
      

Bundel van de Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio van 7 juli 2021

 

 

 

0 - Agenda
GMR Agenda AB 07072021

1 - Opening en Welkom
Afmeldingen van; A. Marcouch (Arnhem)

Tevens gelegenheid voor insprekers
2 - Ingekomen post

De verschillende reacties en zienswijzen worden bij het betreffende vergaderpunt behandeld. Verder zijn er
een aantal uitnodigingen opgenomen.

Lijst ingekomen stukken AB 07 juli 2021

210422 - brief informateur Gelderland - Overijssel

210518 - Arnhem reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en uittreding

210520 - Beuningen reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en uittreding

210520 - Brief Provincie - Lange termijn studie mobiliteit en bereikbaarheid A-N

210520 - Nijmegen reactie concept bestuursakkoord

210526 - Brief Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen inzake verzoek DB Het regionaal groeiplan d.d. 17-05-
21

210526 - Westervoort reactie concept regionale agenda

210527 - Rheden reactie concept bestuursakkoord

210607 - Uitnodiging om mee te doen met 'Partners van Gelderland'

210609 - Besluit en verklaring bestuur Democratiefestival

210609 - Heumen reactie bestuursakkoord + concept regionale agenda 2022 + zienswijze begroting

210609 - Rheden reactie infoprotocol + richtlijnen toe en uittreding

210609 - Rozendaal reactie infoprotocol + richtlijnen toe en uittreding

210611 - KAN reactie concept regionale agenda 2022

210614 - Nijmegen reactie concept-regionale Agenda 2022

210614 - Nijmegen reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en uittreding

210614 - Nijmegen zienswijze concept-begroting GMR 2022

210615 - Zevenaar RIB informatieprotocol en richtlijnen toe- en uittreding GMR

210621 - Heumen reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en uittreding

210621 - Lingewaard reactie concept bestuursakkoord

210621 - Lingewaard reactie informatieprotocol + toe- en uittredingrichtlijnen

210622 -  Mook en middelaar reactie bestuursakkoord + reactie concept regionale agenda + zienswijze
begroting

210622 - Arnhem zienswijze concept begroting 2022 + reactie concept regionale agenda + reactie
concept bestuursakkoord

210622 - Mook en Middelaar reactie informatieprotocol + regels toe en uittreding

210623 - Overbetuwe reactie informatieprotocol + regels toe en uittreding

210624 - Lingewaard zienswijze begroting 2022 + reactie concept regionale agenda

210628 - Berg en Dal reactie concept regionale agenda + reactie concept bestuursakkoord + zienswijze
begroting 2022

210628 - Berg en Dal reactie informatieprotocol + regeling toe- en uittreding

210628 - Beuningen reactie concept bestuursakkoord

210628 - Duiven reactie concept regionale agenda + concept bestuursakkoord + reactie
informatieprotocol + zienswijze begroting

210628 - TEB reactie Regionale Agenda + concept bestuursakkoord + voortgang investeringsagenda



210629 - Overbetuwe reactie concept Regionale agenda 2022 + zienswijze begroting 2022

210630 - Beuningen reactie concept-agenda + zienswijze begroting 2022

210701 - Doesburg Reactie informatieprotocol + regelingen + bestuursakkoord + regionale agenda en
zienswijze concept begroting

210701 - Renkum reactie op Concept-Regionale Agenda 2022

210701 - Renkum reactie op informatieprotocol + regelingen + Bestuursakoord

210701 - Renkum zienswijze Concept-Begroting 2022

210701 - Rozendaal Reactie concept Regionale agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem
Nijmegen

210702 - Westervoort reactie informatieprotocol + regels toe en uittreding + bestuursakkoord

210705 - Rheden reactie regionale agenda + zienswijze begroting

3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2021
Besluit; vaststellen

concept GMR besluitenlijst 19052021

4 - Regioagendacommissie
4.1 - Reglement van Orde RAC

Op 19 mei jl. is abusievelijk niet het door de RAC vastgestelde Reglement van Orde aan uw bestuur
voorgelegd maar een concept versie. Het reglement van orde wordt u (nogmaals) ter goedkeuring
aangeboden volgens de voorwaarden in het instellingsbesluit.

Besluit; het reglement van orde van de regioagendacommissie goed te keuren, alle 18 deelnemende
colleges per brief te informeren over dit besluit. Waarmee de betreffende gemeenten van de ingediende 8
moties over de regioagendacommissie in de gelegenheid worden gesteld om deze moties af te handelen.

Beslisdocument RvO RAC 2

Reglement van orde regioagendacommissie 25052021

Verschillen RvO RAC Concept - RACversie

4.2 - Adviezen regioagendacommissie
Besluit: voorgestelde afhandeling van een tweetal adviezen van de regioagendacommissie ter kennisname
aannemen

Beslisdocument adviezen RAC

5 - Afhandeling moties
In de raadsvergaderingen van november en december 2020 is een aantal moties aangenomen in relatie tot
het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling. Om de colleges van die betreffende gemeenten in de
gelegenheid te stellen om de moties af te handelen wordt per categorie aangegeven hoe de moties worden
verwerkt. Door alle 18 gemeenten per brief te informeren over de afhandeling van de moties wordt tevens
elke gemeente geïnformeerd.
NB; een voorstel voor de afhandeling van de moties brede welvaart volgt later dit jaar. Dat was gezien de
capaciteit van het regiobureau in de aanloop van deze vergadering niet haalbaar.

5.1 - Moties openbaarheid en transparantie
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2021 heeft u besloten om de de gedane
suggesties bij de inrichting van de regionale samenwerking en in de op te stellen regelingen op te nemen. Dit
agendapunt behandelt de manier waarop de suggesties uit de moties over openbaarheid en transparantie
(Arnhem 3, Nijmegen 1) zijn verwerkt.

Besluit;
De voorgestelde afhandeling van de moties openbaarheid en transparantie vast te stellen. Alle 18
deelnemende gemeenten per brief informeren over de afhandeling van deze moties. Hiermee worden de
betreffende colleges in de gelegenheid gesteld om de eigen gemeenteraad te informeren over de
afhandeling van de moties.

GMR beslisdocument afhandeling moties openbaarheid en transparantie

Nijmegen Motie Regionale samenwerking is als een parachute.... 25112020

Arnhem motie Regionale inzet_ lokale verantwoording (20M355) aangenomen 16122020

Arnhem motie Regionale samenwerking en participatie (20M347g) aangenomen

Arnhem motie Transparante regionale samenwerking (20M331) aangenomen 16122020

Arnhem motie Regionale samenwerking transparant en toegankelijk (20M330) aangenomen

5.2 - Moties regionale agenda/circulaire regio



Eind 2020 is er in Rheden een motie aangenomen die verband houdt met het klimaatakkoord en in Nijmegen
een motie die over biodiversiteit gaat. Beide vallen grotendeels onder de opgave circulaire regio. Dit
agendapunt behandelt de afhandeling van deze twee moties.

Besluit;
De voorgestelde afhandeling van de moties over de circulaire regio vast te stellen. Alle 18 deelnemende
gemeenten per brief te informeren over het genomen besluit. Hiermee worden de colleges van de gemeente
Rheden en Nijmegen tevens in de gelegenheid gesteld om de eigen gemeenteraad te informeren over de
afhandeling van de moties.

GMR beslisdocument afhandeling moties circulaire regio

Nijmegen Motie Biodiverse natuur, zonder nut juist waardevol 16122020

Rheden Motie Onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het Klimaatakkoord van Parijs 24112020

6 - Concept opgaveovereenkomst en concept algemene voorwaarden
Besluit;
\- in te stemmen met de opzet zoals uitgewerkt in de concept opgaveovereenkomst;
\- de Algemene voorwaarden voor de Opgaveovereenkomsten vast te stellen\.

Beslisdocument opgaveovereenkomst AB

Voorbeeld opgaveovereenkomst OR bij regionale agenda

Algemene voorwaarden Opgaven

7 - Vaststellen begroting 2022
Besluit;
Begroting 2022 vaststellen

GMR beslisdocument begroting 2022

Begroting GMR 2022

Overzicht zienswijzen op concept begroting 2022

8 - Financiële verordeningen
Besluit;
\- De Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te stellen
\- De Controle Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te stellen

AB beslisdocument financiele verordeningen

Financiële verordening

Controleverordening_GRM_def

9 - Spoorboekje P&C cyclus
Besluit; kennis te nemen van het P&C spoorboekje 2021 – 2022

Beslisdocument spoorboekje P&C

Spoorboekje GRM

advies RAC - Spoorboekje P&C

10 - Termijnagenda AB
Besluit; Kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda

Beslisdocument Termijnagenda AB

Termijnagenda AB-RAC 2021-2022

11 - Reacties op het bestuursakkoord en de investeringsagenda
Bespreken op basis van bijgevoegd overzicht

Overzicht reacties op het bestuursakkoord

12 - Reacties op wijzigingen van de GR
De colleges van de gemeenten Arnhem, Mook en Middelaar, Overbetuwe en Berg en Dal hebben een
ondertekend wijzigingsbesluit GR aangeleverd. Voor de overige gemeenten doen we hierbij een beroep op
de AB leden voor het stimuleren van een spoedige ondertekening in de eigen organisatie, te weten het
college van B&W.

13 - Reacties op het informatieprotocol en de regels voor toe- en uittreding GR
Besluit;
1\. Reacties op het informatieprotocol voor kennisgeving aan te nemen\.
2\. Het informatieprotocol conform het voorstel uit te werken en ter vaststelling voor te leggen in het AB van
15 september 2021\.

Beslisdocument informatieprotocol

Overzicht reacties op het informatieprotocol

14 - Regiobijeenkomsten



 

-terugblik regio overleg(t) 9 juni

-terugblik regioochtend 2 juli

-vooruitblik raadsontmoeting 20 september
De raadsontmoeting is tot stand gekomen in samenspraak met de regioagendacommissie. Het belooft een
interessante en gezellige bijeenkomst te worden.

-Democratiefestival verzet naar 2022
De organisatie van het democratiefestival heeft per brief (zie ingekomen stukken) laten weten dat het festival
van dit jaar wordt verzet naar september 2022.

14.a Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers
15 - Reacties op de regionale agenda

Besluit;
In te stemmen met de uitgangspunten en voorgestelde wijze van verwerking van de ontvangen reacties op
de concept-regionale agenda 2021

Beslisdocument reacties concept regionale agenda

Overzicht reacties regionale agenda gebundeld op onderwerp

16 - Rondvraag en mededelingen
•Mededeling vanuit het DB; Het DB heeft op 16 juni jongstleden besloten om jaarlijks een GMR evenement
in het voorjaar te organiseren naar aanleiding van de positieve ervaringen in april 2021. De
regioagendacommissie is geconsulteerd om te bekijken hoe zich dit verhoudt tot de twee raadsontmoetingen
die per jaar georganiseerd worden.  Zij hebben aangegeven het evenement in het voorjaar te willen
combineren met de raadsontmoeting. Tevens heeft de Regioagendacommissie aangegeven liever in mei te
willen plannen in verband met de verkiezingen en enige terughoudendheid te willen betrachten voor
evenementen gezien de financiële situatie van een aantal gemeenten.



0 - Agenda

1 GMR Agenda AB 07072021 

1

Overleg : algemeen bestuur 

Datum : 7 juli 2021

Tijd : 13.00 uur tot 15.00 uur

Plaats : Ms Teams

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

AGENDAPUNTEN:

1. Opening en welkom
Afmeldingen van: A. Marcouch (Arnhem), 

Tevens gelegenheid tot inspreken

2. Ingekomen Post

Er zijn verschillende brieven binnengekomen in reactie op de documenten vanuit de regio. Deze zullen 
later in deze vergadering per onderwerp behandeld worden. Daarnaast een aantal uitnodigingen. 

3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2021
Besluit: vaststellen.

Deel 1

4. Regioagendacommissie 
4.1 Reglement van Orde RAC
Op 19 mei jl. is abusievelijk niet het door de RAC vastgestelde Reglement van Orde aan uw bestuur 
voorgelegd maar een concept versie. Het reglement van orde wordt u (nogmaals) ter goedkeuring 
aangeboden volgens de voorwaarden in het instellingsbesluit. 

Besluit; het reglement van orde van de regioagendacommissie goed te keuren, alle 18 deelnemende 
colleges per brief te informeren over dit besluit. Waarmee de betreffende gemeenten van de ingediende 
8 moties over de regioagendacommissie in de gelegenheid worden gesteld om deze moties af te 
handelen. 

4.2 Adviezen regioagendacommissie
Besluit: voorgestelde afhandeling van een tweetal adviezen van de regioagendacommissie ter 
kennisname aannemen
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5. Afhandeling moties
In de raadsvergaderingen van november en december 2020 is een aantal moties aangenomen in relatie 
tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling. Om de colleges van die betreffende gemeenten 
in de gelegenheid te stellen om de moties af te handelen wordt per categorie aangegeven hoe de moties 
worden verwerkt. Door alle 18 gemeenten per brief te informeren over de afhandeling van de moties 
wordt tevens elke gemeente geïnformeerd.

NB; een voorstel voor de afhandeling van de moties brede welvaart volgt later dit jaar. Dat was gezien de 
capaciteit van het regiobureau in de aanloop van deze vergadering niet haalbaar. 

5.1 Moties openbaarheid en transparantie
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2021 heeft u besloten om de de gedane 
suggesties bij de inrichting van de regionale samenwerking en in de op te stellen regelingen op te 
nemen. Dit agendapunt behandelt de manier waarop de suggesties uit de moties over openbaarheid en 
transparantie (Arnhem 3, Nijmegen 1) zijn verwerkt.

Besluit; 
De voorgestelde afhandeling van de moties openbaarheid en transparantie vast te stellen. Alle 18 
deelnemende gemeenten per brief informeren over de afhandeling van deze moties. Hiermee worden de 
betreffende colleges in de gelegenheid gesteld om de eigen gemeenteraad te informeren over de 
afhandeling van de moties.

5.2 Moties regionale agenda/circulaire regio
Eind 2020 is er in Rheden een motie aangenomen die verband houdt met het klimaatakkoord en in 
Nijmegen een motie die over biodiversiteit gaat. Beide vallen grotendeels onder de opgave circulaire 
regio. Dit agendapunt behandelt de afhandeling van deze twee moties. 

6. Concept opgaveovereenkomst en concept algemene voorwaarden
Besluit;
- in te stemmen met de opzet zoals uitgewerkt in de concept opgaveovereenkomst;
- de Algemene voorwaarden voor de Opgaveovereenkomsten vast te stellen.

7. Vaststellen begroting 2022

8. Financiele verordeningen
Besluit; 
- De Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te stellen
- De Controle Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te stellen

9. Spoorboekje P&C cyclus
Besluit; kennis te nemen van het P&C spoorboekje 2021 – 2022

10. Termijnagenda AB
Besluit; Kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda

11. Reacties op Bestuursakkoord en investeringsagenda
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Bespreken

12. Reacties op wijzigingen van de GR
Bespreken
NB; d.d. 21-06 is uit Mook en Middelaar een ondertekend exemplaar retour gekomen. De overige 
gemeenten hebben nog geen ondertekend wijzigingsbesluit aangeleverd bij het regiobureau

13. Reacties op het informatieprotocol en de regels voor toe- en uittreding van de GR
Bespreken

14. Regiobijeenkomsten
-terugblik regio overleg(t) 9 juni
-terugblik regioochtend 2 juli
-vooruitblik raadsontmoeting september
-Democratiefestival verzet naar 2022

Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers
15. Reacties op de regionale Agenda
Bespreken;

16. Rondvraag en mededelingen
 Het DB heeft op 16 juni jongstleden besloten om jaarlijks een GMR evenement in het voorjaar te 

organiseren naar aanleiding van de positieve ervaringen in april 2021. De 
regioagendacommissie wordt geconsulteerd om te bekijken hoe zich dit verhoudt tot de twee 
raadsontmoetingen die per jaar georganiseerd worden. 

17. Sluiting



2 - Ingekomen post

1 Lijst ingekomen stukken AB 07 juli 2021 

Lijst ingekomen stukken AB 07-07-2021 bijgewerkt op 05-07-2021

Datum Afzender Onderwerp

22 - 04 - 2021 Informateur Gelderland - 
Overijssel

Oost Nederland werkt aan innovatieve oplossingen

18 - 05 - 2021 Gemeente Arnhem reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en 
uittreding

20 - 05 - 2021 Provincie Gelderland Lange termijn studie mobiliteit en bereikbaarheid A-N
20 - 05 - 2021 Gemeente Nijmegen Reactie concept bestuursakkoord
20 - 05 - 2021 Gemeente Beuningen Reactie informatieprotocol
26 - 05 - 2021 Kennisnetwerk Arnhem 

Nijmegen
Brief Kennisnetwerk Arnhem-Nijmegen inzake 
verzoek DB Het regionaal groeiplan

26 - 05 - 2021 Gemeente Westervoort Reactie concept regionale agenda
27 - 05 - 2021 Gemeente Rheden Reactie concept bestuursakkoord
07 - 06 - 2021 Commissaris van de 

Koning 
Uitnodiging om mee te doen met 'Partners van 
Gelderland'

09 - 06 - 2021 Bestuur 
democratiefestival

Uitstellen democratiefestival 2021 naar 2022

09 - 06 - 2021 Gemeente Heumen Reactie reactie bestuursakkoord + concept regionale 
agenda 2022 + zienswijze begroting

09 - 06 - 2021 Gemeente Rheden Reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en 
uittreding

09 - 06 - 2021 Gemeente Rozendaal Reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en 
uittreding

11 - 06 - 2021 Kennisnetwerk Arnhem 
Nijmegen

Reactie concept regionale agenda 2022

14 - 06 - 2021 Gemeente Nijmegen Reactie concept regionale agenda 2022
14 - 06 - 2021 Gemeente Nijmegen Reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en 

uittreding
14 - 06 - 2021 Gemeente Nijmegen Zienswijze concept begroting 2022
15 - 06 - 2021 Gemeente Zevenaar Reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en 

uittreding
21 - 06 - 2021 Gemeente Lingewaard reactie concept bestuursakkoord
21 - 06 - 2021 Gemeente Heumen reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en 

uittreding
21 - 06 - 2021 Gemeente Lingewaard Reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en 

uittreding
22 - 06 - 2021 Gemeente Mook en 

Middelaar
reactie bestuursakkoord + reactie concept regionale 
agenda + zienswijze begroting

22 - 06 - 2021 Gemeente Mook en 
Middelaar

reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en 
uittreding

22 - 06 - 2021 Gemeente Arnhem zienswijze concept begroting 2022 + reactie concept 
regionale agenda + reactie concept bestuursakkoord

23 - 06 - 2021 Gemeente Overbetuwe reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en 
uittreding

24 - 06 - 2021 Gemeente Lingewaard zienswijze begroting 2022 + reactie concept 
regionale agenda

28 - 06 - 2021 Gemeente Berg en Dal reactie concept regionale agenda + reactie concept 
bestuursakkoord + zienswijze begroting 2022

28 - 06 - 2021 Gemeente Beuningen reactie concept-bestuursakkoord
28 - 06 - 2021 Gemeente Duiven Reactie concept regionale agenda + concept 

bestuursakkoord + reactie informatieprotocol + 
zienswijze begroting

28 - 06 - 2021 The Economic Board reactie Regionale Agenda + concept 
bestuursakkoord + voortgang investeringsagenda



28 - 06 - 2021 Gemeente Berg en Dal reactie informatieprotocol + richtlijnen toe- en 
uittreding

29 - 06 - 2021 Gemeente Overbetuwe reactie concept Regionale agenda 2022 + zienswijze 
begroting 2022

30 - 06 - 2021 Gemeente Beuningen Reactie concept regionale agenda 2022 + zienswijze 
begroting 2022

01 - 07 - 2021 Gemeente Renkum reactie op Concept-Regionale Agenda 2022
01 - 07 - 2021 Gemeente Renkum reactie op informatieprotocol + regelingen + 

Bestuursakoord
01 - 07 - 2021 Gemeente Renkum zienswijze Concept-Begroting 2022
01 - 07 - 2021 Gemeente Rozendaal Reactie concept Regionale agenda + 

bestuursakkoord + investeringsagenda + zienswijze 
begroting 2022

01 - 07 - 2021 Gemeente Doesburg Reactie informatieprotocol + regelingen + 
bestuursakkoord + concept regionale agenda en 
zienswijze concept begroting GMR

02 - 07 - 2021 Gemeente Westervoort reactie informatieprotocol + regels toe en uittreding + 
bestuursakkoord

05 - 07 - 2021 Gemeente Rheden reactie concept regionale agenda + zienswijze 
begroting



1 210422 - brief informateur Gelderland - Overijssel 

In de Akte van Oost (zie de bijlage bij deze brief) hebben 

kamerbreed politici van negen partijen in de Tweede Kamer 

hun commitment getoond om hun politieke verschillen te 

overbruggen en met een concrete agenda aan de slag te 

gaan. Wij laten u graag zien op welke manier deze ambities 

kunnen worden geïmplementeerd, op het gebied van Natuur 

en landbouwinnovatie, Wonen en bereikbaarheid, MKB en 

energietransitie en Sleuteltechnologieën. 

Het nieuwe kabinet is hiervoor hard nodig. Wij benadrukken 

daarbij dat investeringen in ons landsdeel het best renderen 

voor heel Nederland: met behulp van onze partners en van 

beschikbare EU-fondsen streven we naar een verdubbeling 

van elke euro die het Rijk in Oost-Nederland steekt.

Ruimte voor natuur en 
landbouwinnovatie
De provincies Gelderland en Overijssel 

beschikken over het grootste 

natuuraanbod van ons land met een grote 

aantrekkingskracht: heel Nederland trekt 

massaal naar de natuur voor een 

wandeling of fietstocht. De natuur 

staat echter onder grote druk als 

gevolg van stikstofdepositie, 

droogte en bodemdaling.

In ons landsdeel 

zijn boeren en 

Oost-Nederland werkt  
aan innovatieve oplossingen

Arnhem/Zwolle, 22 april 2021

Overijssel
Gelderland

Zwolle

Arnhem

tuinders zich bewust van hun rol als rentmeester en hun 

verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. De 

landbouwinnovatie speelt een essentiële rol om stikstof- en 

droogteproblemen tegen te gaan en te zorgen voor een 

duurzaam verdienmodel. 

Geachte informateur, geachte onderhandelaars,

Bij de onderhandelingen voor een nieuw regeerakkoord staat u voor grote uitdagingen, zoals 
de coronacrisis, de woningnood en de problematiek rond de stikstofdepositie, de CO2-uitstoot 
en de droogte. In Oost-Nederland kennen we deze maatschappelijke opgaven maar al te goed. 
In de provincies Gelderland en Overijssel werken we aan innovatieve oplossingen, die we 
graag beschikbaar stellen aan heel Nederland. Wij nodigen u uit om gezamenlijk de talrijke 
uitdagingen van deze tijd te lijf te gaan en daarbij de Kracht van Oost ten volle te benutten.
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Wageningen University & Research, Mineral Valley Twente en 

toekomstbestendige initiatieven zoals Melkveeproefbedrijf 

De Marke gaan voorop in landbouwinnovaties zoals 

mestreductie, bodemverbetering en de transitie naar 

plantaardige eiwitbronnen. 

Als provincies investeren wij al 179 miljoen euro in 

natuurherstel, uitbreiding van de natuur, biodiversiteit en 

landbouwinnovatie. Wij pakken droogte en stikstof in 

samenhang aan en investeren daar waar de problemen het 

grootst zijn. Zo is een oplossing voor de Veluwe, Twente 

en de Achterhoek ook een oplossing voor heel Nederland. 

Wij vragen het Rijk hierin mee te investeren met zeker 480 

miljoen euro (zie bijgevoegde tabel).

Ruimte voor wonen  
en bereikbaarheid
In Oost-Nederland hebben we de ruimte om 

huizen te bouwen. Met de voorgenomen bouw 

van 150.000 nieuwe woningen biedt Oost-Nederland 

een belangrijke bijdrage aan de nationale vraag. Met een 

gerichte en vrijwillige uitkoop van agrarische ondernemers 

rondom (grote) Natura 2000-gebieden in onze provincies 

kan een hogere opbrengst voor woningbouw en 

bereikbaarheid worden geboekt dan in andere landsdelen. 

Er is meer winst te behalen waar het stikstofprobleem het 

grootst is (zie kaart A). De Gelderse uitkoopregeling voor 

kalverhouders van 20 miljoen euro laat zien dat agrarische 

bedrijven met een hoge stikstofbelasting bereid zijn zich te 

laten uitkopen.

De provincies Gelderland en Overijssel en de gemeenten 

in Oost-Nederland hebben concrete locaties bepaald 

voor woningbouw (zie kaart B) en investeren in vier 

jaar 390 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid 

(exclusief structurele middelen). Bouwbedrijven in 

Oost-Nederland  kunnen hun kennis en kunde op 

het gebied van circulair en prefab bouwen inzetten 

voor de rest van Nederland. Het ontwikkelen 

van locaties en het bouwen van betaalbare 

woningen vraagt in Oost-Nederland gemiddeld 

circa 17.000 euro investering per woning 

voor de onrendabele top (vanwege onder 

andere klimaatadaptatie, bereikbaarheid en 

stikstofreductie). 

Door mobiliteit en wonen in samenhang 

te zien hoeft de groei zich niet te 

concentreren in de Randstad en is 

verdere spreiding mogelijk. Speciale 

aandacht vragen wij hierbij voor 

de bereikbaarheid over het 

spoor. Voor goede verbindingen 

met de Randstad én met bestemmingen in Duitsland zijn 

investeringen nodig op de spoorlijnen Utrecht-Arnhem- 

Rijn-/Ruhrgebied, Arnhem-Doetinchem-Winterswijk 

(RegioExpres) en Zwolle-Twente-Münster.

Voor Wonen en Bereikbaarheid vragen we het nieuw te 

vormen kabinet met klem een wezenlijke bijdrage van  

1,7 miljard euro (zie bijgevoegde tabel).

Ruimte voor mkb  
en energietransitie
Oost-Nederland is hét mkb-landsdeel van 

Nederland met relatief veel familiebedrijven 

en een lange historie in de maakindustrie. Het mkb heeft 

een belangrijk aandeel in de energietransitie, ook als 

het gaat om het decentraal opwekken, het opslaan van 

energie en de ontwikkeling naar smart energy hubs. Voor 

de verduurzaming zijn gouden handen en knappe koppen 

essentieel, maar ook een makkelijke toegang tot beschikbare 

fondsen. Extra steun is nodig voor de verduurzaming van 

de energie-intensieve maakindustrie (baksteen, dakpannen, 

papier, tapijt).
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Bijlagen

- Akte van Oost: nederlandslimbenutten.nl/aktevanoost-1/

- Strategische innovatie en investeringsagenda (SIIA): nederlandslimbenutten.nl/onze-strategische-innovatie-en-investeringsagenda-siia/

De provincies Gelderland en Overijssel investeren 275 miljoen 

euro extra in economie, innovatie en initiatieven op het 

gebied van onderwijs en arbeidsmarkt. Wij werken samen 

met het mkb en onderwijsinstellingen om de tekorten op de 

arbeidsmarkt op te lossen en de drempels voor het opleiden 

en vasthouden van talent weg te nemen. Maar dat is niet 

genoeg. Wij roepen het Rijk op ons hierbij te steunen door 

middel van Regiodeals, mkb-deals en gerichte investeringen 

in innovatie, ter grootte van minstens 1,16 miljard euro (zie 

bijgevoegde tabel).

Ruimte voor sleuteltechnologieën
Het is de kracht van Oost-Nederland dat 

toonaangevende kennisinstellingen en bedrijven op 

het gebied van medische technologie, kunstmatige 

intelligentie, nanotechnologie, fotonica en robotica elkaar 

versterken. Via de Strategische Innovatie Investeringsagenda 

SIIA (bijgevoegd) investeren wij al volop in een groene 

en digitale economie. De coronacrisis heeft aangetoond 

dat het belangrijk is dat Nederland zijn eigen medische 

bevoorradingsketen heeft. Ook moeten innovaties sneller 

naar de markt kunnen worden gebracht. Nieuwe medische 

technologieën bieden meer mogelijkheden, zoals digitale 

huisartsbezoeken en operaties met een robot.

Het MedTech-cluster in Oost-Nederland heeft in de crisis 

zijn waarde bewezen en is klaar om de volgende stap 

te zetten. Voor de verdere ontwikkeling van medische 

technologie zijn meer investeringen van het Rijk nodig van 

zeker 20 miljoen euro (zie bijgevoegde tabel).

Tot slot
Met ruim drie miljoen inwoners en twintig procent van 

het landoppervlak vormen de provincies Gelderland en 

Overijssel een belangrijk deel van Nederland. Met onze 

ruimte, onze innovatiekracht en onze strategische ligging 

op de belangrijkste corridors van en naar Duitsland 

kunnen wij veel voor Nederland betekenen. Samen 

met de acht sterke regio’s in onze provincies leveren wij 

graag onze bijdrage aan de oplossingen voor de grote 

nationale uitdagingen. Van het Rijk vragen we daarvoor 

een substantiële bijdrage van zeker 3,3 miljard euro (zie 

bijgevoegde tabel).

Met vriendelijke groet,
De colleges van Gedeputeerde Staten  

van Overijssel en Gelderland,

John Berends, commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
Andries Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

Zo kunnen we Nederland vooruit 
helpen en gezamenlijk Nederland 

slim benutten.

(cc aan: de Tweede Kamerleden uit Gelderland en Overijssel, de voorzitters van de Tweede 

Kamerfracties, de regio’s en de Economic Boards van Regio Zwolle, Cleantech Regio, 

8RHK Ambassadeurs, Regio Twente, Regio Foodvalley, De Veluwe, Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen, FruitDelta Rivierenland)
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Oost-Nederland heeft ruimte en mogelijkheden. We hebben oplossingen in handen voor 
de maatschappelijke opgaven van heel Nederland. Wij zetten onze investeringskracht 
in, maar dat is niet genoeg. We willen Nederland slim benutten en vragen het rijk mee 
te investeren. Dan zorgen wij voor een multiplier, samen met onze partners en fondsen 
van de Europese Unie. Zo maken we werk van herstel en brede welvaart. 

Maatschappelijke opgaven en 
investeringen Oost-Nederland

Natuur en landbouwinnovatie

Wonen en bereikbaarheid

We investeren
179 miljoen voor natuurherstel, uitbreiding van de natuur en biodiversiteit en landbouwinnovatie.

We investeren
390 miljoen euro in wonen en bereikbaarheid. 

We vragen

• 200 miljoen euro voor een innovatiefonds voor agrarische ondernemers zodat deze ‘groen kunnen doen  

zonder rood te staan’.

• 30 miljoen euro extra voor agrarische ondernemers in Oost-Nederland om nieuwe natuur te creëren en te beheren.

• 20 miljoen euro voor een onderzoeksfonds voor de eiwit-transitie in samenwerking met universiteiten.  

• 230 miljoen euro voor de aanpak van droogte in Oost-Nederland.

We vragen

• 1,25 miljard euro voor noodzakelijke woningbouwimpulsen in Oost-Nederland.

• 30 miljoen euro voor onderzoek naar de opschaling van fabrieksmatige woningbouw en voor de onrendabele 

top daarvan bij sociale huurwoningen in Oost-Nederland (citydeal conceptbouw).

• 150 miljoen euro voor de opwaardering van de spoorlijn Arnhem-Doetinchem-Winterswijk (RegioExpres).

• Voor de spoorlijnen Zwolle-Twente-Münster en Utrecht-Arnhem-Rijn-/Ruhrgebied zijn investeringen nodig als 

noodzakelijke voorwaarden voor de economie en de woningbouwopgave.

• 50 miljoen euro voor uitbreiding van succesvolle uitkoopregelingen voor de veehouderij naar andere sectoren en 

overbelaste gebieden in Oost-Nederland.  

• 200 miljoen euro voor de verduurzaming van de binnenvaart zodat er weer gebouwd kan worden in gemeenten 

nabij de Rijntakken.

• Landelijke stikstofruimte voor de bouw in gemeenten rondom de Veluwe die disproportioneel worden geraakt 

door de stikstofcrisis (in lijn met de motie Futselaar c.s.)
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Totaal

We investeren 1,3 miljard

We vragen 3,3 miljard

Sleuteltechnologieën

MKB en energietransitie

We investeren
500 miljoen euro via de Strategische innovatie en investeringsagenda van partners en MKB.

We investeren
275 miljoen euro extra in economie, klimaat, innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt.

We vragen

• 20 miljoen euro investering in de MedTech-clusters aan de Universiteit Twente en de Radboud Universiteit Nijmegen.

We vragen

• 800 miljoen voor een fonds Regiodeals, gericht op de beste plannen uit Oost-Nederland.

• 300 miljoen euro voor een deal Leven Lang Ontwikkelen met insteek op MKB en techniek.

• De ontwikkeling van de ‘Afslag Oost’ op de Noord-Zuid waterstofbackbone, zodat Oost-Nederland niet alleen 

ruimte afstaat, maar ook gebruik kan maken van deze mogelijkheid tot verduurzaming.   

• 60 miljoen euro voor procesoptimalisatie en verduurzaming van energie-intensieve maakindustrie zoals baksteen, 

dakpannen, papier en tapijt.

* Opgebouwd uit Coalitieakkoorden Overijssel en Gelderland, wetenschappelijk rapport Kracht van Oost 2.0, de Strategische 

Innovatie en Investeringsagenda, Omgevingsagenda Oost-Nederland, Akte van Oost en Nederland Slim benutten.

Arnhem/Zwolle, 22 april 2021
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Overschrijding KDW
 (mol/ha/jaar)

De kaart toont de overschrijding van de kritische depositiewaarde 

(KDW) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. In de groene 

gebieden is geen sprake van overschrijding. In de oranje, rode, 

en paarse gebieden is sprake van een overschrijding van de KDW, 

waarbij de overschrijding bij de donkerdere kleuren hoger is.  

De gegevens zijn gebaseerd op AERIUS 2020.

Geen overschrijding

0 - 100

100 - 500

500 - 1.500

> 1.500

kaart A
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2021-228

Harde en zachte bouwplannen min geplande sloop in Gelderland en Overijssel

Plancapaciteit  
woningbouw t/m 2030

kaart B
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1 210518 - Arnhem reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en uittreding 

GEMEENTE

A r n h e m ^

Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio 
p/a Eusebiusbuitensingel 53 
6811 EL Arnhem

Datum
Zaaknummer
Contactpersoon
Telefoonnummer

18 mei 2021 
566151
Margriet Snijders 
026 3774812

Onderwerp: Reactie op informatieprotocol en richtlijnen toetreding en uittreding GR 
Groene Metropoolregio

Geachte voorzitter en leden,

Op 11 maart 2021 ontvingen wij het Informatieprotocol en Richtlijnen toetreding en uittreding uit de GR 
van de Groene Metropoolregio. Het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
(AB) heeft op 24 februari jongstleden het Informatieprotocol en de Richtlijnen voor toetreding en 
uittreding uit de gemeenschappelijke regeling (GR) vastgesteld.

U heeft gevraagd over deze documenten een reactie uit te brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit 
verzoek. Wij hebben onze gemeenteraad over deze reactie geïnformeerd.

Het Informatieprotocol
In het Informatieprotocol wordt beschreven hoe de informatiestromen binnen de Groene Metropoolregio 
en tussen de gemeenten en de Groene Metropoolregio in de praktijk lopen. Hierbij wordt de Wet 
gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en het 
Reglement van Orde AB in acht genomen.

De informatiestromen zijn in het protocol helder beschreven. Wij geven u als aandachtspunt het 
volgende mee. Het informatieprotocol voorziet jaarlijks in een zienswijzenota die wordt opgesteld in het 
begrotingsproces van de regio. Een dergelijke werkwijze zou u ook bij het jaarverslag kunnen hanteren, 
zodat het ook daar inzichtelijk wordt wat er met de reacties is gedaan. Voor het overige hebben wij geen 
opmerkingen over het informatieprotocol.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 59 • 6800 LK Arnhem 
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl



Datum: 18 mei 2021
Zaaknummer: 566151 
Pagina: 2

De Richtlijnen toetreding en uittreding GR
De Richtlijnen toetreding en uittreding GR, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling 
Regio Arnhem-Nijmegen.

In de richtlijnen toetreding en uittreding wordt afwisselend zowel verwezen naar de Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen en ook naar de Groene Metropoolregio als zijnde het openbaar 
lichaam dat is opgericht bij de regeling. De bestaande gemeenschappelijke regeling noemt deze laatste 
naam echter niet. Wellicht is het in dit verband handiger de richtlijnen definitief vast te stellen als de 
aanstaande wijziging van de naam van de GR is geregeld.

De richtlijnen toetreding en uittreding GR geven verder geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Samenvatten dienen wij dus een ten aanzien van zowel het informatieprotocol als de richtlijnen in- en 
uittreding een positieve reactie in.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,

Stadskantoor-Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 59 • 6800 LK Arnhem 
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl



1 210520 - Beuningen reactie informatieprotocol + richtlijnen toe en uittreding 

Gemeente Beuningen

Aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
het Algemeen Bestuur 
Postbus 9029 
6800 EL ARNHEM

1 2 MEI 2321
UI21.02883
II lil 11
Hans Vincken 
14 024
Zienswijze op informatieprotocol en richtlijnen toe- en uittreding GR

Bij brief van 11 maart 2021 heeft uw bestuur ons college verzocht om een eventuele reactie in de 
vorm van een zienswijze op achtereenvolgens het informatieprotocol Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen, de richtlijnen die toezien op toetreding in de gemeenschappelijke regeling en 
richtlijnen die toezien op uittreding van de gemeenschappelijke regeling. In deze brief gaan wij op 
de afzonderlijke onderdelen in.

Informatieprotocol
Ons college heeft het informatieprotocol ter consultatie voorgelegd aan de raadscommissie 
Algemene Zaken van 7 april jl. Deze consultatie was voor ons college van belang, omdat het 
informatieprotocol ook handelt over de informatieverstrekking aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. Een van de belangrijke redenen om over te gaan tot een nieuwe 
gemeenschappelijke regeling is gelegen in de grotere transparantie en betere aansluiting van 
gemeenteraden die deze regeling biedt. Het informatieprotocol is de basis waarin duidelijke 
afspraken zijn vastgelegd over welke informatie en op welk moment vanuit de Groene 
Metropoolregio informatie wordt verstrekt. Daarnaast regelt het informatieprotocol o.a. de 
raadsontmoetingen.

Behandeling van het informatieprotocol heeft, gehoord de raadscommissie, geleid tot de volgende 
zienswijze:

1. eenduidige wijze van informatieverstrekking
De agenda van de Groene Metropoolregio kent vijf bestuursopgaven. Wij willen er sterk 
voor pleiten dat de informatieverstrekking eenduidig voor alle vijf de opgaven gelijk zal 
zijn. De samenhang/integraliteit tussen deze vijf opgaven sterkt ons in deze opvatting.

Datum
Kenmerk
Kenmerkcode
Uw contact
Telefoon
Onderwerp

Geacht bestuur,

Postadres: Gemeente Beuningen, Postbus 14, 6640 AA Beuningen 
Bezoekadres: van Heemstraweg 46, 6641AE Beuningen 
Telefoon: 14 024, Telefax: 024-6778078 
E-mail: gemeente@beuningen.nl, Internet: www.beuningen.nl 
IBAN: NL55 BNGH 0285 0010 78, BIC: BNGHNL2G



Gemeente Beuningen

2. rol regioagendacommissie is procesmatig
Ons college is van oordeel dat de regioagendacommissie zich niet met de inhoud van de 
bestuursopgaven moet bezig houden, maar met het stroomlijnen van het proces van de 
informatieverstrekking; daarbij denken wij aan welke informatie naar de raden toe gaat, 
met welke frequentie, in welke vorm (schriftelijk of mondeling via raadpleging en/of 
ontmoeting) en het ontwikkelen van indicatoren.

3. collegeleden zijn ieder voor hun eigen portefeuille verantwoordelijk
Voor ons college is het vanzelfsprekend dat, naast ons AB-lid vertegenwoordigd in het 
bestuur van de Groene Metropoolregio, ieder lid van ons college verantwoordelijk is voor de 
zaken die zijn/haar portefeuille raken.

Met het thans voorliggende informatieprotocol kunnen wij, met inachtneming van met name de 
opmerkingen gemaakt onder punt 1, goed uit de voeten. Wij gaan er vanuit dat er alle ruimte is om, 
indien gewenst, het protocol in de loop der tijd aan te passen. Graag ontvangen wij van uw bestuur 
een terugkoppeling op de door ons gemaakte opmerkingen.

Richtlijnen toe- en uittreding gemeenschappelijke regeling Regio Amhem-Nijmegen 
De voorgestelde toe- en uittredingsrichtlijnen voor de gemeenschappelijke regeling betreffen een 
aantal algemene uitgangspunten op het gebied van de te volgen procedure en de uitgangspunten 
voor het bereken van de toe- en uittredingskosten.
Ons college heeft hierover geen op- en/of aanmerkingen. Wij spreken de hoop uit dat de Groene 
Metropoolregio een succes mag worden en dat uittreding van een van de deelnemende gemeenten 
niet aan de orde is.

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders

Daphne 
buiffe:
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ingekomen stukken stadhuis 

Aan: Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 
Dagelijks Bestuur 
t.a.v. Hubert Bruls, voorzitter 
d.t.v. Anne Joustra, secretaris/directeur 
Korte Nieuwstraat 6 
6511 PP NIJMEGEN 

Arnhem, 17 MEI 2027 

Betreft: Het Regionaal Groeiplan 
Verzoek aan DB 

Geachte Voorzitter! 

Het derde kabinet Rufte heeft het Nationaal Groeifonds nagelaten. Recent, op 9 april, hebben de 
Adviescommissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem en de Ministers Hoekstra en Van 't Wout een 
eerste tranche van projecten uit dit fonds gepresenteerd. De uitvraag voor de tweede tranche loopt deze 
maand. Wat zou het mooi zijn als ook onze nieuwe Groene Metropoolregio een voorstel zou indienen. 
Wat een positieve opsteker zou dit betekenen voor de nieuwe samenwerking in de regio! 

Het is om die reden dat ik u als Dagelijks Bestuur wil oproepen om een plan in te dienen bij het 
kabinet. Daarom zend ik u een inspiratiedocument ter oplading van een Groeiplan voor de Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen. 

Ik verzoek U om deze briefen bijlage te bespreken in het Dagelijks Bestuur. Daarnaast vraag ik u om 
deze brief gevoegd met uw reactie ter informatie door te geleiden naar het Algemeen Bestuur en naar 
de Regioagendacommnissie. ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Ramon Barends 
Kennisne/werk Arnhem Nijmegen 

Bijlage: Het Regionaal Groeiplan 

Mierlostraat 43 
6844 DW ARNHEM 
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail.com  
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HET GROENE GROEIPLAN 
Een inspiratiedocument voor Rijk en Regio 

Ramon Barends 

Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen Ic4A N  
Mei 2021 



Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen is een onafhankelijke denktank; niet verbonden aan een 
overheid of andere organisatie. Kennis halen, kennis delen: dat is het doel van het 
Kennisnetwerk. Voor het algemeen belang van de hele Regio! 
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Arnhem Ö E / in de regio 

- Arnhem-Nijmegen 
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KAN 

Inleiding 

Dit voorjaar komen er twee ontwikkelingen samen. 

