 

Opgave 

 

Groene 

Metropoolregio 

 

 

Provincie  

Gelderland 

 

The Economic 

Board 

 

Derden 

 

Totaal 

 

Groene Groeiregio 

 

     

      

      

      

Totaal Groene Groeiregio      

 

Verbonden Regio 

 

     

      

      

      

Totaal Verbonden Regio      

 

Circulaire Regio 

 

     

      

      

      

Totaal Circulaire Regio      

 

Ontspannen Regio 
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Totaal Ontspannen Regio      

 

Productieve Regio 

 

     

      

      

Totaal Productieve Regio      

 

Totale investeringsopgave 

per partner  
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Ondertekend op……….., te……… 

 

De Provincie,  

 

 

P.G.J. Kerris 

Gebiedsgedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen   

 

De Regio Arnhem-Nijmegen,  

 

 

De voorzitter 

H.M.F. Bruls 

 

Stichting The Economic Board,  

 

 

De voorzitter 

A. Marcouch 
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1 Beslisdocument concept begroting 2022 Groene Metropoolregio 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 april 2021

Onderwerp Concept - Begroting 2022 Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen

Portefeuillehouder H. Witjes

GEVRAAGD BESLUIT De concept begroting 2022 vaststellen en aanbieden aan de 18 
gemeenten voor het indienen van zienswijzen.

TOELICHTING Voor u ligt de concept begroting 2022 van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Voor een meerjarig sluitend 
financieel perspectief (2022 – 2025) was in de korte doorlooptijd 
om deze begroting tot stand te brengen nog geen tijd en met 
name voor de jaren na 2022 met teveel onzekerheden. De 
begroting is voor 2022 sluitend gemaakt met een inwonerbijdrage 
per gemeente.

Voor een deel is dit niet nieuw. Dit betreft bijvoorbeeld de 
kosten van het Regiobureau en de kosten die betrekking heeft op 
de bijdrage aan Stichting The Economic Board.

De vijf opgaven: Verbonden Regio, Productieve Regio, Circulaire 
Regio, Ontspannen Regio en Groene groei Regio, zijn nieuw hierin 
en zijn financieel vertaald. De benodigde middelen voor de 
opgaven worden in het najaar definitief aan de gemeenten 
gevraagd, nadat duidelijk is op welke opgaven van de definitieve 
regionale agenda 2022 de gemeenten hebben ingetekend.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Concept - Begroting 2022, G.R. Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De begroting van de Groene Metropoolregio kent een totaal aan 
lasten en baten van € 6,41 mln. en sluit op nihil.

De lasten komen voort uit:
De kosten van het regiobureau / algemene kosten: 1,960mln.
De kosten van de subsidieverstrekking aan TEB:      0,699mln
De kosten van de opgaven                                      3,752mln

De baten komen overwegend voort uit de inwonerbijdrage. Deze 
is gebaseerd op het aantal inwoners in de gemeenten per 1 
januari 2021 en is in die zin sluitpost. Voor bijna € 1,1mln. is er 
externe dekking opgenomen in de begroting. Bij de provincie 
(732,5k) en bij de Woondeal (350k).



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Na vaststelling van de concept begroting 2022 wordt deze voor 
een zienswijze procedure aan de gemeenten aangeboden. 
Pas na intekening van de gemeenten op de opgaven kan de 
inwonerbijdrage bij de deelnemers in rekening worden gebracht.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

In de begroting zijn de opgaven inhoudelijk geladen en financieel 
vertaald in onder ander een inwonerbijdrage per opgave. Dit is 
een berekening van de kosten van de opgave, gedeeld door het 
aantal inwoners per gemeente (per 1 januari 2021). De 
inwonerbijdrage gaat daarmee uit van het intekenen van ALLE 
gemeenten op de opgaven. Dit is nog geen zekerheid. Wanneer 
niet alle gemeenten intekenen op de opgaven dan betekent dit 
dat de kosten voor de gemeenten die wel deelnemen zullen 
veranderen wanneer het kostenniveau ongemoeid blijft. Als deze 
situatie zich voordoet zullen we de gevolgen in beeld brengen en 
voor besluitvorming voorleggen.
 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

De concept begroting 2022 is in nauwe samenwerking met alle 
opgavemanagers en het regiobureau tot stand gekomen. 