In januari is de Groene Metropoolregio van start gegaan. Een van de opgaven die de Metropoolregio 
zich gesteld heeft heet de 'Groene Groeiregio'. De Groene Metropoolregio heeft een bijzonder DNA. 
Twee steden gescheiden door rivieren in een groene omgeving. Toch willen deze steden op hun eigen 
manier groeien. 

De tweede ontwikkeling kan hier dienstig bij zijn. Het Rijk heeft immers het Nationaal Groeifonds 
ingesteld. De tweede tranche is in de meimaand geopend. 

Deze notitie van het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen wil zowel het Rijk als de Regio inspireren. Het 
DNA van de Groene Metropoolregio mag immers niet ontbreken in het Nationaal Groeifonds. 

Ramon Barends 
Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 
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KAN 

Gezonde groei in de 
regio Arnhem -Nijmegen 

NfçJ ill  W~Ulid kmeri tti1ih kracht, lijké dytiaffiiék @ti cjèti 

Urkgh titi i dé tf~gio Athhgm-t jri ft  Hi@t wkci 
Wina 4911000 mnsti1  ütitstääh k4~hhig ën itThÖvá fié iti tfitist.itut.ètI n -b4dûijvfi  dig  ad 

wi vr geriitri hofidgudduigdtidéh (tisf.ii wni het rivigttá tid!gt'häp gh  dé 

1,5 miLJun Mëfigoti bij de Vigtdáággé eti wrkn Próvifitiè ëh 
(1 H'41ffl smu f1  áá m  Qëti gtgtkè riu dio bijdrèiágt ááfi iömihe gtoéi vai 

tt-? giti bcstt uit twee Lvtithçg gtgdQh of! mctigv@ grote 80 kleifl@ gomo0htgri, Ofi  
Lt  ;tqisch tissi d@ Rätidqtád efi hut Ruhugobbiod, kr ijri véol btijti ifi 
nkirwriu, kijk8 diut tvul hitl 1  t&t htsptáák @fi ZQr. Dé !ei tW1th3t tI8t 

huwtdiu k8flffls ih gtètké dustr rund tihd, éfi@tgié ui thituh 
U rutju huiv8t U Rádböud Uriivursituit Nijturi ui hut dbcudum 
AthnNijmuuti, Artz h uschuöt vont th kwisturi, un  ÛC  Nijmuri n ijnissuL  
Liu  Wjuriinien Utilvergity & utth en Fuud Vtty tin dichtbij, wat ru uv8t5 biedt 
flaa f- vogding en gezondheid, 

U@ tuu staat vtrthr InwogtionäaL bukutid  óm  de vë(& uvunurtintuii uEs  dg  vius 
fiiW un dusin, hut flut rijrs Vutu-city en Nijmetl als Euföp@éim GUII g.- 

L)& rwjiu Arrthem-Nijmuun wuûkt smun agti Gucndu ti'; Wë tiutiuttefl dé divuÛitffl1 
ijfj u riumischu kiisuti uiii uniu gt'ötlbffiié uti tuufumpviti tdèkbffistbt?gtefidig tu mkuci, 

in bLn mut  natuur  un mitiuu üM mut bog  voor  gotigto gamufiháhg . In die tiufiwutkin is 

ii-  dti wutkurri.  

Inleidende woorden uit de Regiodeal "Gezonde Groei" 
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KAN, 

De Groene Metropoolregio 

De Groene Metropool is opgericht in januari 2021. Het is een gemeenschappelijke regeling die 
samenwerking op 5 opgaven wil bevorderen. Toch is het geen nieuwe samenwerking. Al in 1994 werd 
het Knooppunt Arnhem Nijmegen opgericht: een orgaan op basis van de WGR+. Later werd dit de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen. Bij het buitenwerking zetten van de WGR+ gingen de 18 gemeenten 
verder als Regio Arnhem Nijmegen. Al snel bleek dat de samenwerking toch intensiever moest 
worden en kwam de Groene Metropool in beeld. 

Groen en Groei 

Een van de 5 opgaven in de Groene Metropool heet 'De groene groeiregio'. In deze opgave wordt 
gewerkt aan kwesties rond de verstedelijking in de regio. De Metropool verwoordt dit als volgt: 
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Samen werken aan groene groei! 

De andere 4 opgaven ondersteunen die kwesties inhoudelijk. Zo is er 'De productieve regio'. Een 
opgave waar gekeken wordt naar technische ontwikkelingen en economische bewustwording. Ook 
wordt gekeken naar het menselijk kapitaal in de regio. Bij 'De verbonden regio' wordt gewerkt aan de 
infrastructuur in en naar de regio. Verder zijn er nog 'De ontspannen regio' en 'De circulaire regio'. 
Bij die laatste komt ook het aspect van technische innovatie weer naar voren. Zo wordt in de Groene 
Metropoolregio door 18 gemeenten gewerkt aan groene groei. Niet alleen, want ook  The Economic  
Board en de Provincie Gelderland zijn aangehaakt bij deze samenwerking. 

Regionale groei werkt ook nationaal door: deal voor de regio 

Als het in de Nederlandse Regio's goed gaat is dat goed voor de groei van Nederland. En andersom. 
Zo is het goed dat het Rijk in de afgelopen kabinetsperiode stevig heeft ingezet op regionaal beleid. De 
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit, Carola Schouten, heeft verschillende 
Regiodeals afgesloten. Helaas niet met de Regio Arnhem Nijmegen, maar wel met regio's om ons 
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heen, zoals de Regio  Food Valley,  de Regio Achterhoek en de Regio Fruit Delta. Met de Regio  Food 
Valley  werkt de Regio Arnhem Nijmegen ook samen. Dit komt tot uiting in de bestuurssamenstelling 
van  The Economic  Board en bij de uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie  ANEW.  
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De 4 voorstellen die de toenmalige Regio Arnhem Nijmegen heeft ingediend in het kader van de 
Regio Deal kunnen nu als voeding dienen voor het Nationaal Groeifonds. Om goede innovatieve 
ideeën te leveren moet er teruggekeken worden op eerdere concepten. Die voeden de inspiratie. Ook is 
het belangrijk om de reactie te wegen en de argumenten van de afwijzing te proeven en verwerken. 

Het ging bij de Regio Deal om het samenwerken aan de brede welvaart. De economische topsectoren 
moeten een goede plek krijgen in een gebied waar ruimte is voor ontspanning en cultuur. De regio en 
de 18 gemeenten moeten met de provincie de goede verbinding hebben. Die connectie is belangrijk 
om met de nationale overheid in stand te houden. 
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De voorstellen voor de Regio Deal uit 2018 kende een viertal speerpunten. Het gaat om de versterking 
van de nationale kennisinfrastructuur met internationale allure. In Nijmegen is de  semiconductor-
industrie sterk. Technologische innovatie vraagt wel om passende opleidingen en om de mogelijkheid 
om een leven lang te kunnen leren. Er zijn daarom living labs voor 'new  energy'  en transities nodig. In 
het Arnhemse zijn hoogstaande onderscheidende technologische spelers aanwezig. Denk aan 
Alliander, Tennet en IPKW. De innovatiekracht van de Regio Arnhem Nijmegen is groot en sterk. 
Daarom zijn onderwerpen als energietransitie, schone mobiliteit, lucht en gezondheid en het 
ontwikkelen van een duurzame stedelijke omgeving zo typisch voor onze Regio. Het gaat om de 
kwaliteit van de eigen leefomgeving. Zo zorgen we er voor datje ook in onze Regio wil zijn en leven. 
Dat is belangrijk omdat er ruimte is op de arbeidsmarkt en die moet worden ingevuld. Die mensen 
moet kunnen werken in de  upcoming  domeinen van de Regio, zoals waterstof, schone mobiliteit en 
energie & techniek. Aandachtspunt is de kwaliteit van leven in de regio. Sociale tweedelingen moeten 
we zien te voorkomen of weg zien te werken. Kennisinstellingen zoals universiteiten moeten hier aan 
mee werken. Basisvoorziening is een goede infrastructuur: fysiek, maar ook zeker digitaal. Voor al 
deze zaken is Rijkssteun nodig. De samenhang met andere regio's moet hier gezocht worden. De 
samenhang is er al in onze regio. Die wordt nu alleen maar versterkt met de Groene Metropoolregio. 

Voorstellen aan de Rijksoverheid 

Niet alleen bij de Regio Deal heeft de Regio Arnhem Nijmegen zich gemanifesteerd. Ook toen de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa 011ongren, met de concepten voor de 
Nationale Omgevingsvisie (NOVI) naar buiten kwam heeft de Regio samen met de Regio  Food Valley  
nagedacht over voorstellen en deze aangeboden. Ons gebied wilde graag als NOVI-gebied aangemerkt 
worden. Helaas is dat niet gebeurd. Liever ziet de Rijksoverheid de Regio Arnhem Nijmegen als een 
onderdeel van de Zeshoek van Steden (Amsterdam-Zwolle-Arnhem/Nijmegen-Eindhoven-Breda-
Rotterdam/Den Haag). We moeten als hoeksteen wel stabiel en van genoeg zwaarte blijven. 

Regionaal Groeiplan 

Het Rijk heeft met het Nationaal Groeifonds weer een langdurige financieringsystematiek gelanceerd 
waarmee onze regionale hoeksteen meer verzwaard kan worden. Het zou dus aantrekkelijk kunnen 
zijn om een inbreng in te zenden naar de Departementen van EZK en Financiën, zodat de regio in 
beeld is en blijft. Daarom deze notitie. De drie door Minister Wiebes genoemde groeithema's zijn hier 
leidend bij en de inhoud van de Regionale Visie en Agenda 2021 zijn inhoudelijk een inspiratiebron. 

Kennisontwikkeling 

Mensen maken de wereld. Het is daarom van grote waarde om de algemene kennis van de mens te 
vergroten. Met een goede opleiding maak je sneller kans op een goede werkplek. Naar mate het 
percentage werkenden hoog is kennen we een sterkere en stabielere economie en samenleving. In de 
opleiding moet wel de mogelijkheid opgenomen zijn om de juiste kennis en vaardigheden te leren. 

In de opgave 'De productieve regio' wordt dan ook met nadruk gewerkt aan het versterken van het  
Human Capital  en Resource Management. Door hotspots te maken waar mensen die niet meer up te 
date zijn in hun opleiding zich kunnen opwerken naar het nodige niveau kan de Regio werken aan het 
verminderen van werkloosheid en het vermeerderen van arbeidskracht. Dat werkt dan ook aan de 
economische veerkracht van de Regio. Daarnaast is een tevreden actief werkende mens goed voor het 
algemeen welbevinden in de Regio. Voor zinvol werk hoeft overigens geen salaris gegeven te worden. 
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Iedereen moet de mogelijkheid hebben en krijgen om te leren en te studeren. Niet alleen tot je 30e, 

maar ook daarna. Met de kennis en kennisinstituten die in de Regio Arnhem Nijmegen voor handen 
zijn is dit binnen handbereik. 

Research & Development en  Innovatie  

In de Regio Arnhem Nijmegen is veel hoogwaardige kennis aanwezig. Met de Radboud Universiteit in 
Nijmegen, Van Hall Larenstein in Velp (Rheden) en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in de 
beide steden is er wetenschaps- en hoog beroepsonderwijs in de Regio aanwezig. Daarbij komt nog de 
Wageningen  University  en Research die op de drempel van de Regio ligt. Veel van de afgestudeerden 
beginnen met hun eigen onderneming.  Start-ups  en  scale-ups vinden hier goede aarde om te groeien. 

Zo is er veel kennis en een positieve flow om met kennis aan de slag te gaan. Arnhem staat 
bijvoorbeeld bekend om de ontwikkelingen rond waterstof. Dat is een ontwikkeling die in de toekomst 
van belang zal zijn. De strategie voor onderzoek en innovatie die de Ministeries van EZK en OCW 
opleveren geeft hier richting aan. 

Infrastructuur 

Alles begint met verbinden. De Mens verbinden met het Werk of het Onderwijs. De ene mens moet 
ook verbonden zijn of worden met de andere mens. Daar is adequate infrastructuur voor nodig. We 
doelen dan op de wegen en de rails, maar ook de digitale en energie-infrastructuur. De omgevingen 
van de Stations zijn dan ook een aandachtspunt. Ook de connectie naar de Randstad en de IJssellijn 
zijn belangrijk om te verbeteren. De Groene Metropoolregio heeft hier beleidsplannen rond, net als de 
Rijksoverheid. In de Verstedelijkingsstrategie zal dit ook uitgewerkt moeten worden. Het Nationaal 
Groeifonds kan hier ook een bijdrage aan geven. 

Regio-ontwkkelingen 

Afrondend vermeld ik hier de ontwikkelingen in de regio. Na het opladen en vaststellen van de 
Regionale Visie en de Regionale Agenda 2021 wordt nu de Agenda 2022 opgesteld. De 5 opgaven uit 
de Visie en de Agenda worden nu ingericht en operationeel gemaakt. De Nationale Groeistrategie en 
het fonds zijn hier dienstig bij. 

Afsluitend 

Ik hoop met deze notitie de Regio en het Rijk gevoed te hebben met informatie rond de regionale groei 
en de potentie voor groei in Regio en Rijk. 

Arnhem, 17 MEI 221 
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1 210526 - Westervoort reactie concept regionale agenda 

gemeente
Weslervoort
Gemeente Weslervoort

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
t.a.v. A. Joustra

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Postbus 9029 
6800 EL Arnhem

(026)317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

6 april 2021
Z/21/079203/201506942 
Regionale Opgave agenda 
Walter van der Veen

Geacht bestuur,

Als gemeente Westervoort onderschrijven wij het belang van de regio gedachten, gebundeld in 
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Gelet op de grote uitdagingen, die ons te 
wachten staan, hechten wij er belang aan om deel te nemen aan de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Wij beseffen dat samenwerking belangrijk is, maar de mogelijkheden daarbij en de mate waarin 
wordt bepaald door onze financiële situatie. Als gemeente staan wij op dit moment onder 
preventief toezicht waarbij afwegingen moeten worden gemaakt waar wij wel of niet aan kunnen 
bijdragen. Ons herstelplan hebben wij inmiddels bij de provincie Gelderland ingebracht.

Dit houdt in dat onze mogelijkheden beperkt zijn als het gaat om deelname aan mogelijke 
opgaven opgenomen in de Regionale Opgaveagenda. Dit betekent dat wij per opgave een 
weloverwogen keuze zullen moeten maken. Vanuit het herstelplan is er een ‘beperkt’ budget 
van € 50.000,- (exclusief de bijdrage aan het regiobureau) beschikbaar gesteld.

Hoewel besluitvorming op een later moment van ons verwacht wordt als het gaat om deelname 
aan de Regionale Opgaveagenda, willen wij u alvast meegeven dat onze deelname en onze 
financiële bijdragen beperkt zullen zijn.

Met vriendelijke groeten,

burgemeester en wethouders van Westervoort

mr. J. Kersten 
gemeentesecretaris

drs. A.J. van Hout 
burgemeester



1 210527 - Rheden reactie concept bestuursakkoord 

gemeente Rheden ^

'NGEKUMS! 18 Mü 202!
Bestuurlijk Overleg van het 
Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen 
T.a.v. de heer H. van den Berg

Postbus 9029 
6800 EL ARNHEM

datum
17 mei 2021

zaaknummer
RHD-788535

uw brief/kenmerk

behandeld door
R. Haouli (dhr.)

doorkiesnummer
(026) 49 76 926

bijlage(n)

onderwerp
Reactie concept bestuursakkoord Groene Metropoolregio.

Beste meneer/mevrouw.

Op 11 mei 2021 heeft het college van B&W van de gemeente Rheden het Concept 
bestuursakkoord Groene Metropoolregio, Provincie Gelderland en The Economie Board 
behandeld. In de begeleidende brief van 14 april jl. biedt uw bestuur ons college van B&W de 
mogelijkheid een zienswijze te geven op deze stukken.

Hierbij deel ik u mee dat het college van B&W in haar vergadering van 11 mei jl. de volgende 
zienswijze geeft op het concept bestuursakkoord:

Het college van B&W herkent zich in het concept bestuursakkoord met dien verstande dat het 
concept bestuursakkoord een concretisering mist op welke wijze de Triple Helix partners 
uitwerking geven aan het bestuursakkoord. In de vastgestelde intentieovereenkomst 
(Intentieovereenkomst voor een sterke triple helix samenwerking in de groene metropoolregio 
Arnhem- Nijmegen, hoofdstuk 2 onder j) is dit aspect opgenomen. De nadere duiding ontbreekt 
in het concept bestuursakkoord en derhalve het verzoek om de nadere duiding in het definitieve 
bestuursakkoord op te nemen.

Voor de goede orde wijs ik er op dat met het besluit van het college van B&W geen instemming 
wordt gegeven op een financiële participatie vanuit de gemeente Rheden aan de 
investeringsagenda. Daarvoor gelden andere procedures.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Rheden,
namens hen, '7

André Rutten, 
manager team Beleid.
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1 210607 - Uitnodiging om mee te doen met 'Partners van Gelderland' 

Beste partner van de provincie Gelderland,

In de bijgevoegde video geef ik een nadere toelichting op het onderzoeksproject  ‘Partners 
van Gelderland: een volgende stap naar wederkerig bestuur’. Zoals u zult zien, willen we de 
kwaliteit van onze samenwerking onderzoeken. Namens Gedeputeerde Staten nodig ik u van 
harte uit om hieraan mee te doen.

Doel onderzoek
In 2018 heeft de provincie onderzoek uit laten voeren naar haar bestuurskracht. We zijn nu 
drie jaar verder en de provincie wil laten onderzoeken hoe het nu staat met de bestuurskracht 
én de samenwerking met gemeenten en andere partners. Immers, voor veel maatschappelijke 
opgaven zoals droogte, toekomstbestendig wonen en een aantrekkelijke leefomgeving, 
hebben provincie, gemeenten en andere organisaties elkaar hard nodig. Om deze 
samenwerking te onderzoeken, worden vijf Gelderse samenwerkingsprojecten tegen het licht 
gehouden. 

Opzet onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een onafhankelijke begeleidingsgroep. De 
begeleidingsgroep zal voor de zomer een keuze maken uit de te onderzoeken casussen. 
Suggesties voor te onderzoeken casussen zijn van harte welkom. Die suggesties kunt u vóór 3 
juli 2021 sturen naar de begeleidingsgroep Partners van Gelderland via 
partnersvan@gelderland.nl. Ook voor vragen en opmerkingen kunt u bij de 
begeleidingsgroep terecht. Als de begeleidingsgroep kiest voor projecten waaraan uw 
organisatie meewerkt, dan ontvangt u een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.

Samenstelling begeleidingsgroep
Onder voorzitterschap van Helmi Huijbregts-Schiedon (oud VVD-senator en oud-
gedeputeerde in Noord-Brabant) nemen René Verhulst (burgemeester Ede en voorzitter VNG 
Gelderland), Arne van Hout (gemeentesecretaris Nijmegen en voorzitter Kring 
gemeentesecretarissen 100.000+) en Katinka Oldenburger-Top (Chef Kabinet en strategisch 
adviseur cvdK) deel aan de begeleidingsgroep. Frans de Vijlder (lector Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen) geeft leiding aan het onderzoek. 

Ik verzoek u vriendelijk om deze boodschap onder de aandacht te brengen bij uw 
college/bestuur. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,
Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

John Berends
Commissaris van de Koning



Samen werken aan samenwerking (vimeo.com)



1 210609 - Besluit en verklaring bestuur Democratiefestival 

 

Stichting voor democratie, recht en het vrije woord    
Postbus 18646,  2502 EP Den Haag  |  Smidswater 27, 2514 BW Den Haag  |  (070) 820 91 00  

IBAN: NL90 RABO 0360 9432 92  |  KvK 78222095  |  info@drvw.nl  |  www.drvw.nl 

DEMOCRATIEFESTIVAL  
 
BESLUIT 
 
Het bestuur van de Stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) heeft op 31 mei 2021 
besloten om het Democratiefestival dat op 3 en 4 september 2021 bij Nijmegen zou 
worden gehouden uit te stellen tot een nader te bepalen datum in 2022.  
Aan dit besluit ligt de volgende afweging ten grondslag. Het Democratiefestival beoogt de 
ontmoeting en het gesprek te organiseren en te stimuleren tussen uiteenlopende doelgroepen uit 
onze samenleving over lokale, regionale en landelijke kwesties. In 2019 is een eerste editie van het 
festival georganiseerd. Uit de evaluatie van deze editie zijn lessen getrokken. De stichting is een jaar 
geleden opgericht om onder meer het Democratiefestival te organiseren. Onze ambitie is hoog. Het 
festival moet een evenwichtige programmering bieden waardoor veel mensen in het festival 
geïnteresseerd raken en naar Veur-Lent komen. Aan het festival moet grote bekendheid gegeven 
worden. Aan een breed draagvlak binnen de samenleving voor een Democratiefestival moet worden 
gebouwd. De editie 2021, die voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de stichting 
plaatsvindt, moet de basis leggen voor een langdurige traditie.  
Dit alles betekent dat de omstandigheden op 3 en 4 september 2021 optimaal moeten zijn 
om een Democratiefestival met deze ambitie neer te zetten. Hoewel de coronapandemie richting 
een einde lijkt te gaan en de samenleving zich weer beweegt richting normaal, blijft onzeker hoe de 
situatie er begin september 2021 uit zal zien en welke voorwaarden tegen die tijd verbonden worden 
aan de organisatie van evenementen.  
Het doel en de opzet van het Democratiefestival lenen zich niet voor het in acht nemen van een 1,5 
meter afstand. Ook een verplichting om bezoekers als bewijs van toegang te laten beschikken over 
een negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs dan wel ter plaatse een test te laten ondergaan, 
past niet bij de gedachte dat het festival voor iedereen toegankelijk moet zijn.  
Aan het organiseren van het Democratiefestival onder deze beperkingen is een te groot afbreukrisico 
verbonden. Aan uitstel van de beslissing of het doorgaan met organiseren van het festival 
met als optie om op een later moment alsnog te besluiten tot annuleren wordt niet de voorkeur 
gegeven. Het Democratiefestival wordt gefinancierd met subsidie van de rijks-, provinciale en 
gemeentelijke overheid. Het uitgeven van deze publieke middelen dient op verantwoorde wijze te 
gebeuren. Daarom wordt er voor gekozen om in goed overleg met de subsidiënten en partners de 
beschikbare middelen door te schuiven naar een wel optimaal te realiseren editie in 2022. Hierdoor 
kan de organisatie van het festival 2022 een snelle doorstart maken. 
 
G.J. Verhoog, voorzitter 
M. van Kimmenade, penningmeester 
J. Storm, secretaris 
 
 
VERKLARING 
 
Stichting DRVW zet in op Democratiefestival in 2022 
 
DEN HAAG, 2 juni 2021 – De stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) besluit 
volop in te zetten op het eerstvolgende Democratiefestival in 2022. De omstandigheden wegens de 



 

Stichting voor democratie, recht en het vrije woord    
 

coronacrisis zijn naar het oordeel van de stichting helaas te onzeker om op 3 en 4 september dit 
jaar een optimaal festival te organiseren. 
 
De onafhankelijke stichting DRVW, opgericht in mei 2020, nam eind vorig jaar de 
verantwoordelijkheid op zich voor het Democratiefestival. Het festival, op het eiland Veur-Lent in 
Nijmegen, wil een open plek zijn voor ontmoeting, waarop mensen kunnen zeggen wat hun hoog zit 
en welke kant het vooral wel of niet op moet met Nederland. De maatregelen die wegens de 
coronacrisis vooralsnog van kracht zijn, maken een fysieke ontmoeting van duizenden bezoekers met 
debatten en persoonlijke gesprekken niet goed begaanbaar. 
Het Democratiefestival wil zich richten op uiteenlopende doelgroepen. Met elkaar kunnen zij in 
gesprek over lokale, regionale en landelijke kwesties. Dat stimuleert ook democratisch burgerschap. 
De stichting beseft dat het belangrijk is het festival in de komende jaren door te ontwikkelen. Dat 
verlangt grote betrokkenheid en inzet van vele partners. Om te komen tot een inhoudelijke richting 
en centrale thema’s voor het programma van het Democratiefestival stelde de stichting eerder al een 
gemandateerde festivalraad in. 
De stichting stelt de inzet en betrokkenheid van de subsidiënten, vele partners, festivalorganisatie en 
dienstverleners bijzonder op prijs. Volgens plan diende de stichting voor de maand juni tot besluit te 
komen of verdere voorbereidingen van het festival dit jaar wegens het coronabeleid verantwoord 
zijn. Door hier nu over te besluiten kan de stichting tijdig alle betrokkenen informeren. 
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Uw brief:
Ons kenmerk: 73230

NL87RA80 01316010 08

Behandeld door:
Bij beantwoording datum en ons kenmerk vermelden
Walter Elemans

Geacht bestuur,

Op 19 april jl. ontvingen wij uw verzoek waarin u de gemeente vraagt om een reactie op het concept 
van de regionale agenda GMRAN 2021 - 2022. Daarnaast ontvingen wij van u op 15 april jl. het 
concept-bestuursakkoord GMRAN - Provincie Gelderland -TEB met een dummy van de daarbij 
behorende investeringsagenda. Ook hierop zijn wij door u in de gelegenheid gesteld om te reageren. 
Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik.

Regionale Agenda Groene Metropool Regio Arnhem Nijmegen 2021 - 2022
Graag complimenteren wij uw bestuur met het gegeven dat u er in korte tijd in bent geslaagd om tot 
een stevige uitwerking te komen van de regionale agenda. Wij waarderen uw inzet om in deze voor 
gemeenten financieel lastige tijden om de inwonerbijdrage voor de meeste opgaven omlaag te 
brengen ten opzichte van hetgeen eerder nog als verwachting was aangegeven.

Conform uw oproep steekt de gemeente Heumen in op deelname aan alle vijf de opgaven. Wel 
hebben wij nog een aantal opmerkingen op de agenda, waarvan we graag zien dat u deze nog bij het 
opstellen van de definitieve agenda, dan wel de uitvoering ervan, betrekt.

Opmerkingen:
1. In de agenda zijn veel actiepunten opgenomen die betrekking hebben op het opstellen van visies, 

(bouwstenen voor) beleid en het verkennen van zaken. Dat is gezien het recente karakter van de 
versterkte regionale samenwerking op zich niet onlogisch, maar is aan inwoners niet zo makkelijk 
uit te leggen. Wij verzoeken u daarom om in overleg met de bestuurlijk en ambtelijk 
opgaveteams te bekijken in hoeverre in 2022 acties tot meer concrete en in gemeenten zichtbare 
resultaten kunnen leiden. Wij gaan er overigens vanuit dat er bij de voorbereiding voor de 
agenda van 2023 en verder dit aspect ook wordt meegenomen en dat dan echt de slag naar 
zichtbare uitvoering kan worden gemaakt.

2. Wij hopen uiteraard dat alle deelnemende gemeenten aan alle opgaven meedoen. Wij nemen 
ook graag deel en zetten maximaal in op solidariteit bij het opbouwen van de inhoudelijke 
samenwerking en het daaraan kunnen deelnemen van alle gemeenten. Er is op een goede
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manier verkend en aangegeven wat we met elkaar zouden willen. Gelet op de omstandigheden 
waarin de gemeenten zich bevinden lijkt het nu noodzakelijk om in te zetten op wat moet en 
prioriteiten te stellen. De gemeenteraad van Heumen is van mening dat een lagere ambitie en 
deelname van alle gemeenten de voorkeur heeft boven een grotere ambitie en hogere bijdragen 
van de gemeente, zonder dat alle gemeenten deel kunnen nemen.

Bestuursakkoord en investeringsagenda:
Wij zijn blij met het langjarig commitment vanuit de Provincie en TEB met onze regio. Uit het 
bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de door GMRAN in overleg met partijen jaarlijks vast te stellen 
agenda als startpunt wordt genomen voor de investeringsagenda. Wij kunnen ons daarom vinden in 
beide concepten. Wij gaan er overigens vanuit dat zowel de Opgaventeams als de deelnemende 
gemeenten zullen worden betrokken bij het opstellen van de Investeringsagenda.

Begroting 2022:
Wij willen u meegeven dat u de begroting 2022 alleen met een behoorlijk voorbehoud zal kunnen 
vaststellen. Er wordt immers nog een definitieve regionale agenda opgesteld naar aanleiding van de 
huidige consultatieronde. Dit kan gevolgen hebben voor de opgaven, speerpunten en benodigde 
middelen. Bovendien gaan de 18 regiogemeenten pas in het najaar intekenen op de regionale 
opgaven en pas nadien zal er zekerheid zijn over de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. 
Daarnaast kan het eventueel niet intekenen op de opgaven door gemeenten tot gevolg hebben dat 
de kosten voor deelname omhoog gaan, dan wel dat het ambitieniveau van de betreffende opgave 
naar beneden moet worden bijgesteld. Indien dit het geval is zullen wij een nieuwe afweging maken 
omtrent deelname en het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Wij zetten graag in op 
punt 2 zoals voornoemd in deze brief.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de definitieve 
versie van de stukken.

Hoogachtend,
namens de gemeenteraad van Heumen
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T.a.v. de heer H. van den Berg

Postbus 9029 
6800 EL ARNHEM

datum
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uw brief/kenmerk
d.d. 11 maart 2021

behandeld door
André Rutten

doorkiesnummer bijlage(n)
(026) 49 76 911

onderwerp
zienswijze op het informatieprotocol en de richtlijnen m.b.t. 
toetreding en uittreding van de GR Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen.

Geachte voorzitter,
Geachte leden.

Onlangs heeft de raad van Rheden de stukken van het informatieprotocol en de richtlijnen 
m.b.t. toetreding en uittreding van de GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
ontvangen. In de begeleidende brief van 11 maart jl. biedt uw bestuurde raad de 
mogelijkheid een zienswijze te geven op deze stukken.

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 25 mei een positieve 
zienswijze heeft gegeven op het informatieprotocol en de richtlijnen m.b.t. toetreding en 
uittreding van de GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.
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Uw brief/kenmerk
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B. Boelens 
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21 maart 2021

Bijlage(n):
Datum:
Onderwerp

31 mei 2021

Onderwerp: Zienswijze informatieprotocol en toe- en uittreding GR Regio Arnhem-Nijmegen

Geacht bestuur.

Op 11 maart 2021 ontvingen wij het Informatieprotocol en Richtlijnen toetreding en uittreding uit de 
GR van de Groene Metropoolregio. Het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem- 
Nijmegen heeft op 24 februari jongstleden het Informatieprotocol en de Richtlijnen voor toetreding 
en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling (GR) vastgesteld.

Wij hebben met waardering kennisgenomen van het informatieprotocol. U heeft gevraagd over deze 
documenten een zienswijze uit te brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek. Onze 
gemeenteraad heeft op 25 mei jl. met deze zienswijze ingestemd.

Zienswijze over het Informatieprotocol
In het Informatieprotocol wordt beschreven hoe de informatiestromen binnen de Groene 
Metropoolregio en tussen de gemeenten en de Groene Metropoolregio in de praktijk lopen. Hierbij 
wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem- 
Nijmegen en het Reglement van Orde AB in acht genomen.

1. Ontbreken kadernota c.q. duidelijke afspraken over het proces van de jaarlijkse herijking van de 
opgaven
Dat geen gebruik wordt gemaakt van het instrument kadernota (of een andere nota met 
uitgangspunten voor de begroting) is op zich voor deze samenwerking niet vreemd, aangezien het 
werken aan door de regio zelf geformuleerde opgaven centraal staat. Ook hierbij worden uiteraard 
externe ontwikkelingen betrokken. Het jaarlijkse proces van actualisatie en aanpassing van de 
opgaven vervangt dus als het ware de kadernota. Ook dient deze jaarlijkse herzieningsronde te 
worden aangegrepen om de voortgang in de opgaven (tussentijds) te evalueren, waarmee er feitelijk 
een PDCA-cyclus ontstaat.

Het is ons inziens cruciaal voor de samenwerking dat het proces rondom de actualisatie van en 
inschrijving op de opgaven op een eenduidige wijze vastligt en dat er duidelijkheid is rondom de
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betrokkenheid van gemeenten hierbij. Graag zien wij daarom dat ook rondom dit jaarlijkse proces 
afspraken, data en reactietermijnen in het protocol worden vastgelegd, waarin er voor gemeenten 
voldoende ruimte is om ook raden hierbij goed te betrekken. Het ligt wellicht in de rede om dit te 
koppelen aan het proces van de jaarstukken zoals in het protocol onder 4.2 Begroting is opgenomen, 
maar een eerdere aanlevering en ruimere reactietermijn zijn nodig.

2. Terugkoppeling verwerking zienswijzen op Jaarrekening
In het Informatieprotocol staat bij 4.2 Begroting onder meer als volgt: 'om de positie van de raden te 
versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van de raden al dan niet zijn 
verwerkt in de begroting. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd na vaststelling van de 
begroting door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle gemeenteraden gaat.' Bij 4.2 
Jaarrekening wordt deze terugkoppeling echter niet benoemd in het Informatieprotocol. Wij 
verzoeken de Groene Metropoolregio bij zowel de begroting als de jaarrekening de raad op een 
identieke wijze te informeren over de verwerking van de ingediende zienswijzen.

Geen zienswijze op Richtlijnen toetreding en uittreding GRMAN
De Richtlijnen toetreding en uittreding GR, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen. De Richtlijnen toetreding en uittreding GR geven ons geen 
aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie op de 
ingediende zienswijzen met belangstelling af.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

drs. B. Boelens drs/ E. Weststeijn
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Aan: Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen 
Algemeen Bestuur 
t.a.v. Hubert Bruls, voorzitter 
d.t.v. Anne Joustra, secretaris/directeur 
Korte Nieuwstraat 6 
6511 PP NIJMEGEN 

Arnhem, 
10 JUN 2021  

Betreft: Regioagenda 2022 'Een optimistisch concept voor de Regio' 
Zienswijze 

Geachte Voorzitter! 

Hierbij doe ik u mijn reactie op de Concept-Regioagenda 2022 toekomen. ik zie uw reactie met 
belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

Ramon Barends 
Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen 

Mierlostraat 43 
6844 DW ARNHEM 
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail .com  
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Deze notitie is bestemd voor het Regiobestuur om te betrekken bij de behandeling van de Concept-
Regionale Agenda 2022 en bedoeld als formele zienswijze. Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen ontvangt 
graag een reactie op de opmerkingen en gaat graag in gesprek. Daarnaast is deze notitie bestemd 
voor de Gemeenten in de Regio om te betrekken bij het opstellen van zienswijzen. 
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Woorden vooraf 

Meermaals heb ik aangegeven dat Regionale samenwerking loont. Het gaat om investeren in de Regio 
die wat oplevert voor alle 18 gemeenten in de Regio. Net  als bij de Stadsregio zal iedere geïnvesteerde 
euro dubbel en dwars terugkeren bij de gemeente en haar samenleving. Uiteindelijk doet de Regio haar 
werk voor die samenleving. Met die optimistische blik en houding kijk ik naar de Regio en haar werk. 
In deze notitie wil ik graag mijn reflectie geven op de gepresenteerde concept-agenda voor 2022. Ik 
bouw hier voor door op het werk voor 2021: de Visie en de Agenda 2021. Ook daar heb ik reflecties 
over geschreven en deze zijn in het bezit van het Algemeen Bestuur en de Regioagendacommissie. Ik 
neem aan dat de gemeenteraden en de Colleges van B&W daarmee ook beschikken over deze stukken. 
Ze worden hier als integraal ingelast beschouwd. 

Een optimistisch concept voor de Regio 13 
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Regionale agenda 2022 

De Regio Arnhem Nijmegen heeft ambitie. Groene groei is wat de regio graag wil. De groei zal 
zichtbaar zijn door de woningbouwbehoefte, maar het zal groen moeten zijn en blijven, want door ons 
groene karakter is er de gewaardeerde leefkwaliteit in de Regio. Groen en groei moeten elkaar in 
evenwicht houden. Het groene van de Achterhoek en de groei van de Randstad ontmoeten elkaar in de 
Regio Arnhem Nijmegen. West en Oost verenigd samen in het Centrum, dus. 

Er zijn 5 opgaven geformuleerd in de Regionale Visie. Deze 5 opgaven zijn de majeure taken die de 
18 gemeenten in gezamenlijkheid voor zich zien. Het Algemeen Bestuur heeft op 13 januari 2021 in 
haar constituerend beraad bestuurlijk trekkers met een opgaveteam geformeerd. Deze teams hebben 
deze concept-agenda opgesteld en aan het Algemeen Bestuur aangeboden. Zo is er tijd en gelegenheid 
om feedback op te halen bij gemeenten, lokale volksvertegenwoordigers en de maatschappij. De 
regionale achterkamer heeft de ramen en deuren vol open gezet. Wat een mooie ontwikkeling! 

Met deze agenda en visie kan de Regio zich vertonen in de Brusselse en Haagse circuits. Een construct 
dat stevig staat met stabiele doelen als hoekstenen. De hoekstenen worden geformuleerd in de Visie en 
de muren worden met de Agenda opgetrokken. De gemeenten kunnen daarna zelfde inrichting van het 
regionale stuipje verzorgen. De couleur  locale  wordt zo gegarandeerd. De deur staat hierbij open voor 
partners om op bezoek te komen. 

Monitor Brede Welvaart 
In de aanloop van de vorming van de Groene Metropoolregio hebben diverse gemeenten moties 
aangenomen die opriepen om Brede Welvaart als begrip ook een plek te geven in de Visie en Agenda. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft hier op Verantwoordingsdag, 19 mei 2021, haar jaarlijkse 
monitor over doen verschijnen, ik adviseer Regio en de 18 gemeenten om deze monitor te agenderen 
in hun vergaderingen om zo met elkaar van gedachten te wisselen over de Brede Welvaart in de Regio. 
Aan de monitor van het CBS zijn ook de  Sustainable Development  Goals (SDGs) gekoppeld. De 
gemeente Rheden gebruikt deze al enkele jaren om haar beleid aan te verbinden, ik adviseer om in de 
definitieve Agenda en ook in de gemeentelijke financiële stukken (Kadernota/Begroting/Jaarstukken) 
aandacht te geven aan deze 17 universele doelen. 

De Regio organiseert in overleg 
De opgaveteams komen met voorzetten voor de agenda. De Regio overlegt over deze voorzetten. De 
Colleges kunnen op deze manier met elkaar op een vrije manier van gedachten wisselen over de taken. 
Nadat deze taken in de concept-agenda zijn verwoord spreken de leden van het Algemeen Bestuur en 
de 18 Gemeenten (inclusief de Raden) over deze thema's. Het is ook een goed idee om de 18 Raden 
gezamenlijk in gesprek te laten gaan. Uiteraard in de eerder genoemde openbaarheid die deze Regio 
kenmerkt. ik herhaal mijn advies om de Regionale Raadsontmoetingen openbaar te houden. 

Akkoorden sluiten 
Het is duidelijk dat de 18 gemeenten die de Groene Metropoolregio vormen samen veel kunnen 
realiseren, maar de meerwaarde van de samenwerking zit ook in de mogelijkheid om gezamenlijk 
akkoorden te sluiten met hogere overheden. Verbonden zoeken met de Provincie, met het Rijk en met 
de Europese Unie. Met de provincie wil de Regio dan ook een bestuursakkoord sluiten en meerjarige 
investeringsagenda's opstellen en uitvoeren.  The Economic  Board wil de overheid verbinden met de 
onderwijsinstellingen en de ondernemerscollectieven. Hen hebben we ook nodig als regio. In een 
briefadvies ga ik in op de nu ook voorliggende akkoorden. Hier wil ik volstaan door aan te geven dat 
het een goede zaak is dat de '1 overheid'-gedachte hier naar voren komt. Samen aan de slag met de 
opgaven als gezamenlijk doel. 

4 1 Een optimistisch concept voor de Regio 
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Verbonden regio 

De verbonden regio is een belangrijke opgave. Het is ook een logisch gevolg dat deze als eerste 
opgave wordt genoemd. Immers, zonder mobiliteit is er geen economische ontwikkeling mogelijk en 
trekken de mensen weg. Naast het vervoer van de mens is er ook de logistiek van producten. Deze 
transportvorm verdient aandacht, omdat onze Regio een onderdeel is van de Gelderse Corridor en op 
de vervoerslijn van de Randstad naar het Oosten en het Zuiden ligt. We moeten de blauwe kracht van 
de Regio benutten en daarom zijn de Waterplannen ook van belang voor de Regio. 

De reiziger moet bij vervoersbeleid centraal staan. De reiziger moet dan ook invloed hebben op het 
(openbaar) vervoer in de Regio. De reiziger kan stemmen met de voeten, maar kan ook met het hoofd 
en hersens meedenken over dit onderwerp. Het zou dan ook goed zijn als plannen rondom het (H)OV 
en haar dienstregelingen voor worden gelegd aan de burger. 

Bijzonder is dat de Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen nu naast de Groene Metropoolregio 
Arnhem Nijmegen bestaat. In een separaat briefadvies ga ik op deze Gemeenschappelijke Regeling in. 

Gebiedsgerichte corridoraanpak 
De landelijke toekomstbeelden rond het openbaar vervoer voor 2040 worden vertaald naar een 
regionaal beeld. Er liggen al vele plannen en visies op mobiliteit op regionale schaal. ik roep op om 
daar ook gebruik van te maken. De Stadsregio was immers als vervoersautoriteit heel actief om na te 
denken over de toekomst van personenvervoer. Het resultaat zal een regiobeeld met uitvoeringsagenda 
zijn. ik bepleit dat dit regiobeeld en de uitvoeringsagenda een brede consultatieronde zal kennen. De 
regionale kansen voor mobiliteit per regionale rails moeten hier ook een ferme kans krijgen. Over 
grenzen heen, want reizigers kennen geen bestuurlijke grenzen. 

Regionaal (snel)fietspadennetwerk 
Naast het stimuleren van het openbaar vervoer zet de regio in op de fietsmobiliteit. De fiets is een 
bekende aanvulling op het openbaar vervoer voor de 'last  mile'.  Er zou meer inzet op de 0V-fiets 
moeten komen, en ook andere deelfietsinitiatieven verdienen aandacht. In het Toekomstbeeld Fiets 
van het Rijk (NTF) en in de regionale uitwerking zou dit naar voren moeten komen. De fiets moet een 
serieus alternatief zijn op het station (zowel trein- als busstation). Het inzetten van Maarten Tjallingii 
is een mooie zet: voor zowel de verbonden regio als de ontspannen regio. Immers, fietsen ontspant!  