De opgavemanagers hebben de opgaven inhoudelijk en financieel 
afgestemd met de bestuurlijk trekkers van de opgaven.
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Inleiding 

Voor u ligt de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen.  

In de begroting vindt u de kosten van het regiobureau, de jaarlijkse bijdrage aan de Stichting The 

Economic Board en de financiële uitwerking van de vijf centrale opgaven. Hiermee wordt de financiële 

uitwerking van de regionale agenda 2022 in beeld gebracht. Deze geeft richting aan onze inhoudelijke 

samenwerking als regio: fris, innovatief, integraal en verbindend.  

 

Tezamen met de regionale agenda 2022 ligt er met deze begroting ook een financieel kompas om de 

ambities van onze regionale samenwerking in de komende jaren samen te bereiken. 

 

De begroting 2022 is de eerste begroting van de Groene Metropoolregio. De samenwerking is formeel 

op 1 januari 2021 van start gegaan. In de jaren tot en met 2020 werd de samenwerking in de vorm van 

een Georganiseerd Overleg georganiseerd. Met de nieuwe samenwerking Groene Metropoolregio 

geven de 18 gemeenten aan de samenwerking verder te willen brengen, willen ze overstijgende 

opgaven in gezamenlijkheid oppakken en willen ze de financiën transparant en op één plek zichtbaar 

maken. 

 

Opbouw 

De financiën van de nieuwe gemeenschappelijke regeling kent te onderscheiden elementen: kosten 

verbonden aan het faciliterend regiobureau en de bijdrage aan The Economic Board én middelen voor 

de vijf opgaven. 

 

Het kosten voor het regiobureau zijn bedoeld voor de bemensing van het regiobureau, het financieren 

van algemene kosten voor ontmoetingen en voor communicatie- en lobbykosten. Dit budget komt als 

basis-financiering uit de bijdragen van alle deelnemende gemeenten. Om deze gemeentelijke bijdrage 

aan de proces- en bureaukosten te berekenen, hanteren we het inwoneraantal (per 1 januari 2021) als 

verdeelsleutel (zie hiervoor bijlage 2).  

 

Naast deze basis-financiering brengen gemeenten een bijdrage in aan The Economic Board. Voor 2022 

is begroot dat hier 14 gemeenten een bijdrage aan leveren. Ook voor deze bijdrage hanteren we het 

inwonertal om de hoogte van de bijdrage vbast te stellen. 

 

Dit betekent dat een deelnemende gemeente € 2,50 per inwoner1 betaalt en € 1,00 per inwoner aan de 

Stichting The Economic Board. Het bedrag van € 2,50 aan is exclusief eventuele baten die de Groene 

Metropoolregio weet te realiseren. 

 

Anderzijds is er budget nodig voor de opgaven. Deze budgetten worden gevormd door bijdragen van de 

gemeenten die intekenen op die opgaven, van andere partners (zoals koepelorganisatie of bedrijven) 

en door subsidies van bijvoorbeeld het Rijk of Provincie. De opgaven zijn “verbonden regio”, 

“productieve regio”, “circulaire regio”, “ontspannen regio” en “groene groei regio”. Deze opgaven 

worden hierna in de kern uiteengezet. Belangrijk is te vermelden dat de volledige uitwerking van de 

opgaven in de concept regionale agenda 2022 is te lezen. In deze concept begroting is er nog voor 

gekozen om voor de inhoudelijke toelichting op de opgaven te verwijzen naar de concept regionale 

agenda 2022.  

De begroting dient evenwel wel een zelfstandig leesbaar document te zijn waarin de ambities / 

activiteiten en de daarmee gepaard gaande inzet van middelen met elkaar in verband worden gebracht.  