Hubs  en knooppunten 
De reiziger wil reizen van A naar X. Het overstappen moet voorkomen worden, maar als het toch moet 
zal het zonder veel moeite moeten gaan. Eigenlijk zou er één tarief moeten zijn en een kaartsoort. 
overstapplaatsen moeten hoogwaardig zijn van verblijfskwaliteit. Het gaat om de al bestaande (H)OV-
hubs en -knooppunten, maar ook om het verkennen van nieuwe  hubs  en knooppunten. Verbeteren en 
upgraden dus, maar ook nieuwe haltes creëren. Eerder heeft de Stadsregio hier al studies naar gedaan. 
Een meerjarige investeringsagenda zou helderheid geven om ook extra middelen binnen te halen. 

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit 
Het gebruik van openbaar vervoer of de fiets is duurzaam. Ook het niet gebruiken van de auto tijdens 
de spitsuren is duurzaam. Dit zorgt voor minder files en voor minder uitstoot. Scholen en werkgevers 
zouden hun werknemers of scholieren/studenten niet allemaal om 9 uur moeten laten komen. 

Een optimistisch concept voor de Regio 15 
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Verkeersveiligheid 
Uiteindelijk is een verbonden regio pas goed verbonden als deze ook veilig verbonden is. Veiligheid in 
het verkeer is heel belangrijk voor de mens, maar ook voor het verkeer. Het Strategisch Plan zal hier 
leidraad in moeten zijn. Ongelukken zorgen niet alleen voor menselijk leed, maar ook voor grote files 
en verkeersinfarcten. Zo is er ook een fysieke aanleiding om te zorgen voor verkeersveiligheid. Er 
moet altijd een alternatieve route zijn bij ongelukken. 

Adviezen 
1. Wees betrokken bij de vorming van de Waterplannen van het Rijk, de Provincie en de 

Waterschappen. 
2. Leg de plannen rondom het (hoogwaardig) openbaar vervoer - lijnvoering en dienstregeling - ter 

inspraak voor aan de burger. De provincie legt dit nu voor aan de gemeenten. De gemeenten (of de 
Regio) kunnen deze voorleggen aan de inwoners. Tot de invoering van de Wet personenvervoer 
2000 deed de Regio dit. 

3. Leg het Toekomstregiobeeldl-agenda 0V ter brede consultatie voor, zodat ieder mee kan denken. 
4. Het regionaal spoor zou een nieuwe studie moeten krijgen. Ook grensoverschrijdende 

verbindingen moeten meegenomen worden in deze studies en verkenningen. 
5. Zet in op rimpelloze overstappen en hoogwaardig gebruiksvriendelijke OV-knooppunten. 
6. Zorg er voor dat niet iedereen op hetzelfde moment moet beginnen op het werk of op school. 
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Productieve regio 

De mens heeft nood aan producten en aan werk. Het werk levert namelijk financiële middelen om die 
producten ook te kopen. De productieve regio is daarmee een belangrijke opgave, die ook zeker wel de 
werkende regio genoemd kan worden. Het streven naar banengroei in dit programma is daarom goed. 
Banen zijn er voor mensen die in de regio willen wonen. Een goed leefklimaat en prettig leefomgeving 
zijn dan ook een voorwaarde voor een productieve regio. De Groene Metropoolregio produceert op 
innovatieve wijze op verschillende clusters:  health,  hightech &  energy  en  food. The Economic  Board 
is bier een belangrijke partner bij. Dit moet op goede werklocaties in de regio gebeuren. 

Naast de ruimte om te werken is de werkende mens belangrijk. De mensen in de Regio zijn het 
kapitaal van de Regio. Er zijn 4 'helixgroepen' van de  The Economic  Board en deze geven hier een 
stevige bijdrage bij. Ook met de arbeidsmarktregio's Arnhem en Nijmegen is hier contact over. Het 
gaat om de integrale samenwerking. Het is een goede zaak dat er een Economische Monitor komt. 
Hier moet ook aandacht voor arbeidskracht en  human capital  komen. Ook in de  Human Capital  
Agenda 2022 dient dit terug te komen. 

Stimuleren ondernemerschap in het MKB 
De steden en dorpen in de regio hebben grote bedrijven, maar ook kleine bedrijfjes. Zij vormen de 
couleur  locale  in de lokale economie. Sommige bedrijven zijn al een eeuwigheid oud, sommige zijn 
net nieuw. Corona zorgt voor problemen bij deze ondernemers. Gelukkig krijgen zij overheidssteun. 
Na de crisis begint hier een flinke opgave om de lokale economie weer op gang te krijgen. De Regio 
moet hier bij helpen.  

Human Capital:  onderwijs en arbeidsmarkt 
Het is belangrijk dat bet onderwijs en de arbeidsmarkt op elkaar aangesloten zijn. Dat is niet overal 
hetzelfde. In de techniek, de zorg, de bouw, de ICT, het onderwijs... daar is een tekort aan handen. De 
lokale uitzendbureaus zien als eerste waar de vraag naar werkers zit. Zij kunnen monitoren waar er 
meer arbeidskrachten (en dus onderwijsplekken) moet komen. Informatie die te lezen moet zijn in de 
Economische Monitor. Een  Human Capital  Akkoord is zeker nodig, maar slaagt alleen als het van 
onderop wordt gevoed met informatie, kennis en ervaring. 

Doorontwikkeling van (inter) nationale clusters 
De Groene Metropool blinkt uit in de innovatie van een aantal clusters:  health,  hightech &  energy,  en  
food.  Onze innovatieve kracht moet meer naar buiten worden gebracht. Door een lobby in te zetten 
gebeurt dit. De Kracht van Oost en Nederland Slim Benutten zijn hier goede vehikels voor. Ook 
moeten deze clusters elkaar kennen. Deze verbindingen moeten gemaakt worden.  The Economic  
Board heeft hier een rol bij, maar ook door het faciliteren van verzamelgebouwen waar die connectie 
tot stand kan komen zal dit gebeuren. Immers, de beste ontmoetingen en gesprekken heb je in de 
kantine en bij de koffie-automaat. Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen moeten elkaar dus meer 
ontmoeten. 

Versterking van duurzame logistiek 
In een productieve regio wordt geproduceerd en producten moeten worden vervoerd. Daarmee is de 
noodzaak van het versterken van de logistiek aangeduid. De stadscentra kunnen echter grootschalige 
logistiek niet aan. Duurzame transportwijzen zijn daarom nodig. Het gaat hier om innovatieve wijzen 
van vervoer. De productieve en de verbonden regio komen hier samen. Het is van belang dat een 
samenwerkingsverband als  Logistics Valley  tot verdere wasdom komt. 
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Toekomstbestendige werklocaties 
De productie in de productieve regio zal op hoogwaardige werklocaties moeten gebeuren. Het 
Regionaal Programma Werklocaties is hier leidend. Een belangrijk ruimtelijk-economisch instrument. 
Helaas wordt dit instrument niet voorgelegd aan de burger. De gemeenteraden moeten er echter wel 
mee instemmen. Bij een gebrek aan unanimiteit beslist de Gelderse overheid. Zo geeft Gelderland de 
Regio en haar gemeenten de mogelijkheid om zelf het heft in handen te houden. Het RPW is ook 
bouwsteen bij de Verstedelijkingsstrategie. De kansrijke clusters moeten elk een toekomst hebben qua 
ruimtelijke werklocaties. Ook voor de detailhandel en voor kantoren moet die ruimte er zijn. Een RPK 
en een terugkeer van het RPD zou aan te raden zijn. Zeker de vraag of er kantoren nodig zijn en vooral 
waar en welke zijn wezenlijk voor het ruimtelijk kader. 

Adviezen 
1. In de monitor over het economisch beleid moet aandacht komen voor arbeidskracht en  human 

capital.  De werkende mens en werkzoekende mens verdienen beide aandacht. 
2. De helixgroepen van  The Economic  Board moeten aandacht hebben voor werk en inkomen. De 

werkgever en de werkzoekende moeten verbonden worden door met de  MGR SD  te werken. 
3. Het midden- en kleinbedrijf moet in de lokale samenlevingen ondersteund worden. Zij zijn het 

lokale cement van de binnensteden. Werklocaties moeten in de gemeenten een stabiele plek 
kennen en krijgen via het RPW. 

4. Lokale uitzendbureaus moeten worden bevraagd over de nood van de samenleving aan 
arbeidskrachten. Duidelijk moet worden welke sectoren niet genoeg werkkrachten heeft en waar 
extra scholingsplaatsen nodig zijn. 

5. Het is belangrijk om een Regionaal Programma Kantorenlocaties te ontwikkelen. 
Verzamelgebouwen met flexplekken zijn hier een aandachtspunt bij. 

6. Meer aandacht voor de logistiek is noodzakelijk via het platform  Logistics Valley.  
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Circulaire regio 

De circulaire regio is geen nieuw domein voor Arnhem-Nijmegen. Nijmegen werd eerder Green  
Capital  en niet voor niets. De Regio Arnhem Nijmegen ontving ook erkenning voor haar duurzame 
beleid. De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft met de Routekaarten een stevige erfenis achter gelaten 
die duurzaam is. Circulair werken zorgt voor werkgelegenheid in de regio. Verder wordt er gewerkt 
aan de Regionale Energie Strategie en aan het Circulair plan rond grond-, weg- en waterbouw.  

The Economic  Board zet in op duurzame innovatie. De Waterschappen zijn bezig met de Regionale 
Adaptatie Strategieën. Staatsecretaris Van Veldhoven-Van der Meer heeft stevige beleidsplannen op 
afval- en circulair beleid opgezet. Deze passen bij de Groene Metropoolregio. 

Circulaire bouw en infrastructuur 
De woningbouw die met de Woondeal uit de groene groeiregio-opgave veelvuldig in de komende tijd 
zal aantrekken moet circulair zijn. Juist door nu circulair te bouwen en infrastructuur aan te leggen 
investeert de Regio in het nu, maar ook in de toekomst. Immers, als deze woningen weer gerenoveerd 
of vervangen worden is het een voordeel als de woningen duurzaam en circulair gerealiseerd zijn. 

Circulaire economie: grondstoffen en ketens 
In 2018 won de Regio dus een erkenning voor de beste circulaire regio van Nederland.  The Economic  
Board heeft een verbinding gelegd en coördinerend gewerkt. Afvalscheiding is steeds meer hergebruik 
van grondstoffenstromen geworden. Het gaat hier om gedragsbeïnvloeding en om het juiste beleid. De 
Regio moet dat samen oppakken, terwijl de gemeenten aan zet zijn op het afvalinzamelingsbeleid. 

Water en klimaatadaptatie 
De Regio Arnhem Nijmegen is het oostelijk Rivierenland. De nederzettingen zijn aan de rivieren 
gegroeid. De rivieren zijn een voordeel door het woonklimaat en door de handelsfunctie van oudsher. 
De rivieren zijn echte transportaders. Het tegengaan van verdroging en overstroming komt regionaal in 
de Regionale Adaptatie Strategie terug, maar ook in de Regionale Waterplannen van de provincie en 
de Waterschappen. De Waterplannen mis ik als bouwsteen in de Regionale Agenda. Onze Regio is een 
van de gebieden waar waterinnovatie al lange tijd een onderwerp is. Het Innovatieplatform 'Living lab 
Delta Oost' kan een boost geven aan dit onderwerp. Het groene karakter telt mee: de Ooijpolder en 
Park Lingezegen, maar ook het Rivierklimaatpark IJssel zijn van belang voor het landschap. Dat telt 
mee in de ontspannen Regio. 

Transitie naar duurzame energie 
Na 1juli 2021 heeft de Regio Arnhem Nijmegen een vastgestelde RES. Deze RES 1.0 wordt 
vervolgens uitgevoerd. Er zal een uitvoeringsplan komen en een voorbereiding voor de RES 2.0 
volgen. Het gaat hier om de voortzetting van de Routekaart Energieneutrale Regio (2017). In de 
plannen moet ruim aandacht zijn voor de inwoner, voor de ondernemer en voor de maatschappij. Zij 
moeten het gaan doen en het moet voor iedereen haalbaar blijven. Het gaat ook om innovatie waarin 
geïnvesteerd moet worden. Tenslotte moet er aandacht zijn voor de agrarische sector in deze opgave. 

Adviezen 
1. De connectie moet gelegd worden tussen de opgaven 'Groene groeiregio' en 'Circulaire regio'. 

Wat nu gebouwd wordt blijft decennia liggen. Ook wat we nu slopen kan op een circulaire wijze. 
2. Integratie van en samenwerking met de Waterschappen en hun plannen is nodig op dit thema. 
3. De Regionale Energie Strategie zal een eigen plek moeten houden in de regionale opgaven. 
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Ontspannen regio 

In een Groene Metropoolregio kan je niet om het thema groen heen. Juist door de groene toevoeging 
van de metropool is onze Regio uniek. Cultuur, recreatie, natuur en landschap zijn kwaliteiten die juist 
voor de rust zorgen. Ook zorgen zij voor werk en woonkwaliteit. Om die reden is de ontspannen regio 
ook een belangrijke opgave. 

Een viertal organisaties verdienen het om genoemd te worden:  The Economic  Board, vanwege de 
netwerkfuncties; de Veluwe Alliantie; het TVAN, vanwege de uitvoering van het toerismebeleid en de 
Cultuurregio 025, vanwege de cultuurkracht in de steden Arnhem en Nijmegen. 

Duurzaam toerisme 
De Regio Arnhem Nijmegen moet toeristisch beleid voeren wat in balans is. Het toeristisch 
toekomstperspectief 'Toerisme: bestemming in balans' met uitvoeringsagenda zal kennelijk ten 
grondslag liggen aan het toerismebeleid in Rijk van Nijmegen, Betuwe, Veluwe en Liemers. Het 
Tweestromenland moet hier niet vergeten worden. Een actiepunt dat heel concreet is dat de Regio een 
dekkend netwerk moet houden voor fietsen en wandelen. Hier komen de  hubs  uit de verbonden regio 
ook weer terug. 

Bruisende binnensteden en krachtige kernen 
Elke gemeente bestaat uit verschillende kernen. Stadscentra, dorpscentra, maar ook centra in 
woonwijken. Uiteindelijk moeten deze  alien  sterk en bruisend zijn. Wat daar niet bij past zijn 
leegstaande panden. Het digitaal winkelen is hier niet positief bij. Een webshop kan versterkend zijn 
voor ondernemingen, maar niet voor het fysieke centrum. Een stevig economisch centrum is essentieel 
voor de leefbaarheid in de regio. Een middenstandsanalyse is per gemeente nodig. Het midden- en 
klein-bedrijf is van belang bij de Regionale Programma's Werklocaties. 

Groen-blauw raamwerk 
De vraag naar woonruimte en werkruimte is een directe bedreiging voor de groene en blauwe ruimte. 
Maar, juist de groene en blauwe ruimte zijn zo wezenlijk voor de positieve leefomgeving die zo 
aantrekkelijk zijn voor hen die graag hier willen wonen en werken. In de Verstedelijkingsstrategie en 
in de Omgevingsvisies van de 18 Regiogemeenten moet hier echt aandacht voor zijn en voor blijven. 

Sterke culturele infrastructuur 
Er werd al samengewerkt op cultuur binnen de Cultuur 025 en dat gaat nu onder de paraplu van de 
Groene Metropoolregio verder. Het Rijk, de provincie en de gemeenten moeten echt gezamenlijk de 
koppen bij elkaar steken om een Masterplan Culturele Infrastructuur op te stellen en samen uit te 
voeren. Het gaat om een brede visie opstellen rond cultuur. Een transformatievoorstel ligt er al en dat 
kan de basis zijn. 

Adviezen 
1. De vijf componenten van onze toeristische regio verdienen ieder gelijk aandacht: Rijk van 

Nijmegen, Betuwe, Veluwe, Liemers en Tweestromenland. 
2. Voor elke gemeente zou er een middenstandsanalyse moeten worden opgesteld. Deze moeten op 

tafel liggen bij de komende RPW-besprekingen. 
3. De link tussen natuur en cultuur enerzijds en ruimte anderzijds moet worden gelegd en verankerd. 
4. De Groene Metropoolregio heeft een sterke culturele infrastructuur en die moet behouden worden. 

Cultuurregio 025 is een belangrijke bouwsteen die gebruikt moet worden. 
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Groene groeiregio 

De Groene Metropoolregio heeft een flinke stapel aan opgaven voor de toekomst. Toch is de Regio 
niet slecht voorzien in wonen, werken, reizen en leven. Maar, het kan en het moet beter, want de Regio 
zakt anders op de lijstjes van groei. Toch wil onze Regio alleen een groeicurve met groene groei. Alle 
18 gemeenten kennen hun eigen profiel en groeiwensen. Die moeten bij elkaar worden gelegd. Dat is 
de aggiomeratiekracht van samenwerking. 

Er is veel kennis en er wordt veel kennis gedeeld, maar niet altijd land de kennis op de plek waar het 
moet zijn. Provincie, Gemeenten, Waterschappen... samen met het Rijk is het een overheid. De 
overheden werken samen aan een Verstedelijkingsstrategie en —akkoord. Samen investeren in de 
Regio moet zijn eigen weg vinden in bestuurlijk Nederland. De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) 
doet hier momenteel onderzoek naar. 

Wonen in balans: Versnellen van de woningbouw 
De Woondeal die vorig jaar is afgesloten door de Regio Arnhem Nijmegen moet nu uitgewerkt 
worden. Want, door extra mensen die komen werken zijn er ook weer extra woningen nodig. En, er 
zijn al veel woonvragen en woonwensen op dit moment. Er wonen ook veel mensen die elders werken. 
Het uitvoeringsplan rondom de Woondeal moet uitgevoerd worden. De Regionale Woonagenda's die 
in subregionale deelplannen worden uitgewerkt 

Leefomgeving: Verbinden van de ruimtelijke opgaven 
Alle opgaven vragen letterlijk en figuurlijk ruimte. De ruimtelijke ordening van de Regio moet in een 
strategische visie worden uitgewerkt. Dat doen de Groene Metropoolregio en de Regio  Food Valley  
gezamenlijk met de Provincies Gelderland en Utrecht en het Rijk. De planhorizon 2040 is daarbij een 
uitdaging. De strategische visie levert bouwstenen op voor het regionale huis. Hierbij worden ook 
Regionale Investeringsagenda's opgezet en uitgevoerd. De  monitoring  van de visie wordt door het 
dashboard 'De Staat van de Regio' voorzien. Samen naar de ontwikkelingen kijken en nieuwe plannen 
maken of oude plannen bijstellen kan het beste gezamenlijk met input vanuit de Regio. 

Agglomeratiekracht: Vertellen van de kracht van de Groene groeiregio 
Samen kan je meer en kom je verder. De 18 gemeenten samen zijn krachtiger dan elke gemeente los 
van elkaar. De Groene Metropoolregio kan haar verhaal beter delen en daardoor een steviger 
samenwerking met het Rijk, de Provincie en de Europese Unie voeren die ook financieel meer 
oplevert. Gezamenlijk en gelijkwaardig samenwerken aan opgavegerichte taken voor de Regio levert 
het meeste op. Het is goed dat er een Platform Groene Groei zal ontstaan, want over de Regio praten 
en samen aan de taken werken is goed. 

Adviezen 
1. Kennis halen en kennis geven blijft belangrijk voor de regionale samenwerking. 
2. Betrek de adviezen van de Raad voor het openbaar bestuur bij de bestuurlijke praktijk. 
3. Maak het merk 'Groene Metropoolregio' bekender en kom op de radar in Den Haag en Brussel. 
4. Het monitoren van de Verstedelijkingsstrategie en de Regionale Investeringsagenda door het 

dashboard 'De Staat van de Regio' vraagt om een 'Dag van de Regio' waar de regionale  
community  samen naar de Regio kan kijken en nieuwe stippen op de horizon kan zetten. 

5. Het Platform Groene Groei moet een actieve open plek worden waar de regio echt samen gaat 
werken. Een periodieke terugmelding is noodzakelijk. 
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Afrondend 

Met deze notitie heeft u mijn opmerkingen, kanttekeningen en steunbetuigingen samengevat. ik wil 
het bestuur en de opgaveteams verzoeken om deze mee te nemen in de verdere ontwikkeling van 
Regionale Agenda 2022. Het zijn feitelijk de zienswijzen van het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen. 

Ik ga er graag over in gesprek. Dat doe ik al in de 18 gemeenteraden. De indrukken die ik aldaar opdoe 
zal Ik u aanvullend laten weten. De opgaveteams worden apart benaderd over de opgaven. Ik denk 
graag mee over de Regio. 

Arnhem, 10 JUN 2021 
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RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2021-043 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
 

 

 
 
Datum 8 juni 2021 
Zaaknummer Z/21/385587/1033369  
Onderwerp Informatieprotocol en  toe- en uitredingsrichtlijnen Groene Metropoolregio Arnhem- 
                                       Nijmegen 
Portefeuillehouder Lucien van Riswijk 
Contactpersoon Hans Bosch 
E-mail h.bosch@zevenaar.nl 
Telefoon 0316-595615 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Inleiding 
Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio van start gegaan. Het algemeen bestuur van de regio heeft 
het informatieprotocol en de richtlijnen voor toe- en uitreding uit de gemeenschappelijke regeling 
vastgesteld. Deze documenten zijn voor consultatie aan de deelnemende gemeenten aangeboden. Het 
college stemt in met de documenten. De documenten worden ter informatie aan de gemeenteraad 
voorgelegd. 
 
Kernboodschap, context en inhoud 
In het informatieprotocol worden afspraken gemaakt over welke informatie de raden, colleges en 
ambtelijke organisatie van de deelnemende gemeenten, op welk moment kunnen verwachten vanuit de 
Groene Metropoolregio. Met dit informatieprotocol versterken we de kaderstellende en controlerende rol 
van de gemeenteraden, door duidelijke afspraken over welke informatie wanneer moet worden 
aangeleverd. Daarnaast beschrijft het informatieprotocol welke methodes er zijn (naast de formele 
momenten) om informatie te delen en uit te wisselen met elkaar. De Groene Metropoolregio is nog volop 
in ontwikkeling. Dat kan betekenen dat een aanpassing van de afspraken die we maken in dit protocol op 
een bepaald moment noodzakelijk is. 
 
De richtlijnen voor toe- en uitreding bevatten regels over het proces en financiële randvoorwaarden  voor 
het geval een gemeente tot de Groene Metropoolregio wil toetreden dan wel uit het 
samenwerkingsverband wil stappen.  In de richtlijnen wordt daartoe een aantal algemene uitgangspunten 
geformuleerd voor wat betreft  de te volgen procedure en worden de kaders voor het berekenen van de 
toetredingskosten en uittredingskosten bepaald 
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Context     
☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem 
☐ Collegeprogramma 
☐ Motie/amendement/toezegging 

☑ Anders: Ter informatie 
  
 
Communicatie en vervolgproces 
De regioagendacommissie, bestaande uit raadsleden van de aan de Groene Metropoolregio deelnemende 
gemeenten,  wordt in de gelegenheid gesteld te adviseren over informatieprotocol en de richtlijnen voor 
toe- en uitreding. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Zevenaar, 
 
 
    
Danielle Jansen Lucien van Riswijk  
secretaris burgemeester 
 
 
 
Bijlagen  
1031186  Informatieprotocol 
1031189  Toetredingsrichtlijnen 
1031190  Uittredingsrichtlijnen 
984304     Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen  
1034655   Reglement van orde Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio 
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1 210622 -  Mook en middelaar reactie bestuursakkoord + reactie concept regionale agenda + zienswijze begroting 

Gemeente Mook en Middelaar

Postadres:
Bezoekadres:

Telefoon:
Fax:

E-mail:
Internet:

Postbus 200, 6585 ZK MOOK 
Raadhuisplein 6 Mook 
(024) 696 91 11 
(024) 696 19 39
gemeente@mookenmiddelaar.nl
www.mookenmiddelaar.nl

Het dagelijks bestuur van de Groene
Metropoolregio
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Uw kenmerk: 
Uw brief van: 

Ons kenmerk: 
Inlichtingen: 

Telefoon: 
Afdeling: 

Datum: 
Onderwerp:

2021-GMDB-07, 2021-GMDB-09 en 2021-GMDB-10 
14 april 2021
ZM21.01140/ZM21.01035 
L.W.A.M. Berben 
06-50007332

1^2021 VERZONDEN U JUNI 2021
Concept-regionale agenda 2021-2022, concept-bestuursakkoord en conceptbegroting 2022 GMRAN

Geacht bestuur,

Op 14 april j.l. ontvingen wij ter consultatie de concept-regionale agenda 2022 (incl.actualisatie 2021), 
het concept-bestuursakkoord en de concept-begroting 2022 Vande Groene Metropoolregio Arnhem- 
Nijmegen.

Allereerst willen wij danken voor de werkzaamheden inzake voornoemde stukken. Er is in korte tijd 
veel gerealiseerd en in onze ogen een prima start gemaakt met de Groene Metropoolregio als 
opvolger van het gemeenschappelijk orgaan Arnhem-Nijmegen.

Wij kunnen u over voornoemde stukken het volgende mededelen.

Ad Regionale agenda 2022 (incl. actualisatie 2021)

U nodigt gemeenten uit om zoveel mogelijk in te tekenen op alle opgaven. De gemeente Mook en 
Middelaar heeft echter tijdens de totstandkoming van deze nieuwe gemeenschappelijke regeling 
aangegeven een bijzondere positie te hebben als enige Limburgse gemeente met een dubbele 
oriëntatie. Naast de Groene Metropoolregio participeren wij ook in de regio Noord-Limburg en nemen 
in dat verband ook deel aan diverse projecten van de Regiodeal en Investeringsagenda van de regio 
Noord-Limburg. Deze positie is ook door de Groene Metropoolregio erkend en heeft geleid tot een 
korting van 50% op de bijdrage aan het Regiobureau.
De dubbele oriëntatie betekent dat we kritisch dienen te zijn t.a.v. deelname aan de voorliggende 
opgaven. Dit geldt temeer nu er sprake is van een structureel tekort op onze begroting van 1,2 miljoen 
en er stevig bezuinigd dient te worden. Momenteel loopt een intensief bezuinigingstraject, waarbij ook 
de deelname aan de huidige samenwerkingsverbanden opnieuw tegen het licht wordt gehouden. 
Hieraan kan nog worden toegevoegd dat deelname ook betekent dat er ambtelijke inzet wordt 
gevraagd. Hierdoor zal het veelal noodzakelijk zijn om personeel in te huren om de lokale taken uit te 
kunnen blijven voeren. De meerwaarde van deelname aan één of meerdere opgaven dient dus voor 
ons duidelijk aanwezig te zijn.
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Ten aanzien van de 5 opgaven zijn wij gelet op het belang voor onze gemeente, voornemens om in te 
tekenen op de opgave Verbonden regio en de opgave Groene Groeiregio. Wij achten deze opgaven 
incl. speerpunten voldoende geconcretiseerd.

Vorenstaande betekent dat wij niet voornemens zijn om in te tekenen op de opgaven Productieve 
regio, Ontspannen regio en de Circulaire regio. Belangrijke overwegingen hierbij zijn enerzijds de 
overlap met de samenwerking in de regio Noord-Limburg en anderzijds de financiële situatie en de 
bezuinigingsoperatie die momenteel loopt. Ten aanzien van de Productieve regio merken wij nog op 
dat wij inzake het RPW (Regionaal Programma Werklocaties) deelnemen in de regio Noord-Limburg.

Ad bestuursakkoord
Ten aanzien van het concept-bestuursakkoord hebben wij 2 opmerkingen

1. Inzake het adviesteam investeringsagenda (artikelen 5 en 6): dit adviesteam is een 
vertegenwoordiging van de drie partijen op ambtelijk niveau. Wij verzoeken u om de 
samenstelling (incl. aantal personen) van het adviesteam inzake de investeringsagenda 
duidelijker te formuleren.

2. Verder dient naar onze mening de overlap van artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 3 aangepast te 
worden.

Ad concept-beqrotinq 2022
Wij kunnen ons vinden in de voorliggende concept-begroting 2022. Terecht merkt u op dat deze 
concept-begroting nog een behoorlijk voorbehoud bevat t.a.v. de deelname aan de opgaven door de 
gemeenten en de hiermee gepaard gaande middelen. Zoals u zelf aangeeft is dus niet uit te sluiten 
dat de bijdrage voor de opgaven waaraan wij voornemens zijn deel te nemen, uiteindelijk anders komt 
te luiden. Zodra hierover duidelijkheid is verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen, zodat we dit 
tijdig in onze begroting 2022 kunnen verwerken.

Hoogachtend

De griffier,
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter, 
mr. drs. W. Gradisen
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Onderwerp: Zienswijze op concepten begroting 2022 Groene Metropoolregio,
regionale agenda 2022 en concept bestuursakkoord

Geachte voorzitter en leden,

Op resp. 14 en 15 april ontvingen wij van u de volgende documenten: 
de concept begroting 2022 van de Groene Metropoolregio (GMR), 
de concept regionale agenda 2022 GMR
het concept bestuursakkoord GMR, provincie Gelderland en The Economie Board.

U verzoekt ons in de aanbiedingsbrieven op de begroting een zienswijze kenbaar te maken voor 30 juni 
2021 of zoveel eerder als mogelijk en op de andere twee documenten een reactie te geven.

Met deze brief voldoen wij aan deze verzoeken. Gezien de samenhang tussen de documenten en uit 
praktisch oogpunt kiezen wij er voor om dit te doen in een gecombineerde brief.

Onze gemeenteraad heeft op 16 juni 2021 met deze zienswijze ingestemd.

ZIENSWIJZE CONCEPT BEGROTING 2022
In de begroting 2022 maakt u onderscheid tussen de basisfinanciering van de Groene Metropoolregio en 
de opgavenfinanciering.

De basisbegroting bevat de kosten van het regiebureau a €2,50 per inwoner en de jaarlijkse bijdrage aan 
de Stichting The Economie Board a €1,- per inwoner. De basiskosten betreffen de kosten voor de 
bemensing van het regiebureau, 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. U geeft daarbij aan dat de bijdrage van €2,50 per inwoner in 2022 net als in
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2021 wordt gedempt door een bijdrage van in totaal €600.000 van de provincie Gelderland. Dit zorgt 
ervoor dat de inwonersbijdrage voor 2022 bepaald is op €1,73.

De conceptbegroting 2022 geeft daarnaast inzicht in de bijdrage voor de 5 opgaven. De 
opgavenfinanciering betreft de financiële vertaling van de regionale agenda met de vijf inhoudelijke 
opgaven van de Groene Metropoolregio. De concept regionale agenda 2022 vormt de inhoudelijke 
onderbouwing voor de bijdrage per opgave. Het bedrag voor de opgaven bedraagt in totaal € 4,22 per 
inwoner.

De financiële uitwerking van de vijf opgaven betreft de financiële uitwerking van de regionale agenda
2022 in beeld gebracht. In de berekening van de bijdrage per inwoner heeft u als uitgangspunt genomen 
de situatie waarbij dat alle gemeenten intekenen op de vijf opgaven. U geeft daarbij in een disclaimer 
aan dat wanneer niet alle gemeenten intekenen op de opgaven, dit gevolgen kan hebben voor de 
inwonerbijdrage voor de gemeenten die wel intekenen. Het wordt ofwel duurder of het kan gevolgen 
hebben voor het ambitieniveau van de opgave.

Ten aanzien uw conceptbegroting 2022 merken wij het volgende op.
• De begroting 2022 is voor wat betreft de basiskosten in lijn met het besluit dat hierover door de 18 

gemeenten eind december 2020 is genomen. Er zijn geen financiële wijzigingen ten opzichte van het 
lopende jaar 2021. Dit deel van de begroting kunt u zonder meer vaststellen.

• Anders ligt dat bij het opgavendeel van de begroting. U kunt dit alleen met een behoorlijk 
voorbehoud vaststellen. Er wordt immers nog een definitieve regionale agenda opgesteld naar 
aanleiding van de huidige consultatieronde. Dit kan gevolgen hebben voor de opgaven, speerpunten 
en benodigde middelen. Bovendien gaan de 18 regiogemeenten pas in het najaar intekenen op de 
regionale opgaven en dan dus definitief bepalen welke middelen zij hiervoor beschikbaar stellen.

• Daarnaast is de opgavenbegroting lastig te beoordelen. De begroting is tot op speerpuntniveau 
uitgewerkt en niet tot op activiteitenniveau. Hierdoor is niet zichtbaar waar het geld echt aan besteed 
zal worden. De bedragen per speerpunt zijn bovendien uitgedrukt in eindbedragen en niet in kosten 
per inwoner. Het vraagt nog veel omrekenwerk om de kosten voor onze gemeente in beeld te 
krijgen.

• We laten u daarnaast graag weten dat we ons zorgen maken over wat het eventueel niet intekenen 
op de opgaven door regiogemeenten voor gevolgen kan hebben voor de bijdrage van de gemeenten 
die wél meedoen. Wij verzoeken u hiervoor in relatie tot de definitieve regionale agenda scenario's 
uit te werken, bijvoorbeeld het kleiner maken van de opgave, het mogelijk maken per speerpunt in te 
tekenen of de kosten anders te verdelen.

ZIENSWIJZE CONCEPT REGIONALE AGENDA 2022 GROENE METROPOOLREGIO
We hebben van u een ambitieuze concept regionale agenda 2022 voor de Groene Metropoolregio 
ontvangen. We zien een update van de agenda 2021 en een uitwerking van de opgaven en speerpunten 
voor 2022, voorzien van activiteiten, een fasering en een begroting.
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We zien in deze regionale agenda de ambitie weerspiegeld zoals we die met de visie en agenda van de 
Groene Metropoolregio in 2020 samen hebben geformuleerd. Een stevige ambitie, waarmee de 18 
regiogemeenten aan de slag willen in het speelveld van metropoolregio's in Nederland als groene regio 
in balans.

In vier van de vijf opgaven hebben Arnhemse bestuurders meegedraaid in de bestuurlijke opgaveteams 
die dit resultaat hebben opgeleverd. Ook ambtelijk is binnen de verschillende opgave teams inzet 
geleverd. Dit betekent dat we redelijk goed hebben kunnen meekijken en vanuit Arnhems perspectief 
hebben kunnen bijdragen aan het wordingsproces van deze agenda. We hebben er dan ook veel 
herkenning op. We zien veel activiteiten en projecten doorlopen vanuit de 'oude' regionale samenwerking 
regio Arnhem-Nijmegen en vanuit andere bestaande samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld rond de 
verstedelijkingsstrategie, de Regionale energiestrategie, het Regionaal programma Werklocaties, de 
regionale mobiliteitsagenda en cultuurregio 025.

Naast herkenning hebben wij een aantal kritische punten. We zien namelijk tegelijkertijd een agenda met 
een flinke reikwijdte waarop een forse extra financiële inspanning en veel personele capaciteit wordt 
gevraagd. Wij brengen met deze zienswijze daarom ook een groot voorbehoud in.

• We zien een uitgebreide agenda met bijna 100 activiteiten waarop een forse extra financiële 
inspanning en veel personele capaciteit wordt gevraagd. We geven daarom aan dat het onze intentie 
is om aan alle vijf de opgaven mee te doen, maar stellen daarbij wel een belangrijke voorwaarde, 
namelijk dat er een nadere prioritering plaatsvindt. Wij vinden de agenda nu op veel punten té 
omvangrijk.

• Wij willen als een van de twee grote steden in de Groene Metropoolregio graag mede uitvoering 
geven aan een realistische en haalbare regionale agenda, samen met 18 gemeenten. Een 
slagvaardige, ambitieuze agenda waar we met elkaar resultaten kunnen boeken,
- gericht op het doorzetten van bestaande processen en activiteiten,
- met urgente nieuwe speerpunten waarvan op voorhand duidelijk is dat een bovenlokale aanpak 

ons meerwaarde en beter resultaat biedt;
- met projecten en activiteiten die van belang zijn voor onze samenwerking met andere partners 

en overheden.
Een agenda die aansluit bij onze ambities als grote stad in deze regio.

• De agenda die we nu zien kent tegen de 100 activiteiten voor de komende anderhalf jaar, vaak ook 
nog tamelijk abstract. Wij vragen ons af of dit realistisch en haalbaar is. We willen samen resultaten 
behalen, zaken aanpakken die bovenlokaal toegevoegde waarde hebben en die we financieel en 
qua capaciteit samen aankunnen.

• Nadere prioritering is ook gewenst in verband met de financiële mogelijkheden van gemeenten.
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In de reacties die we per opgave hebben geformuleerd komt dit het sterkst naar voren bij circulaire 
regio. In de bijlage onderaan deze brief vindt u een overzicht van specifieke opmerkingen per 
opgave met een aanzet tot prioritering. We bevelen u deze van harte aan.

• In het proces van prioritering is voor ons van groot belang hoe deze agenda aansluit op onze eigen 
ambities en waar we deze vanuit bestaande budgetten kunnen financieren.
We worden dan ook graag in dit proces meegenomen.

• Er is ook een opgave/speerpunt waar we juist méér aandacht vragen. De opgave rondom leegstand 
in binnensteden en kernen (Ontspannen regio/Bruisende binnensteden, kleine kernen) vraagt om 
bijzondere aandacht. Zoals in de agenda beschreven is de problematiek rondom leegstand als 
gevolg van de coronacrisis groot en urgent. Als we zien welke acties er worden benoemd, voelt dit 
gezien de problematiek erg mager. We willen hier meer aandacht voor; laten we hier samen op 
anticiperen.

• We vinden het belangrijk om goede kwaliteit mensen te hebben op de goede plek, ook al in 2021. De 
moeilijkheid hierbij is dat er pas vanaf 2022 regionale middelen beschikbaar zijn om de inzet van 
ambtelijke capaciteit van gemeenten te vergoeden. Dit betekent dat de Groene Metropoolregio bij de 
opzet van de organisatie in 2021 afhankelijk is van goede wil van gemeenten en mensen en de 
regionale taken deels extra taken zijn. Dit staat dan weer haaks op de wens een goede start te 
maken en direct te investeren in de juiste bemensing.

• We vragen u de dwarsverbanden/cross-overs nader te concretiseren en een goede plek geven: bij 
welke opgave komt de (eind)verantwoordelijkheid te liggen voor de diverse acties, waartussen 
dwarsverbanden bestaan. Zie dwarsverbanden op pagina 74/75 van de concept regionale agenda.

• In de agenda worden per opgave veel samenwerkingspartners genoemd. In de begroting per 
speerpunt zien we dit soms heel duidelijk, maar vaak ook zien we het niet vertaald naar bijdragen 
van onze partners. Dit moet straks onder andere zijn beslag krijgen in de investeringsagenda die de 
Groene Metropoolregio gaat met de provincie Gelderland en The Economie Board. In uw inleiding 
geeft u aan dat deze regionale agenda en de financiële inzet die deze laat zien, het makkelijker zal 
maken om onze partners (rijk, provincie, Europa, bedrijfsleven en kennisinstellingen) te overtuigen 
om langjarig mee te investeren. Meer en concreet zicht hierop (bijvoorbeeld op bijdragen van de 
provincie) zou het besluiten over deze regionale agenda en intekenen op de opgaven een stuk 
eenvoudiger maken.

• We roepen de Groene Metropoolregio op om bij de provincie te benadrukken dat zij een belangrijke 
partner zijn op een groot aantal van de speerpunten, zoals op gebied van verkeersveiligheid, 
circulair bouwen, energietransitie, bij de ontwikkeling van de internationale clusters, de binnensteden 
en het transformatievoorstel cultuurregio025.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 59 • 6800 LK Arnhem
Telefoon 0800-1809 • Fax 026-3774830 • www.arnhem.nl



Datum: 17 juni 2021
Zaaknummer: 566151
Pagina: 5

Met andere woorden, wij vragen u dan ook nog een keer kritisch te kijken naar de inhoud van deze 
concept regionale agenda, vanuit het oogpunt van urgentie, noodzaak van regionale (boven lokale) 
aanpak, prioriteit i.r.t. de maatschappelijke opgaven en kansen op samenwerking met andere partijen. 
Wij koersen graag met u op een regionale agenda die een realistische balans laat zien tussen gezonde 
ambitie en datgene dat we - qua middelen en menskracht - met elkaar waar kunnen maken.

ZIENSWIJZE CONCEPT BESTUURSAKKOORD
We hebben op 14 april 2021 van het Algemeen Bestuur het concept bestuursakkoord ontvangen met de 
uitnodiging hierop desgewenst te reageren.

Eind vorig jaar is door de 18 colleges, de provincie Gelderland en The Economie Board een 
intentieovereenkomst getekend om te komen tot een bestuursakkoord en investeringsagenda. Dit 
akkoord zal worden gesloten tussen de Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland en The 
Economie Board. In het bestuursakkoord wordt afgesproken dat de drie partijen langjarig willen samen 
werken aan de realisatie van de regionale agenda en daarmee aan de ambities van het 
bestuursakkoord.

Ten aanzien van het concept bestuursakkoord hebben wij de volgende opmerkingen.
• Het zit op zich goed in elkaar. De afspraken zijn helder neergezet. Het bestuursakkoord maakt het 

commitment op de samenwerking goed zichtbaar.
• Onze belangstelling gaat vooral uit naar de uitwerking van de afspraken en het gezamenlijk 

opladen van de investeringsagenda. En naar ieders bijdrage hierin.
• De investeringsagenda maakt straks de bijdrage en het aandeel van de drie partners Groene 

Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economie Board helder. En zal voor de provincie 
grondslag zijn voor subsidie. De provincie relateert de investeringsagenda aan zijn gebiedsopgave 
Arnhem-Nijmegen. Mede vanuit dat oogpunt is het goed om na te denken over de reikwijdte van de 
investeringsagenda. Krijgen ook lopende zaken er een plek in, bijvoorbeeld projecten uit de 
investeringsagenda TEB? Met andere woorden, kunnen we als steden ook nog buiten de regionale 
investeringsagenda zaken doen met de provincie over projecten en investeringen die specifiek 
stedelijk zijn? Het zou goed zijn als het bestuursakkoord hier uitsluitsel over geeft. We zien dit nu 
niet terug.

Tot slot, wij vertrouwen erop u met deze zienswijze bij te dragen aan het nog te verrichten denk- en 
schrijfwerk in de richting van de definitieve regionale agenda, begroting voor 2022 en het 
bestuursakkoord. We zetten hier samen met u graag de schouders onder.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
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Bijlage: opmerkingen per opgave

Verbonden regio
Opmerkingen over de gehele opgave
De ambities en speerpunten van de opgave verbonden regio zijn herkenbaar. Op het gebied van mobiliteit wordt 
al veel regionaal samengewerkt en opgepakt. Daarom zijn inzet van mensen en middelen voor deze opgave ook al 
deels geregeld.