                                                      
1 Met uitzondering van de gemeente Mook en Middelaar die 50% korting krijgt op de inwonerbijdrage aan het 
procesgeld (artikel 29, lid 3 van de G.R.). Dit vanwege de unieke situatie dat het als enige gemeente gelegen is in 
de Provincie Limburg, waardoor het als enige niet-Gelderse gemeente o.a. niet altijd  gebruik kan maken van 
investeringen in de regio vanuit de Provincie Gelderland. 
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Aandachtspunten bij de begroting voor de opgaven 

 

Disclaimer op bijdrage per inwoner voor de opgaven 

De opgaven zijn inhoudelijk tot stand gekomen in een intensief samenspel van opgavemanagers, de 

gemeenten in de regio en bestuurlijk trekkers. De financiële vertaling van de opgave is uitgebreid 

beschreven in de concept regionale agenda 2022. De financiële vertaling is in deze begroting 

overgenomen waarbij ook in beeld is gebracht wat dit betekent voor de bijdrage van de gemeenten (in 

termen van de bijdrage per inwoner).  

Bij de berekening van de bijdrage per inwoner is uitgegaan van het aantal inwoners op 1 januari 2021 

en is als uitgangspunt genomen dat alle gemeenten intekenen voor de opgaven (zie ook bijlage 3). 

Wanneer niet alle gemeenten intekenen op de opgaven dan kan dit gevolgen hebben voor de 

inwonerbijdrage voor de gemeenten die wel intekenen (wordt duurder). Het kan ook gevolgen hebben 

voor de inhoud van de opgave als de inwonerbijdrage ongemoeid moet blijven (inhoudelijke 

herbeoordeling). 

 

Vliegwieleffect 

Deze begroting is in een korte doorlooptijd tot stand gekomen waarbij de zekerheden voor wat betreft 

de baten in de begroting nog vaak onvoldoende zeker zijn om deze te begroting op te nemen. 

Niettemin wordt er de komende tijd (in 2021 en in 2022) nadrukkelijk aandacht besteed aan het 

verwerven van externe geldbronnen ter dekking van de kosten die nu gepresenteerd zijn dan wel dat 

de in de begroting opgenomen kosten vliegwiel kunnen zijn voor het realiseren van subsidies en/of 

cofinanciering. 

 

Uitgangspunten begroting 

Hierna volgt een aantal inhoudelijke uitgangspunten die aan de begroting 2022 ten grondslag ligt. 

 

Algemeen 

0) De focus op deze begroting is gericht op het jaar 2022, niet op de jaren daarna. Voor 2022 is de 

begroting materieel sluitend; 

1) De inwoneraantallen per gemeente (peildatum 1/1/21) zijn leidend voor de bijdrage van de 

gemeenten; 

 

Kosten regiobureau 

2) Het bedrijfsplan “versterkte regio” van 16 april 2020 is uitgangspunt voor de begroting van het 

regiobureau; 

3) De kosten van het regiobureau en van de vijf opgaven zijn apart in beeld gebracht; 

4) De begroting 2022 voor de Groene Metropoolregio is niet geïndexeerd ten opzichte van 2021; 

5) De bruto inwonerbijdrage van de gemeenten bedraagt 2,50 per inwoner;  

6) Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting van het regiobureau 

ter hoogte van € 600.000,-; Dit betreft een provinciale subsidie van € 600.000. Deze is, naast 

2021, ook voor 2022 toegekend.  

7) De gemeente Mook en Middelaar krijgt een korting van 50% op de inwonerbijdrage. Zij betaalt 

een bedrag van € 1,25 vanwege de unieke situatie dat zij als enige gemeente in deze G.R. is 

gelegen in de provincie Limburg; 

 

Opgavegeld 

8) De financiële uitwerking van de opgaven zijn door de opgavemanagers aangereikt; deze zijn 

afgestemd met de betrokken bestuurlijk opdrachtgevers;  

9) De benodigde middelen voor de opgaven worden in het najaar definitief aan de gemeenten 

gevraagd, nadat duidelijk is op welke opgaven de gemeenten op hebben ingetekend; 
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10) De investeringsagenda is nog niet in de begroting opgenomen. Dit proces loopt nog. Bijdragen 

van derden voor de opgaven zoals deze nu is opgenomen, kunnen later nog ter dekking worden 

opgevoerd. 