Prioriteiten voor Arnhem
- Implementatie Actieplan HOV, Verkennen gebiedsaanpak Oostflank Arnhem en het uitwerken van het 
Toekomstbeeld OV2040.
- Verkennen van nieuwe snelle fietsroutes
- Regionale uitwerking Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) en het opstellen van de Investeringsagenda 
verkeersveiligheid

Dwarsverbanden cross-overs
Bij het speerpunt gebiedsgerichte corridoraanpak zijn sterke dwarsverbanden met de speerpunten uit de Groene 
Groeiregio.

Per speerpunt
Speerpunt 1: Gebiedsgerichte corridoraanpak
Dit speerpunt sluit goed aan op de bestaande activiteiten. Met name het uitwerken van het Toekomstbeeld 
OV2040, Implementatie Actieplan HOV, Provinciale aanbesteding OV, Verkennen en lobby A12 spoorcorridor en 
Verkennen gebiedsaanpak Oostflank Arnhem zijn al lopende activiteiten waar ook vanuit Arnhem een bijdrage 
aan wordt geleverd. Het opstellen en toepassen van het nieuwe Regionaal Multimaal Model Arnhem Nijmegen is 
een relatief nieuwe opgave. Gezien de druk op ons wegennet en de noodzaak om alle modaliteiten in te zetten 
om de stad en de regio bereikbaar te houden, ondersteunen wij ook deze opgave. De prioriteit van Arnhem zal 
liggen op Implementatie Actieplan HOV, Verkennen gebiedsaanpak Oostflank Arnhem en het uitwerken van het 
Toekomstbeeld OV2040. Hierbij zien wij sterke verbanden met de speerpunten uit de Groene Groeiregio.

Speerpunt 2: Regionaal (snel)fietspadennetwerk
Dit speerpunt sluit goed aan op de bestaande activiteiten. Met name het opstellen meerjaren Regioagenda Fiets 
(MRF), Nationaal Toekomstbeeld fiets en de verkenning van nieuwe snelle fietsroutes zijn al lopende activiteiten 
waar ook vanuit Arnhem een bijdrage aan wordt geleverd. Er zijn echter ook enkele nieuwe activiteiten. Deze 
sluiten echter ook goed aan op de Arnhemse ambities. Prioriteit ligt de komende jaren op het verkennen van 
nieuwe snelle fietsroutes.
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Speerpunt 3: Hubs en knooppunten
Dit speerpunt sluit aan bij de Arnhemse ambitie. Het Arnhemse beleid dient echter nog te worden opgesteld. Het 
beleid en de onderzoeken van de provincie en de regio zullen hiervoor wel een deel van de basis vormen. Vanuit 
Arnhem dient er dus een inhaalslag te worden gemaakt, voordat vol kan worden meegegaan in de acties uit dit 
speerpunt.

Speerpunt 4: Gedraesaanpak en duurzame mobiliteit
Inzetten op duurzame mobiliteit, onder andere door gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers sluit ook aan 
de bestaande activiteiten van de gemeente Arnhem. Deze activiteiten komen deels voort uit het programma 
Ruimte voor Ontwikkeling en deels uit het programma Nemia. Inzet zit met name in de projecten vanuit Slim & 
Schoon onderweg. Ook de andere activiteiten sluiten goed aan op de Arnhemse ambities, maar daar wordt 
momenteel nog bijna niet aan gewerkt.
Speerpunt 5: Verkeersveiligheid
Dit speerpunt sluit goed aan op de bestaande activiteiten. Prioriteit ligt de Regionale uitwerking Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV) en het opstellen van de Investeringsagenda verkeersveiligheid. De andere twee 
activiteiten (landbouwroutes en verkeersveiligheid pakketdiensten) zijn (nog) niet relevant voor Arnhem.

Productieve regio
Opmerkingen over de gehele opgave
De ambities en speerpunten van de opgave productieve regio zijn met innovatie, werkgelegenheid en Covid'19 
herstel herkenbaar. Belangrijk is nog wel de verdere afstemming met The Economie Board, met name op de 
speerpunten inter(nationale) clusters en Human Capital wie welke rol heeft en wie leidend is in de verschillende 
acties die benoemd zijn.

Prioriteiten
De speerpunten Ondernemerschap in het MKB, Human Capital, dóórontwikkeling internationale clusters en 
toekomstige werklocaties hebben in Arnhem prioriteit.

Dwarsverbanden andere opgaven
Er zijn dwarsverbanden te vinden tussen productieve regio en de andere opgaven.
Zo is er een dwarsverband met circulaire regio. In de acties van circulaire regio staat de actie: Werkplekken voor 
praktisch en technisch geschoolden. Dit hangt samen met het speerpunt Human Capital van de opgaven 
productieve regio. Bepalen waar deze actie komt te liggen.
Ook met de opgave Ontspannen regio is er een dwarsverband met speerpunt 1: ondernemerschap in het MKB. 
Detailhandel, horeca en recreatie & toerisme zijn veelal MKB-ondernemers. Ook voor ondernemers in deze 
sectoren zijn financiering en digitalisering. Afstemming tussen de opgavemanagers over welke ondernemers uit 
de sectoren van de ontspannen regio gebruik maken van de acties lijkt gewenst.
Ook tussen verbonden regio en productieve regio liggen dwarsverbanden door het speerpunt met betrekking tot 
versterking duurzame logistiek. Dit heeft te maken met mobiliteitshubs en corridoraanpak. Ook bereikbaarheid 
werklocaties kan een punt van aandacht zijn.

Per speerpunt
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Speerpunt 1: Ondernemerschap in het MKB (prioriteit)
Dit speerpunt past bij wat Arnhem zelf ook wil doen en doet. Omdat zowel financiering als digitalisering als 
(elders) human Capital en energy plus kennis/innovatie worden genoemd. We kunnen ons vinden in de uit te 
voeren acties programma toekomstgericht ondernemen, inzichtelijk maken financieringslandschap en Aanjagen 
ondernemersklimaat door kennisdeling en faciliteren ontmoeting Wel de vraag wat het in het leven roepen van 
een MKB award toevoegt naast andere prijzen die er al zijn en waarop een MKB dan moet uitblinken om die 
award te winnen.

Speerpunt 2: Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt (prioriteit)
Human Capital is een belangrijk speerpunt binnen de productieve regio, maar de meeste acties zijn nog niet heel 
concreet. Een actie is de verkenning bestaande instrumenten om te bepalen welke bestaande instrumenten het 
beste bijdragen aan het behalen van de genoemde resultaten. Bestaande instrumenten die genoemd worden zijn 
Skillshub, House of II, Connectr Business School. Dit zijn nog geen bestaande instrumenten maar slechts 
potentiële instrumenten die nog verder moeten worden opgezet. Twee andere acties zijn Behoefte ophalen bij 
MKB en verbindingen leggen en Netwerken verbinden voor gezamenlijke oplossingen. Dit zijn weinig concrete 
acties waarvan de toegevoegde waarde nog onvoldoende duidelijk is. De laatste actie is het opstellen van een 
Human Capital Agenda en past naadloos bij onze ambitie geformuleerd in de (concept) economische agenda 
onder de groeibepalende randvoorwaarde Human Capital. Vanuit de arbeidsmarktregio komt hierop wel de 
reactie van weer een Human Capital Agenda, want die is er al voor onderkant van arbeidsmarkt. Concretisering 
van waarvoor de HCA dient is dus erg gewenst.

Speerpunt 3: Dóórontwikkeling van (inter)nationale clusters (prioriteit)
Binnen de regio zijn Health & hightech, Energy en Food aangewezen als speerpuntclusters. In Arnhem is Energy 
het speerpuntcluster. Het regionaal doorontwikkelen van de (inter)nationale clusters past bij de ambities van 
Arnhem op het gebied van Energy zoals opgenomen in de (concept) economische agenda. Zeker in combinatie 
met de maatschappelijke opgaven waar we voor staan.
De genoemde acties dragen bij aan het verder ontwikkelen van het Energycluster (in Arnhem). Vooral het belang 
van het aantonen van de betekenis voor de clusters voor de regiogemeenten en het regionale bedrijfsleven 
binden aan Connectr zijn van toegevoegde waarde voor Arnhem.

Speerpunt 4: Versterking van duurzame logistiek (lage prioriteit)
Logistiek an sich is niet direct een speerpunt voor Arnhem, maar de kansen voor Arnhem liggen vooral in de 
verduurzaming van de logistiek. Dit is eigenlijk een crossover tussen het logistieke cluster in de regio en het 
energycluster in regio Arnhem. Vooral de actie met betrekking tot kennisdeling van kansen voor verduurzaming 
logistiek op bestaande initiatieven biedt aanknopingspunten voor Arnhem. Het gaat dan over initiatieven op 
gebied van waterstof en snellaadpunten voor accu's voor binnenvaart die (later) mogelijk ook toepasbaar kunnen 
zijn in Arnhem.

Speerpunt 5: Toekomstbestendige Werklocaties (prioriteit)
Onderdeel van het speerpunt toekomstbestendige werklocaties is het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) 
met bijbehorende monitoring. Dit is een verplicht onderdeel. Echter niet alle kwalitatieve aspecten worden 
geborgd in het RPW en deze worden nu aanvullend meegenomen in dit speerpunt. Dit vertaalt zich in acties als 
inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de kansrijke clusters. Hier ligt dus een link met speerpunt 3
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dóórontwikkeling van de (inter)nationale clusters. Ook de actie om een impuls te geven aan duurzame energie en
circulaire economie op werklocaties past in de ambities van Arnhem op het gebied van NemiA bedrijven &
Industrie en de visie circulaire economie.

Circulaire regio
Opmerkingen over de gehele opgave:
• Belanrgijk om binnen deze opgave nader te prioriteren, zie hieronder de prioriteiten voor Arnhem.
• Het team van opgavemanagers de opdracht meegeven om de dwarsverbanden/cross-overs tussen de 

opgaven verder te concretiseren en een voorstel te maken in welke opgave de (eind)verantwoordelijkheid 
voor diverse acties, waartussen dwarsverbanden bestaan, komt te liggen. Zie dwarsverbanden hieronder en 
ook pagina 74/75 van de concept regionale agenda.

• Aandachtspunt: De regionale energiestrategie, een grote actie binnen deze opgave, valt buiten de begroting 
van deze opgave. De hoop en verwachting is dat de provincie voor de tweede helft van 2021 hier middelen 
voor beschikbaar stelt per regio. Vanaf 2022 verwachten we hiervoor een rijksbijdrage in het kader van het 
Klimaatakkoord, net als voor 2020/2021. Het is echter nog onbekend of, en zo ja, hoeveel middelen het rijk 
hiervoor beschikbaar gaat stellen.

• Aandachtspunt: bemensing van de regionale opgaven. De gewenste kwaliteiten op de juiste plek, hierop ook 
uitvragen en selecteren. Moeilijkheid hierbij is dat er bij deze opgave pas vanaf 2022 regionale middelen 
beschikbaar zijn om de inzet van ambtelijke capaciteit van gemeenten te vergoeden. Dit betekent dat de 
opgavemanager bij de opzet van de organisatie in 2021 afhankelijk is van goede wil van gemeenten en 
mensen en de regionale taken deels extra taken zijn. En dat er hierdoor niet te veel eisen gesteld kunnen 
worden aan en geïnvesteerd kan worden in de juiste bemensing.

• Dwarsverbanden/cross-overs met de andere opgaven zijn hieronder specifiek benoemd.

Hoge prioriteiten voor Arnhem:
- Circulaire inkoop GWW
- Circulair bouwen
- Versterken en verbreden van kennis over circulair bouwen, het stimuleren van houtbouw en proeftuinen
- Circulaire economie, grondstoffen en ketens
- Klimaatbestendig bouwen
- Living Lab Delta Oost (LLDO)
- Regionale energiestrategie (RES)
- Duurzame energie-inkoop

Dwarsverbanden (zie ook pagina 74/75 'Samenhang tussen opgaven'):
• Circulair bouwen: dwarsverbanden met Groene groeiregio en productieve regio: kennis moet worden 

ontwikkeld in Circulaire regio opgave - en toegepast worden in woondeal Groene groeiregio en Productieve 
regio

• Circulaire economie: grondstoffen en ketens: dwarsverband met Productieve regio.
• Park Lingezegen: dwarsverbanden met verstedelijkingsstrategie Groene Groeiregio en groen-blauw raamwerk 

Ontspannen regio
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• Klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten: dwarsverbanden met groen-blauw raamwerk Ontspannen
regio

• Klimaatbestendig bouwen:: dwarsverband met woondeal en verstedelijkingsstrategie Groene Groeiregio
• Regionale energiestrategie: dwarsverband met verstedelijkingsstrategie Groene Groeiregio.
• Werkplekken voor praktisch en technisch geschoolden: sterke dwarsverbanden met Human Capital agenda uit

Productieve regio. Advies om het daar volledig onder brengen. Vanuit energietransitie alleen vraag bepalen
naar werkplekken

Per speerpunt
Speerpunt 1: Circulaire bouw en infrastructuur

a) Circulair opdrachtgeverschap GWW sluit aan op bestaande activiteit/project uit PFO Duurzaamheid. 
Arnhem is mede trekker van dit project. Financiering vanuit Arnhem uit begroting Openbare ruimte.
Hoge prioriteit

b) Circulair bouwen nieuwe woningen sluit aan op ambities Woondeal - dwarsverbanden Groene 
groeiregio. Hoge prioriteit

c) Plet versterken en verbreden van kennis over circulair bouwen, het stimuleren van houtbouw en 
proeftuinen sluit aan op ambities Woondeal. Dwarsverbanden met Groene Groeiregio. Hoge prioriteit

Speerpunt 2: Circulaire economie: grondstoffen en ketens
Aansluiting Acties op Arnhems beleid en programma en prioritering. Deze opgave en speerpunten sluiten op 
hoofdlijnen aan op de Arnhemse visie Circulaire economie. Er zijn geen middelen beschikbaar, alleen formatie. Er 
zijn vele dwarsverbanden met Productieve regio.

Speerpunt 3: Klimaatadaptatie en water
Aansluiting Acties op Arnhems beleid en programma en prioritering. Deze opgave en speerpunten sluiten op 
hoofdlijnen aan op ambities Strategie Klimaatadaptatie Arnhem 2020-2030 .

a) Regionale adaptatiestrategieën: kennis delen is nieuw - lage prioriteit
b) Living Lab Delta Oost (LLDO): hier zijn we als Arnhem al bij betrokken (geld voor pilots vanuit Openbare 

Ruimte / voor vervolg = opschaling zijn nog geen middelen beschikbaar) - hoge prioriteit
c) Klimaatbestendig bouwen: hoge prioriteit voor Arnhem dus goed om dat regionaal ook te doen, 

versterkt elkaar. Dwarsverband met Groene Groeiregio
d) Klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten: nieuw. Niet voor Arnhem wel regionaal, dwarsverband 

met ontspannen regio - midden prioriteit
e) Rivier Klimaatpark IJssel -Grote projecten landschapsontwikkeling: alleen uithangbord, niet meer en 

minder (zijn lopende projecten). Lopende projecten
f) Park Lingezegen: sluit aan op Arnhemse ambities en beleid. Dwarsverbanden met Opgave Groene 

Groeiregio en Ontspannen regio. - Lopend project

Speerpunt 4: Transitie naar duurzame energie
Aansluiting Acties op Arnhems beleid en programma en prioritering:

a) RES: hoge prioriteit voor Arnhem, sluit aan op onze ambities en op bestaande activiteiten. Geen
middelen voor gereserveerd in begroting. Tot nu toe gefinancierd door Rijk en provincie, hopelijk wordt 
dit voortgezet voor het vervolg. Dwarsverband met Verstedelijkingsstrategie Groene Groeiregio.
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b) Aanpak van bedrijventerreinen: we hebben een Arnhemse bedrijvenaanpak en willen graag meedoen 
aan onderzoek naar regionaal energieloket voor bedrijven. /W/dden prioriteit

c) Energieloketten voor bewoners: hierin vaart Arnhem eigen koers, we zullen niet meedoen met 
gezamenlijk aanbesteden van regionaal energieloket. Geen prioriteit

d) Inkoop energie: hierin doen we mee, voor gas en elektriciteit. Vergroening is erg belangrijk hierbij. Hoge 
prioriteit

e) Kennisdeling projecten aardgasvrije wijken: goed om regionaal kennis te delen, maar hierbij waken voor 
overlap kennisdeling landelijk Programma Aardgasvrije wijken. Lage prioriteit

f) Programma voor gedragsbeïnvloeding: hebben we zelf in de campagne Arnhem AAN. Heeft lokaal 
meeste effect, dus niet regionaal doen. Geen prioriteit

g) Regionaal investeringsprogramma energie-opslag (waterstof e.d.): goede binding met ConnectR 
innovatieprogramma en Arnhemse voucherregeling innovaties (in de maak). Midden prioriteit

h) Werkplekken voor praktisch en technisch geschoolden: sterke dwarsverband met Human Capital agenda 
uit Opgave Productieve regio. Advies om het daar volledig onder brengen. Vanuit energietransitie alleen 
vraag bepalen naar werkplekken.

i) Monitoring: dit gebeurt in kader van GEA en van RES, daarbij laten aansluiten

Ontspannen regio
Opmerkingen over de gehele opgave
Als opmerking toevoegen bij speerpunt 2 (BBKK): heb aandacht voor urgente opgave rondom leegstand in
binnensteden en kernen!
- Let op het bestuurlijk proces i.r.t. Groen Blauw raamwerk vanwege het dwarsverband met Groene groeiregio.
- De provincie wordt gevraagd om een bijdrage. Mochten zij dit niet toezeggen, kunnen kosten hoger uitvallen en
zullen we verder moeten prioriteren (dit is nu nog niet meegenomen).
- De meeste speerpunten zijn te klein om te prioriteren.

Dwarsverbanden/cross-overs met andere opgaven
Deze zjn per speerpunt benoemd.

Per speerpunt
Duurzaam toerisme

a) De samenwerking binnen deze regio rond toerisme is relatief nieuw en moet nog groeien. De 
visievormende trajecten zijn nodig om te bepalen hoe we willen samenwerken. De genoemde activiteiten 
sluiten aan bij de (Arnhemse) opgaven.

b) Arnhem vormt met de Veluwezoom het schakelpunt tussen de Veluwe en GMR. Dit heeft voor- en 
nadelen. We moeten scherp blijven op deze dubbeling en mogelijk lobbyen dat bepaalde uitvoering op 
subregionaal niveau plaatsvindt (bv. Aanleg wandelroutes. Wij hebben ze al, willen we niet nogmaals 
voor betalen).

c) De Veluwe is toeristisch al verder ontwikkeld. We tillen nu de toeristische kwaliteit van de GMR omhoog, 
richting dat niveau.

d) Cross-overs: Verbonden (routesystemen), Groen (recreatie vs. Natuur), Productief (human Capital, 
vrijetijdseconomie).
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e) Vanuit Arnhems perspectief. Prioriteiten hoog: gezamenlijke opdracht uitvoeringspartijen, strategische 
marketingvisie, opstellen toeristisch profiel. Prioriteiten midden: Stimuleren spreiding recreatiedruk. 
Prioriteit laag: opstellen p.v.a. routenetwerken (want; wij zijn aangesloten bij Veluwe. Actie wordt nu 
gefinancierd door provincie en Verbonden Regio.) en opstellen vitaliteitsaanpak (te weinig daadkrachtig 
nog).

Bruisende binnensteden krachtige kernen
a) We zien dat veel acties bij de gemeenten liggen. Dan is dus de vraag waar je met elkaar meerwaarde kan 

creëren in de samenwerking.
b) We ondersteunen de acties zoals benoemd. Wel willen aandacht vragen voor wat anders: Zoals in de 

agenda beschreven is de problematiek rondom leegstand als gevolg van de coronacrisis groot en urgent. 
Als we zien welke acties er worden benoemd, voelt dit gezien de problematiek erg mager. We willen hier 
meer aandacht voor; laten we hier samen op anticiperen! [meenemen als opmerking / zienswijze.]

c) Cross-overs vooral binnen deze opgave (toerisme, leisure, cultuur) maar ook data en monitoring.

Achtergrond:
Een van de speerpunten van Bruisende Binnensteden in relatie tot de Ontspannen Regio is de bestrijding van 
leegstand in binnensteden. Provincie biedt en vraagt om een programma voor bestrijden van leegstand in steden 
en kernen door ondersteuning te bieden om structurele leegstand anders in te vullen, voor transformatie en 
verduurzaming van panden, herbestemmen naar andere functies dan detailhandel of horeca. Hier zit ook de 
koppeling met het programma Steengoed benutten van de provincie. Een investeringsimpuls in economische 
structuurversterking van binnensteden door gebiedsontwikkeling en investeringen in strategische culturele 
locaties en infrastructuur is noodzakelijk.

Groen-blauw raamwerk
a) Het landschap in deze regio is de basis van onze identiteit. Met het verder ontwikkelen van deze 

gebieden staat het landschap aan de basis. Het raamwerk vormt input voor verschillende grote opgaven.
b) In deze opgave wat onderbelicht, een rare eend in de bijt. Heb voldoende aandacht voor de positie van 

het raamwerk binnen de opgaven in het bestuurlijk proces.
c) Er zijn cross-overs met de Groene groei opgave, de circulaire opgave en binnen deze opgave (recreatieve- 

toeristische). Voor al deze opgaven is een aantrekkelijk, vitaal en groeiend landschap voorwaardelijk om 
de groei van bewoners en gebruikers gezond op te kunnen vangen. Klimaat adaptieve maatregelen gaan 
een op een samen met het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van het regionale groen blauwe 
raamwerk. In mindere mate ook productieve regio (groene omgeving i.r.t. vestigingsklimaat) en 
verbonden regio.

Sterke culturele infrastructuur
a) Het speerpunt sluit aan bij de dóórontwikkeling van Cultuurregio 025: verbreding naar de 

regiogemeenten en instellingen. We steunen de gestelde prioriteiten.
b) Op verzoek van de provincie wordt het Transformatieplan opgesteld. Het ambitieniveau kan worden 

bijgesteld naar gelang de reactie van de provincie op het plan.

Groene Groeiregio
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Advies over de gehele opgave:
Intekenen op deze opgave; Arnhem heeft in 2020 de woondeal ondertekend en is één van de partners in deze 
samenwerking waar de versnelling van de woningbouw, de tempotafels, flexpool en woningbouwmonitor deel 
van uit maken. De financiering van de uitvoering van de woondeal is ook voor 2022 binnen de regio geborgd. De 
verstedelijkingsstrategie Groene metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley volgt uit de woondeal. Resultaat is een 
verstedelijkingsstrategie en een verstedelijkingsakkoord met rijk en regio eind 2021. Tot en met 2021 is de 
bijdrage van Arnhem gedekt. De uitvoering van het verstedelijkingsakkoord in 2022 wordt met de opgave Groene 
Groei geborgd voor de regio, en daarmee ook voor Arnhem.

Om de haalbaarheid en realisatiekracht van de opgave groene groei te vergroten stellen we voor te focussen op 
een aantal prioritaire acties.

Hoge prioriteiten voor Arnhem:
Borgen van de afspraken woondeal en verstedelijkingsstrategie om tot investeringsafspraken te komen ten 
aanzien van versnelling woningbouw en binnenstedelijk bouwen.
1 (a, b, d) versnellen van de woningbouw (woondeal/tempotafels/monitor)
2 (a, b) borgen verstedelijkingsakkoord en investeringsagenda om tot realisatie te komen
3 (b, c) lobbykracht vergroten

Naast prioriteren van acties is er tussen de verschillende regionale opgaven ook synergie aan te brengen in 
zogenaamde cross-overs.

Enkele voorbeelden daarvan zijn: Versterken van het landschappelijk raamwerk (Ontspannen regio), de 
voorgestelde pilots klimaatadaptatie (Circulaire regio) en de verstedelijkingsopgave (Groene groei). Ook zijn er 
cross-overs te maken tussen Circulaire regio, de Productieve Regio en Groene groei (tempotafel circulair bouwen). 
We vragen de opgave managers deze cross-overs te benutten om te komen tot een compacter en integraler 
werkprogramma wat niet alleen kosteneffectief is maar ook meer impact voor de regio kan opleveren.

Per speerpunt
Speerpunt 1: Woondeal
Uitvoering en financiering t/m 2022 geborgd. Sluit aan bij het PvA Woningbouw Arnhem.

d) Continueren van tempotafels Woondeal
e) Evaluatie en continueren flexpool
f) Verkenning extra ambtelijke capaciteit
g) Continueren van tools zoals woningbouwmonitor

Speerpunt 2: Verstedelijkingsstrategie
De verstedelijkingsstrategie Groene metropool Arnhem Nijmegen Foodvalley landt in een verstedelijkingsakkoord 
met regio en rijk eind 2021. Met onderstaande acties wordt de uitvoering, doorwerking en monitoring daarvan in 
de regio geborgd. Sluit aan bij Woondeal en Voorontwerp- Omgevingsvisie Arnhem 2040.

a) Borging Verstedelijkingsstrategie en akkoord
b) Regionale Investeringsagenda's
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c) Future-lab 'Groene metropool' en Dashboard
d) Dashboard 'De staat van de Regio'

Speerpunt 3: Lobby
Sluit aan bij de Arnhemse lobby-agenda.

g) Verkenning agglomeratiekracht
h) Uitvoering lobbyplan
i) Uitvoeren afspraken Verstedelijkingsakkoord
j) Platform Groene Groei
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Gemeente Mook en Middelaar
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VERZONDEN 16 JUNI 2021

Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio 
Eusebiusbuitensingel 53 
6800 EL Arnhem

Uw kenmerk: 
Uw brief van: 

Ons kenmerk: 
Inlichtingen: 

Telefoon: 
Afdeling: 

Datum: 
Onderwerp:

021-GIVIAB-04 
11 maart 2021 
ZM19.01036 
L.W.A.M. Berben 
06-50007332 
Staf
15 juni 2021
Richtlijnen toetreding en uittreding Groene Metropoolregio

Geachte bestuursleden,

Op 11 maart 2021 ontvingen wij de concept- richtlijnen toetreding en uittreding uit de GR van de 
Groene Metropoolregio. Het Algemeen Bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
(AB) heeft op 24 februari 2021 deze concept-richtlijnen voor toetreding en uittreding uit de 
gemeenschappelijke regeling (GR) vastgesteld.

U heeft gevraagd over deze documenten een reactie uit te brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit 
verzoek.

De Richtlijnen toetreding en uittreding GR, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke 
regeling Regio Arnhem-Nijmegen.

In de richtlijnen toetreding en uittreding wordt afwisselend zowel verwezen naar de 
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en ook naar de Groene Metropoolregio als 
zijnde het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling. De bestaande gemeenschappelijke 
regeling noemt deze laatste naam echter niet. Wellicht is het in dit verband handiger de richtlijnen 
definitief vast te stellen als de aanstaande wijziging van de naam van de GR is geregeld.

De richtlijnen toetreding en uittreding GR geven verder geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen.
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Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De burgemeester, 
mr. drs. W. Gradisen

De secretaris,
J.M.G. Smits - de Kinkelder
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gemeente lingewaard

Aan het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem

Uwbriefvan 14 april 2021 
Uw kenmerk 2021-GMDB-09 
Zaaknummer ZS-287859 
Bijlage(n)

Telefoonnummer

Onderwerp

Behandeld door I.P. van der Valk 
(026) 32 60 111
Reactie concept agenda en zienswijze begroting 2022

Datum 17 juni 2021

Geachte leden van het dagelijks bestuur,

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 17 juni jl. de concept agenda van de Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen besproken, alsmede een zienswijze op de begroting 2022 vastgesteld. Graag informeren 
wij u over beiden.

Consultatie concept-agenda Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De gemeenteraad van Lingewaard heeft met genoegen kennis genomen van de concept agenda voor de 
Groene Metropoolregio. We zien dat in de afgelopen maanden hard gewerkt is aan een eerste versie van 
onze gezamenlijke uitvoeringsagenda. Het resultaat dat voorligt ademt ambitie uit en vormt een basis om de 
komende jaren verder uit te bouwen en te concretiseren. Wij willen u als algemeen bestuur een aantal 
aandachtspunten meegeven bij het opstellen van de definitieve agenda:

- Wij herkennen ons in de uitwerking van de thema’s zoals deze door de bestuurlijke opgave teams 
zijn vormgegeven. Deze zijn ook in lijn met de visie die eind 2020 is vastgesteld en geven een goede 
eerste aanzet voor het realiseren van onze regionale ambities.

- In de concept agenda Groene Metropoolregio zien we in de opgaven verschillende speerpunten de 
naar verwachting bijdragen aan de ambities van de gemeente Lingewaard. We zijn ons ervan 
bewust dat in deze fase lang niet alle speerpunten helemaal uitgewerkt kunnen worden. Wij roepen 
u op om de agenda de komende periode verder te concretiseren. Zo zouden wij graag zien dat de 
speerpunten naar acties worden door vertaald, daarin ook duidelijker uitwerken welke kosten en 
baten hiermee gemoeid zijn.

- Wij roepen op om voortvarend (financiële) afspraken te maken met provincie en rijk over de 
uitvoering van de verschillende opgaven. Voor ons is dit een belangrijke meerwaarde van regionaal 
samenwerken.

- We vragen aandacht voor het positie van het middengebied in de regio. De ontwikkeling van de 
regio hoort recht te doen aan het groene karakter van het middengebied, de verdere ontwikkeling 
van recreatie en toerisme in dit gebied, het behoud van aantrekkelijke kernen en een goede 
bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied. Samen met Overbetuwe maken wij ons hard voor deze 
opgave binnen de Metropoolregio.
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gemeente lingewaard

Voor de gemeente Lingewaard zien we de meerwaarde van de verschillende opgaven. Daarbinnen 
speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven:

o Het belang van de gebiedsaanpak van de A325-corridor, de verschillende fietsprojecten 
waaronder de verkenning van een snelfietsroute Arnhem-Huissen en de regionale 
uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (Verbonden regio) 

o De ontwikkeling Agropark III, onderwijs en arbeidsmarkt via human Capital agenda 
(skillsbased arbeidsmarkt), ondersteuning MKB (familiebedrijven/digitaliseren), 
verduurzamen werklocaties en het uitwerken regionale betekenis health, food en energy 
(Productieve regio)

o Het blijven positioneren van Next Garden bij het uitwerken van de verschillende opgaven. 
Next Garden vormt een belangrijke kans voor de ontwikkeling van duurzame tuinbouw en 
circulariteit in de regio. (Circulaire regio)

o Het realiseren van een landschappelijk-ecologisch raamwerk (o.a. versterken Lingezone 
voor landschap en natuur) en het versterken van het toerisme (Ontspannen regio) 

o Effectueren van de opgaven uit de woondeal (Groene groeiregio)

Wij zijn voornemens in te schrijven op alle vijf de opgaven. Daarmee onderschrijven we de 
gemeenschappelijke ambitie die we als regio hebben. De basisbijdrage voor de regio is structureel 
opgenomen in de gemeentelijke begroting. Voor de financiering van de 4,22 euro voor deelname aan de 
opgaven wordt zoveel als mogelijk binnen bestaande programma’s gezocht naar dekkingsmiddelen. Dat zal 
niet volledig lukken, zodat wij financiële afwegingen zullen moeten maken. Definitieve afweging over de inzet 
van gemeentelijke middelen en daarmee gemeentelijke deelname aan de vijf opgaven vindt plaats bij de 
kadernota en het opstellen van de gemeentelijke begroting voor 2022.

Zienswijze begroting 2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De begroting geeft een helder beeld van de benodigde middelen voor het jaar 2022. De begroting laat, door 
het opnemen van de opgaven, een flinke uitzetting zien. Lingewaard is zich ervan bewust dat ambitie vraagt 
om investeringen. Graag vragen aandacht voor een aantal zaken:

Gezien de financiële druk op gemeentelijke begrotingen vragen wij u scherp te blijven kijken naar 
efficiency slagen in de organisatie van de opgaven.

- Er zijn nu voor 1 jaar middelen gereserveerd voor de realisatie van de opgaven. De ambities van de 
Groene Metropoolregio vragen echtereen meerjarige inspanningen. Om in de komendejaren niet 
met onverwachte financiële opgaven te worden geconfronteerd vragen wij u de fluctuaties en 
uitzetting van toekomstige benodigde opgavenmiddelen zoveel als mogelijk te beperken.

Met vriendelijke groet,

De raad voornoemd,
de griffii

P.J. Peters

2
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Geacht bestuur, 
 
Op 19 april jl. ontvingen wij uw verzoek waarin u de gemeente vraagt om een reactie op het 
concept van de regionale agenda GMRAN 2021 – 2022. Daarnaast ontvingen wij van u op 
15 april jl. het concept-bestuursakkoord GMRAN – Provincie Gelderland – TEB met een 
dummy van de daarbij behorende investeringsagenda. Ook hierop zijn wij door u in de 
gelegenheid gesteld om te reageren. Graag maken wij van deze mogelijkheid gebruik. 
 
Regionale Agenda GMRAN 2021 – 2022 
Graag complimenteren wij uw bestuur met het gegeven dat u er in korte tijd in bent geslaagd 
om tot een stevige uitwerking te komen van de regionale agenda. Wij waarderen uw inzet om 
in deze voor gemeenten financieel lastige tijden om de inwonerbijdrage voor de meeste 
opgaven omlaag te brengen ten opzichte van hetgeen eerder nog als verwachting was 
aangegeven. 
Conform uw oproep steekt de gemeente Berg en Dal in op deelname aan alle vijf de 
opgaven. Wel hebben wij nog een aantal opmerkingen op de agenda, waarvan we graag 
zien dat u deze nog bij het opstellen van de definitieve agenda, dan wel de uitvoering ervan, 
betrekt. 
 
Opmerkingen van algemene aard:  
1. In de agenda zijn veel actiepunten opgenomen die betrekking hebben op het opstellen van 
visies, (bouwstenen voor) beleid en het verkennen van zaken. Dat is gezien het recente 
karakter van de versterkte regionale samenwerking op zich niet onlogisch, maar is aan 
inwoners niet zo makkelijk uit te leggen. Wij verzoeken u daarom om in overleg met de 
bestuurlijk en ambtelijk opgaveteams te bekijken in hoeverre in 2022 acties tot wat meer 
concrete en in gemeenten zichtbare resultaten kunnen leiden. Wij gaan er overigens vanuit 
dat er bij de voorbereiding voor de agenda van 2023 en verder dit aspect ook wordt 
meegenomen en dat dan echt de slag naar zichtbare uitvoering kan worden gemaakt. 
2. Wij hopen uiteraard dat alle deelnemende gemeenten ook aan alle opgaven meedoen. 
Mocht het niet meedoen van één of meerdere gemeenten leiden tot een verhoging van de 
kosten, dan wel substantiële wijziging van de inhoud van de opgave(n) dan zal de gemeente 
een nieuwe afweging omtrent deelname moeten maken. 
3. Wij denken dat er binnen de agenda, maar ook in de afstemming tussen de GMRAN en 
andere partijen en regio’s, nog diverse mogelijkheden zijn voor meer synergie en het 
voorkomen van dubbel werk. Wij verzoeken u om op deze mogelijkheden alert te blijven 
teneinde de maatschappelijke kosten voor de agenda zo laag mogelijk te houden.     
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Opmerkingen op de opgaven: 
In de bijlage bij deze brief hebben wij per opgave een reactie opgenomen. 
 
Bestuursakkoord en investeringsagenda: 
Wij zijn blij met het langjarig commitment vanuit de Provincie en TEB met onze regio. Uit het 
bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de door GMRAN in overleg met partijen jaarlijks vast te 
stellen agenda als startpunt wordt genomen voor de investeringsagenda. Wij kunnen ons 
daarom vinden in beide concepten. Wij gaan er overigens vanuit dat zowel de 
Opgaventeams als de deelnemende gemeenten zullen worden betrokken bij het opstellen 
van de Investeringsagenda. 
 
Begroting 2022: 
- Wij willen u meegeven dat u de begroting 2022 alleen met een behoorlijk voorbehoud zal 
kunnen vaststellen. Er wordt immers nog een definitieve regionale agenda opgesteld naar 
aanleiding van de huidige consultatieronde. Dit kan gevolgen hebben voor de opgaven, 
speerpunten en benodigde middelen. Bovendien gaan de 18 regiogemeenten pas in het 
najaar intekenen op de regionale opgaven en pas nadien zal er zekerheid zijn over de 
hiervoor beschikbaar gestelde middelen.  
- Daarnaast kan het eventueel niet intekenen op de opgaven door gemeenten tot gevolg 
hebben dat de kosten voor deelname omhoog gaan, dan wel dat het ambitieniveau van de 
betreffende opgave naar beneden moet worden bijgesteld. Zoals aangegeven zullen wij, 
indien dit het geval is, een nieuwe afweging maken omtrent deelname en het beschikbaar 
stellen van de benodigde middelen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uit naar de 
definitieve versie van de stukken.   
     
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal, 
 
De secretaris          De burgemeester 

 
E.W.J. van der Velde         Mr. M. Slinkman 
 
 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 

 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 
 
 
Kostenplaats:  
Kostensoort:    
Afschrift aan:   
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Geacht bestuur, 
 
Op 11 maart 2021 ontvingen wij het Informatieprotocol en Richtlijnen toetreding en uittreding 
uit de GR van de Groene Metropoolregio. Het Algemeen Bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (AB) heeft op 24 februari jongstleden het 
Informatieprotocol en de Richtlijnen voor toetreding en uittreding uit de gemeenschappelijke 
regeling (GR) vastgesteld. U heeft gevraagd over deze documenten een zienswijze uit te 
brengen. Met deze brief voldoen wij aan dit verzoek. Onze gemeenteraad heeft op 17 juni jl. 
met deze zienswijze ingestemd. 
 
Zienswijze over het Informatieprotocol 
In het Informatieprotocol wordt beschreven hoe de informatiestromen binnen de Groene 
Metropoolregio en tussen de gemeenten en de Groene Metropoolregio in de praktijk lopen. 
Hierbij wordt de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke regeling 
Regio Arnhem-Nijmegen en het Reglement van Orde AB in acht genomen.  
 
1. Ontbreken kadernota / duidelijke afspraken over het proces van de jaarlijkse herijking van 
de opgaven 
Dat geen gebruik wordt gemaakt van het instrument kadernota is op zich voor deze 
samenwerking niet vreemd, aangezien het werken aan door de regio zelf geformuleerde 
opgaven centraal staat. Ook hierbij worden uiteraard externe ontwikkelingen betrokken. Het 
jaarlijkse proces van actualisatie en aanpassing van de opgaven vervangt dus als het ware 
de kadernota. Ook zou deze jaarlijkse herzieningsronde kunnen worden aangegrepen om de 
voortgang in de opgaven (tussentijds) te evalueren, waarmee er feitelijk een PDCA-cyclus 
ontstaat. 
Het is ons inziens cruciaal voor de samenwerking dat het proces rondom de actualisatie van 
en inschrijving op de opgaven op een eenduidige wijze vastligt en dat er duidelijkheid is 
rondom de betrokkenheid van gemeenten hierbij. 
Graag zien wij daarom dat ook rondom dit jaarlijkse proces afspraken, data en 
reactietermijnen in het protocol worden vastgelegd, waarin er voor gemeenten voldoende 
ruimte is om ook raden hierbij goed te betrekken. Het ligt wellicht in de rede om dit te 
koppelen aan het proces van de jaarstukken zoals in het protocol onder 4.2 Begroting is 
opgenomen, maar een eerdere aanlevering en ruimere reactietermijn zijn eigenlijk wel nodig.   
 
2. Terugkoppeling verwerking zienswijzen op Jaarrekening  
In het Informatieprotocol staat bij 4.2 Begroting onder meer als volgt: ‘om de positie van de 
raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van de raden al 
dan niet zijn verwerkt in de begroting. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd na 
vaststelling van de begroting door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle 
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gemeenteraden gaat.’ 
Bij 4.2 Jaarrekening wordt deze terugkoppeling echter niet benoemd in het 
Informatieprotocol. Wij verzoeken de Groene Metropoolregio bij zowel de begroting als de 
jaarrekening de raad op een identieke wijze te informeren over de verwerking van de 
ingediende zienswijzen.   
 
Geen zienswijze op Richtlijnen toetreding en uittreding GRMAN 
De Richtlijnen toetreding en uittreding GR, vastgesteld door het algemeen bestuur van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zijn de uitwerking van artikel 33 van de 
Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen. De Richtlijnen toetreding en 
uittreding GR geven ons geen aanleiding tot het maken van aanvullende opmerkingen. 
 
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie op 
de ingediende zienswijzen met belangstelling af. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Berg en Dal, 
 
De secretaris          De burgemeester 

 
E.W.J. van der Velde         Mr. M. Slinkman 
 
 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 

 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 

 
 
 
Kostenplaats:  
Kostensoort:    
Afschrift aan:   
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Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

T.a.v. Algemeen Bestuur 
Postbus 9029 
6800 EL Arnhem 
 
Nijmegen, 28.06.2021 
 
Betreft: reactie op concept Regionale Agenda, concept bestuursakkoord en voortgang investeringsagenda 
 
 
Geachte bestuurders, 
 
U heeft op 14 april jl. de concept Regionale Agenda en het concept bestuursakkoord ter consultatie gedeeld 
met de regiogemeenten. Wij reageren via deze brief op beide conceptdocumenten. Wij gaan ook in op de 
voortgang van de investeringsagenda, waaraan we sinds april hard werken met u en de provincie Gelderland. 
 
Algemeen 
Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de regionale samenwerking naar een hoger plan wordt getild door 
een aantal zaken. Een daarvan is de vernieuwde samenwerking van de regiogemeenten in de vorm van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Dit orgaan heeft meer slagkracht en capaciteit dan in de oude 
situatie van het Gemeenschappelijk Orgaan. 
 
Als The Economic Board zijn we een paar maanden geleden het proces gestart om de koers voor de 
komende jaren te bepalen. Na vijf jaar hebben we onszelf de vragen gesteld wat de triplehelix-samenwerking 
op dit moment nodig heeft, in hoeverre de ontwikkelingen bijsturing nodig hebben die wij na de evaluatie na 
drie jaar hebben ingezet én hoe we ons tot de veranderde omgeving moeten verhouden. 
 
De huidige transitiefase waarin de regionale samenwerking zich bevindt, maakt dat het voor alle partijen 
soms zoeken is. Hoe gaan zaken lopen? Wie draagt welke verantwoordelijkheid? Wat kunnen we van elkaar 
verwachten? Het is goed om ons daarvan bewust te zijn. 
 
Concept Regionale Agenda 
Wij complimenteren u met de duidelijke concept agenda die u heeft opgesteld. Wij begrijpen de keuze voor 
deze vijf integrale opgaven. Aan de totstandkoming van de Regionale Agenda hebben wij op verschillende 
niveaus bijgedragen. Dit komt het duidelijkst naar voren bij de opgaven Productieve Regio en Circulaire 
Regio. Vanwege de beperkte middelen heeft u binnen de opgaven moeten prioriteren, waarbij u heeft 
proberen aan te sluiten bij de behoeften van de regiogemeenten. Dit levert keuzes op die niet altijd de onze 
zouden zijn. Het valt bijvoorbeeld op dat twee belangrijke economische speersectoren van de regio en The 
Economic Board, Health en Hightech, in onze ogen onderbelicht blijven. 
 
Daarom concluderen wij dat we onszelf deels herkennen in de concept Regionale Agenda. Wij zien de 
Regionale Agenda echt als een agenda van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Wij blijven ons als 
The Economic Board inzetten om bepaalde onderdelen uit de Regionale Agenda verder op te pakken, zoals 
de doorontwikkeling van de (inter)nationale clusters. Dit is in de Regionale Agenda ook expliciet benoemd.      
 
Bestuursakkoord en voortgang investeringsagenda  
Gaandeweg het proces van uitwerken van de investeringsagenda is door de drie partijen geconstateerd dat 
het bestuursakkoord meer gelijkwaardigheid kan en moet uitademen. Dit is voortschrijdend inzicht. Wij 
stellen daarom voor om de tekstuele wijzigingen die wij hebben doorgevoerd bij de concept 
investeringsagenda, als het ware ‘terug te vertalen’ naar het bestuursakkoord. Zo doet bijvoorbeeld de 
formulering in de tussentijdse versie van de investeringsagenda dat uit praktische overwegingen de indeling 
in vijf opgaven uit de Regionale Agenda wordt gehanteerd, meer recht aan het principe van gelijkwaardigheid 
dan de oorspronkelijke formulering. 
 



The Economic Board, Toernooiveld 300, NL - 6525 EC Nijmegen, +31(0)850409980, KvK:65371992, NL70 RABO 0187 4542 05 

 

Verder heeft de board aangegeven dat moet worden gestreefd naar efficiency in de organisatie van de 
samenwerking. Een van de uitgangspunten bij de oprichting van The Economic Board was namelijk om de 
bestuurlijke drukte te verminderen. Wij zien dit streven graag terugkomen in het bestuursakkoord en de 
investeringsagenda. 
 
Tot slot 
Op 30 juni staat het volgende bestuurlijk opdrachtgeversoverleg gepland over het bestuursakkoord en de 
investeringsagenda. Wij zullen dan de uitkomsten van de strategische discussie over de koers van The 
Economic Board op hoofdlijnen delen. Een van de uitkomsten is dat we graag met grotere bestuurlijke 
delegaties van de drie partijen in gesprek gaan om de samenwerking in brede zin te bespreken. We komen 
daar op 30 juni op terug.   
 
Het bestuurlijk opdrachtgeversoverleg gaat op termijn over in een gebiedsoverleg. We vinden het daarbij 
belangrijk dat er vanuit The Economic Board ook een boardlid vanuit de kennisinstellingen of het 
bedrijfsleven aansluit, zodat de triple helix in het overleg is vertegenwoordigd.  
 
We hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking, zolang we met elkaar in gesprek blijven en het 
gezamenlijke doel voor ogen houden: de regio verder brengen.  
  
Met vriendelijke groet, 

 
drs. Sigrid Helbig 
Directeur 
 
Wij sturen een afschrift van deze brief naar Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.  
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Onderwerp  
Reactie en zienswijze stukken Groene 

Metropoolregio Arnhem Nijmegen 
Behandeld door  J.B. van der Gun 

Ons kenmerk  Z/21/013970 Telefoonnummer  (0313) 48 14 17 

Uw kenmerk  2021-GMDB-09 E-mailadres  joost.van.der.gun@doesburg.nl 

 

 

 

Geacht dagelijks bestuur, 

 

Stadhuis  Post  Contact 

Philippus Gastelaarsstraat 2  Postbus 100  info@doesburg.nl 

6981 BH Doesburg  6980 AC Doesburg  www.doesburg.nl 

Op 15 april 2021 hebben wij van u het bestuursakkoord, gewijzigde gemeenschappelijke regeling, 

concept begroting 2022 en de concept regionale agenda 2022 ontvangen. De gemeente Doesburg 

stemt in met de stukken en ziet geen aanleiding om een nadere zienswijze kenbaar te maken op 

de concept begroting 2022.  

 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

- 

- 

 

Hoogachtend, 

Gemeente Doesburg 

 

P. Werkman | Gemeentesecretaris drs. L.W.C.M. van der Meijs | Burgemeester 
Dit document maakt onderdeel uit van een digitaal proces en is daarom niet ondertekend. 
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 138157 

 

 

Op 14 april heeft u ons de Concept-Regionale 2022 en actualisatie Regionale agenda 2021 ter con-

sultatie toegestuurd. In de begeleidende brief vraagt u ons of we ons herkennen in de (uitwerking 

van de) ambities en bijbehorende acties in de Regionale agenda, en welke we eventueel missen. 

 

Reactie op de Concept-Regionale agenda 2022 
 

We hebben de Concept-Regionale agenda met belangstelling gelezen en we willen de regio com-

plimenteren voor hetgeen is gerealiseerd in de korte tijd sinds de start van de Groene Metropoolre-

gio Arnhem-Nijmegen. We herkennen ons goed in de uitgewerkte regionale opgaven. Toch mag het 

wat ons betreft nog een slag concreter. We zien de Regionale agenda voor het komende jaar dan 

ook als een begin. We willen dan ook graag de ambitie uitspreken dat de Regionale agenda voor 

2023 en verder concreter vorm wordt gegeven, zodat duidelijker over het voetlicht komt dat sa-

menwerken in de regio toegevoegde waarde heeft. Ook willen we dat wordt bezien of het voor 

2022 mogelijk is dat de kosten van de regionale opgaven worden verlaagd om zodoende de haal-

baarheid van deelname te vergroten. 

 

De regionale opgaven sluiten in grote lijnen goed aan bij onze eigen ambities en beleidsdoelen, en 

zijn zodoende van meerwaarde voor onze gemeente. Wel willen we meegeven dat de regionale 

opgaven vooral gericht moeten zijn op die ambities/ doelen die we als individuele gemeente niet 

zelf kunnen realiseren. In onderstaand overzicht hebben we onze reactie op de Regionale agenda 

per opgave opgesomd. 

 

Regionale 

opgave 

Wat vinden we van de ambities van de opgaven 

en bijbehorende speerpunten/ acties? 

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale 

agenda en de opgave? 
   

Verbonden 

regio 

▪ We staan positief tegenover de ambitie van het 

speerpunt gebiedsgerichte corridoraanpak. De 

genoemde aanpak is niet sectoraal – alleen au-

to, openbaar vervoer of fiets. Er wordt integraal 

gekeken naar bereikbaarheid over de gemeen-

tegrenzen heen. Op dit moment is relevant voor 

ons: de A12-corridor, voor betere verbindingen 

met de Randstad en het Ruhrgebied. Ook het 

▪ Bij het speerpunt mobiliteitshubs en knoop-

punten missen we plannen voor hubs in on-

ze gemeente. Er zijn wel ideeën voor Toeris-

tische Opstappunten, maar deze zijn nog 

niet concreet genoeg. 

▪ Bij het speerpunt gedragsaanpak duurzame 

mobiliteit missen we dat deze ook uitgerold 

wordt in Renkum. Omdat de aanpak vooral 
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Regionale 

opgave 

Wat vinden we van de ambities van de opgaven 

en bijbehorende speerpunten/ acties? 

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale 

agenda en de opgave? 
   

regionaal ontwikkelen van een verkeersmodel 

heeft voordelen boven een individuele aanpak. 

Voor het opwaarderen en aanbesteden van 

openbaar vervoer is het goed om samen te 

werken. 

▪ We staan positief tegenover de ambitie van het 

speerpunt regionaal snelfietsnetwerk, bijvoor-

beeld wat betreft regionale verbindingen zoals 

de snelfietsroute Arnhem-Wageningen maar ook 

de verkenningen van verbindingen over de Ne-

der-Rijn met Arnhem-zuid (Westflankroute Nij-

megen-Elst-Arnhem) en een snelfietsroute tus-

sen Oosterbeek-Arnhem-Velp en Westervoort. 

▪ Het speerpunt mobiliteitshubs en knooppunten 

is direct relevant voor ons vanwege de spoor-

onderdoorgang in Wolfheze. Ter verbetering van 

de bereikbaarheid van de regio wordt ingezet op 

het versterken van de internationale verbindin-

gen (ICE), de verbinding met de Randstad, sta-

tionsverbeteringen en – voor Renkum van be-

lang – de bediening en toegankelijkheid van on-

ze stations. Juist in relatie tot de spoorwegon-

derdoorgang in Wolfheze en er meer gerichtheid 

mag zijn op de bestaanszekerheid, ook op lan-

gere termijn, van het regionaal spoorvervoer 

ook aan de noordwestzijde van de regio. 

meelift met grote projecten (zoals bijvoor-

beeld de aanpak van de Waalbrug in Nijme-

gen), zijn er op dit moment te weinig aan-

knopingspunten voor Renkum. 

Productieve 

regio 

▪ De doelstelling die wordt geformuleerd voor 

2026 – waaronder: het MKB dat de crisis te bo-

ven is en passend werk voor iedereen – toont 

veel ambitie. 

▪ We sluiten ons aan bij de ambitie om bedrijvig-

heid te behouden (en kwalitatief te verbeteren) 

en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken die van 

toegevoegde waarde is voor onze regio en bij-

draagt aan onze doelstellingen. 

▪ Het is van belang om een betere aansluiting 

tussen onderwijs en arbeidsmarkt te creëren, 

waardoor we een goede afstemming krijgen 

tussen de vraag en het aanbod van werkgele-

genheid. 

▪ Wat betreft het speerpunt toekomstbestendige 

werklocaties is het noodzakelijk om als regio 

goede afspraken te maken over vraag en aan-

bod van werklocaties. Dat doen we al in de con-

text van het Regionaal Programma Werkloca-

ties, waarbij we ook kijken naar herstructure-

ringsopgaven, leegstand, duurzaamheid en cir-

culariteit. 

▪ Bepaalde onderwerpen die onder de produc-

tieve regio hadden kunnen vallen of een 

grote samenhang hebben met de productie-

ve regio, zijn ondergebracht bij andere op-

gaven en worden vanuit die opgaven opge-

pakt. Denk aan energie en duurzaamheid, 

detailhandel centra en vrijetijdseconomie. 

Dat betekent dat er voldoende aandacht 

moet zijn voor de verbanden tussen de ver-

schillende opgaven. 

▪ Bij het speerpunt human capital is het bij-

voorbeeld goed om een duidelijk verband te 

leggen met recreatie en toerisme. In deze 

sector (vooral de horeca) is veel behoefte 

aan geschikte arbeidskrachten. The Econo-

mic Board richt zich met name op de secto-

ren Health, Hightech & Energy en Food. 

▪ Bij het speerpunt versterking van duurzame 

logistiek wordt sterk ingezet op de kansen 

die logistiek brengt en de verduurzaming 

van deze sector, maar niet op de gevolgen 

van deze sector binnen de regio. Dit is deels 

wel meegenomen in de andere opgaven, 

maar het vraagt aandacht om de verbanden 

goed in de gaten te houden. Denk hierbij 

aan verkeer, milieu, huisvesting arbeidsmi-

granten etc. 

Circulaire 

regio 

▪ De regionale ambities op het gebied van circu-

laire bouw, circulaire economie, water en kli-

maat-adaptatie en de transitie naar duurzame 

energie, sluiten aan bij onze lokale ambities en 

▪ De kanttekening die we willen meegeven 

heeft betrekking op het speerpunt water en 

klimaatadaptatie. Het thema klimaatadapta-

tie wordt in Renkum vooral regionaal vorm-
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Regionale 

opgave 

Wat vinden we van de ambities van de opgaven 

en bijbehorende speerpunten/ acties? 

Wat ontbreekt er volgens ons in de Regionale 

agenda en de opgave? 
   

liggen in het verlengde van waar we lokaal voor 

staan. We verwachten dat de beoogde acties 

ons als duurzame gemeente in de regio veel 

meerwaarde op zullen leveren. 

gegeven in samenwerking met de werkregio 

Vallei en Veluwe en dus niet met de Regio 

Arnhem-Nijmegen. Het zou niet goed zijn 

als de genoemde activiteiten dubbel worden 

georganiseerd. 

▪ De Groene Metropoolregio zou op wat be-

treft klimaatadaptatie overigens een meer-

waarde kunnen spelen rond hitteproblema-

tiek en bosbranden, deze actielijn wordt 

gemist in de opgave. 

Ontspannen 

regio 

▪ We kunnen ons volledig vinden in de ambitie en 

speerpunten van de opgave, omdat wordt inge-

zet op groei die in balans is met onze leefkwali-

teit, en waarbij een goede relatie wordt gelegd 

tussen recreatie en toerisme, kunst, cultuur, 

erfgoed en het behoud/ versterking van een 

goed voorzieningenniveau. Toerisme als middel 

en niet als doel dient bij te dragen aan een ver-

sterking van de leefbaarheid in onze kernen en 

steden, waarbij kwaliteit boven kwantiteit staat. 

▪ Met het speerpunt duurzaam toerisme willen we 

vraag en aanbod op het gebied van recreatie en 

toerisme beter laten aansluiten, met aandacht 

voor een goede balans. Er is behoefte aan duur-

zaam toerisme, waarbij kwaliteit voor kwantiteit 

staat: meer langdurig verblijf en meer spreiding 

over de regio en de seizoenen. 

▪ Wat betreft het speerpunt bruisende binnenste-

den en krachtige kernen kunnen we opmerken 

dat leegstand in centra een landelijk fenomeen 

is. Toch zijn vitale centra van belang voor de 

leefbaarheid in onze kernen. Er moet een trans-

formatie plaatsvinden van ‘place tot buy’ naar 

‘place to meet/ be’. Ook in onze gemeente lig-

gen hier grote uitdagingen waarbij we expertise 

en (financiële) hulp nodig hebben. 

▪ Het is zeer waardevol om een groen-blauw 

raamwerk op te stellen – zoals is opgenomen in 

het derde speerpunt – om naast alle andere 

(ruimtelijke) opgaven te kunnen blijven monito-

ren hoe natuur, landschap en cultuur behouden 

en versterkt kan worden. 

▪ In relatie tot het speerpunt sterke culturele 

infrastructuur is voor Renkum een regionale cul-

turele infrastructuur en samenwerking van es-

sentieel belang om middelen, innovatie en ken-

nis te delen en lokaal in te zetten. Een sterke 

regionale infrastructuur gekoppeld aan recreatie 

en toerisme is een katalysator voor vernieuwing 

en publieksbereik. 

▪ Er is een grote samenhang tussen de ver-

schillende opgaven. Voor de Ontspannen re-

gio zijn bepaalde onderwerpen die in de an-

dere opgaven zijn opgenomen van belang. 

Denk aan duurzaamheid, arbeidsmarkt, be-

reikbaarheid, wonen. Dat betekent dat er 

voldoende aandacht moet zijn voor de ver-

banden tussen de verschillende opgaven. 

Groene 

groeiregio 

▪ De ambities en speerpunten van deze opgave 

zijn volledig, sluiten goed aan bij ons woonbe-

leid en helpen ons met het geven van uitvoering 

van ons beleid. 

▪ We zijn van mening dat de ambities en 

speerpunten van deze opgave volledig zijn. 
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Intentie wat betreft deelname aan de regionale opgaven 
 

In de aanbiedingsbrief vraagt u ons ook of de Concept-Regionale agenda 2022 uitnodigt tot inteke-

nen op de opgaven. U wilt graag weten welke gemeenten zullen intekenen op de regionale opga-

ven, zodat u hier in de definitieve Regionale agenda 2022 dan op kunt anticiperen. 

 

Vanwege de grote opgaven die op onze regio afkomen die een aanpak vereisen die boven ons als 

individuele gemeente uitstijgt – oftewel de urgentie achter het besluit om de regionale samenwer-

king te versterken – en het gegeven dat de opgaven uit de Regionale agenda in samenhang met 

elkaar moeten worden gezien om het beste resultaten te kunnen behalen, spreken we de intentie 

uit om aan alle vijf de regionale opgaven deel te nemen. 

 

We hebben echter op dit moment onvoldoende middelen in onze begroting om financieel te kunnen 

bijdragen aan de regionale opgaven. Onze intentie om deel te nemen aan de opgaven is daarom 

afhankelijk van het kleiner worden van het gat tussen enerzijds de gevraagde inwonerbijdrage voor 

de opgaven en anderzijds onze beschikbare middelen (beschikbaar te stellen budget en capaciteit). 

 

We willen er dan ook graag bij u op aandringen dat ofwel de ambities van de opgaven worden bij-

gesteld – waardoor de opgaven minder kosten – ofwel dat (verder/ meer) wordt ingezet op het 

aantrekken van externe bijdragen aan en subsidies voor de opgaven – waardoor het aandeel van 

de gemeenten in de kosten voor de opgaven naar beneden kan. Het inzetten op het aantrekken 

van externe bijdragen heeft overigens onze voorkeur boven het inhoudelijk herijken van de opga-

ven. Dit laatste is minder wenselijk gelet op de uitdagingen waar we voor staan en het mogelijke 

negatieve effect op het kunnen aantrekken van subsidies/ bijdragen van derden. 

 

Hoewel we met deze brief onze intentie uitspreken om deel te nemen aan alle regionale opgaven 

en nu niet op voorhand deelname aan één of meerdere opgaven uitsluiten, moeten we nog nader 

bezien welke middelen we voor 2022 beschikbaar kunnen stellen voor de regionale opgaven. We 

spreken daarbij de wens uit dat de bijdrage die nu van ons als gemeente gevraagd wordt bij het 

aanbieden van de definitieve Regionale agenda 2022 in het najaar minder zal zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
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Op 11 maart 2021 heeft u ons het Informatieprotocol Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-

Nijmegen en de Richtlijnen voor toetreding en uittreding uit de gemeenschappelijke regeling ter 

consultatie toegestuurd. In uw brief van 14 april 2021 heeft u ons ook gevraagd om te reageren op 

het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board. 

 

Informatieprotocol en Richtlijnen voor toetreding en uittreding 
 

We hebben de drie aan ons voorgelegde regelingen met belangstelling gelezen. Wat betreft de 

Richtlijnen voor toetreding en uittreding zien we geen aanleiding om u een reactie te sturen. We 

willen wel een reactie naar voren brengen op het Informatieprotocol. Het gaat hierbij om de vol-

gende punten: 
 

▪ Op pagina 2 wordt als uitgangspunt genoemd dat alleen op hoofdlijnen gerapporteerd wordt. 

Wel dienen de onderliggende stukken beschikbaar te zijn en blijven, tenminste voor de Regio-

agendacommissie. Weliswaar wordt onder 4.3 aangegeven dat – gelet op het openbare karakter 

van de vergaderingen van het algemeen bestuur de stukken beschikbaar blijven voor raadsle-

den, maar dit zou ook moeten gelden voor de stukken die onder de op pagina 6 genoemde ge-

heimhouding vallen. 

▪ Op pagina 2 is in de tekst van het Informatieprotocol zelf opgenomen hoe hierover besloten kan 

worden. Dit had beter in een afzonderlijk beslisdocument kunnen worden opgenomen en niet in 

het protocol zelf. Daarnaast mist onder dit kopje de procedure hoe het Informatieprotocol gewij-

zigd kan worden. 

▪ Wat betreft het op pagina 3 en 4 genoemde maatschappelijk adviesforum is het wenselijk dat 

ook de raden in de gelegenheid worden gesteld om hiervoor voordrachten te kunnen/ mogen 

doen. 

▪ De status van eventuele peilingen – naast de genoemde resoluties – tijdens raadsontmoetingen, 

zoals aangeduid op pagina 4 dient te worden verduidelijkt. 

▪ Aangegeven staat dat de Regioagendacommissie de openbaarheid van een raadsontmoeting be-

paalt. Artikel 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat de bevoegdheid om 

geheimhouding op te leggen berust bij het algemeen bestuur. De Regioagendacommissie lijkt 

daarmee niet het aangewezen orgaan om de geheimhouding op te leggen. 
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▪ Op pagina 5 is sprake van het vaststellen van een zienswijzenota nadat het algemeen bestuur 

de begroting heeft vastgesteld. We pleiten ervoor dat de zienswijzenota wordt gedeeld met de 

colleges/ raden voordat het algemeen bestuur (uiterlijk 1 augustus van het jaar) de begroting 

vaststelt. Op deze manier nemen de raden in ieder geval op tijd kennis van de reacties van de 

andere raden en de antwoorden daarop. Dit geeft de mogelijkheid om het eigen lid van het al-

gemeen bestuur nog te adviseren. 

▪ Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam de reactietermijnen voor de begroting en de 

jaarrekening gelijk te trekken – dus of twee maanden als reactietijd of acht weken (zie pagina 5 

en 6).  

▪ We verzoeken om bij het aanbieden van de definitieve jaarrekening de zienswijzenota (zie pa-

gina 6) mee te zenden naar zowel de deelnemende raden als ook Provinciale Staten. 

▪ Op pagina 6 wordt onder 4.3 aandacht gegeven aan ‘informatie op verzoek’ door raden en/of 

raadsleden. Hierbij graag ook toevoegen de rekenkamercommissies van de deelnemende ge-

meenten. 

▪ In de slotbepaling op pagina 7 is geen eindigheid van het protocol opgenomen. Overwogen kan 

worden om – naar analogie van het Reglement van Orde van de Regioagendacommissie en de 

gemeenschappelijke regeling zelf – om in ieder geval een evaluatiemoment op te nemen uiter-

lijk aan het einde van 2021. 

 

Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board 
 

Wat betreft het Bestuursakkoord onderschrijven we het belang om de samenwerking tussen de 

Groene Metropoolregio, de Provincie en de Board goed te regelen, zodat we de opgaven/ ambities 

die we als Groene Metropoolregio hebben beter kunnen realiseren. Dit moet gebeuren op basis van 

partnerschap en gelijkwaardigheid tussen de drie partijen en wat ons betreft is dit in het Bestuurs-

akkoord op goede wijze vastgelegd. We kunnen ons dan ook herkennen in het akkoord en zien 

geen aanleiding om hier inhoudelijk op te reageren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
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Op 14 april 2021 hebben we de (concept) Begroting 2022 ontvangen. In de begeleidende brief 

nodigt u onze raad uit om hierover een zienswijze naar voren te brengen voor 30 juni 2021. 

 

De (concept) Begroting 2020 geeft inzicht in de kosten verbonden aan het faciliterend regiobureau, 

de bijdrage aan The Economic Board (die voor Renkum niet van toepassing is) en de middelen voor 

de vijf opgaven. Zoals genoemd in de Begroting, is deze in een korte doorlooptijd tot stand geko-

men, waarbij de zekerheden voor wat betreft de baten nog vaak onvoldoende zeker zijn om deze in 

de Begroting op te nemen. De komende periode (in 2021 en 2022) wordt aandacht besteed aan 

het verwerven van externe geldbronnen ter dekking van de kosten die nu in de Begroting gepre-

senteerd zijn, dan wel dat de in de Begroting opgenomen kosten een vliegwiel kunnen zijn voor het 

verkrijgen van subsidies en/of cofinanciering. 

 

Hoewel het begrijpelijk is dat de (concept) Begroting 2022 nu geen meerjarenperspectief bevat, is 

het voor ons wel van belang dat we spoedig zicht krijgen op dit perspectief. Zoals we in onze reac-

tie op de Concept-Regionale agenda kenbaar maken, willen we als Renkum graag meedoen aan de 

regionale opgaven. We hebben echter vooralsnog niet voldoende middelen beschikbaar om onze 

deelname te bekostigen. 

 

Een inhoudelijke herijking van de opgaven om zo de kosten te beperken is – gelet op de uitdagin-

gen waar we als regio voor staan en het mogelijke effect op het kunnen aantrekken van subsidies/ 

bijdragen van derden – minder wenselijk, maar kan onvermijdelijk zijn. De nadruk zou dus moeten 

liggen op het aantrekken van bijdragen van externe partijen, zodat de inwonerbijdrage van de 

gemeenten minder kan worden. Renkum hanteert het standpunt dat, als gevolg van een mogelijk 

kleiner aantal deelnemende gemeenten dan het maximaal te bereiken aantal van achttien, waarop 

de kostenramingen nu nog zijn gebaseerd en/of achterblijven van subsidies of bijdragen van der-

den, in eerste instantie de opgaven opnieuw bezien dienen te worden. 

 

Het spoedig duidelijkheid krijgen over de externe bijdragen aan de opgaven en wat dit betekent 

voor onze bijdrage, helpt ons in het maken van de beslissing over het wel of niet deelnemen aan 

één of meerdere opgaven. We willen u dan ook vragen het meerjarenperspectief als nog zo spoedig 
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mogelijk inzichtelijk te maken uiterlijk bij het aanbieden van de definitieve Regionale agenda 2022 

aan de regiogemeenten uiterlijk 15 oktober dit jaar. 

 

Tot slot willen we graag weten of en op welke wijze de kosten van de ambtelijke ondersteuning van 

de Regioagendacommissie zijn opgenomen bij de kosten van het regiobureau in de begroting voor 

het komende jaar. Deze zijn nu namelijk nog niet inzichtelijk gemaakt in de (concept) Begroting 

2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM 

de griffier, de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

dr. J. (Juul) Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap 
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gemeente
Weslervoorl
Gemeente Westervoort

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
t.a.v. A. Joustra

Dorpsplein 1
Postbus 40
6930 AA Westervoort

Postbus 9029 
6800 EL Arnhem

(026) 317 99 11
gemeente@westervoort.nl
www.westervoort.nl

datum
zaaknummer
onderwerp
contactpersoon

14 juni 2021
Z/21/079203 /201509136
Samenwerking Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
Walter van der Veen

Geacht bestuur,

Als gemeente Westervoort onderschrijven wij het belang van de regio gedachten, gebundeld in 
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Gelet op de grote uitdagingen, die ons te 
wachten staan, hechten wij er belang aan om deel te nemen aan de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

U heeft de gemeente Westervoort een aantal documenten toegezonden waarop u om een 
reactie vraagt.

Dit betreft het;
• Informatieprotocol
• Richtlijnen Toetreding
• Richtlijnen Uittreding

Daarnaast is het Bestuursakkoord aangeboden welke gericht is op de langdurige 
samenwerking.

De documenten zijn duidelijk als het gaat om de inhoud en de gemeente Westervoort ziet in 
overlegde documenten geen aanleiding tot het geven van een nadere inhoudelijke reactie.

>
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datum
1 juli 2021

behandeld door 
André Rutten

zaaknummer
785766

doorkiesnummer
(026) 49 76 911

uw brief/kenmerk
d.d. 14 april 2021 

bijlage(n)

onderwerp
zienswijze op de begroting 2022 en reactie op de regionale agenda 
van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Geachte voorzitter,
Geachte leden,

Onlangs heeft de raad van Rheden de concept-regionale agenda 2022 inclusief de actualisatie 
van de regionale agenda 2021 van de GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen ontvangen. 
In de begeleidende brief van 14 april ji. biedt uw bestuur de raad de mogelijkheid een 
zienswijze te geven op deze stukken.

Hierbij delen wij u mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 29 juni 2021 de volgende 
reactie geeft.

Reflectie op hoofdliinen t.a.v. het concept programma
Wij onderschrijven de grondgedachte dat een sterke regionale samenwerking en profilering een 
positieve impuls kan bieden aan het welzijn en de welvaart in de gemeente Rheden. In principe 
geldt wat goed is voor de regio, is goed voor de gemeente Rheden en vice versa.

De verschillende programma's raken opgaven die een regionale schaal vergen om deze op te 
lossen. Een deel van de programma's en speerpunten sorteren daarbij naar verwachting directe 
positieve effecten (meerwaarde) op onze eigen beleidsdoelen. Voor andere speerpunten is de 
relevantie van de opgave in haar huidige conceptvorm aanzienlijk beperkter. Wij zien daardoor 
ruimte om binnen de opgaves om die te verrijken en verzoeken u om deze in de definitieve 
programmering een plaats te geven.

Wij roepen de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op om -zonder dat hiervoor 
additionele financiële middelen worden ingezet - de Global Goals in de regionale agenda te 
implementeren, omdat dit onder andere de samenwerking en communicatie tussen 
ondernemers, onderwijsinstellingen en overheid zal bevorderen.

Ontspannen Regio
De combinatie van natuur, water en erfgoed biedt een unieke recreatieve propositie. Het 
effectueren en versterken hiervan heeft naast een lokaal, ook een regionaal belang. Het beter 
"uitnutten" van de recreatieve potentie vormt enerzijds een delicate opgave maar biedt 
anderzijds werkgelegenheidskansen voor onze beroepsbevolking.

In dat licht zouden wij willen inzetten op een groei van de verblijfsaccommodaties (cross-over 
met Productieve regio).



gemeente Rheden

Ook zijn wij van mening dat het programma voor Cultureel erfgoed onderbelicht is.
Bij de ontwikkeling van een regionale visie over de versterking van de regionale culturele 
infrastructuur dient aandacht te zijn voor een evenwichtige regionale infrastructuur van 
amateurkunst tot topinstellingen. Daarbij kan aangesloten worden bij het onder regie van de 
gemeente Rheden mede opgestelde transformatievoorstel cultuur voor de regio 025 (door 15 
gemeenten onderschreven).

Op het speerpunt "duurzaam" Toerisme bestaan reeds verschillende (sub-)regionale 
samenwerking (Veluwezoomgemeenten, TVAN, VeluweAlliantie). De meerwaarde van integratie 
binnen de programmastructuur van de Groene Metropool dient nader te worden uitgewerkt.

Wij hechten grote waarde aan het speerpunt "Groen-blauw raamwerk". Wij onderschrijven de 
ambitie tot het behouden van de waardevolle natuur, landschap en cultureel erfgoed in de regio 
en de potentie van functiecombinaties daarbij (woningbouw, landbouw, recreatie, 
klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit). De uitkomsten van de RES zullen hierbij 
moeten worden betrokken.

Circulaire Regio
De circulaire economie is een relatief nieuw domein en een maatschappelijk belangrijke en 
complexe opgave. Het is aan te bevelen om dit domein in regionaal verband verder te 
ontwikkelen. De ambitie moet daarmee in balans zijn met fase waarin we zitten. De opgave is in 
deze fase dan ook vrij abstract beschreven. De voorgestelde activiteiten focussen zich daarbij 
voornamelijk op het delen van kennis en ervaring, onderzoek en bouwen van platforms.

Wij denken dat de opgave zich sneller kan ontwikkelen door ruimte te geven aan pilot 
projecten, gericht op het daadwerkelijk toepassen van kennis en ervaringen. We missen de 
agrariërs als belangrijke partner die een bijdrage leveren aan biologische en natuur-inclusieve 
landbouw en het klimaatbestendig beheer (cross-over met productieve regio).

Verbonden Regio
Het belang van een goede regionale infrastructuur is evident. Vanuit Rhedense optiek willen wij 
regionale aandacht vragen voor met name de doorstroming A12 bij de Velperbroek (cross-over 
met Productieve regio), de regionale afwikkeling van het Spoorgoederenvervoer (nieuwe 
initiatieven) en de hub Rosbank: deze is van groot belang voor de afwikkeling van de stroom 
toeristen (cross over met Ontspannen regio). Verder is voor alle lokale ontwikkelingen van 
bestaande en nieuwe functies een adequate aansluiting op regionale mobiliteitssystemen voor 
onze inwoners van groot belang.

Productieve Regio
Dit programma uit de regionale agenda kan in haar huidige vorm nog concretere meerwaarde 
krijgen voor de gemeente Rheden (en de kleine gemeenten in het algemeen). Ook in deze 
opgave zijn reeds bestaande samenwerkingen (RPW) opgenomen. De meerwaarde of eventuele 
overlap dient ons inziens nader verkend te worden. We zien binnen dit programma veel cross- 
overs met de andere programma's (o.a. krachtige kernen, circulaire economie, 
mobiliteit/bereikbaarheid).

Vanuit Rhedense optiek willen wij aandacht vragen voor het thema Human Capital in relatie tot 
de circulaire topregio die we willen zijn. Wij verwachten in dat kader focus op een groei aan 
opleidingen, kennis en stages in de sector duurzaamheid en circulaire industrie (ook aansluitend 
op middelbaar onderwijs niveau). Daarnaast zien wij als mogelijk speerpunt specifieke aandacht 
voor de natuur inclusieve landbouw en de korte kringloop industrie (cross-over met circulaire 
economie) , alsmede voor ZZP-vraagstukken (grote, kwetsbare beroepsgroep).

Health is een topsector. Er lijkt echter vooral aandacht voor een relatief eenzijdige insteek op 
Cure. Wij bepleiten meer aandacht voor de zorgsector (care) als een waardevolle 
complementaire toevoeging.
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Groene Groeiregio
Wij herkennen ons in de noodzaak om vanuit deze regio, in samenwerking met Food Valley en 
het Rijk tot afspraken te komen. Dat traject ondersteunen wij van harte. Voor de 
daadwerkelijke bijdrage vanuit de gemeente Rheden zullen aparte raadstrajecten met aparte 
besluitvorming lopen.

Concept begroting 2022
Hierbij delen wij mee dat de gemeenteraad in haar vergadering van 29 juni in beginsel een 
positieve zienswijze heeft gegeven op de conceptbegroting 2022. Definitieve besluitvorming 
door de gemeente Rheden over daadwerkelijke deelname aan de opgaven en de daaraan 
verbonden financiële bijdrage vindt plaats in het najaar.

Gevraagde reactie bestuurlijk overleg Groene Metropoolreaio Arnhem-IMiimegen
Wij verzoeken u ons een onderbouwde reactie te zenden over onze punten zodat wij goed zicht
houden op uw besluit en overwegingen.

Riet vriëndeHj-kegroet,
burgemeester enSvethouders van Rheden,

burgemeester.
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3 - Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2021

1 concept GMR besluitenlijst 19052021 

Verslag

1

Notulen van : Algemeen bestuur
Verslagnummer : 20210519AB
Gehouden op : 19 mei 2021
Plaats : Digitaal
Voorzitter : H. Bruls
Genotuleerd door : E. van Riel
In afschrift aan : Aan- en afwezigen, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie

Verder aanwezig Gemeente
A. Marcouch Arnhem
M. Slinkman Berg en Dal
D. Bergman Beuningen
B. van Veldhuizen Plv. Doesburg
C. van Rhee-Oud 
Ammerveld

Druten

H.Hieltjes Duiven
H. Witjes Lingewaard
W. Gradisen Mook en Middelaar sluit later aan
P. de Baat Montferland
P. Hoytink-Roubos Overbetuwe
A. Schaap Renkum (& bestuurlijk opdrachtgever)
C. van Eert Rheden (& bestuurlijk opdrachtgever)
E. Weststeijn Rozendaal
L. van Riswijk Zevenaar
A. van Hout Westervoort
T. Burgers Bestuurlijk opdrachtgever
H. van den Berg Adjunct directeur/strateeg
A. Joustra Directeur
A.Smit

Afwezig Gemeente
H. Tiemens Bestuurlijk 

opdrachtgever
L. van der Meijs Doesburg
M. van Beek Wijchen
M.Mittendorff Heumen
J. van Dellen Arnhem (& bestuurlijk 

opdrachtgever)

Verslag tekst: Naam
1. Opening en welkom
Dhr. Barends spreekt namens het Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen in. Hij memoreert de 
bijzondere dag van de vergadering. In Den Haag is het vandaag verantwoordingsdag. 
Een dag waarop ook naar de SDG’s en BredeWelvaart gekeken wordt. Den Haag is een 
van de doelen waar de lobby en publicaffairs op gericht zullen zijn. De strategie ziet er 
mooi uit. Onze regio is uniek. DeVerstedelijkingsstrategie zal dan ook een uniek 
gebiedsakkoord moeten zijn met het Rijk. Zoeken naar oplossingen past bij de 5 
opgaven. Middel daarbij kan het Nationaal Groeifondszijn. Hij presenteert een 
inspiratiedocument voor een regionale inzending. Dit is aan het DB en The Economic 
Board gezonden. Tenslotte wijst hij op het bij de stukken gevoegde Reglement van Orde 
van de Regioagendacommissie. Er zijn amendementen aangenomen en die zijn niet 
opgenomen in de voorliggende versie.Hij wenst het Algemeen Bestuur een goede 
vergadering toe. 
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2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021
Besluit: vaststellen.

Naar aanleiding van de besluitenlijst; 
Dhr. Slinkman had de vorige vergadering een opmerking over indexering. Het zou fijn zijn 
als dit besluit wordt van AB bij volgende begroting. Mw. Witjes geeft aan dat het 
inderdaad met een volgende begroting wordt meegenomen. 
Mw. Weststeijn geeft aan dat de afspraak rond de aanleverdatum genoemd bij 
agendapunt 12 voor het aanleveren van de zienswijzen in haar beleving 6 juli was en niet 
30 juni. Dhr. Joustra ligt toe dat in verband met de vergadering op 7 juli het verwerken 
van de reacties lastig wordt op zo'n korte termijn. Het verslag van 7 april wordt op dit 
onderdeel aangepast en daarmee vastgesteld. 

Deel 1

3. Public Affairs
In uw vorig DB en AB is een tussenstand Public Affairs geagendeerd, inclusief inzet 
richting Brussel en eerste stappen voor samenwerking met Duitse partners. Het huidig 
bijgevoegd voorstel betreft de Public Affairs richting Rijk. 

Dhr. Marcouch; complimenten voor het verhaal. Voorkeur gaat uit naar variant 2. Vraag 
hierbij is of deze strategie is gedeeld met onze partners. Er is veel werk verzet in het 
creëren van een identiteit van onze regio terwijl in deze tekst nog wat voor algemene 
formuleringen is gekozen. Verzoek om dat aan te scherpen. 
Dhr. van Eert sluit zich aan bij de complimenten voor het proces. Hij vraagt om een 
goede afstemming qua formulering met andere gerelateerde teksten. Op bladzijde 15 
van het algemene verhaal lobbydoel staat vermeld "meer woningen, meer groen". In de 
verstedelijkingsstrategie heet dat "meer landschap, meer stad". Verzoek is om dit meer 
op elkaar te laten aansluiten. 
Mw. Hoytink-Roubos; vraagt om bij lobbydoel 6 meer aansluiting te zoeken op de 
formuleringen zoals ook door de heer van Eert is aangegeven.  Bij lobbydoel 4 vraagt 
om scherpte op aantallen van inwoners en woningen. Met name bij foodvalley zijn het 
onjuiste getallen. Verzoekt om afspraken maken over aansluiten van de 
lobbyboodschap op eventuele aanpassingen op de opgaven. Betekenen de resultaten 
van de quickscan nog iets voor de prioriteiten van de regionale agenda? Hoe wordt de 
lobby richting het rijk verder vormgegeven? Gaat dat via de opgaven of via het DB? In 
de stakeholderanalyse wordt gesproken over lifeport, maar nergens anders, goed om 
even te controleren of de juiste termen worden gebruikt.
Mw. van Rhee-Oud Ammerveld;  onze voorkeur gaat uit naar variant 2. Ze verzoekt om 
ook de  kleinere kernen/gemeenten, de pareltjes, in de lobby te benoemen.
Dhr. van Riswijk; roept op om verder te kijken dan de personen die reeds bekend zijn 
en verzoekt om de boodschap verder te brengen dan bij de mensen die nu zijn 
benoemd. Er zit ook een reactieve boodschap in deze lobby, maar weinig pro-actief 
waarbij bijvoorbeeld meer aansluiting mag worden gezocht bij andere thema's dan de 
speerpunten. Bijvoorbeeld de kleine parels zoals mw. van Rhee- Oud Ammerveld 
noemde of de acties in de regio rond schone binnenvaart. Verzoek om ook die thema's 
mee te nemen in de lobby. 
Mw. Bergman; variant 2 heeft ook onze voorkeur. Hoe gaan we om met The Economic 
Board en andere partijen? Wie doet welk deel van de lobby en is daar voldoende 
aansluiting?
Dhr. Slinkman; onderschijft variant 2. De tips en aanbevelingen in de quicksan 
stakeholderanalyse zijn nog niet allemaal vertaald in de lobby propositie. Verzoek om 
dit verder aan te laten sluiten.Kan worden toegelicht waar de genoemde cofinanciering 
vandaan moet komen?. 
Dhr. Gradisen; we kunnen instemmen met variant 2.
Mw. Schaap; stemt in met variant 2 en sluit aan op opmerkingen van eerdere sprekers.
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Dhr. Smits licht toe dat zo veel mogelijk is geprobeerd om aansluiting te zoeken op de 
teksten van de regionale opgaven. Waar dat nog niet gelukt is zullen we nog scherp 
kijken naar de opmerkingen die gemaakt zijn. Zoals bijvoorbeeld bij de aantallen en de 
terminologie rond de  verstedelijkingsstrategie. Voor wat betreft de partners; The 
Ecomic Board heeft input gegeven voor een aantal lobbydoelen zoals 2 en 6. 
Daarnaast is The Economic Board ook betrokken geweest bij het ontwikkelen van het 
kernverhaal. Maar het is ook nog zoeken naar verhoudingen tussen lifeport en de 
Groene Metropoolregio. De afspraken daarover zijn vooralsnog dat lifeport kan worden 
ingezet voor profilering van de clusters, maar dat deze lobby verder wel het verhaal 
van de Groene Metropoolregio moet zijn. Voor het vervolg is het de bedoeling dat 
vanuit de opgaven de verdere lobby gevoerd en gevuld gaat worden. De bestuurlijk 
opdrachtgevers hebben hier een verantwoordelijkheid in. Consequentie van de 
resultaten van de quickscan is dat er nu meer aandacht is voor de aantallen woningen 
terwijl we eigenlijk meer nadruk hadden op de kwaliteit van de woningen in de regio. 
Dat is ingegeven door de verwachting dat Den Haag meer aandacht gaat besteden 
aan het oplossen van de woningnood. De cofinanciering is gebaseerd op de gedachte 
dat er met een gebiedsakkoord en een investeringsagenda waaruit blijkt op welke 
thema's in het gebied ingezet zal worden. Dit wordt tevens gezien als cofinanciering 
voor de lobby richting het rijk.   

Na een korte discussie met de heer van Eert spreekt de voorzitter de wens en de 
verwachting uit om de samenwerking op te zoeken voor het vinden van aansluiting 
rond gekozen terminologie en dergelijke. Een lobby is een dynamische iets wat in de 
loop der jaren kan worden bijgestuurd.  

Besluit; 
 Het kernverhaal variant 2 als lobbypropositie richting het rijk te kiezen

op basis daarvan gaat de regio strategische communicatie, gesprekken en 
werkbezoeken met het Rijk in gang zetten, per lobbydoel een PA plan uitwerken, 
werkafspraken met de provinciale vertegenwoordiging in Den Haag maken en eigen 
monitoring van Rijksontwikkelingen organiseren (digitale tool).
 Instemmen met de voorgestelde lobbydoelen vanuit de opgaven

4. Regioagendacommissie 
De regioagendacommissie is de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen 
van een eigen reglement van orde. Dit reglement van orde wordt u ter goedkeuring 
aangeboden volgens de voorwaarden in het instellingsbesluit.