11) Er zijn externe gelden (bijdragen van derden) opgenomen in de begroting van de opgave 

“groene groei regio” ter hoogte van € 400.000,-; Dit betreft gelden uit de Woondeal; 

12) In de begroting van de opgaven is één, voor alle gemeenten, verplicht onderdeel opgenomen 

(RPW). Deze is apart in beeld gebracht; 

13) De deelnemende gemeenten dragen bij aan de opgaven die per inwoner wordt verrekend en 

waarop zij intekenen via de opgave-overeenkomst. 
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Kosten Regiobureau 

 

Hieronder is de begroting van het regiobureau opgenomen. Rekening is gehouden met een bijdrage van 

de deelnemers van € 2,50 per inwoner.  

 
Nu we voor 2022 nog een incidentele subsidie van de provincie hebben ontvangen van € 600.000, 

wordt voor het regiobureau een bijdrage van € 1,73 in rekening gebracht. Na 2022 vallen we terug op 

de oorspronkelijke afspraak van € 2,50 per inwoner, tenzij we externe financiering weten te 

organiseren. 

 

 
Subsidie The Economic Board 

Binnen de regionale samenwerking hebben 14 gemeenten besloten een jaarlijkse bijdrage van € 1,00 te 

leveren aan de Stichting The Economic Board (TEB). Voor de deelnemers zie bijlage 1. Deze subsidie 

wordt door de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen aan TEB verstrekt. 

 

 
 
  



Concept - begroting 2022 

 

  6 

Opgaven 
 
1  Verbonden regio 
 
2 Productieve regio 
 
3  Circulaire regio 
 
4  Ontspannen regio 
 
5  Groene groei regio 
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Opgave: De verbonden regio. 

 

Wat willen we bereiken: 

Over vijf jaar kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en betrouwbaar reizen. Dat is het devies. We 

bieden duurzame oplossingen voor een robuust wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en 

een aantrekkelijk fietsnetwerk.  

 

Wat gaan we ervoor doen  

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In 

deze concept-regionale agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt 

opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De 

financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële 

paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze 

begroting zijn opgenomen.  

 

Wat mag het kosten: 

De regio Arnhem Nijmegen werkt sinds 2019 met een regionaal Mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt 

gevoed door de 18 gemeenten en voor een deel door andere partners2. Het huidige regionaal 

Mobiliteitsfonds zal per 1-1-2022 overgaan van de gemeente Nijmegen naar de Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen. Voor 2022 zien wij een vergelijkbare opgave en inzet vanuit de verbonden regio als 

in 2021. Om de opgaven te kunnen realiseren is een werkbudget nodig van € 1.022.000. Dit betekent 

dat wij uitgaan van een maximum van € 1,30 per inwoner per gemeente. 1/3 van dit bedrag is inzet op 

capaciteit. Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 1,0 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor 

procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau), 0,2 voor strategie en 1,9 fte voor de 

speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting. 

Daarbij is onder de speerpunten een post “algemeen” opgenomen voor kosten die niet specifiek aan 

een speerpunt zijn te relateren maar ten dienste staan voor alle speerpunten. Het gaat daarbij om 

activiteiten zoals een opgavegerichte uitwerking van Europa, onze lobbyactiviteiten en middelen voor 

promotie en communicatie als ook verwachte kosten voor bredere beleidsvragen en monitoring.  

 

                                                      
2 De provincie Gelderland heeft in 2020 een subsidie verleend voor de projecten binnen het speerpunt “Slim en 
Schoon Onderweg’. Ook in 2021 zal naar verwachting de provincie Gelderland subsidie verlenen. 



Concept - begroting 2022 

 

  8 

 

 



Concept - begroting 2022 

 

  9 

Opgave: De productieve regio. 