Dhr. Gradisen; in artikel 5 staat dat een lid van het Db kan worden uitgenodigd en een lid 
van het AB wordt voor het geven van advies uitgenodigd. Ik vind het reglementair raar 
om daarbij op te merken dat het als een staande invitatie aan het DB wordt gelezen. 
Mw. Hoytink-Roubos; Ik onderschrijf de opmerking van de heer Gradisen. Daarnaast 
staat in artikel 3.3. niet dat de commissie een voorzitter of plaatsvervanger uit zijn midden 
aanwijst. Vraag is of dat de bedoeling is. In artikel 4 wordt over gesproken over de 
griffierskring. Kan worden aangegeven over welke kring het gaat want in de regio betreft 
het twee kringen. 
Dhr. Marcouch; het quorum staat op 4 ten opzichte van 40 leden. Vraag is of dit wenselijk 
is. 
Mw. Schaap complimenteert de regioagendacommissie voor het ontwikkelen van dit 
reglement. 
Mw. Witjes; spreekt haar complimenten uit voor de organisatie van de RAC.
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De voorzitter licht toe dat vanuit de regioagendacommissie is aangegeven dat ze hier 
pragmatisch mee willen omgaan en op een later moment kan het reglement alsnog 
worden aangepast als dat wenselijk blijkt. Hij onderschijft echter dat deze aanpak bij een 
reglement ongewoon is. 

Besluit; Het AB keurt het RvO goed waarbij wordt verzocht om bovengenoemde 
opmerkingen te verwerken in een nieuwe versie. 

5. stand van zaken Bestuursakkoord
Het Bestuursakkoord ligt momenteel bij de gemeenten met een verzoek om reactie. 
Aansluitend is het proces gaande om een gezamenlijke Investeringsagenda te maken 
van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en de provincie 
Gelderland.

Dhr. van Riswijk licht de laatste stavaza toe. Met name de investeringsagenda verdient 
momenteel de aandacht. De investeringsagenda gaat om financiele inbreng maar ook 
over ander soortige rollen die betrokken partijen kunnen hebben. Op 4 juni staat een 
volgend bestuurlijk overleg tussen The Economic Board, provincie Gelderland en de 
Groene Metropoolregio gepland. We hopen op dat moment een 80% versie van een 
investeringsagenda met elkaar te kunnen bespreken. Het valt op dat wanneer individuele 
gemeenten met afzonderlijke projecten bij de provincie komen voor financiering ze 
worden verwezen naar de investeringsagenda. We willen voorkomen dat daar 
onduidelijkheid over ontstaat. De opgavemanagers zijn momenteel bezig met een 
inventarisatie ronde bij de gemeenten naar projecten die in voorbereiding zijn die in deze 
categorie zouden vallen. 
Mw. Witjes doet de suggestie om via de gemeentesecretarissen dit onderwerp bij de 
gemeenten onder de aandacht te brengen
Dhr. van Eert; het zou helpen als in het bestuursakkoord/investeringsagenda wordt 
vermeld op welke wijze de triple helix  partners (niet zijnde overheden) gaan bijdragen. 
Dit hoeft niet puur financieel te zijn.
Dhr. Van Riswijk licht toe dat de opzet van de investeringsagenda ook is om meer in 
beeld te brengen welke overige bijdragen (niet financieel) door de betrokken partijen 
wordt geleverd.  

Besluit; Kennis nemen van de stand van zaken en de planning van het Bestuursakkoord.

6. Regiobijeenkomsten
-terugblik kick-off 16 april 2021
-vooruitblik regio overleg(t) 9 juni
-vooruitblik regioochtend 2 juli

Deel 2
7. Rondvraag en mededelingen

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag

8. Sluiting
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4.1 - Reglement van Orde RAC

1 Beslisdocument RvO RAC 2 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Reglement van orde regioagendacommissie

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT  Het reglement van orde van de regioagendacommissie (RAC) 
hernieuwd goed  te keuren. 

 De 18 deelnemende gemeenten per brief te informeren waarmee 
de betreffende colleges in de gelegenheid worden gesteld om de 
moties af te handelen. 

TOELICHTING Op 19 mei jl. is abusievelijk niet het door de RAC vastgestelde 
Reglement van Orde aan uw bestuur voorgelegd maar een concept 
versie. Het reglement van orde wordt u (nogmaals) ter goedkeuring 
aangeboden volgens de voorwaarden in het instellingsbesluit. 
In de door de RAC vastgestelde Reglement waren de aanbevelingen 
die door uw bestuur bij het concept zijn meegegeven reeds verwerkt, 
evenals de aanbevelingen van het dagelijks bestuur.
Volledigheidshalve is in een bijgevoegde  tabel de verschillen tussen 
de 2 versies inzichtelijk gemaakt. 

Met het reglement van orde wordt antwoord gegeven op 8 moties die 
in verschillende gemeenten zijn aangenomen. We stellen voor om alle 
18 gemeenten per brief te informeren over de goedkeuring van het 
reglement van orde van de regioagendacommissie. Daarmee worden 
de betreffende colleges in de gelegenheid gesteld om de eigen 
gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de moties.  

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Reglement van orde RAC
- Tabel met verschillen concept en definitieve versie

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-
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Reglement van orde 

regioagendacommissie Groene 

Metropoolregio Arnhem-

Nijmegen 
 

De regioagendacommissie van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in 

haar vergadering van ….. 2021; 

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; 

 

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

 

Besluit vast te stellen het volgende Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen: 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

In dit besluit wordt verstaan onder: 

1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling; 

2. deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die 

deelnemen aan de regeling; 

3. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

4. voorzitter: de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger;  

5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling; 

6. secretaris: de secretaris van de commissie of dienst plaatsvervanger;   

7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling, te weten de 

Regio Arnhem-Nijmegen ook wel de Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 

8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen; 

9. commissie: de regioagendacommissie zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 van de regeling; 

10. directeur: de directeur van de Groene Metropoolregio zoals bedoeld in artikel 23 van de 

regeling tevens secretaris van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio. 

 

Artikel 2.  Taken van de commissie 

1. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke 

besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio.  

2. De taak van de commissie is de procesmatige voorbereiding en planning van de politieke 

besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio 

met betrekking tot de opgaven en het scheppen van randvoorwaarden opdat de raden na 

aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan een opgave.  
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3. De taak van de commissie is een terugkoppeling aan de raden van de deelnemers aan de 

Groene Metropoolregio van hetgeen in elke raad is besloten ten aanzien van de voorstellen die 

de Groene Metropoolregio betreffen. Dit omvat ook de vastgestelde moties en amendementen.  

4. De taak van de commissie is het scheppen van en bijdragen aan randvoorwaarden opdat de 

raden de kaderstellende en controlerende taak rondom de Groene Metropoolregio en de 

voortgang op de regionale opgaven kunnen vervullen. 

5. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Groene Metropoolregio 

over hetgeen in de voorgaande leden staat vermeld en over de kwaliteit van de 

informatievoorziening van en door de Groene Metropoolregio, waaronder het borgen van 

toegankelijkheid, transparantie en leesbaarheid van de stukken vanuit de Groene 

Metropoolregio. Dit omvat ook het doorgeven van signalen vanuit de raden aan het algemeen 

bestuur en het informeren van het algemeen bestuur over standpunten van de raden. 

6. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.  

 

Artikel 3 Samenstelling commissie 

1. De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente Arnhem en 

Nijmegen en twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene 

Metropoolregio. De leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de 

zittingsduur van de raad aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot 

plaatsvervangend lid van de Commissie. 

2. Elk lid van de commissie heeft één stem. 

3. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 

4. Het lidmaatschap van een lid eindigt: 

a. op eigen verzoek  

b. indien het lid aftreedt als lid van de raad  

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van 

de Commissie te vervullen. 

 

Artikel 4 Ondersteuning 

1. De Commissie stelt op voordracht van de griffierskring een griffier en zijn/haar 

plaatsvervanger aan als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de 

Commissie. 

2. De secretaris, of diens plaatsvervanger bij afwezigheid van de secretaris, is in elke vergadering 

van de Commissie aanwezig. 

3. De secretaris is adviseur van de Commissie. 

 

Artikel 5 Overige adviseurs 

1. De commissie bepaalt of zij andere adviseurs dan de secretaris van de commissie uitnodigt 

voor het bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de commissie. 
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2. De commissie nodigt een lid van het bestuur van de Groene Metropoolregio uit voor het 

bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de commissie. Het lid van het  

bestuur kan in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen. 

3. De commissie nodigt de directeur van de Groene Metropoolregio uit als adviseur voor het 

bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie. De directeur kan 

in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen. 

 

Artikel 6 Vergaderen 

1. De commissie bepaalt de planning van de vergaderingen van de commissie en stemt hierover 

af met het bestuur van de Groene Metropoolregio. 

2. De commissie vergadert als er minimaal 21 leden aanwezig zijn. 

3. De commissie vergadert minimaal 3 maal per jaar. 

 

Artikel 7 Oproep 

1. De voorzitter zendt (via de secretaris van de Commissie) ten minste 7 dagen voor een 

vergadering de leden van de Commissie een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en 

plaats van de vergadering. De vergadering kan ook digitaal plaatsvinden. 

2. Ingeval van een spoedeisend belang kan de voorzitter de Commissie op kortere termijn dan 

minimaal 7 dagen bijeenroepen. 

3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden 

van de Commissie verzonden. 

 

Artikel 8 Agenda 

1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris van de commissie de agenda van de 

vergadering van de Commissie op. 

2. De andere leden en de adviseurs van de commissie, waaronder de directeur, kunnen 

agendapunten aanleveren voor de agenda van de commissie bij de voorzitter en/of de 

secretaris. 

 

Artikel 9 Openbaarheid van de vergaderingen 

1. De vergaderingen van de Commissie zijn openbaar. 

2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en is achteraf terug te kijken.  

3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de Groene 

Metropoolregio geplaatst. 

 

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst 

1. De secretaris van de commissie is verantwoordelijk voor een kort verslag en de besluitenlijst 

van de vergaderingen. 
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2. De commissie zendt het verslag en de besluitenlijst ter kennisname naar het algemeen bestuur 

van de Groene Metropoolregio en de griffies van de gemeenteraden. 

 

Artikel 11 Uitleg en evaluatie reglement 

1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van 

het reglement, beslist de commissie op basis van een voorstel van de voorzitter. 

2. De commissie draagt zorg voor de evaluatie van het algemeen functioneren en de 

werkwijze van de commissie het begin van het kalenderjaar waarin algemene 

raadsverkiezingen in de gemeenten plaatsvinden. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding 

Dit reglement treedt in werking op ……2021.  

 

 

Aldus vastgesteld in de regioagendacommissie van …..2021  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Verschillen RvO RAC Concept - RACversie 

Verschillen Concept versie die in het AB is besproken en de versie die door de 
Regioagendacommissie is vastgesteld.

Concept goedgekeurd door AB Door RAC vastgesteld
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur 
zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;
2. deelnemers: de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten die deelnemen aan 
de regeling;
3. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen;
4. voorzitter: de voorzitter van de commissie of 
diens plaatsvervanger;
5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals 
bedoeld in artikel 10 van de regeling;
6. secretaris: de secretaris van de commissie of 
dienst plaatsvervanger;
7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam 
dat is opgericht bij de regeling, te weten de Regio 
Arnhem-Nijmegen ook wel de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;
8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
9. Commissie: de regioagendacommissie zoals 
bedoeld in artikel 15, lid 2 van de regeling;
10. directeur: de directeur van de Groene 
Metropoolregio zoals bedoeld in artikel 23 van de 
regeling tevens secretaris van het algemeen bestuur 
van de Groene Metropoolregio.

Artikel 1 Begripsbepalingen 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur 
zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling; 
2. deelnemers: de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten die deelnemen aan 
de regeling; 
3. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen; 
4. voorzitter: de voorzitter van de commissie of 
diens plaatsvervanger; 
5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals 
bedoeld in artikel 10 van de regeling; 
6. secretaris: de secretaris van de commissie of 
dienst plaatsvervanger; 
7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam 
dat is opgericht bij de regeling, te weten de Regio 
Arnhem-Nijmegen ook wel de Groene 
metropoolregio Arnhem-Nijmegen; 
8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen; 
9. commissie: de regioagendacommissie zoals 
bedoeld in artikel 15, lid 2 van de regeling; 
10. directeur: de directeur van de Groene 
Metropoolregio zoals bedoeld in artikel 23 van de 
regeling tevens secretaris van het algemeen bestuur 
van de Groene Metropoolregio. 

Hoofdstuk 2 Taken van de commissie
1. De taak van de Commissie is de logistieke 
voorbereiding en planning van de politieke 
besluitvorming ten behoeve van alle raden van de 
deelnemers aan de Groene Metropoolregio en het 
scheppen van randvoorwaarden opdat de raden de 
kaderstellende en controlerende taak kunnen 
vervullen. RED: verplaatst naar art 4 in de nieuwe 
versie.
2. De taak van de Commissie is de logistieke 
voorbereiding en planning van de politieke 
besluitvorming ten behoeve van alle raden van de 
deelnemers aan de Groene Metropoolregio met 
betrekking tot de opgaven en het scheppen van 
randvoorwaarden opdat de raden na aanbieding 
van de regionale agenda kunnen besluiten over 
deelname aan een opgave.
3. De Commissie adviseert gevraagd en ongevraagd 
het dagelijks bestuur van de Groene 
Metropoolregio over hetgeen in lid 1 en 2 staat 
vermeld en over de kwaliteit van de 
informatievoorziening van en door de Groene 
Metropoolregio.

Artikel 2. Taken van de commissie 
1. De taak van de commissie is de procesmatige 
voorbereiding en planning van de politieke 
besluitvorming ten behoeve van alle raden van de 
deelnemers aan de Groene Metropoolregio.
2. De taak van de commissie is de procesmatige 
voorbereiding en planning van de politieke 
besluitvorming ten behoeve van alle raden van de 
deelnemers aan de Groene Metropoolregio met 
betrekking tot de opgaven en het scheppen van 
randvoorwaarden opdat de raden na aanbieding 
van de regionale agenda kunnen besluiten over 
deelname aan een opgave. 
3. De taak van de commissie is een terugkoppeling 
aan de raden van de deelnemers aan de Groene 
Metropoolregio van hetgeen in elke raad is 
besloten ten aanzien van de voorstellen die de 
Groene Metropoolregio betreffen. Dit omvat ook de 
vastgestelde moties en amendementen. 
4. De taak van de commissie is het scheppen van en 
bijdragen aan randvoorwaarden opdat de raden de 
kaderstellende en controlerende taak rondom de 
Groene Metropoolregio en de voortgang op de 
regionale opgaven kunnen vervullen. 



4. De Commissie organiseert of laat organiseren op 
verzoek van de raden van de deelnemers of
op het algemeen bestuur, regionale 
raadsontmoetingen over aangelegenheden die met 
de
Groene Metropoolregio te maken hebben. De vorm 
en inhoud van deze bijeenkomst komt in 
samenwerking met het regiobureau tot stand. De 
Commissie bepaalt de openbaarheid van de 
ontmoeting, de agenda en bijbehorende 
documenten alsmede het verslag
5. De Commissie denkt mee over de inrichting van 
de regeling Groene Metropoolregio.
6. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze.

5. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd 
het bestuur van de Groene Metropoolregio over 
hetgeen in de voorgaande leden staat vermeld en 
over de kwaliteit van de informatievoorziening van 
en door de Groene Metropoolregio, waaronder het 
borgen van toegankelijkheid, transparantie en 
leesbaarheid van de stukken vanuit de Groene 
Metropoolregio. Dit omvat ook het doorgeven van 
signalen vanuit de raden aan het algemeen bestuur 
en het informeren van het algemeen bestuur over 
standpunten van de raden. 
6. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. 

Artikel 3 Samenstelling Commissie
1. De Commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier 
raadsleden van de gemeente Arnhem en Nijmegen 
en twee raadsleden van de overige gemeenteraden 
van deelnemers aan de Groene Metropoolregio. De 
leden van de Commissie worden voor een periode 
gelijk aan de zittingsduur van de raad door de raad 
aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook 
een raadslid tot plaatsvervangend lid van de 
Commissie.
2. Elk lid van de Commissie heeft één stem.
3. De Commissie kiest een voorzitter en een 
plaatsvervangend voorzitter.
4. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
a. op eigen verzoek
b. indien het lid aftreedt als lid van de raad
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet 
langer geschikt is de functie van lid van
de Commissie te vervullen.

Artikel 3 Samenstelling commissie 
1. De commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier 
raadsleden van de gemeente Arnhem en Nijmegen 
en twee raadsleden van de overige gemeenteraden 
van deelnemers aan de Groene Metropoolregio. De 
leden van de Commissie worden voor een periode 
gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen. 
Iedere gemeenteraad benoemt ook een raadslid tot 
plaatsvervangend lid van de Commissie. 

2. Elk lid van de commissie heeft één stem. 
3. De commissie kiest uit haar midden een 
voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. 
4. Het lidmaatschap van een lid eindigt: 
a. op eigen verzoek 
b. indien het lid aftreedt als lid van de raad 
c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet 
langer geschikt is de functie van lid van de 
Commissie te vervullen. 

Artikel 4 Ondersteuning
1. De Commissie stelt op voordracht van de 
griffierskring een griffier en zijn/haar 
plaatsvervanger aan als secretaris respectievelijk 
plaatsvervangend secretaris van de Commissie.
2. De secretaris, of diens plaatsvervanger bij 
afwezigheid van de secretaris, is in elke vergadering 
van de Commissie aanwezig.
3. De secretaris is adviseur van de Commissie.

Artikel 4 Ondersteuning 
1. De Commissie stelt op voordracht van de 
griffierskring een griffier en zijn/haar 
plaatsvervanger aan als secretaris respectievelijk 
plaatsvervangend secretaris van de Commissie. 
2. De secretaris, of diens plaatsvervanger bij 
afwezigheid van de secretaris, is in elke vergadering 
van de Commissie aanwezig. 
3. De secretaris is adviseur van de Commissie. 

Artikel 5 Overige adviseurs
1. De Commissie bepaalt of zij andere adviseurs dan 
de secretaris van de Commissie uitnodigt voor het 
bijwonen van vergaderingen en andere 
bijeenkomsten van de Commissie.
2. De Commissie kan een lid van het dagelijks 
bestuur van de Groene Metropoolregio uitnodigen 
voor het bijwonen van de vergaderingen en andere 
bijeenkomsten van de Commissie. Het lid van het 
Dagelijks bestuur kan in overleg met de voorzitter 
een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.

Artikel 5 Overige adviseurs 
1. De commissie bepaalt of zij andere adviseurs dan 
de secretaris van de commissie uitnodigt voor het 
bijwonen van vergaderingen en andere 
bijeenkomsten van de commissie. 
2. De commissie nodigt een lid van het bestuur van 
de Groene Metropoolregio uit voor het bijwonen 
van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van 
de commissie. 
Het lid van het bestuur kan in overleg met de 
voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen. 



3. De Commissie nodigt de directeur van de Groene 
Metropoolregio uit als adviseur voor het bijwonen 
van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van 
de Commissie. De directeur kan in overleg met de 
voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.
4. De Commissie nodigt een lid van het algemeen 
bestuur van de Groene Metropoolregio uit als 
adviseur voor het bijwonen van de vergaderingen 
en andere bijeenkomsten van de Commissie.
Het lid van het algemeen bestuur kan in overleg 
met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur 
uitnodigen.

3. De commissie nodigt de directeur van de Groene 
Metropoolregio uit als adviseur voor het bijwonen 
van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van 
de Commissie. De directeur kan in overleg met de 
voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen

Artikel 6 Vergaderen
1. De Commissie bepaalt de planning van de 
vergaderingen van de Commissie en doet dat in
nauw overleg met de directeur van de Groene 
Metropoolregio.
2. De Commissie vergadert als er minimaal 4 leden 
aanwezig zijn.
3. De Commissie vergadert minimaal 3 maal per 
jaar.

Artikel 6 Vergaderen 
1. De commissie bepaalt de planning van de 
vergaderingen van de commissie en stemt hierover 
af met het bestuur van de Groene Metropoolregio. 

2. De commissie vergadert als er minimaal 21 leden 
aanwezig zijn. 
3. De commissie vergadert minimaal 3 maal per 
jaar. 

Artikel 7 Oproep
1. De voorzitter zendt (via de secretaris van de 
Commissie) ten minste 7 dagen voor een 
vergadering de leden van de Commissie een oproep 
onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de 
vergadering. De vergadering kan ook digitaal 
plaatsvinden.
2. Ingeval van een spoedeisend belang kan de 
voorzitter de Commissie op kortere termijn dan 
minimaal 7 dagen bijeenroepen.
3. De agenda en de daarbij behorende stukken 
worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden 
van de Commissie verzonden.

Artikel 7 Oproep 
1. De voorzitter zendt (via de secretaris van de 
Commissie) ten minste 7 dagen voor een 
vergadering de leden van de Commissie een oproep 
onder vermelding van dag, tijdstip en plaats van de 
vergadering. De vergadering kan ook digitaal 
plaatsvinden. 
2. Ingeval van een spoedeisend belang kan de 
voorzitter de Commissie op kortere termijn dan 
minimaal 7 dagen bijeenroepen. 
3. De agenda en de daarbij behorende stukken 
worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden 
van de Commissie verzonden. 

Artikel 8 Agenda
1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris 
van de Commissie de agenda van de vergadering 
van de Commissie op.
2. De andere leden en de adviseurs van de 
Commissie kunnen agendapunten aanleveren voor 
de agenda van de Commissie bij de voorzitter en/of 
de secretaris.

Artikel 8 Agenda 
1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris 
van de commissie de agenda van de vergadering 
van de Commissie op. 
2. De andere leden en de adviseurs van de 
commissie, waaronder de directeur, kunnen 
agendapunten aanleveren voor de agenda van de 
commissie bij de voorzitter en/of de secretaris. 

Artikel 9 Openbaarheid van de vergaderingen
1. De vergaderingen van de Commissie zijn 
openbaar.
2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en 
is achteraf terug te kijken.
3. De agenda en de daarbij behorende stukken 
worden op de website van de Groene 
Metropoolregio geplaatst.

Artikel 9 Openbaarheid van de vergaderingen 
1. De vergaderingen van de Commissie zijn 
openbaar. 
2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en 
is achteraf terug te kijken. 
3. De agenda en de daarbij behorende stukken 
worden op de website van de Groene 
Metropoolregio geplaatst. 

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst Artikel 10 Verslag en besluitenlijst 



1. De secretaris van de Commissie is 
verantwoordelijk voor een kort verslag en de 
besluitenlijst van de vergaderingen.
2. De Commissie zendt het verslag en de 
besluitenlijst ter kennisname naar het algemeen 
bestuur van de Groene Metropoolregio en de 
griffies van de gemeenteraden.

1. De secretaris van de commissie is 
verantwoordelijk voor een kort verslag en de 
besluitenlijst van de vergaderingen. 
2. De commissie zendt het verslag en de 
besluitenlijst ter kennisname naar het algemeen 
bestuur van de Groene Metropoolregio en de 
griffies van de gemeenteraden.

Artikel 11 Uitleg en evaluatie reglement
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
of bij twijfel omtrent de toepassing van het 
reglement, beslist de Commissie op basis van een 
voorstel van de voorzitter.
2. De Commissie draagt zorg voor de evaluatie van 
het algemeen functioneren en de werkwijze van de 
Commissie aan het begin van het kalenderjaar 
waarin algemene raadsverkiezingen in de 
gemeenten plaatsvinden.

Artikel 11 Uitleg en evaluatie reglement 
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet 
of bij twijfel omtrent de toepassing van het 
reglement, beslist de commissie op basis van een 
voorstel van de voorzitter. 
2. De commissie draagt zorg voor de evaluatie van 
het algemeen functioneren en de werkwijze van de 
commissie aan het begin van het kalenderjaar 
waarin algemene raadsverkiezingen in de 
gemeenten plaatsvinden. 

Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op ……2021.

Artikel 12 Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op ……2021.



4.2 - Adviezen regioagendacommissie

1 Beslisdocument adviezen RAC 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Afhandeling adviezen RAC

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT
 
Kennis te nemen van het besluit om twee adviezen van de 
regioagendacommissie zoals aangegeven af te handelen. De 
regioagendacommissie hierover te informeren.  

TOELICHTING De regioagendacommissie heeft in haar vergadering van 10 mei jl. 
onder andere gesproken over twee onderwerpen;  

 *   Het AB gaf aan dat er twijfel kan bestaan over het vaststellen van 
wijzigingen van de GR door college of raad. De RAC benadrukt dat het 
de voorkeur heeft wijzigingen altijd door de gemeenteraden vast te 
laten stellen.
 *   Het AB gaat het Reglement van Orde van de RAC nog goedkeuren. 
Deze formulering is ongelukkig gekozen aangezien het Reglement al is 
vastgesteld door de RAC. Bedoeld wordt dat er een formele check 
plaats vindt, niet inhoudelijk.

Inmiddels is gebleken dat wijzigingen van de GR door de deelnemende 
colleges van de 18 gemeenten worden vastgesteld met goedkeuring 
van de betrokken gemeenteraden. Hier was in voorbereiding op de AB 
vergadering van 7 april onduidelijkheid over. Inmiddels is die 
weggenomen. In de aanbiedingsbrief bij de wijziging van de GR is dan 
ook vermeld dat gevraagd wordt om vaststelling door de colleges met 
goedkeuring van de gemeenteraden. Hiermee kan het advies van de 
RAC worden beschouwd als afgehandeld. 

Tijdens de vergadering van de regioagendacommissie op 10 mei 
jongstleden is door de directeur toegelicht dat het AB toetst aan het 
instellingsbesluit en daarmee een formele check doet. Daarmee vindt 
goedkeuring van het reglement van orde plaats. 

Beide opmerkingen van de regioagendacommissie vinden hiermee 
opvolging. Het dagelijks bestuur stelt voor om de 
regioagendacommissie hierover te informeren. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- 
- 

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



5.1 - Moties openbaarheid en transparantie

1 GMR beslisdocument afhandeling moties openbaarheid en transparantie 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Afhandeling moties openbaarheid en transparantie

Portefeuillehouder H.Bruls

Behandelend 
ambtenaar

E. van Riel

GEVRAAGD BESLUIT De voorgestelde afhandeling van de moties openbaarheid en 
transparantie vast te stellen. Alle 18 deelnemende gemeenten per brief 
informeren over de afhandeling van deze moties. Hiermee worden de 
betreffende colleges in de gelegenheid gesteld om de eigen 
gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de moties. 

TOELICHTING In verschillende gemeenten zijn in november en december van 2020 
moties aangenomen in relatie tot de Groene Metropoolregio Arnhem 
Nijmegen. In dit beslisdocument wordt de afhandeling van een viertal 
moties die openbaarheid en transparantie aangaan u voorgelegd. In 
deze moties (Arnhem 3, Nijmegen 1) wordt aangedrongen op maximale 
transparantie, openbaarheid en beschikbaarheid van stukken van de 
regionale gremia. Niet alleen voor raadsleden maar ook voor bewoners. 
Diverse herkenbare voorstellen worden gedaan. Deze sluiten aan bij de 
uitgangspunten van de versterkte regionale samenwerking. 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2021 heeft 
u besloten om de de gedane suggesties bij de inrichting van de 
regionale samenwerking en in de op te stellen regelingen op te nemen. 
Dit beslisdocument behandelt de manier waarop de suggesties uit de 
moties zijn verwerkt.  

In de motie van gemeente Nijmegen wordt verzocht om 
Zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van het AB 
en de regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar 
toegankelijk zijn. 
2. Zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de 
agenda's en de openbare stukken bij de bijeenkomsten van de 
opgaveteams worden eenvoudig vindbaar op de website van de regio 
gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld met openbare 
besluitenlijsten en vastgestelde notulen.

Antwoord: De regioagendacommissie heeft een eigen reglement van 
orde opgesteld waarbij in artikel 9 het volgende is opgenomen;
" 1. De vergaderingen van de Commissie zijn openbaar. 
2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en is achteraf terug te 
kijken. 
3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website 
van de Groene Metropoolregio geplaatst." 

 Verder is onderstaand opgenomen in artikel 4.4 van het reglement van 
orde van het algemeen bestuur. 
"De agenda en bijlagen worden na het verzenden van de oproep voor 
eenieder openbaar gemaakt op de website van de Groene 
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Metropoolregio. Dit geldt niet voor onderdelen van de agenda waarop 
geheimhouding is opgelegd conform artikel 23 van de wet."

Inmiddels is er een website www.groenemetropoolregio.nl beschikbaar 
waar de vergaderstukken en de opnames terug te vinden zijn. Op deze 
website is tevens meer informatie te vinden over de opgaven en de 
regionale agenda. De komende tijd zal de website zich verder vullen. 

Moties gemeente Arnhem
Motie Arnhem 20M330

Verzoekt de colleges en raden:
De faciliteiten aan de regionaal samenwerkende raden te verschaffen/ 
regelen om te komen tot een regionale en toegankelijke website om te 
zorgen voor transparantie voor de gemeenteraden en de inwoners, 
waarbij ook zichtbaar is welke voorstellen door de verschillende raden 
zijn ingediend en zijn aangenomen.

Antwoord: Inmiddels zijn veel relevante stukken terug te vinden op 
www.groenemetropoolregio.nl De website zal zich de komende tijd 
verder vullen. 

Motie 20M355 Arnhem
Verzoekt het college;
- zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van
regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar toegankelijk 
zijn.
- zich ervoor in te spannen dat de stukken van zowel het AB, het DB als 
de regioagendacommissie digitaal beschikbaar en eenvoudig vindbaar 
zijn op de website van de Regio. Hierbij er voor te zorgen dat agenda’s 
en stukken van het AB en de regioagendacommissie voorafgaand aan 
bijeenkomsten beschikbaar zijn.
- zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de 
agenda’s en de openbare stukken van bestuurlijk overleg over de 
opgaven worden eenvoudig vindbaar op de website van de regio 
gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld met openbare 
besluitenlijsten vastgestelde notulen.

Antwoord: Hierbij geldt hetzelfde antwoord als gegeven bij de motie van 
de gemeente Nijmegen (zie boven).

Motie Arnhem 20M347g
Roept het college van Arnhem op om burgerparticipatie binnen de regio 
Arnhem-Nijmegen te bevorderen. En dit zo mogelijk te regelen via een 
paragraaf burgerparticipatie bij de voorstellen van de regio, door:
1. Een verantwoording op het gevoerde proces, zoals: welke vormen 
van informeren, inspraak, participatie of co-creatie zijn toegepast en 
vanuit welk uitgangspunt en doel zijn deze vormen
gekozen.
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2. Een verslaglegging van de inbreng van betrokkenen en de eventuele 
zienswijzen.
3. Duidelijk te maken wat er met de inbreng wel of niet is gedaan.

Antwoord: Wanneer aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd 
om een reactie op regionale documenten zal een terugkoppeling 
plaatsvinden naar de gemeenten. Invulling van burgerparticipatie bij 
regionale keuzes kan door de deelnemende gemeenten zelf worden 
ingevuld. Op uitvoeringsniveau zijn de deelnemende gemeenten zelf 
aan zet en kan volgens een eigen participatieplan betrokkkenheid en 
draagvlak van burgers worden gerealiseerd. 

Motie Arnhem 20M355
Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om:
- jaarlijks een overzicht op hoofdlijnen van de inbreng en ambities van 
het college in het kader
van de regionale opgaven in het afgelopen jaar aan de raad aan te 
bieden.

Antwoord: dit betreft een aangelegenheid tussen het college en de raad 
van de gemeente Arnhem. De Groene Metropoolregio doet hier geen 
verdere uitspraak over.

Conclusie
Alle opmerkingen uit de verschillende moties in deze categorie zijn 
ofwel verwerkt in regelingen ofwel een aangelegenheid van het 
betreffende college. Hiermee worden deze moties beschouwd als 
opgevolgd. U wordt voorgesteld om alle colleges te informeren over 
deze afhandeling. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Motie Nijmegen Regionale samenwerking is als een parachute
- Motie Arnhem Regionale inzet, lokale verantwoording 20M355
- Motie Arnhem Regionale samenwerking en participatie 20M347g
- Motie Arnhem Transparantie regionale samenwerking 20M331
- Motie Arnhem samenwerking transparant en toegankelijk 20M330

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



1 Nijmegen Motie Regionale samenwerking is als een parachute.... 25112020  

~' j [:1 l\ I ~ \ (' i 
NIJMEGEN 

Agendapunt 11 Voor Nijmegen Nu 

Raadsvoorstel Versterkte Regionale Samenwerking (104/2020) 

Motie: "Regionale samenwerking is als een parachute..."  

De gemeenteraad van Nijmegen in openbare vergadering bijeen op 25 november 2020, 

Constaterende dat: 

Veel raadsleden zich zorgen maken over de grip op, en voigbaarheid van de 
regionale samenwerking die op afstand plaatsvindt. 

• In de bevindingen van de evaluatie van het eerste jaar samenwerking' in het 
Gemeenschappelijke Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen wordt geschreven: 

"Participanten uit alle gremia uiten bezorgdheid over de democratische 
kwaliteit. Zij ervaren relatief grote afstand tussen henzelf en het GO/pfo op het 
vlak van samenwerking en informatievoorziening. Informatievoorziening schiet 
tekort, de urgentie en de kansen van de samenwerking blijven onduidelijk. 
Raadsleden ervaren soms wat oneigenlijke druk om maar in te stemmen." 

Overwegende dat: 

• We in deze tijd mogen verwachten dat openbare bijeenkomsten naast fysiek ook 
digitaal bij te wonen zijn door geïnteresseerden. 

• De raad zich over deze behoefte bij andere gemeenschappelijke regelingen heeft 
uitgesproken op 23 september middels het initiatiefvoorstel 'Transparantie 
Gemeenschappelijke regelingen 32 van Toon van Gent, en dit ook past bij de 
regionale samenwerking. 

• De regioagendacomrnissie niet exclusief organisatorisch van aard zal zijn, maar 
waarschijnlijk ook het DB zal informeren, zal reflecteren over de kwaliteit van 
informatie, regionale bijeenkomsten kan organiseren en meedenkt over de regeling 
in z'n geheel. 

• De 'opgaven' de opvolgers zijn van de PFO's uit de GO. Ze kunnen een uitvoerend 
en strategisch karakter hebben dat enige discretie kan rechtvaardigen, maar tevens 
een openbare agenda met onderliggende stukken, gevolgd door openbare 

1 https://www.regioan.nl/media/20170503-RegioAN-rapportage-eindversie-definttief.pdf  
2 https://r1s2.ibabs.eu/AgendalDetails/Nijmegen/71174270-OacO-42e2-bf28-e7d7ff142800  48 (73/2020) 

(p.1/2) 



besluitenlijsten en vastgestelde notulen waar raden en bewoners eenvoudig kennis 
van kunnen nemen. 

Verzoekt het college: 

1. Zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van het AB en de 
regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar toegankelijk zijn. 

2. Zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de agenda's en de 
openbare stukken bij de bijeenkomsten van de opgaveteams worden eenvoudig 
vindbaar op de website van de regio gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld 
met openbare besluitenlijsten en vastgestelde notulen. 

Joep Bos-Coenraad Toon  van Gent Yurre Wieken 
GroenLinks D66 SP 

VVD Stadspartij DNF PvdA 

ÇJJA—J Partij voor de Dieren 50+ 

Gewoon Nijmegen 

() 

(p.2/2) 



1 Arnhem motie Regionale inzet_ lokale verantwoording (20M355) aangenomen 16122020 

Gemeenteraad Arnhem  

Bij elkaar op 16 december 2020

Bij de bespreking van Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en 
Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen

Motie van Giovanni Visser - PvdA

Titel van de motie Regionale inzet, lokale verantwoording 

Nummer 
Zaaknummer

20M355
507251

Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 16 december 2020 
een besluit te nemen over versterking van de regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen.  

Omdat we weten dat; 

- gemeenteraden niet direct zijn vertegenwoordigd in de regio
- een regioagendacommissie de positie van de raden versterkt binnen de regio
- Het college zelf ook op verschillende wijzen betrokken is binnen de regio: als lid van het 
algemeen bestuur (AB) en als deelnemer aan de portefeuillehoudersoverleggen (PFO’s)
- de PFO’s overgaan in de (deel)opgaven van waaruit de colleges elkaar ontmoeten en 
afstemmen
- de raden jaarlijks bij besluitvorming over Regionale Agenda kunnen bepalen aan welke 
opgaven de gemeenten deelnemen en welke kaders en prioriteiten voor het komende jaar van 
belang zijn
Omdat we vinden dat; 

- de raden nu aan zet zijn om hun positie binnen de versterkte regio te verstevigen 
- de raad het college ook binnen de regio moet kunnen controleren
- besluitvorming over de Regionale Agenda niet alleen het moment is om als raad de koers van 
de regio te bepalen, maar ook om de inzet van het college in de verschillende gremia van de 
regio te beoordelen en bij te sturen

Daarom verzoekt de gemeenteraad het college om: 

Ieder jaar naast de Regionale Agenda ook een overzicht van de inzet van het college binnen de 
Regio Arnhem-Nijmegen aan de Raad aan te bieden

Raadsleden

Giovanni Visser - PvdA



1 Arnhem motie Regionale samenwerking en participatie (20M347g) aangenomen 

 
 
 
 
 
 
Gemeenteraad Arnhem             

         AANGENOMEN   
            
                                                    
Bijeen 
op                                            
 

16 december 2020 

Ter bespreking van         
 

Versterking regionale samenwerking Arnhem-Nijmegen en 
Regionale Agenda Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 

Motie van  
 
 

Lea Manders - Lea Manders 
Giovanni Visser - PvdA 
 

Titel motie                      Regionale samenwerking en participatie 

Nummer  
Zaaknummer 

20M347g 
507251 

De Raad, 
Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende:  
 Dat tot nu toe inwoners niet of niet structureel betrokken zijn 

geweest bij de regionale samenwerking en geen of nauwelijks 
zicht hebben op regionale samenwerking; 

 Dat de democratische  legitimatie bij regionale processen in het 
algemeen vaak achterblijft. 
 

Overwegende dat: 
‐ Tijdens de bijeenkomsten voor de raden mbt regionale samenwerking er veel zorg is 

uitgesproken door de raden over de informatie aan en de positie en rol van de inwoners;
‐ In de voorstellen van de colleges hierover niets is opgenomen, omdat de inspraak 

vooraan in het proces bij de individuele raden wordt gelegd; 
‐ Het eindvoorstel echter nogal anders kan zijn geworden door de behandeling door de 

verschillende raden; 
‐ Burgerparticipatie en inspraak hierdoor tussen wal en het schip zou kunnen vallen. 
‐ De Regionale Agenda een jaarlijks moment kan zijn om concreet en vernieuwend aan 

de slag te gaan met regionale inspraak 
‐  



 
Roept het college van Arnhem op om burgerparticipatie binnen de regio Arnhem-Nijmegen te 
bevorderen. En dit zo mogelijk te regelen via een paragraaf burgerparticipatie bij de voorstellen 
van de regio, door: 
1. Een verantwoording op het gevoerde proces, zoals: welke vormen van informeren, inspraak, 
participatie of co-creatie zijn toegepast en vanuit welk uitgangspunt en doel zijn deze vormen 
gekozen. 
2. Een verslaglegging van de inbreng van betrokkenen en de eventuele zienswijzen.  
3. Duidelijk te maken wat er met de inbreng wel of niet is gedaan. 

 
 
Lea Manders - Arnhem Centraal 
Giovanni Visser - PvdA 
 

 
 
 
 
 

20M347g/p.2       AANGENOMEN 





1 Arnhem motie Transparante regionale samenwerking (20M331) aangenomen 16122020 

Gemeenteraad Arnhem  
Bijeen op  16 december 2020

Ter bespreking van         Versterking regionale samenwerking regio Arnhem-   
        Nijmegen

Motie van Tulay Gemici - GroenLinks
Maarten Venhoek - D66
Giovanni Visser - PvdA
Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij
Lea Manders - Arnhem Centraal

Titel motie Transparante regionale samenwerking

Nummer 
Zaaknummer

20M331
507251

De Raad,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat: 
-Veel raadsleden zich zorgen maken over de grip op, en volgbaarheid van de regionale 
samenwerking die op afstand plaatsvindt.
-In de bevindingen van de evaluatie van het eerste jaar samenwerking1 in het 
Gemeenschappelijke Orgaan Regio Arnhem-Nijmegen wordt geschreven:

‘‘Participanten uit alle gremia uiten bezorgdheid over de democratische kwaliteit. Zij ervaren 
relatief grote afstand tussen henzelf en het GO/pfo op het vlak van samenwerking en 
informatievoorziening. Informatievoorziening schiet tekort, de urgentie en de kansen van 
de samenwerking blijven onduidelijk. Raadsleden ervaren soms wat oneigenlijke druk om 
maar in te stemmen.’’

Overwegende dat: 
-We in deze tijd mogen verwachten dat openbare bijeenkomsten naast fysiek ook digitaal bij te 
wonen zijn door geïnteresseerden;
-De regioagendacommissie niet exclusief organisatorisch van aard zal zijn, maar waarschijnlijk 
ook het DB zal informeren, zal reflecteren over de kwaliteit van informatie, regionale 
bijeenkomsten kan organiseren en meedenkt over de regeling in z’n geheel.
-De ‘opgaven’ de opvolgers zijn van de PFO’s uit de GO. Ze kunnen een uitvoerend en 
strategisch karakter hebben dat enige discretie kan rechtvaardigen, maar tevens een openbare 
agenda met onderliggende stukken, gevolgd door openbare besluitenlijsten en vastgestelde 
notulen waar raden en bewoners eenvoudig kennis van kunnen nemen.

1https://www.regioan.nl/media/20170503-RegioAN-rapportage-eindversie-definitief.pdf



Verzoekt het college: 
- zich ervoor in te spannen dat de regionale vergaderingen van het AB en de 
regioagendacommissie zowel fysiek als digitaal openbaar toegankelijk zijn.
- zich ervoor in te spannen dat de stukken van zowel het AB, het DB als de 
regioagendacommissie digitaal beschikbaar en eenvoudig vindbaar zijn op de website van de 
Regio. Hierbij er voor te zorgen dat agenda’s en stukken voorafgaand aan bijeenkomsten 
beschikbaar zijn. 
- zich in te spannen voor meer openbaarheid rond de opgaven: de agenda’s en de openbare 
stukken van bestuurlijk overleg over de opgaven worden eenvoudig vindbaar op de website van 
de regio gepubliceerd, en zodra beschikbaar aangevuld met openbare besluitenlijsten en 
vastgestelde notulen.

en gaat over tot de orde van de dag

Tulay Gemici - GroenLinks
Maarten Venhoek - D66
Giovanni Visser - PvdA
Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij
Lea Manders - Arnhem Centraal



1 Arnhem motie Regionale samenwerking transparant en toegankelijk (20M330) aangenomen 

Gemeenteraad Arnhem                                         

Bijeen 
op                                           

16 december 2020

Ter bespreking van        Versterking regionale samenwerking regio Arnhem-Nijmegen

Motie van Lea Manders - Arnhem Centraal

Titel motie                         Regionale samenwerking transparant en toegankelijk

Nummer 
Zaaknummer

20M330
507251

De Raad,
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende: 
 Informatie mbt besluitvorming binnen de regio nu niet eenvoudig 

en centraal toegankelijk is;
 Gemeenteraden geen zicht hebben op elkaars meningen en 

voorstellen mbt regionale regelingen;
 Dat tot nu toe inwoners niet of niet structureel betrokken zijn 

geweest bij de regionale samenwerking en geen of nauwelijks 
zicht hebben op regionale samenwerking;

 Dat er een regionaal overleg komt met en door raden.

Overwegende dat:
- Gebleken is dat de regionale gemeenteraden transparantie een belangrijke voorwaarde 

vinden, zowel voor de raden zelf als voor de inwoners; 
- Er al een (aangenomen) motie uit Nijmegen circuleert met als titel ‘regionale 

samenwerking is als een parachute’, die vraagt om meer digitale en fysieke 
toegankelijkheid voor inwoners;

- Dat het eenvoudig vinden van de relevante informatie daarvoor een voorwaarde is;
- Het inrichten van een overzichtelijke en goed toegankelijke website en database een 

eerste stap in deze richting is, waardoor raden en inwoners kunnen zien welke stukken 
er zijn; welke moties over regionale onderwerpen worden ingediend en wat de 
resultaten zijn van besluitvorming.



Verzoekt de colleges en raden:
De faciliteiten aan de regionaal samenwerkende raden te verschaffen/regelen om te komen tot 
een regionale en toegankelijke website om te zorgen voor transparantie voor de 
gemeenteraden en de inwoners, waarbij ook zichtbaar is welke voorstellen door de 
verschillende raden zijn ingediend en zijn aangenomen.

Lea Manders - Arnhem Centraal



5.2 - Moties regionale agenda/circulaire regio

1 GMR beslisdocument afhandeling moties circulaire regio 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Afhandeling moties circulaire regio

Portefeuillehouder H. Bruls

Behandelend 
ambtenaar

E. van Riel/ M. Hustinx

GEVRAAGD BESLUIT De voorgestelde afhandeling van de moties over de circulaire regio vast 
te stellen. Alle 18 deelnemende gemeenten per brief informeren over 
het genomen besluit. Hiermee worden de colleges van de gemeente 
Rheden en Nijmegen tevens in de gelegenheid gesteld om de eigen 
gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de moties. 

TOELICHTING Er zijn in de gemeente Rheden en de gemeente Nijmegen in 2020 twee 
moties aangenomen die verband houden met de circulaire regio. De 
eerste vraagt te onderzoeken in hoeverre de regionale agenda het 
beste kan bijdragen aan doelstellingen van het Parijse klimaatakkoord. 
De tweede vraagt meer aandacht op vergroting van biodiversiteit. 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2021 is 
besloten om de moties later dit jaar ter hand te nemen. 

Motie ’Onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het 
Klimaatakkoord van Parijs’,
Groen Links, Rheden,  24 november 2020:
Met deze motie wordt het college van Rheden opgedragen om, 
bijvoorbeeld via een scenariostudie, te onderzoeken op welke wijze de 
Regionale Agenda en met name de versterking van de circulaire 
economie het best kan bijdragen aan de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs.

Reactie Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;
In de opgaven van de Concept Regionale Agenda 2022 is een flink 
aantal acties benoemd die moeten bijdragen aan de doelstellingen van 
het Klimaatakkoord van Parijs. De meeste acties zijn opgenomen bij de 
opgave Circulaire Regio, maar ook in andere opgaven zijn acties 
gepland die bijdragen aan ‘Parijs’.
Voor wat betreft de opgave Circulaire Regio zijn 3 speerpunten 
vastgesteld die expliciet bijdragen aan de doelstellingen van het 
klimaatakkoord:

- Circulaire bouw en infra,
- Circulaire Economie: grondstoffen en ketens, en 
- Transitie naar duurzame energie. 

Alle drie de speerpunten hebben als oogmerk om uitputting van 
primaire grondstoffen en materialen te voorkomen en CO2-uitstoot te 
verminderen. Hoe we het effect van de acties gaan monitoren is nog in 
onderzoek en expliciet benoemd als één van de acties in het speerpunt 
Transitie naar duurzame energie.
Tenslotte merken we op dat de acties van de Groene Metropoolregio 
die bijdragen aan de doelstellingen van ‘Parijs’ in samenhang mogen 
worden bezien met beleid van Europa, het Rijk, de provincie en 
individuele gemeenten. In de Concept Regionale Agenda zijn met name 
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acties benoemd waarbij de uitvoering effectiever kan worden opgepakt 
als gemeenten hierbij samenwerken.

Motie ‘Biodiverse natuur, zonder nut juist waardevol’
Partij voor de Dieren, Groen Links, Nijmegen, 16 december 2020:
Met deze motie wordt het college van Nijmegen verzocht:
- De intrinsieke waarde van natuur te erkennen, dus los van haar nut 

voor de mens;
- Binnen de Groene Metropoolregio, de Economic Board en in de 

Regionale Agenda meer in te zetten op vergroting van biodiversiteit 
dan nu het geval is;

- In de Groene Metropoolregio en de Regionale Agenda genoeg 
ruimte te laten voor natuur die geen directe nutswaarde heeft voor 
de mens, maar wel voor dieren en planten die daarin leven;

- Die inspanningen die uit de vorige twee punten volgen mee te 
nemen in de gebruikelijke rapportages, mailingen en nieuwsbrieven 
over o.a. de Groene Metropoolregio aan de raad.

Reactie Groene Metropoolregio Arnhem –Nijmegen;
Bij de formulering van enkele speerpunten In de Concept Regionale 
Agenda wordt uitgegaan van de intrinsieke waarde van natuur. Zo zet 
de Groene Metropoolregio met het speerpunt ‘Groen-Blauw Raamwerk’ 
in op het behouden en versterken van o.a. natuurwaarden. Met 
vergroeningsprojecten in steden en kernen willen we tegelijk de 
biodiversiteit bevorderen. Dat doen we ook met onze doelstelling om 
natuurinclusief en biodivers bouwen (speerpunt ‘Water en 
Klimaatadaptatie’ en speerpunt ‘Wonen in balans’). 
In rapportages en communicatie-uitingen zal de Groene Metropoolregio 
regelmatig aandacht besteden aan de hierboven genoemde 
speerpunten, acties en projecten.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Motie gemeente Rheden onderzoek of de regionale agenda in lijn is 
met het klimaatakkoord van Parijs
- Motie gemeente Nijmegen biodiverse natuur, zonder nut juist 
waardevol

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

De moties zijn elk in één van de 18 gemeenten aangenomen. De 
andere gemeenten hebben geen uitspraken gedaan over deze 
onderwerpen. Om er voor te zorgen dat alle gemeenten bekend zijn met 
de moties en de uitkomsten is het echter wel van belang om ze allemaal 
te informeren over het gegeven antwoord. Een motie is echter een 
aangelegenheid tussen die betreffende raad en college en kan als 
zodanig niet door de regio worden afgedaan. 
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AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



1 Nijmegen Motie Biodiverse natuur, zonder nut juist waardevol 16122020 

Partij voor GROEN J LINKS e r 
NIJMEGEN 

Nijmegen 

ot !e: i31 DL VF rafwjr. ztdcpjuist tvaardevol  

Agendapunt: 8 - Raadsvoorstel Regionale agenda groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegén (116/2020) 

Indiener: Eline Lauret (Partij voor de Dieren) 

De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, 

Constaterende dat: 

eze egionaie ae tuur v•orei defineert E tLur de nutdg cn zn voor neOs waerd 
niet expliciet wordt ingezet op meer biodiversiteit (wat wel een wens was in de Visie groene 
Metropoolregio); 

CW In deze Regionale agenda vooral wordt ingezet op natuurgebieden en landschappen als 'casco voor 

toeristisch-recreatieve functies en rukntevragende functies vanuit wate; dimaat en ene-2e'; 

Volgens de regionale agenda daarnaast vooral 'de belevings- en gebruikswaarde van het landschap in 

de regio moeten worden verbeterd, evenals de toegankelijkheid tot natuur, landschap en erfgoed 

vanuit inzichten in de wensen en ervaringen vanuit het oogpunt van bezoekers en bewoners', 

Uende dat: 

. Groen en groene inrichting niet hetzelfde zijn als biodivers en biodiverse inrichting; 
90 Biodiversiteit ook in de groene Metropoolregio onder grote druk staat; 

Natuur (intrinsieke) waarde heeft van zichzelf, los van recreatie, toerisme, klimaatadaptatie, 

energievraagstukken, waterbereing of ander nutsgebruik door de mens: 

Menselijk gebruik en betere toegankelijkheid van natuur regelmatig ten koste gaan van biodiversiteit 
en de dieren en planten die in die gebieden leven, 

Verzoekt het College: 

t -sew  waerte van natur te erennan, rus cs ver. nut voor de nrens; 
2. Binnen de groene Metropoolregio, de  Economic  Board en in de Regionale agenda meer in te zetten op 

vergroting van biodiversiteit dan nu het geval is; 

3. In de groene Metropooiregio en de Regionale agenda genoeg ruimte te laten voor natuur die geen-
directe nutswaarde heeft voor de mens, maar we! voor de dieren en planten die daarin leven, 

4. De inspanningen en resultaten volgend uit beslispunt 2 en 3 mee te nemen in de gebruikelijke 
rapportages, mailingen en nieuwsbrieven over o.a. de groene Metropoolregio aan de Raad, 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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GROEK

Motie
onderzoek of de regionale agenda in lijn is met het 

Klimaatakkoord van Parijs

De raad van de gemeente Rheden, in vergadering bijeen op 24 november 2020, sprekende over de 
regionale agenda Arnhem-Nijmegen

Wat we vaststellen:

1. de Regio Arnhem-Nijmegen wil doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale 
betekenis met een voorbeeldfunctie op het terrein van onder meer circulariteit en energie;

2. De koers van de regio is gericht op een bestendige, volhoudbare groei naar de toekomst. Het 
perspectief is duurzame groei zonder afval, uitval of afwenteling naar andere gebieden of 
groepen. Dit vraagt om een sterke circulaire regio waarin we verschillende stofstromen weten te 
sluiten in kringlopen;

3. De doelstelling van de regio is om in 2050 energieneutraal te zijn, met als ambitie 55% C02- 
reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Als eerste stap daartoe is onlangs het concept bod voor 
de RES vastgesteld;

4. De individuele gemeenten hebben soortgelijke ambities geformuleerd, in navolging van het 
Klimaatakkoord van Parijs;

Wat we in overweging willen geven:

1. De regionale agenda heeft een looptijd van 2021 tot 2025 en is daarmee van grote invloed op het 
behalen van de regionale doelen voor energietransitie in 2030;

2. In het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming beperkt blijft tot 2 graden ten 
opzichte van het pre-industriële tijdperk, het streven is om de opwarming beperkt te houden tot 
1,5 graad;

3. Volgens het International Panel on Climate Change (IPCC) stevent de wereld op dit moment af op 
3-4 °C opwarming;

4. De opwarming beperkt houden tot 1,5 °C heeft grote voordelen ten opzichte van een opwarming 
van 2 °C (IPCC);

5. Inzetten op circulariteit is een goed streven, waarbij (net als bij energie) het niet gebruiken van 
grondstoffen beter is voor de aarde dan hergebruik;

6. Circulariteit is niet mogelijk in absolute zin, volledig gesloten stofstromen zonder afval zijn niet 
moge lijk;

7. Onder 1.5°C is alleen mogelijk met snelle en ingrijpende aanpassingen in alle aspecten van de 
samenleving (IPCC, 2018). Het actief en vergaand verminderen van de 'doorvoer van 
grondstoffen' is een van de noodzakelijke aanpassingen.



GROENLINKS

Draagt het college op om de volgende punten in te brengen in de regionale agenda:

Te onderzoeken, via bijvoorbeeld een scenario-studie, op welke wijze de regionale agenda en met 
name de versterking van de circulaire economie het best kan bijdragen aan de doelstellingen van 

het klimaatakkoord van Parijs.



6 - Concept opgaveovereenkomst en concept algemene voorwaarden

1 Beslisdocument opgaveovereenkomst AB 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Concept opgaveovereenkomst en concept algemene voorwaarden

Portefeuillehouder H.Bruls

Behandelend 
ambtenaar

Suzanne Vloet

GEVRAAGD BESLUIT 1. in te stemmen met de opzet zoals uitgewerkt in de concept 
opgaveovereenkomst;
2. de Algemene voorwaarden voor de Opgaveovereenkomsten vast te 
stellen. 

TOELICHTING 1.1 Met het ondertekenen van de opgaveovereenkomst worden de 
gemeenten die intekenen op een opgave, juridisch gebonden. Hiermee 
ontstaat een grondslag voor de financiële bijdrage. 
Ter illustratie is de opgaveovereenkomst voor de Ontspannen Regio 
uitgewerkt. Dit concept zal op dezelfde wijze worden uitgewerkt voor de 
overige vier opgaven. De vijf opgaveovereenkomsten zullen in 
september tegelijk met de regionale agenda aan het AB worden 
aangeboden.
Voor nu vragen wij u in te stemmen met de opzet zoals uitgewerkt in 
het concept. 

2.1 De opgaveovereenkomst moet gemakkelijk leesbaar zijn. Daarom 
zijn de meeste juridische bepalingen opgenomen in de Algemene 
voorwaarden Opgavenovereenkomsten (verder Algemene 
voorwaarden). Deze zullen bij elke opgaveovereenkomst van 
toepassing worden verklaard. 
Hierin zijn ook de spelregels opgenomen met betrekking tot het later 
toetreden tot een reeds gestarte opgave en het eerder stoppen met een 
opgave. De eerste opgaveovereenkomst heeft een looptijd van één 
jaar. De spelregels zullen voor dit eerste jaar nog niet zoveel relevantie 
hebben, maar wellicht is dat in de toekomst anders. 
In de regeling (artikel 27, lid 4)  is aangegeven dat het AB deze 
spelregels vaststelt. Gelet op het feit dat de bevoegdheid voor het 
afsluiten van een overeenkomst op grond van de Wgr bij het DB ligt, is 
voor het overige deel van de Algemene voorwaarden het DB bevoegd 
om deze vast te stellen. Na vaststelling van de Algemene Voorwaarden 
zal het DB worden verzocht om deze ook vast te stellen. 
 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- concept opgaveovereenkomst
- Algemene Voorwaarden

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Gemeenten die aan een opgave niet deelnemen, worden in de regeling 
(artikel 27 lid 3) gevrijwaard voor risico’s en kosten door de andere 
gemeenten. 

Het is mogelijk dat een gemeente niet kan meedoen aan een onderdeel 
van een opgave. Bijvoorbeeld omdat deze gemeente door het rijk is 
ondergebracht bij een andere regio. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij 
de RES (Montferland en Mook & Middellaar zijn ingedeeld in een 
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andere regio). In dat geval ontvangt deze gemeente een korting op het 
tarief van de opgave. 

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

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.
 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING



1 Voorbeeld opgaveovereenkomst OR bij regionale agenda 

Opgaveovereenkomst Ontspannen regio

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 
 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”



1 Algemene voorwaarden Opgaven 

1

Algemene voorwaarden 

Opgavenovereenkomsten

Gelet op artikel 33b, lid 1 onder d van de Wgr in het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 30 augustus 2021;

Gelet op artikel 27, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen 
bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 7 juli 2021;

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft. 
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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.
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Artikel 4 Bestuurlijk Opgaveteam

1. De vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam zijn niet openbaar. 
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 bedoeld 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 
ondertekend 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. 
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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. 

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. 
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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.

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 noodzake-
lijke 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 reserve, wordt de toetredende gemeente verplicht naar rato een bedrag 
in de 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.
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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 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 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 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. 
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Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur van 30 augustus 2021: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 7 juli 2021: 

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Begroting 2022 Groene Metropoolregio Arnhem - Nijmegen

Portefeuillehouder H. Witjes

Behandelend 
ambtenaar

A.M.C. Rynja

GEVRAAGD BESLUIT De begroting 2022 vaststellen.

TOELICHTING Voor u ligt de begroting 2022 van de Groene Metropoolregio. 

Deze begroting is eerder al in uw vergadering behandeld en conform 
de regels van de WGR toegezonden aan de deelnemende gemeenten 
voor een zienswijze.

Voor een meerjarig sluitend financieel perspectief na 2022 (2023 – 
2025) was in de korte tijd om deze begroting tot stand te brengen nog 
geen tijd. Daarbij ook gesteld dat voor de jaren na 2022 er nog teveel 
onbekendheden en onzekerheden in zitten om hier wel mee te komen. 

De begroting is voor 2022 sluitend gemaakt met een inwonerbijdrage 
per gemeente. Voor een belangrijk deel is dit niet nieuw. Dit betreft de 
kosten van het Regiobureau en de kosten die betrekking hebben op de 
bijdrage aan Stichting The Economic Board.

De vijf opgaven: Verbonden Regio, Productieve Regio, Circulaire 
Regio, Ontspannen Regio en Groene groei Regio, zijn voor een groot 
deel nieuw en zijn financieel vertaald. Hier is voor een deel ook al 
externe dekking gerealiseerd (provinciale bijdragen en de woondeal) 
maar voor het overgrote deel zal dit via een inwonerbijdrage per 
gemeente worden gevraagd.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Begroting Groene Metropoolregio 2022

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

De begroting 2022 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 subsidieverstrekking aan TEB:                              0,699mln.
De kosten van de opgaven                                         3,752mln.

De baten komen overwegend voort uit de inwonerbijdrage. Deze wordt 
ingezet voor het regiobureau, de subsidie aan TEB en voor de 
opgaven. 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 in 
2022 externe dekking opgenomen in de begroting. Deze komt van de 
provincie (732,5k) en van de Woondeal (350k).
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De zienswijzeprocedure zoals tot nog toe is doorlopen en waarbij wij 
van 13 gemeenten inmiddels een reactie hebben ontvangen, geeft 
geen aanleiding om de begroting 2022 te wijzigen, ten opzichte van de 
ontwerpbegroting die medio april is opgeleverd.

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

1) De begroting 2022 is in nauwe samenwerking met de 
opgavemanagers en het regiobureau tot stand gekomen. De 
opgavemanagers hebben de opgaven inhoudelijk en financieel 
afgestemd met de bestuurlijk opdrachtgevers van de opgaven.

2) Op grond van de WGR kunnen de raden van de deelnemende 
gemeenten bij het dagelijks bestuur van de G.R. hun zienswijze over de 
ontwerpbegroting naar voren brengen. Deze zienswijzeprocedure is 
voor een belangrijk deel doorlopen en op 2 juli 2021 is van 13 
gemeenten een reactie ontvangen. 

In de kern komt het erop neer dat er vijf gemeenten zijn die zonder 
meer kunnen instemmen met de begroting die voorligt. Voor de andere 
gemeenten geldt dat zij hierop nog een voorbehoud maken. 

Dit voorbehoud komt voort uit de begroting van de 5 opgaven en de 
gevolgen voor de gemeenten wanneer er 1 of meer gemeenten niet 
intekenen op (delen van) een opgave. 

Voor het overige is door een enkele gemeente gevraagd om:
- scherpte / sturing op efficiency binnen de organisatie van de opgaven;
- een meerjarenperspectief;
- pagina 21 nogmaals door te rekenen v.w.b. de inwonerbijdrage.
- kosten van de RAC
- een specificatie van de kosten binnen de opgaven.

Bij de stukken treft een overzicht aan met daarin de kern van de 
reacties op de conceptbegroting 2022 van de gemeenten.

Wij nemen de reacties van de gemeenten zeer ter harte en betrekken 
dit in de verdere ontwikkeling van de (financiële) organisatie die in dit 
opbouwjaar (2021) één van onze speerpunten is. 

3) In de regionale agendacommissie van 28 juni jl. is het vraagstuk van 
het meerjarenperspectief ook nog aan de orde gekomen omdat deze 
niet is opgenomen in de begroting. 

Hierop hebben wij aangegeven dat wij dit nog niet kunnen geven omdat 
hier nog geen zicht op is. Wij hebben wel geadviseerd om de komende 
jaren met dezelfde bijdrage rekening te houden.
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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. 

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.

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 vast 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 koepelorganisaties, 
onderwijsinstellingen 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 voor gekozen om voor de inhoudelijke toelichting op de opgaven te verwijzen naar de concept 
regionale agenda 2022. 

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). 

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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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 liggen.

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 15 september 2020 is uitgangspunt voor de begroting 

van het regiobureau;
3) De begroting 2022 voor de Groene Metropoolregio is niet geïndexeerd ten opzichte van 2021;
4) De bruto inwonerbijdrage van de gemeenten bedraagt 2,50 per inwoner; 
5) 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;

6) 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
7) De opgaven, en daarvan de financiële vertaling in deze begroting, hebben een looptijd van 1 

jaar;
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;
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. Bij de opgave 
“groene groei regio” is dit € 350.000,-; dit betreft gelden uit de Woondeal. Bij de opgave 
“ontspannen regio” gaat het om € 132.500,- (gevraagde bijdrage van de provincie);
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12) In de begroting van de opgaven is één, voor alle gemeenten, verplicht onderdeel opgenomen 
(RPW). Deze is apart in beeld gebracht;

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.

* De inwonerbijdrage per gemeente is apart in beeld gebracht in bijlage 3.
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.
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Opgaven

1 Verbonden regio

2 Productieve regio

3 Circulaire regio

4 Ontspannen regio

5 Groene groei regio

Enkele algemene uitgangspunten die we gehanteerd hebben:

1) 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. 

2) 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. 

3) 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.
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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-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 partners . 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. 

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, 
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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))2 . De provincie Gelderland heeft aangegeven dat subsidie mogelijk is als het project 
onderdeel uitmaakt van de regionale geprioriteerde agenda.

2 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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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 1 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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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-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 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 €637.500.

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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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 2022 hebben we 0,9 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte (ondergebracht bij het regiobureau) voor 
procesondersteuning en 1,2 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot. 

Daarnaast begroten we voor 2022 €365.000 aan proceskosten voor bijvoorbeeld de inhuur van externe 
expertise, voor analyse, onderzoek en planvorming. Hiermee maken we programma’s en projecten 
concreet en creëren we mogelijkheden voor (co-) financiering van provincie Rijk, Europa en de markt. 

(Potentiële) opbrengsten
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. 

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 naast kennis, kunde en 
capaciteit in 2022 een bijdrage van €132.500 te doen in de proceskosten. Dit is de helft van de kosten, 
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 
we nog nadere afspraken met de provincie maken. De kosten voor gemeenten 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 en met cofinanciering van de 
provincie 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.
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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-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 netto inzet is geraamd op € 642.500 voor 2022. Dit komt neer op een inwonerbijdrage van 82 cent. 

(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) voor een belangrijk deel gedekt. Voor 2021 (ca. € 
300.000) en 2022 (€ 350.000).

De kosten van de flexpool voor 2021 (€ 250.000) zijn gedekt uit Rijksregeling ‘Specifieke Uitkering 
Flexibele Inzet Ondersteuning Woningbouw’ (FIOW). Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor 
de Woondeal als ook voor de uitwerking van de overige speerpunten. Voor het jaar 2022 spannen we 
ons in voor nog eens € 250.000 uit deze regeling voor de flexpool.
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Geconsolideerd beeld

Hierna is het geconsolideerd beeld opgenomen van de totale lasten en baten van de begroting 2022.
De kosten van het regiobureau en de subsidie voor The Economic Board zijn niet nieuw. Het opgavegeld 
is wel 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 kunnen 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 controlcyclus. 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 (31k) 
bij het regiobureau die als zodanig gekwalificeerd kan worden.

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 15 september 2020, 
specifiek de hoofstukken 2 (besturingsmodel), 3 (opgavegericht werken in de regionale agenda) en 4 
(de organisatie).
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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!



1 Overzicht zienswijzen op concept begroting 2022 

Zienswijzen op de concept begroting 2022

Bijgewerkt tot en met 2 juli 2021.

Reactie gemeente Voorstel Aanpassing 
Begroting

Opmerking

Instemming met begroting Doesburg
Duiven
Lingewaard
Mook & 
Middelaar
Overbetuwe

Nee

Geen expliciete instemming Westervoort Nee Beperkt budget voor opgaven beschikbaar vanwege 
preventief toezicht.

Instemming onder voorbehoud. 
Het voorbehoud spitst zich toe op:

- het eventueel niet intekenen op de opgaven van 1 
of meer deelnemers en de doorwerking daarvan 
voor de andere deelnemers

- verzoek om een meerjarenperspectief

Arnhem
Nijmegen
Beuningen
Berg en Dal
Heumen
Renkum
Rozendaal

Nee Nadat er duidelijkheid is over het al dan niet 
intekenen op de opgaven door de gemeenten weten 
we ook hoe dit doorwerkt op de begroting 2022. 
Er is overeenstemming om dit geen gevolgen te laten 
hebben voor de inwonerbijdrage van de gemeenten. 
Dat betekent bijvoorbeeld dat delen van de opgaven 
worden gefaseerd / getemporiseerd.

Een financieel meerjarenperspectief is nog niet te 
geven. Wij hebben geadviseerd om de komende 
jaren met een gelijkblijvende inwonerbijdrage 
rekening te houden.



Reactie gemeente Voorstel Aanpassing 
Begroting

Opmerking

Aandachtspunten
Scherpte op efficiency binnen organisatie van de opgaven Lingewaard Nee Is onderdeel sturing van de organisatie.

Aandacht voor meerjarenperspectief / beperken opwaartse 
druk (financieel)

Lingewaard Nee Is onderdeel sturing van de organisatie.

Controle van tabel op pag. 21 (bijdrage x inwonertal) Nijmegen Nee Controle is uitgevoerd. Doorrekening klopt.
Lastige beoordeling van de opgaven omdat deze niet tot het 
laagste (activiteiten)niveau is uitgewerkt. Hierdoor is het 
niet zichtbaar waar het geld aan besteed wordt. 

Arnhem Nee De gemeenten krijgen een overzicht met de 
details/activiteiten binnen de programma’s en de 
daarbij horende kosten.

Vraag of ambtelijke ondersteuning RAC is voorzien in de 
kosten regiobureau.

Renkum Nee Ja, de kosten van de RAC zijn voorzien in de 
begroting (onderdeel regiobureau).

Geen reactie /zienswijze op de conceptbegroting 
ontvangen.

Druten
Montferland
Rheden
Wijchen
Zevenaar



8 - Financiële verordeningen

1 AB beslisdocument financiele verordeningen 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021, Algemeen Bestuur van de Groene Metropool Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Financiële verordeningen.

Portefeuillehouder H. Witjes

Behandelend 
ambtenaar

Arthur Rynja

GEVRAAGD 
BESLUIT

- De Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – 
Nijmegen vast te stellen;

- De Controle Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – 
Nijmegen vast te stellen;

TOELICHTING In de Gemeentewet, artikel 212 en in de Gemeenschappelijke Regeling 
in artikel 28 lid 2 is bepaald dat een gemeenschappelijke regeling een 
financiële verordening moet hebben. 
In deze verordening staan de uitgangspunten voor het financiële 
beleid, alsmede voor het financiële beheer en voor de inrichting van de 
financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen 
van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. 

In de gemeentewet, artikel 213 en in artikel 28 lid 3 van de G.R. is 
bepaald dat een verordening dient te worden vastgesteld voor de 
controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het 
financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie 
wordt getoetst. Bepaald is dat het Algemeen Bestuur een accountant 
aanwijst die belast zal worden met de controle van de jaarrekening en 
het afgeven van de accountantsverklaring.

Terzijde: In de financiële verordening is op dit moment nog geen 
passage opgenomen over de rechtmatigheidsverantwoording die door 
het DB moet worden afgegeven (in te gaan per 2021). Er zijn veel 
signalen dat de wet met ingang van 2021 wel in gaat maar zekerheid 
hierover is er nog niet. Er zijn inmiddels ook signalen ontvangen dat 
deze verantwoording met een jaar wordt uitgesteld. Wanneer de 
rechtmatigheidsverantwoording definitief door gaat wordt de 
verordening hier op aangepast.

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

-Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – 
Nijmegen
-De Controle Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – 
Nijmegen

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

- 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

RISICO'S EN 
BEHEERSMAAT
REGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

JURIDISCH ADVIES     

COMMUNICATIE

Intern ingewonnen

Intern heeft afstemming plaatsgevonden met Jurist

Publicatie van deze verordening in “Decentrale Regelgeving en 
Officiële Publicaties”



1 Financiële verordening 

 

1/7

Financiële Verordening Groene 
Metropoolregio
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van PM;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 28 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen de volgende Financiële Verordening Groene Metropoolregio: 

Hoofdstuk I
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de hierop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 

1. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

2. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-
Nijmegen; 

3. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-
Nijmegen; 

4. Directeur: het hoofd van het regiobureau, zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling;

5. Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van 
informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van(onderdelen 
van) de regeling en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

6. Beheershandelingen: handelingen die vallen binnen de normale alledaagse bedrijfsvoering

7. Indicatoren: een indicator beantwoordt de vraag: “Wat moeten we meten om te weten of onze 
doelstelling werd verwezenlijkt?”;

8. Programma’s: de programma’s van de gemeenschappelijke regeling Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen betreft de 5 integrale opgaven;

9. Overhead: alle kosten die worden gezien als indirect of afkomstig uit secundaire activiteiten;

10. Taakveld: een uniforme set van 48 eenheden waar alle taken van decentrale overheden onder 
vallen.

11. Verplichte set: in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten is een aantal verplichte 
beleidsindicatoren genoemd. 
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Hoofdstuk II Begroting en verantwoording
Artikel 1 Programma-indeling

1. Het algemeen bestuur stelt de programma-indeling (de opgaven) vast.

2. Het algemeen bestuur stelt de taakvelden per opgave / speerpunt vast.

3. Het algemeen bestuur stelt de indicatoren vast met betrekking tot de beoogde effecten, de te 
leveren prestaties en eventueel de te leveren goederen en diensten, waarbij rekening houdende 
met de verplichte set beleidsindicatoren, bedoeld in artikel 25 lid 2-a van het Besluit Begroting 
en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

4. Het algemeen bestuur stelt, op voorstel van het dagelijks bestuur, vast over welke 
onderwerpen hij in extra paragrafen (naast de verplichte paragrafen van de begroting en de 
jaarstukken) kaders wil stellen en geïnformeerd wenst te worden.

Artikel 2 Inrichting begroting en jaarstukken
1. Bij de begroting en de jaarstukken worden onder elk van de programma’s (opgaven), het 

overzicht van de baten en lasten per taakveld weergegeven.

2. In de begroting wordt bij de uiteenzetting van de financiële positie inzicht gegeven in de 
ontwikkeling van de meerjarenraming en van de investeringen;

3. Bij de uiteenzetting van de financiële positie met betrekking tot de investeringen wordt:

a. Voor nieuwe investeringen, per investering, het benodigde investeringskrediet 
weergegeven;

b. Voor lopende investeringen het geautoriseerde investeringskrediet weergegeven;

c. Voor lopende investeringen een raming van de uitputting van het investeringskrediet 
in het lopende boekjaar weergegeven;

d. In de jaarrekening de uitputting van de geautoriseerde investeringskredieten en de 
actuele raming van de totale uitgaven en inkomsten weergegeven.

Artikel 3 Autorisatie begroting, investeringskredieten en begrotingswijzigingen
1. Het algemeen bestuur autoriseert met het vaststellen van de begroting van het betreffende 

jaar, de totale lasten en de totale baten per programma, het overzicht van de overhead, de 
post onvoorzien en eventuele mutaties op de reserves.

2. Indien de directeur voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te 
worden overschreden, wordt dit in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur 
gemeld. De directeur voegt hierbij een voorstel voor wijziging van het budget of het 
investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid.

3. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, 
legt het dagelijks bestuur vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel 
en een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan het algemeen bestuur 
voor.
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Artikel 4. Tussentijdse rapportage
1. De tussenrapportages bevatten een uiteenzetting over de uitvoering en het bijstellen van het 

beleid en een overzicht met de bijgestelde raming van (indien van toepassing):
a. de baten en de lasten per opgave uitgesplitst;
b. het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen uitgesplitst naar taakvelden;
c. het overzicht van de overhead en de geraamde vennootschapsbelasting;
d. het totale saldo van de baten en lasten volgend uit de onderdelen a, b en c;
e. (beoogde) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma;
f. het resultaat, volgend uit de onderdelen d en e; 
g. de realisatie en raming van de uitputting van de investeringskredieten.

2. In de tussenrapportages worden afwijkingen op de oorspronkelijke ramingen van de baten en 
lasten van taakvelden, prioriteiten en investeringskredieten in de begroting groter dan 
€ 10.000 toegelicht.

Artikel 5. EMU-saldo
Wanneer het Rijk, de decentrale overheid bericht dat alle decentrale overheden tezamen het collectieve 
aandeel van gemeenten in het EMU-tekort, bedoeld in artikel 3, zesde lid, van de Wet houdbare 
overheidsfinanciën, hebben overschreden, informeert de directeur het dagelijks bestuur of een 
aanpassing van de begroting nodig is. 

HOOFDSTUK III FINANCIEEL BELEID
Artikel 6. Waardering en afschrijving vaste activa

1. Immateriële en materiele vaste activa worden afgeschreven volgens de methodiek en de 
termijnen zoals vermeld in de bijlage 1 afschrijvingsbeleid bij deze verordening. Bij wijziging 
van de termijnen van afschrijven zullen deze separaat (als nieuw toe te voegen bijlage 1 bij de 
financiële verordening) aan het bestuur worden aangereikt zonder dat dit leidt tot aanpassing 
van de financiële verordening.

2. Kosten voor het afsluiten van geldleningen worden direct ten laste van de exploitatie gebracht.

Artikel 7. Voorziening voor oninbare vorderingen
Voor vorderingen op derden wordt, eventueel, en op basis van een risicoanalyse, een voorziening 
wegens oninbaarheid gevormd op basis van een individuele beoordeling op inbaarheid van de 
openstaande vorderingen.

Artikel 8. Reserves en voorzieningen
1. Het algemeen bestuur autoriseert voor het instellen van en het opheffen van een reserve. Een 

voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve wordt minimaal aangegeven:

a. het specifieke doel van de reserve

b. de voeding van de reserve;
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c. de maximale hoogte van de reserve; en

d. de maximale looptijd.

2. Wanneer een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid 
tot de beoogde bestedingen, dan wel dat er minder bestedingen nodig bleken om het beoogd 
doel te realiseren, valt de bestemmingsreserve vrij in het resultaat.

3. Over de reserves en voorzieningen wordt geen rente toegerekend.

Artikel 9. Prijzen economische activiteiten
Voor de levering van goederen en diensten door de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen aan 
overheidsbedrijven en derden waarbij De Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen in concurrentie 
met marktpartijen treedt, wordt ten minste de geraamde integrale kostprijs in rekening gebracht. Bij 
afwijking vanwege een publiek belang doet het dagelijks bestuur vooraf voor elk van deze activiteiten 
afzonderlijk een voorstel aan het algemeen bestuur, waarin het publiek belang van de levering van de 
desbetreffende goederen, diensten of werken wordt gemotiveerd.

Artikel 10. Kostprijsberekening en overhead
1. Kosten worden zoveel als mogelijk toegerekend aan speerpunten. 

2. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden 
toegerekend aan activiteiten welke geheel of deels worden bekostigd met bijdragen of 
subsidies, binnen het taakveld overhead apart geadministreerd en in de desbetreffende 
verantwoordingen over de besteding toegerekend aan die activiteiten.

3. Voor de toerekening van de overheadkosten worden de overheadkosten die kunnen worden 
betrokken in de aangifte vennootschapsbelasting, binnen het taakveld overhead apart 
geadministreerd en voor de belastingaangifte aan de kostprijs van de 
vennootschapsbelastingplichtige activiteiten toegerekend.

4. In afwijking op artikel 8 lid 3 worden bij vennootschapsbelastingplichtige activiteiten alleen de 
rentekosten voor de inzet van vreemd vermogen aan de kostprijs toegerekend. Bij 
projectfinanciering worden dan de werkelijke rentekosten toegerekend. In andere gevallen 
wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde rentepercentage van de portefeuille leningen.

 

Artikel 11. Financieringsfunctie
1. De financieringsfunctie heeft betrekking op het tijdig beschikbaar hebben van 

financieringsmiddelen tegen zo gunstig mogelijke prijzen, waarbij rekening wordt gehouden 
met randvoorwaarden (kasgeldlimiet en renterisiconorm) en de aard van de 
financieringsbehoefte (kort versus lang). 

2. De jaarlijkse plannen van de financieringsfunctie worden zoveel mogelijk opgenomen in de 
begroting. Dit houdt in dat de plannen van de financieringsfunctie worden verwoord in de 
paragraaf Financiering van de begroting. Mocht er tussentijds een financiering nodig zijn zal 
dit middels een voorstel van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur worden 
aangeboden.

3. De directeur neemt bij het uitzetten en het aantrekken van middelen de volgende kaders in 
acht:
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a. voor het aantrekken van financieringen met een looptijd langer dan één jaar worden 
ten minste twee prijsopgaven bij verschillende financiële instellingen gevraagd; en

b. er wordt geen gebruik gemaakt van financiële derivaten als bedoeld in artikel 1, onder 
c, van de Wet financiering decentrale overheden.

Artikel 12. Bedrijfsvoering
1. In de paragraaf bedrijfsvoering bij de begroting en de jaarstukken neemt de directeur naast de 

verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het BBV in ieder geval op:

a. de arbeidskosten (loonkosten en inhuur derden);
b. de huisvestingskosten;
c. de automatiseringskosten;
d. de budgetten voor de accountant.

HOOFDSTUK IV FINANCIELE ORGANISATIE EN FINANCIEEL BEHEER
Artikel 13. Administratie

1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor:

a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen binnen de Groene 
Metropoolregio als geheel, het regiobureau en de verschillende opgaven;

b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van de vaste activa, 
vorderingen, schulden, contracten;

c. het verschaffen van informatie over uitputting van de toegekende budgetten en 
investeringskredieten en voor het maken van kostencalculaties;

d. het verschaffen van informatie over indicatoren met betrekking tot de productie van 
goederen en diensten.

e. het bevorderen van en afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de 
doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde 
beleidsdoelen, de begroting en relevante wet- en regelgeving; en

f. de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende 
informatie, alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de 
doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de 
begroting en relevante wet- en regelgeving.

Artikel 14. Financiële organisatie
1. De directeur draagt zorgt voor:

a. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten 
laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; 

b. de interne regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de 
bijbehorende informatievoorziening van de financieringsfunctie;

c. de te maken afspraken met de opgavemanagers en collega’s in het Regiobureau 
over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en 
frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van 
middelen; 
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d. de kostenverdeelsleutels voor het eenduidig toewijzen van baten en lasten aan de 
taakvelden;

e. het beleid en de interne regels voor de inkoop en de aanbesteding van goederen, 
werken en diensten; 

f. het beleid en de interne regels voor het voorkomen van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van regelingen, eigendommen als ook van data en informatie, opdat aan 
de eisen van rechtmatigheid, controle en verantwoording wordt voldaan. 

Artikel 15. Interne controle
1. De directeur zorgt ten behoeve van het getrouwe beeld van de jaarrekening voor de jaarlijkse 

interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking en de rechtmatigheid van 
de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt de directeur maatregelen tot herstel.

2. De directeur zorgt voor de systematische controle van de registratie en de ontwikkeling van de 
bezittingen en het financieel vermogen van de Groene Metropoolregio, met dien verstande dat 
de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de debiteurenvorderingen, de 
liquiditeiten, de opgenomen leningen, de kortlopende schulden en de vorderingen van 
crediteuren jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen ten minste 
eenmaal in de 4 jaar. Bij afwijkingen in de registratie neemt de directie maatregelen voor 
herstel van de tekortkomingen.

Hoofdstuk V. SLOTBEPALINGEN
Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 
januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Financiële Verordening Groene Metropoolregio. 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van PM 2021: 
De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls
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Bijlage 1 Afschrijvingsbeleid

Algemeen.
Activa met economisch nut en een verkrijgingsprijs < € 10.000 worden niet geactiveerd. 

Jaarlijks wordt er met gelijke bedragen (lineair) afgeschreven vanaf het jaar volgend op activering. 
Deze methode doet recht aan de actuele waardeontwikkeling van een actief en is eenvoudig uit te 
leggen.

De Groene Metropoolregio is een Gemeenschappelijke Regeling. Uit hoofde van die rol is de aard van 
en de soorten van te verwachten investeringen geringer dan die bij gemeenten. Het meeste aan 
eventueel te verwachte investeringen betreffen ICT gerelateerde investeringen en facilitaire zaken.

Omschrijving Afschrijvingstermijn 

Immateriële activa  

Kosten onderzoek en ontwikkeling Exploitatie (art. 60 BBV)

Kosten van sluiten van geldleningen Exploitatie

Saldo van agio en disagio Exploitatie

 

Materiële vaste activa  

(Eerste) inrichting van gebouwen en inventaris/meubilair 15 jaar

Auto 7 jaar

Machines / apparatuur en installaties (niet vast aan/in gebouwen) bijv. 
koffieautomaat / frankeermachines

10 jaar

Inrichting archiefplaats 15 jaar

Hardware 5 jaar

Mobiele apparatuur (Tablets / Laptops / smartphone) 3 jaar

Telecommunicatie voorzieningen 5 jaar



1 Controleverordening_GRM_def 
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Controleverordening Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van PM;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

Gelet op artikel 213 van de Gemeentewet en artikel 28 lid 3 van de Gemeenschappelijke regeling Regio 
Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen de volgende Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de 
inrichting van de financiële organisatie van Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen.

Hoofdstuk I
Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze verordening en de hierop rustende bepalingen wordt verstaan onder: 

1. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen; 

2. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-
Nijmegen; 

3. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-
Nijmegen; 

4. Directeur: het hoofd van het regiobureau, zoals bedoeld in artikel 23 van de regeling;

5. Accountant: een door het algemeen bestuur benoemde:

a. Registeraccountant of;

b. Accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als 
bedoeld in het derde lid van artikel 36 Wet op de Accountant – Administratieconsulenten 
of;

c. Organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken.