 

Wat willen we bereiken: 

Over vijf jaar is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen, positie en productiviteit van ons 

bedrijfsleven zijn versterkt. De werkgelegenheid is gestegen, er is passend werk voor iedereen en we 

hebben externe gelden binnengehaald en geïnvesteerd in onze economie.  

 

Wat gaan we ervoor doen: 

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In 

deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per 

opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling 

van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar 

genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn 

opgenomen.  

 

Wat mag het kosten: 

Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor 

procesondersteuning (ondergebracht bij het regiobureau) en 1,4 fte voor de speerpuntcoördinatoren 

opgenomen in onderstaande begroting. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering, 

begroten wij voor 2022 een totaal van €190.000 voor proceskosten.  

 

Ervan uitgaande dat alle gemeenten zich inschrijven voor de Productieve regio is voor 2022 de bijdrage 

per inwoner 73 cent, inclusief het RPW. Gemeenten die niet intekenen voor deze opgave zijn wel 

verplicht voor 2022 16 cent per inwoner voor het RPW bij te dragen. De jaarlijkse kosten voor het RPW 

gaan overigens omlaag van €175.000 per jaar (22 cent per inwoner) naar € 125.000 per jaar (16 cent 

per inwoner) omdat de ondersteuning van dit traject vanaf 1 juli 2021 door de Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen wordt gedaan. 
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Opgave: De circulaire regio. 

 

Wat willen we bereiken: 

Over vijf jaar ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met grondstoffen en 

producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig en versterken we onze positie als 

circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.  

 

Wat gaan we ervoor doen: 

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In 

deze concept-regionale agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt 

opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De 

financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële 

paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze 

begroting zijn opgenomen.  

 
Wat mag het kosten? 

In 2022 is 1,0 fte voor de opgavemanager en 0,8 fte voor de speerpuntcoördinatoren  begroot. We 

verwachten dat ook onze partners, zoals provincie, TEB en enkele andere partners een bijdrage in 

capaciteit zullen leveren aan deze opgave. Hierover maken we nog nadere afspraken. Daarnaast komen 

uit een aantal activiteiten kosten voort voor onderzoeken, verkenningen, communicatie en ICT kosten 

die bij de speerpunten zijn begroot. Uitgaande van de in deze agenda benoemde acties en fasering, 

bedragen de totale kosten voor 2022 €637.000. 

 

In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met een meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond, Weg- en 

Waterbouw. Het project is gestart en loopt door t/m 2022. De financiële verrekening van gemeenten 

wordt verdeeld over de jaren 2021 en 2022 (2 x  € 62.500). De bijdrage voor 2022 is in de 

inwonerbijdrage versleuteld. Niet deelnemende gemeenten krijgen een evenredige korting. De 

provincie draagt eveneens bij in de kosten (€ 75.000). 

 

In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk inkopen van 

elektriciteit en aardgas en het verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan het contract duurzame 

elektriciteit worden voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw opgestart te worden. In 2021 

moeten daarvoor de uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid worden bepaald. Daarna volgt in 

2022 het aanbestedingsproces zelf. De kosten voor de voorbereiding in 2021 zijn begroot op € 60.000. 

De kosten voor het aanbestedingsproces zelf zijn in de inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen (€ 

45.000). 

 

Op welke wijze we de projectorganisatie RES kunnen continueren is nu nog niet in te schatten doordat 

het rijk nog geen helderheid heeft gegeven over de financiering van de vervolgfase. De provincie is 

gevraagd hierbij financieel te ondersteunen, zodat we de kern van de projectorganisatie kunnen 

behouden. 
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Opgave: De ontspannen regio. 

 

Wat willen we bereiken: 

Over vijf jaar hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit bereikt door onze inzet op 

duurzaam toerisme, complete voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en 

versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.  

 

Wat gaan we ervoor doen: 

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In 

deze concept-agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt opgepakt. Per 

opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De financiële vertaling 

van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële paragraaf. De daar 

genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze begroting zijn 

opgenomen.  

 

Wat mag het kosten: 

In deze opgave maken we, waar dat kan, ook in 2021 direct een begin met activiteiten, waarvan we snel 

resultaat zien. Tegelijkertijd is samenwerking op de onderwerpen in deze opgave relatief nieuw op 

regionaal niveau. We moeten daarom eerst scherp krijgen wat we met elkaar willen bereiken en wat 

we willen doen. Daarvoor is onderzoek, visie en planvorming nodig. Alleen zo kunnen we programma’s 

en projecten concreet maken en mogelijkheden creëren voor (co-) financiering van provincie, Rijk, 

Europa en de markt. Omdat de doelen van de provincie en deze opgave sterk met elkaar in lijn zijn en 

de provincie ook het belang van investeren in deze opgave lijkt te zien, vragen we de provincie om in 

2022 een bijdrage van €132.500 te doen in het proces. Dit is de helft van de proceskosten, excl. de 

bijdrage die de provincie al in 2021 doet en de proceskosten voor het speerpunt Sterke culturele 

infrastructuur. Over dit speerpunt en dan met name over het transformatievoorstel, moeten nog 

nadere afspraken met de provincie gemaakt worden. De kosten voor het uitvoeren van het 

transformatievoorstel zijn dan ook nog niet opgenomen We streven ernaar dit zoveel mogelijk binnen 

reeds beschikbare middelen van gemeenten te financieren. Het uitvoeren van het plan van aanpak voor 

een recreatief wandel- en fietsroutenetwerk is evenmin opgenomen in deze begroting, omdat we deze 

kosten nog niet kennen. Ook hier kijken we naar beschikbare gemeentelijke middelen en cofinanciering 

van de provincie.   

 

Mocht de provincie tegen onze verwachting in, besluiten geen bijdrage te leveren aan het procesgeld 

binnen deze opgave, dan komen we hier op terug met een aangepast voorstel voor acties, fasering en 

kosten, als de begroting definitief wordt.  
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Opgave: De Groene groeiregio. 

 

Wat willen we bereiken: 

Samen regisseren we de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de typische balans tussen stedelijke 

ontwikkeling en ontspannen leefkwaliteit behouden. Hierdoor worden we herkenbaar als dé Groene 

Metropoolregio. 

 

Wat gaan we ervoor doen: 

Samen met de begroting wordt aan de gemeenten de concept-regionale agenda 2022 aangeboden. In 

deze concept-regionale agenda geven de bestuurlijk opdrachtgevers aan wat er in 2022 wordt 

opgepakt. Per opgave worden per speerpunt de acties beschreven die in 2022 plaatsvinden. De 

financiële vertaling van deze acties is in de concept-regionale agenda opgenomen in de financiële 

paragraaf. De daar genoemde bedragen voor 2022 corresponderen met de bedragen die in deze 

begroting zijn opgenomen.  

 

Wat mag het kosten: 

De te maken kosten voor deze opgave zijn gericht op het samenbrengen van de gemeenten, het bieden 

van een platform voor kennisuitwisseling (zoals dashboards, leveren van expertise en een vraagbaak), 

het doen van onderzoek en het organiseren van symposia of congressen. 

De aanvullende inzet is geraamd op circa € 560.000 voor speerpunten 2 en 3 voor 2022. Dit komt neer 

op een inwonerbijdrage van 74 eurocent.  

Binnen onze opgave zijn ook al vastgestelde bijdragen van andere partijen. 

Vanuit het procesgeld dat door de provincie en het Rijk beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van 

de Woondeal zijn de kosten in speerpunt 1 (in totaal ca. €650.000 geheel gedekt (voor 2021 en 2022). 

De kosten van de flexpool (€ 250.000) zijn gedekt uit Rijksregeling ‘specifieke uitkering flexibele inzet 

woningbouw’. Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor de Woondeal als ook voor de 

uitwerking van de overige speerpunten. 
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Geconsolideerd beeld 

 

Hierna is het geconsolideerd beeld opgenomen van de totale lasten en baten van de begroting 2022. 

Deze begroting is NIET nieuw v.w.b. de kosten van het regiobureau en de subsidie voor The Economic 

Board. Het opgavegeld is nieuw en is nodig om de opgaven die in de concept-regionale agenda 2022 

zijn opgenomen te kunnen oppakken. Dit betekent overigens niet dat dit ook allemaal nieuw geld hoeft 

te zijn. Op verschillende terreinen, zoals Verbonden regio, wordt al meerdere jaren samengewerkt. 

Gemeenten hebben wellicht binnen de bestaande begroting budgetten beschikbaar die ter dekking van 

deze kosten kan worden ingezet (bijvoorbeeld RPW) omdat deze activiteiten niet meer door de 

gemeenten zelf worden opgepakt. 
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Uitwerking inwonerbijdrage 

 

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage per begrotingsonderdeel is.  

 

 

Verplichte onderdelen in opgaven 

 

Hierna is in één oogopslag in beeld gebracht wat de inwonerbijdrage is voor de verplichte onderdelen in 

de opgaven met de verwijzing naar de betreffende opgaven: 
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Verplichte paragrafen 

 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing  

Het doel van het weerstandsvermogen is het bepalen of tegenvallers die zich kunnen voordoen 

opgevangen kunnen worden zonder dat de normale bedrijfsvoering daardoor wordt verstoord. 

Hiervoor is het van belang dat er periodiek een inventarisatie plaatsvindt van risico’s die zich kunnen 

voordoen. In de aanloop naar de vorming van de Groene Metropoolregio is een brede inventarisatie 

gemaakt van risico’s. Periodiek houden wij het beeld van deze risico’s actueel. Wij onderschrijven de 

principes van risicomanagement en risicobeheersing in ons werk. Dit houdt in dat risico’s gekoppeld 

worden aan de doelstellingen en dat maatregelen worden genomen om de risico’s te beheersen.  

Risicomanagement moet nog verder worden ontwikkeld en zal een integraal onderdeel uitmaken van 

de planning- en control cyclus. Daarmee wordt het risicobewustzijn in de organisatie (regiobureau en in 

de opgaven) verhoogd en is het zicht op de uitvoering van beheersmaatregelen cyclisch geborgd. 

 

weerstandscapaciteit 

De beschikbare weerstandscapaciteit van de Groene Metropoolregio zijn de middelen en 

mogelijkheden waarover beschikt kan worden om niet-voorziene uitgaven (tegenvallers) te dekken. 

Mogelijke onderdelen van de weerstandscapaciteit zijn de Algemene Reserve, specifiek aan risico’s 

gelieerde bestemmingsreserves, het resultaat over het boekjaar en de post onvoorzien.  

In het geval van deze nieuw opgerichte organisatie is enkel voorzien in een kleine post Onvoorzien (35k) 

bij het regiobureau die als zodanig gekwalificeerd kan worden en binnen de opgaven een bedrag groot  

25k. 

 

Financiering 

De begroting van de Groene Metropoolregio wordt op dit moment grotendeels door de deelnemende 

gemeenten gedragen. De in de gemeenschappelijke regeling overeengekomen afspraak v.w.b. de 

bijdrage van de gemeenten (artikel 29 lid 1) waarborgt dat de inkomende en uitgaande geldstromen 

gematched zijn. Financiering van de organisatie door het aantrekken van leningen is niet aan de orde. 

 

Bedrijfsvoering 

Voor deze paragraaf verwijzen wij u naar het Bedrijfsplan Versterkte Regio van 16 april 2020. 
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Bijlage 1: Deelnemers in de G.R / aan TEB 
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Bijlage 2 Inwoneraantallen per 1/1/2021 
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Bijlage 3 bijdragen 

 

Hierna volgt een overzicht van de bijdragen van de gemeenten voor het regiobureau, TEB en voor de 

opgaven*  

 

* Noot: voor de 5 opgaven is in bovenstaand schema een doorrekening gemaakt van de kosten als alle 

gemeenten voor alle opgaven intekenen! 
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