6. Accountantscontrole: de controle van de in artikel 31 regeling bedoelde jaarrekening 
uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant ten behoeve van:

a. De accountantsverklaring als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet, lid 3

b. Het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de 
grootte en samenstelling van het vermogen;

c. Het rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en balansmutaties;

d. Het in overeenstemming zijn van de door het Dagelijks bestuur opgestelde 
jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels 
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bedoeld in artikel 186 Gemeentewet (het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten);

e. Het verslag van bevindingen als bedoeld in artikel 213 Gemeentewet, lid 4

f. De inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag 
of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken;

g. Onrechtmatigheden in de jaarrekening, 

Waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld 
op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet (het Besluit accountantscontrole 
Provincies en Gemeenten), in acht worden genomen.

7. Rechtmatigheid in het kader van accountantscontrole: Het overeenstemmen van het tot stand 
komen van de financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- 
en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole provincies en gemeenten.

8. Deelverantwoording: Een in opdracht van het Algemeen bestuur ten behoeve van de 
verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen 
de organisatie van de gemeenschappelijke regeling, welke verantwoording onderdeel uitmaakt 
van de jaarrekening.

Artikel 2 Opdrachtverlening accountantscontrole 
1. De accountantscontrole wordt opgedragen aan de door het Algemeen bestuur benoemde 

accountant.

2. Jaarlijks, voorafgaand aan de accountantscontrole stelt het Algemeen bestuur in overleg met 
de accountant vast:

a. de toe te passen goedkeuringstolerantie bij de controle van de jaarrekening;
b. de door de accountant te hanteren rapporteringstolerantie bij het opstellen van zijn;
c. verslag van bevindingen;
d. het door de accountant te hanteren normenkader bij zijn onderzoek naar het 

rechtmatig tot stand komen van de baten en lasten en de balansmutaties;

Artikel 3 Informatieverstrekking door Dagelijks bestuur
1. Het Dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform 

de geldende interne – en externe wet- en regelgeving en overlegt deze aan de accountant voor 
controle.

2. Het Dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende 
verordeningen, nota’s, bestuursbesluiten, deelverantwoordingen, administraties, plannen, 
overeenkomsten, berekeningen e.d. voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk 
zijn.

3. Bij de jaarrekening bevestigt het Dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem 
bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

4. Het Dagelijks bestuur legt de gecontroleerde jaarrekening samen met de accountantsverklaring 
en het verslag van bevindingen voor aan het Algemeen bestuur binnen de termijnen, 
vastgesteld in de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem– Nijmegen 
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5. Alle informatie die na afgifte van de accountantsverklaring en voor behandeling van de 
jaarrekening in het Algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat 
de jaarrekening geeft, wordt terstond door het Dagelijks bestuur aan het Algemeen bestuur en 
de accountant gemeld.

Artikel 4 Inrichting accountantscontrole 
1. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de 

accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende 
werkzaamheden.

2. De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te 
voeren controles. De tijdstippen waarop deze worden ingepland vinden zoveel mogelijk in 
onderling overleg met het Dagelijks bestuur plaats. Voor zover de accountant dit in het kader 
van zijn controleopdracht noodzakelijk acht, kan hij controlewerkzaamheden zonder 
voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

3. Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt periodiek 
(afstemmings-) overleg plaats tussen de accountant en de directeur.

Artikel 5 Toegang tot informatie 
1. De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en 

het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden 
waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het Dagelijks bestuur draagt 
er zorg voor, dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een 
onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren en informatiedragers van de 
gemeenschappelijke regeling.

2. De accountant is bevoegd om van alle medewerkers, die onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenschappelijke regeling werkzaamheden verrichten, mondelinge en schriftelijke 
inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt 
nodig te hebben. Het Dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de desbetreffende werknemers 
hieraan hun medewerking verlenen.

3. Het Dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat de medewerkers van de organisatieonderdelen 
van de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem–Nijmegen zijn gehouden de accountant 
alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan 
vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties en het 
gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie.

Artikel 6 Overige controles en opdrachten 
1. Het Dagelijks bestuur kan de door het Algemeen bestuur benoemde accountant opdracht 

geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, 
de doelmatigheid en de doeltreffendheid, voor zover de onafhankelijkheid van de accountant 
daarmee niet in het geding komt.

2. Het Dagelijks bestuur draagt de zorg voor de rechtmatige uitvoering van het beleid van de 
specifieke uitkeringen van het Rijk. Het Dagelijks bestuur is voor de controle van de 
rechtmatige besteding van specifieke uitkeringen bevoegd de opdracht te verlenen aan een 
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andere dan de door het Algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van 
de organisatie is.

3. Het Dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden  en neemt hierbij de 
gestelde controle-eisen in acht. Indien een deel van deze verantwoording dient te worden 
uitgevoerd door een accountant, is het Dagelijks bestuur bevoegd hiervoor de opdracht 
verlenen aan een andere dan de door het Algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit 
in het belang van de organisatie is.

Artikel 7 Rapportering 
1. Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven 

van een goedkeurende verklaring, dringt hij bij het Dagelijks bestuur aan op correctie van de 
geconstateerde afwijkingen. Indien het Dagelijks bestuur de geconstateerde afwijkingen niet 
wenst dan wel niet meer kan herstellen, meldt de accountant dit terstond schriftelijk aan het 
Algemeen bestuur en zendt een afschrift hiervan aan het Dagelijks bestuur.

2. In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant 
over de door hem uitgevoerde (deel-)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet van 
bestuurlijk belang aan de Directeur en/of de controller van het Regiobureau.

3. De accountantsverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het 
Algemeen bestuur door de accountant aan het Dagelijks bestuur voorgelegd met de 
mogelijkheid voor het Dagelijks bestuur om op deze stukken te reageren. Mits daartoe 
gemandateerd kan de Directeur in de plaats treden van het Dagelijks bestuur.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 

januari 2021.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Controleverordening Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen. 

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van PM 2021:

De secretaris,

Drs. A. Joustra

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls



9 - Spoorboekje P&C cyclus

1 Beslisdocument spoorboekje P&C 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021 

Onderwerp P&C Spoorboekje

Portefeuillehouder H.Witjes

Behandelend 
ambtenaar

Arthur Rynja

GEVRAAGD 
BESLUIT

Kennis te nemen van het P&C spoorboekje 2021 – 2022 

TOELICHTING Wij leveren elk jaar een spoorboekje op met daarin een planmatige 
vertaling (op hoofdlijnen) van de verschillende P&C producten die wij 
opleveren. Een belangrijk communicatie-instrument zowel intern 
binnen de G.R. (regiobureau en opgavemanagers) als extern, naar de 
18 gemeenten.

Voor de interne sturing wordt bij de aankondiging / start van één van 
de op te leveren producten een detailplanning opgesteld.

Omdat de G.R. nieuw is zijn de verschillende rollen / bestuursorganen 
in het proces in beeld gebracht. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

P&C Spoorboekje

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

- 

RISICO'S EN 
BEHEERSMAAT
REGELEN

-
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Inleiding  
 

Voor u ligt het spoorboekje van de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen. Dit betreft de 

planning op hoofdlijnen voor het opstellen de verschillende documenten in de Planning & Control-

cyclus. De genoemde data van de bestuurlijke besluitvorming dienen als uitgangspunt voor de start 

van ieder document.  

Het doel van het spoorboekje is het bestuur (en daarmee ook de deelnemende gemeenten), 

management en budgethouders te informeren over de planning en het proces van de P&C-

documenten.  

Daarnaast is een algemene beschrijving opgenomen van de verschillende P&C-documenten, de wijze 

waarop zij zich tot elkaar verhouden en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgenomen.  

Hoofdstuk 1 geeft een korte beschrijving van de P&C-cyclus weer, inclusief een planning op 

hoofdlijnen. In bijlage 1 zijn de einddata opgenomen van de P&C-producten in 2021 en in 2022. Deze 

data, en de wettelijke termijnen, worden gebruikt om het proces van het tot stand komen van de 

producten meer in detail uit te werken. 

In hoofdstuk 2 worden de verschillende rollen in de P&C-cyclus van de Groene Metropoolregio 

Arnhem–Nijmegen en van de regiogemeenten toegelicht.  

Met dit spoorboekje geven wij invulling aan een tijdige en actieve communicatie over de momenten 

waarop beleidsdocumenten voor besluitvorming worden aangeboden en de betrokkenheid van de 

verschillende actoren bij deze planning (inhoudelijk en procesmatig) voor het vroegtijdig tot stand 

brengen van begrotingskaders, de begroting zelf, jaarstukken en tussentijdse verantwoording.  
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Planning & Control - cyclus  
De P&C-cyclus wordt gevormd door de processen die leiden tot de vaststelling van het beleid, de 

vertaling daarvan naar uitvoeringsmaatregelen, de beheersing van de uitvoering en de financiële 

baten en lasten die daarmee samenhangen.  

 

1.1 Onderdelen P&C-cyclus  
De P&C-cyclus van de Groene Metropoolregio Arnhem–Nijmegen bestaat uit vijf onderdelen. De 

onderlinge samenhang van deze onderdelen is hieronder schematisch weergegeven. 

 

 

 

De regionale agenda is de gezamenlijke visie op de groene metropoolregio Arnhem-

Nijmegen. Een visie document dat verder strekt dan één jaar. In deze agenda geven we aan wat onze 

ambities zijn op vijf opgaven (Verbonden regio, Productieve Regio, Ontspannen Regio, Circulaire 

Regio en Groene groei regio), waarin we aangeven opgavegericht te zullen samenwerken en hoe dit 

financieel uitwerkt. Onze ambitie is: 

De ambitie van de regionale agenda 2021-2022 is “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!...” 

In deze Regionale Agenda leggen we ook de kaders voor die aan de basis staan van de begroting.  
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De regionale agenda wordt door het algemeen bestuur (AB) vastgesteld, waarmee zij de opdracht 

aan het DB geeft om deze verder uit te werken in de begroting. De Regionale Agenda wordt uiterlijk 

op 15 april van het jaar dat daaraan voorafgaat aan de raden toegezonden. Daarmee sluiten we aan 

op de termijn, genoemd in artikel 34b WGR. 

 

In de begroting vertaalt het DB de maatschappelijke effecten die we willen bereiken naar 

doelstellingen en activiteiten. Het DB biedt de begroting aan het AB aan en legt deze voor zienswijze 

voor aan de raden van de deelnemende gemeenten. Volgens artikel 35, lid 1, van de WGR, dient de 

ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het AB (ter vaststelling) wordt aangeboden, voor 

zienswijzen te worden toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Na ophalen en 

eventuele verwerking (door het DB) van de zienswijze kan het AB de begroting formeel vaststellen. 

De begroting dient binnen twee weken na vaststelling, doch uiterlijk 1 augustus, voorafgaand aan het 

desbetreffende begrotingsjaar, door het DB bij Gedeputeerde Staten ingediend te worden. 

Gelijktijdig met het proces van de begroting voor het jaar (t + 1) wordt ook naar de begroting van het 

lopend jaar gekeken en wordt eventueel een begrotingswijziging voorgesteld. 

 

De investeringsagenda In de investeringsagenda worden de meerjarige ambities 

vastgelegd (en jaarlijks geactualiseerd) van de 18 gemeenten, van de provincie en van de 

regiopartners. Doel van de investeringsagenda is het versterken van de economische motor van de 

regio, met daarbij de vijf opgaven die hierin centraal staan. 

 

In de tussenrapportage wordt over de voortgang van de opgaven en de begroting 

gerapporteerd aan het AB. De tussenrapportage komt direct na de zomer en geeft inzicht in de 

relevante beleidsmatige ontwikkelingen en in de financiële stand van zaken halverwege het jaar met 

een prognose ten aanzien van het rekeningresultaat.  

 

De jaarrekening, inclusief jaarverslag is het sluitstuk van de P&C-cyclus. In de 

jaarrekening wordt vermeld in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald en welke middelen daarvoor 

zijn ingezet. Het jaarverslag geeft de beleidsmatige verantwoording terwijl met de jaarrekening 

(balans en overzicht van baten en lasten) financiële verantwoording wordt afgelegd. Wettelijk gezien 

moet het AB uiterlijk 15 april een voorlopige jaarrekening aanbieden aan de raden van de 

deelnemende gemeenten.  

De externe accountant controleert de totale jaarrekening en voorziet deze van controleverklaring, 

waarna het AB de jaarrekening vaststelt. Binnen twee weken na vaststelling van de jaarrekening, 

maar in ieder geval vóór 15 juli volgend op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, wordt 

de jaarrekening naar Gedeputeerde Staten verzonden. 
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1.2 Planning P&C-cyclus  
Naast de hierboven genoemde onderdelen van de P&C-cyclus worden financiële overzichten 

gemaakt om het gesprek te hebben met de budgethouders (de directeur, budgethouders binnen het 

Regiobureau en opgavemanagers). Hierin wordt de kostenontwikkeling van de opgaven en ook van 

het regiobureau kort-cyclisch gevolgd.  

 

Op basis hiervan vindt tussentijds sturing plaats en wordt de tussenrapportage opgesteld.  

Gedurende het kalenderjaar hebben we te maken met de P&C-onderdelen uit de verschillende 

begrotingsjaren. Deze zijn in de jaarplanning afzonderlijk zichtbaar gemaakt. Onderstaand is dit 

schematisch weergegeven.  

 

 

 

In de bijlage is de detailplanning voor 2021 en 2022 opgenomen. In deze planning vindt u de data van 

de overleggen met de planning van de P&C-documenten.  
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Rollen en verantwoordelijkheden  
In onderstaande paragrafen worden de verschillende rollen en verantwoordelijkheden binnen (P&C-

cyclus van) de gemeenten en de groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen toegelicht.  

 

2.1 Gemeenteraden van de regiogemeenten  
De rol van de gemeenteraden is kaders stellen, controlerend en volksvertegenwoordiging. Zij kunnen 

deze rol invullen door middel van de zienswijze die zij kunnen geven op de P&C-documenten die zij 

door het Dagelijks Bestuur (DB) voorgelegd krijgt. De vaststelling van deze documenten is door het 

verlengd lokaal bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling voorbehouden aan het AB. 

 

2.2 Algemeen Bestuur  
Het AB is opdrachtnemer van de colleges van de deelnemende gemeenten en via deze van de raden 

en bestaat uit bestuurders (burgemeesters en wethouders) van de deelnemende gemeenten. Het AB 

is bevoegd tot het, na het ophalen van de zienswijzen bij de raden van de deelnemende gemeenten, 

vaststellen van de regionale agenda, de begroting, begrotingswijzigingen en de jaarstukken. Het AB is 

opdrachtgever voor het DB en wordt ambtelijk ondersteund vanuit het regiobureau. 

 

2.3 Dagelijks Bestuur  
De uitvoering van de programma’s is door het AB belegd bij het DB van de Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen. Het DB bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, een lid en de bestuurlijk 

secretaris van het AB. Zij stelt de regionale agenda, begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening 

op. De directeur van het regiobureau neemt deel aan de vergaderingen van het DB. De directeur 

heeft een adviserende rol.  

 

2.4 Regioagendacommissie 
De doelstelling van de Regioagendacommissie is dat het AB weet wat er in de raden leeft en dat de 

raden weten wat er in de regio speelt. Hiertoe vormt een vertegenwoordiging uit elke raad een 

communicatieve schakel tussen het AB en de raden. De leden van de Regioagendacommissie reiken 

mogelijkheden aan om de oordeelsvorming en de besluitvorming bij de 18 gemeenteraden in het 

proces te stroomlijnen. 
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BIJLAGE: RELEVANTE OPLEVERDATA VOOR P&C-CYCLUS 2021 – 2022 
 

2021 

7 april   Vaststellen concept begroting 2022 AB 

15 april   Aanbieding conceptbegroting 2022 aan gemeenten 

15 april- 30 juni  Zienswijzeperiode gemeenten 

1 juli   Start tussenrapportage 2021 

7 juli   Vaststellen Begroting 2022 AB  

1 aug   Begroting 2022 naar Gedeputeerde Staten 

23 aug – 27 aug  Aanbieding tussenrapportage 2021 aan DB 

6 sept – 10 sept  Aanbieding tussenrapportage 2021 aan AB  

Nov   besluitvorming over intekenen op opgave (bij gemeenten) 

 

2022 

n.t.b.   Planning jaarstukken bekend na aanstelling van de accountant 

mrt/april  Aanbieding conceptbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021 DB 

uiterlijk 15 april  Vaststellen concept begroting 2023, en concept jaarstukken 2021 in AB 

15 april Aanbieding conceptbegroting 2023 en voorlopige jaarstukken 2021 aan 

gemeenten 

15 april- 24 juni  Zienswijzeperiode gemeenten 

24 juni   Fatale datum zienswijze AB  

1 juli   Start tussenrapportage 2021 

Juli   Vaststellen Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 AB  

14 juli   Jaarrekening 2021 naar Gedeputeerde Staten 

1 aug   Begroting 2023 (DB) naar Gedeputeerde Staten 

Aug    Aanbieding tussenrapportage 2021 aan DB 

Sept   Aanbieding tussenrapportage 2021 aan AB  

Nov   besluitvorming over intekenen op opgave (bij gemeenten) 



1 advies RAC - Spoorboekje P&C 

 

 

Advies Regionale agendacommissie 

Datum vergadering RAC 28 juni 2021 

Voorstel / document Spoorboekje Planning en Control cyclus   
 
Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van het spoorboekje. 
 

Advies/verzoek: 

De RAC geeft het advies aan het AB in het najaar in ieder geval met een toelichting op een 
meerjarenperspectief te komen, waarmee wellicht ook een inkijk in de investeringsagenda en de 
eventuele projecten gegeven kan worden. 

Overige aandachtspunten: 

Het dagelijks bestuur zegt toe: 
- Het moment van intekenen op de opgaven wordt toegevoegd in de cyclus zoals 

verwoord in dit spoorboekje. 
- De termijn voor het aanleveren van zienswijzen wordt opgerekt tot begin juli.  

 

 



10 - Termijnagenda AB

1 Beslisdocument Termijnagenda AB 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Termijnagenda algemeen bestuur

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT Kennis te nemen van bijgevoegde termijnagenda.

TOELICHTING In bijgevoegde termijnagenda is in beeld gebracht welke onderwerpen 
ter besluitvorming worden voorgelegd in de komende vergaderingen 
van het algemeen bestuur. Tevens is een aantal onderwerpen op de 
agenda van de regioagendacommissie opgenomen zoals behandeld in 
de vergadering van de regioagendacommissie van 10 mei jongstleden. 
De termijnagenda is een dynamisch document en kan nog wijzigen, 
maar geeft een indruk van de te verwachten onderwerpen op de 
agenda. Hij wordt u ter kennisname aangeboden.  

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- Termijnagenda algemeen bestuur 2021-2022

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



1 Termijnagenda AB-RAC 2021-2022 

Maandag 26 april 2021 Henk  Concept 1.0

Termijnagenda  

3e kwartaal 4e kwartaal 1e kwartaal 2022 2e kwartaal 2022

7 juli 
15 september

20 oktober
8 december

Algemeen 
Bestuur

 Vaststellen begroting 2022
 Vaststellen regionale 

agenda 2022 (5 opgaven)
 Bestuurakkoord & Regionale 

investerings-agenda
 Brede Welvaartsmonitor 

(afdoening motie)
 Afdoening moties (zie 

eerdere brief)
 Vaststelling P&C-cyclus
 Tussenrapportage
 Kennisname aanstelling 

directeur

 Voorstel evaluatie 
Groene Metropoolregio

 PvA 
gemeenteraadsverkiezi
ngen 2022

 Budgethoudersregeling
 Aanbestedingsbeleid
 Aanwijzen accountant
 Subsidieregeling TEB

 Ontwerp begroting 
2023 en voorlopige 
jaarrekening

 Concept actualisatie 
regionale agenda 
2023

 Vaststellen 
jaarrekening 2021

13 september 18 oktober
6 december

Regioagen
dacommis
sie

(advisering 
aan AB)

 Raadsdag (2e helft 2021): 
advisering programma en 
vorm

 PvA 
gemeenteraadsverkiezi
ngen 2022

 Evaluatie RAC

 (financieel) 
Perspectief 2023



11 - Reacties op het bestuursakkoord en de investeringsagenda

1 Overzicht reacties op het bestuursakkoord 

Reacties op het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda
Bijgewerkt tot en met 30 juni 2021.
NB: In twee gemeenten moet de reactie nog worden vastgesteld door de raad. Achter de gemeentenaam is  concept ‘(c)’ geplaatst. 

Reactie
organisatie Voorstel Aanpassing 

Bestuursakkoord / 
Investeringsagend
a

Opmerking

Geen opmerkingen Zevenaar
Overbetuwe
Duiven
Westervoort
Doesburg (c) 
Montferland ( 
c)
Renkum ( c)

Bestuursakkoord
Wij zijn blij met het langjarig commitment vanuit de Provincie en TEB met onze 
regio. Uit het bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de door GMRAN in overleg met 
partijen jaarlijks vast te stellen agenda als startpunt wordt genomen voor de 
investeringsagenda. Wij kunnen ons daarom vinden in beide concepten.

Investeringsagenda
Wij gaan er overigens vanuit dat zowel de Opgaventeams als de deelnemende 
gemeenten zullen worden betrokken bij het opstellen van de Investeringsagenda.

Heumen
Berg en Dal
Rozendaal ( 
c)

vka

Ten aanzien van het concept-bestuursakkoord hebben wij 2 opmerkingen
1. Inzake het adviesteam investeringsagenda (artikelen 5 en 6): dit adviesteam is 
een vertegenwoordiging van de drie partijen op ambtelijk niveau. Wij verzoeken u 
om de samenstelling (incl. aantal personen) van het adviesteam inzake de 
investeringsagenda duidelijker te formuleren.
2. Verder dient naar onze mening de overlap van artikel 5 lid 2 en artikel 6 lid 3 
aangepast te worden.

Mook en 
Middelaar

Overnemen Verduidelijken 
adviesteam in 
artikelen 5 en 6

Bestuursakkoord
Het gemeentebestuur is zich bewust van de noodzaak tot regionale 
samenwerking. Een langjarige samenwerking op de doelen zoals in het 

Beuningen vka



bestuursakkoord verwoord, kunnen wij onderschrijven. Deze doelen komen 
overeen met de vijf bestuursopgaven zoals door de Groene Metropoolregio 
vastgesteld. Wij zijn ons ervan bewust dat van alle partijen, ieder vanuit hun 
eigen inhoudelijk kader, een bijdrage wordt verwacht in de realisatie hiervan. 

Investeringsagenda
Onderdeel van het bestuursakkoord is een investeringsagenda. Deze moet nog 
worden gevuld. Wij gaan ervan uit dat alle partijen bij het opstellen van deze 
investeringsagenda betrokken worden. 

Bestuursakkoord en voortgang investeringsagenda 
Gaandeweg het proces van uitwerken van de investeringsagenda is door de drie 
partijen geconstateerd dat het bestuursakkoord meer gelijkwaardigheid kan en 
moet uitademen. Dit is voortschrijdend inzicht. Wij stellen daarom voor om de 
tekstuele wijzigingen die wij hebben doorgevoerd bij de concept 
investeringsagenda, als het ware ‘terug te vertalen’ naar het bestuursakkoord. Zo 
doet bijvoorbeeld de formulering in de tussentijdse versie van de 
investeringsagenda dat uit praktische overwegingen de indeling in vijf opgaven 
uit de Regionale Agenda wordt gehanteerd, meer recht aan het principe van 
gelijkwaardigheid dan de oorspronkelijke formulering.

Verder heeft de board aangegeven dat moet worden gestreefd naar efficiency in 
de organisatie van de samenwerking. Een van de uitgangspunten bij de 
oprichting van The Economic Board was namelijk om de bestuurlijke drukte te 
verminderen. Wij zien dit streven graag terugkomen in het bestuursakkoord en de 
investeringsagenda.

The 
Economic 
Board

Overnemen Gelijkwaardigheid 
tussen de partners 
terugvertalen naar 
het Bestuursakkoord

Streven naar 
efficiency opnemen 
in Bestuursakkoord 
en 
Investeringsagenda

Bestuursakkoord en investeringsagenda 
Wij zijn blij met het langjarig commitment vanuit de Provincie en TEB met onze 
regio. Uit het bestuursakkoord blijkt duidelijk dat de door de Groene 
Metropoolregio in overleg met partijen jaarlijks vast te stellen agenda als startpunt 
wordt genomen voor de investeringsagenda. Wij kunnen ons daarom vinden in 
beide concepten. Wij gaan er overigens vanuit dat zowel de Opgaventeams als 
de deelnemende gemeenten zullen worden betrokken bij het opstellen van de 
Investeringsagenda.

Wijchen (c) 
Druten (c)

vka

Bestuursakkoord Nijmegen overnemen



 In het bestuursakkoord staat onder 4a dat "de wijze waarop TEB voornemens 
is bij te dragen aan de uitvoering van een opgave in de investeringsagenda 
zal komen te staan als voorgenomen bijdrage in de opgave". Ons inziens is 
TEB meer dan een adviesraad of uitvoeringsorganisatie van de regionale 
agenda. Wij vinden het daarom verstandig om de eigenstandige positie van 
TEB - met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen al sbelangrijke triple 
helixpartners - expliciet te maken in het bestuursakkoord. 

 Ook de positie van de provincie is nog onduidelijk. Ziet zij zichzelf als 
aanjager van de ambities van onze Groene Metropoolregio. Het is van belang 
om het commitment en de (financiele) bijdrage van de provincie in het 
bestuursakkoord en de investeringsagenda inzichtelijk te maken.Zeker omdat 
cofinanciering vanuit met name de kleinere regiogemeenten zeer lastig is.  

 De afspraken over ieders bijdrage aan de samenwerking zijn globaal. Er is 
nog goede afstemming nodig over rollen en verantwoordelijkheden, ondert 
meer ten aanzien van lobby en de afweging over wat lokaal en wat 
regionbaal wordt ontwikkeld en of uitgevoerd.

Investeringsagenda
Ook zien wij graag verduidelijking van de status van de investeringsagenda die 
o.b.v. dit bestuursakkoord wordt opgesteld. Naast deze investeringsagenda, 
heeft TEB een eigen investeringslijst met kansrijke en innovatieve projecten en 
wordt een regionale investeringsagenda opgesteld in het kader van de 
verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Het lijkt logisch dat deze 
agenda's (deels) naast elkaar blijven bestaan, maar uit het bestuursakkoord 
wordt niet duidelijk of dat werkelijk zo is. Het is van belang om in het 
bestuurssakkoord duidelijk te maken hoe de investeringsagenda's zich tot elkaar 
verhouden. 
Verder vragen wij u de reikwijdte van de investeringsagenda in het 
bestuursakkoord te beschrijven: gaat het alleen om nieuwe investeringen in het 
kader van de regionale agenda of ook om al lopende trajecten die passen binnen 
de opgaven van de regio?

Regionale opgaven en ambities
Wij willen graag wat meer flexibliiteit aanbrengen in de kenmerken waaraan een 
regionale opgave moet voldoen, zoals geformuleerd in de algemene bepalingen. 
Het eerste kenmerk "de opgave draagt positief bij….agenda's van hogere 



overheden". Is voor ons de kern. De kenmerken bij de volgende drie bullets 
bevatten zo veel criteria dat de lat wel erg hoog komt te liggen 

We vinden het van belang dat in het bestuursakkoord de gezamenlijke ambities 
worden toegevoegd op het gebied van het waarborgen van de bereikbaarheid en 
de inzet op duurzame mobiliteit. 
Bestuursakkoord
Het college van B&W herkent zich in het concept bestuursakkoord met dien 
verstande dat het concept bestuursakkoord een concretisering mist op welke 
wijze de Triple Helix partners uitwerking geven aan het bestuursakkoord. In de 
vastgestelde intentieovereenkomst
(Intentieovereenkomst voor een sterke triple helix samenwerking in de groene 
metropoolregio
Arnhem- Nijmegen, hoofdstuk 2 onder j) is dit aspect opgenomen. De nadere 
duiding ontbreekt
in het concept bestuursakkoord en derhalve het verzoek om de nadere duiding in 
het definitieve bestuursakkoord op te nemen.

Investeringsagenda
Voor de goede orde wijs ik er op dat met het besluit van het college van B&W 
geen instemming wordt gegeven op een financiële participatie vanuit de 
gemeente Rheden aan de
investeringsagenda. Daarvoor gelden andere procedures.

Rheden Overnemen

vka

Nadere uitwerking 
betrekken triple 
helix partners 
opnemen in 
Bestuursakkoord / 
Investeringsagenda

Bestuursakkoord
Geen aanvullende opmerkingen

Investeringsagenda
Wij kijken uit naar de invulling van de concept-investeringsagenda en hopen deze 
op korte termijn van u te mogen ontvangen. 

Lingewaard vka

Bestuursakkoord
 Het zit op zich goed in elkaar. De afspraken zijn helder neergezet. Het 

bestuursakkoord maakt het commitment op de samenwerking goed 
zichtbaar.

 Onze belangstelling gaat vooral uit naar de uitwerking van de afspraken en 
het gezamenlijk opladen van de investeringsagenda. En naar ieders bijdrage 
hierin.

Arnhem

vka



 De investeringsagenda maakt straks de bijdrage en het aandeel van de drie 
partners Groene Metropoolregio, provincie Gelderland en The Economic 
Board helder. En zal voor de provincie grondslag zijn voor subsidie. De 
provincie relateert de investeringsagenda aan zijn gebiedsopgave Arnhem-
Nijmegen. Mede vanuit dat oogpunt is het goed om na te denken over de 
reikwijdte van de investeringsagenda. Krijgen ook lopende zaken er een plek 
in, bijvoorbeeld projecten uit de investeringsagenda TEB? Met andere 
woorden, kunnen we als steden ook nog buiten de regionale 
investeringsagenda zaken doen met de provincie over projecten en 
investeringen die specifiek stedelijk zijn? Het zou goed zijn als het 
bestuursakkoord hier uitsluitsel over geeft. We zien dit nu niet terug.

overnemen



13 - Reacties op het informatieprotocol en de regels voor toe- en uittreding GR

1 Beslisdocument informatieprotocol 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 7 juli 2021

Onderwerp Reacties op concept informatieprotocol

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT 1. Reacties op het informatieprotocol voor kennisgeving aan te nemen.
2. Het informatieprotocol conform het voorstel uit te werken en ter 
vaststelling voor te leggen in het AB van 15 september 2021.  

TOELICHTING Op 24 februari 2021 is het concept informatieprotocol in het AB 
vastgesteld. Vervolgens zijn de colleges tot en met 15 juni in de 
gelegenheid gesteld om een reactie op het concept te geven. In de 
bijgevoegde notitie zijn deze reacties opgenomen. Omdat aan u is 
toegezegd dat u in deze vergadering op de hoogte zou worden 
gebracht van de ingekomen reacties, leggen wij u bijgaand overzicht 
ter kennisname voor. 

In het overzicht is voorgesteld hoe de Groene Metropoolregio zal 
omgaan met de reacties. Vaststelling van het informatieprotocol is 
voorzien in de AB vergadering van 15 september 2021. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Reacties op het informatieprotocol tot en met 28 juni

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



1 Overzicht reacties op het informatieprotocol 

Reacties op het Informatieprotocol
Bijgewerkt tot en met 28 juni 2021.
NB: In twee gemeenten moet de reactie nog worden vastgesteld door de raad. Achter de gemeentenaam is  concept ‘(c)’ geplaatst. 

Reactie gemeente Voorstel Aanpassing Informatieprotocol Opmerking

Geen opmerkingen Rheden
Zevenaar
Lingewaard
Overbetuwe
Duiven

Ontbreken kadernota c.q. duidelijke afspraken over het 
proces van de jaarlijkse herijking van de opgaven. 

Dat geen gebruik wordt gemaakt van het instrument 
kadernota (of een andere nota met uitgangspunten voor de 
begroting) is op zich voor deze samenwerking niet vreemd, 
aangezien het werken aan door de regio zelf geformuleerde 
opgaven centraal staat. Ook hierbij worden uiteraard 
externe ontwikkelingen betrokken. Het jaarlijkse proces van 
actualisatie en aanpassing van de opgaven vervangt dus als 
het ware de kadernota. Ook dient deze jaarlijkse 
herzieningsronde te worden aangegrepen om de voortgang 
in de opgaven (tussentijds) te evalueren, waarmee er 
feitelijk een PDCA-cyclus ontstaat. Het is ons inziens 
cruciaal voor de samenwerking dat het proces rondom de 
actualisatie van en
inschrijving op de opgaven op een eenduidige wijze vastligt 
en dat er duidelijkheid is rondom de betrokkenheid van 
gemeenten hierbij. Graag zien wij daarom dat ook rondom 

Rozendaal
Heumen
Wijchen (c)
Druten (c)

Overnemen In paragraaf 4.2 opnemen: 

Regionale agenda
De regionale agenda, bestaande 
uit 5 opgaven, vormt de kern van 
onze samenwerking. Jaarlijks 
wordt de regionale agenda 
geactualiseerd. Gemeenten 
kunnen na afloop van de duur van 
een opgaveovereenkomst 
opnieuw intekenen. Indien de 
duur van een opgave meerdere 
jaren bestrijkt, heeft de 
actualisatie het karakter van een 
tussentijdse evaluatie. Indien 
nodig kan de opgave worden 
bijgestuurd. Waarmee gemeenten 
door middel van een addendum 
instemmen. 



dit jaarlijkse proces afspraken, data en reactietermijnen in 
het protocol worden vastgelegd, waarin er voor gemeenten 
voldoende ruimte is om ook raden hierbij goed te 
betrekken. Het ligt wellicht in de rede om dit te koppelen 
aan het proces van de jaarstukken zoals in het protocol 
onder 4.2 Begroting is opgenomen, maar een eerdere 
aanlevering en ruimere reactietermijn zijn nodig.

De regionale agenda wordt 
jaarlijks in het AB van september 
vastgesteld. In november kunnen 
gemeenteraden besluiten al dan 
niet in te tekenen op een opgave, 
de wijziging van een opgave.
Het proces in aanloop naar de 
vaststelling van de regionale 
agenda ziet er als volgt uit:
• De concept regionale agenda 
wordt uiterlijk vóór 15 april aan 
de raden verstuurd.
• De reacties zullen uiterlijk in de 
tweede week van juni moeten zijn 
aangeleverd 
• Het DB voegt de commentaren 
waarin deze zienswijze is vervat 
bij de ontwerp regionale agenda 
en biedt dit aan het AB aan in 
september.
• Het AB stelt de regionale 
agenda in september vast. De 
regionale agenda wordt 
aangeboden aan de college's en 
gemeenteraden en gaat vergezeld 
van een zienswijzennota waarin is 
aangegeven op welke wijze de 
reacties zijn verwerkt. 
• De gemeenteraden besluiten in 
november in te tekenen op een 
opgave of in te stemmen met de 



wijziging van een opgave. Ook is 
het mogelijk dat er geen wijziging 
wordt aangebracht in een 
lopende opgave. 
In december worden de 
opgaveovereenkomsten 
ondertekend door de college's en 
de voorzitter van de Groene 
Metropoolregio. 

Zienswijzenota jaarverslag 

Het informatieprotocol voorziet jaarlijks in een 
zienswijzenota die wordt opgesteld in het
begrotingsproces van de regio. Een dergelijke werkwijze 
zou u ook bij het jaarverslag kunnen hanteren,
zodat het ook daar inzichtelijk wordt wat er met de reacties 
is gedaan. 

Arnhem
Rozendaal
Nijmegen
Wijchen (c)
Druten (c)

Overnemen In paragraaf 4.2 opnemen: Om de 
positie van de raden te 
versterken, wordt teruggekoppeld 
op welke wijze de zienswijzen van 
de raden al dan niet zijn verwerkt 
in de jaarrekening. Deze 
terugkoppeling wordt naar de 
raden verstuurd na vaststelling 
van de jaarrekening door het AB, 
in de vorm van een zienswijzenota 
die naar alle gemeenteraden 
gaat.

Eenduidige wijze van informatieverstrekking.

De agenda van de Groene Metropoolregio kent vijf 
bestuursopgaven. Wij willen er sterk voor pleiten dat de 
informatieverstrekking eenduidig voor alle vijf de opgaven 
gelijk zal zijn. De samenhang/integraliteit tussen deze vijf 
opgaven sterkt ons in deze opvatting. 

Beuningen Overnemen In paragraaf 4.5 opnemen: 
De informatievoorziening vanuit 
de verschillende opgaven naar 
gemeenten, sluit zoveel als 
mogelijk op elkaar aan. 
Onderlinge verschillen zijn echter 
mogelijk.



Rol regioagendacommissie is procesmatig.

Ons college is van oordeel dat de regioagendacommissie 
zich niet met de inhoud van de bestuursopgaven moet 
bezig houden, maar met het stroomlijnen van het proces 
van de  informatieverstrekking; daarbij denken wij aan 
welke informatie naar de raden toe gaat,  met welke 
frequentie, in welke vorm (schriftelijk of mondeling via 
raadpleging en/of ontmoeting) en het ontwikkelen van 
indicatoren.

Beuningen vka De taken van de 
regioagendacommissie zijn 
opgenomen in het Reglement 
van Orde. 

Collegeleden zijn ieder voor hun eigen portefeuille 
verantwoordelijk.

Voor ons college is het vanzelfsprekend dat, naast ons AB-
lid vertegenwoordigd in het bestuur van de Groene 
Metropoolregio, ieder lid van ons college verantwoordelijk 
is voor de zaken die zijn/haar portefeuille raken.

Beuningen vka

Verwijzing collegeontmoetingen

In paragraaf 4.1 van het informatieprotocol wordt bij het 
kopje 'collegeontmoetingen' verwezen naar regionaal 
portefeuilleoverleg nieuwe stijl. Hierover zou iets te lezen 
zijn in paragraaf 4.6. In die paragraaf wordt hierover echter 
niets genoemd. Graag vernemen wij wat hierover is 
afgesproken of de wens is. 

Heumen Overnemen Toevoegen: (zie ook paragraaf 4.6 
Regionaal portefeuilleoverleg 
‘nieuwe stijl’ van het Bedrijfsplan 
versterkte regio).

Dit betreft een onvolledige 
verwijzing. 

De stukken voor het AB worden laat aangeleverd

Een goede voorbereiding valt of staat bij het tijdig 
aanleveren van de stukken. In paragraaf 4.2 staat dat de 

Heumen Niet 
overnemen. 

De stukken worden uiterlijk 7 
dagen voor de vergaderingen 
digitaal verzonden naar de AB-

Het AB heeft bij het 
vaststellen van het 
Reglement van orde besloten 
een aanlevertermijn van 7 



stukken voor de AB vergadering uiterlijk 10 dagen voor de 
vergadering digitaal worden verzonden naar de AB-leden 
alsmede de leden van de regioagendacommissie. Dit vinden 
wij een verbetering van de termijn van 7 dagen die nu in 
artikel 4, derde lid van het Reglement van orde staat. Met 
een termijn van 10 dagen kunnen wij nog net de agenda 
met eventuele annotaties bespreken in ons college. 

leden alsmede de leden van de 
regioagendacommissie

dagen te hanteren. 
Abusievelijk is dit niet 
verwerkt in het 
informatieprotocol. Dit wordt 
alsnog aangepast en in lijn 
gebracht met het Reglement 
van orde.  

Evaluatie

Bij het kopje 'Doel' op bladzijde 2 staat vermeld dat de 
Groene Metropoolregio nog volop in beweging is. Dat dit 
kan betekenen dat een aanpassing van de afspraken die we 
maken in dit protocol op een bepaald moment noodzakelijk 
is. Wij stellen voor om af te spreken om na de eerste 
jaarlijkse Planning & Control cyclus het informatieprotocol 
te evalueren. In die evaluatie vragen wij in ieder geval 
aandacht voor de voorgaande zienswijzen. 

Heumen Overnemen In hoofdstuk 6 opnemen:
Dit protocol wordt geëvalueerd in 
het najaar van 2022 en 
vervolgens elke vier jaar. 

Een evaluatie na één jaar 
komt wat snel. We stellen 
voor om nog eenmaal een 
P&C cyclus te doorlopen en 
daarna een evaluatie te 
starten. 



15 - Reacties op de regionale agenda

1 Beslisdocument reacties concept regionale agenda 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum Algemeen bestuur 7 juli 2021

Onderwerp Voorstel voor hoofdlijnen aanpassing regionale agenda 2021
(op basis van reacties gemeenten)

Portefeuillehouder H. Bruls

GEVRAAGD BESLUIT In te stemmen met de uitgangspunten en voorgestelde wijze van 
verwerking van de ontvangen reacties op de concept-regionale agenda 
2021.

TOELICHTING De afgelopen weken hebben alle gemeenten gewerkt aan een reactie op 
de concept-regionale agenda. In bijgaand overzicht zijn alle reacties die 
wij definitief en in concept hebben ontvangen tot 30 juni jl. verwerkt. Wij 
zijn verheugd te zien dat de reacties overwegend positief zijn of lijken te 
worden. Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn deze consultaties grondig 
voorbereid. Er zijn een aantal inhoudelijke opmerkingen, vragen en 
kritische noten geplaatst die ons helpen om de definitieve agenda aan te 
scherpen en te verbeteren. Hieronder doen wij een voorstel voor hoe wij 
met de binnengekomen reacties om willen gaan in de aanloop naar de 
definitieve regionale agenda. 

We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
- we schrappen niet in ambitie, waar nodig temporiseren we;
- we vinden het belangrijk dat alle 18 gemeenten meedoen;
- de inwonersbijdrage per opgave uit de concept agenda zien we als 
maximaal.

Voorstel
Wij stellen voor om de reacties van de gemeenten als volgt in de 
regionale agenda te verwerken: 

 De doelstellingen “over vijf jaar” bekijken we kritisch op haalbaarheid 
binnen vijf jaar. Waar deze te ambitieus zijn, temporiseren we deze 
doelstellingen. 

 We concretiseren de doelstellingen “over vijf jaar” waar mogelijk en 
nodig. Waar dit nog niet mogelijk is, vindt concretisering in 2022 
plaats. We doen dit in het licht van de regionale agenda van 2023 
e.v. en de eventuele ontwikkeling van een monitor brede welvaart. 

 We benoemen voor alle acties welk concreet resultaat dit oplevert. 
Zeker bij de opgaven of speerpunten waarop regionale 
samenwerking tot nu toe beperkt was, zal het vaak gaan om een 
tussen- of procesresultaat. In die gevallen benoemen we wat het doel 
hiervan is en wat we met deze resultaten gaan doen. Wij zien het 
proces van totstandkoming van de regionale agenda 2023 en verder 
als een natuurlijk moment om (op basis van de proces- of 
tussenresultaten die we in 2022 opleveren) onze regionale inzet te 
herijken en te beslissen of we bepaalde speerpunten en acties 
regionaal willen blijven oppakken of niet. 

 Daar waar mogelijk zullen we de voorgestelde regionale 
inspanningen voorzien van een voorbeeld dat laat zien hoe regionale 
resultaten zich vertalen naar concrete resultaten op lokaal niveau. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 In de financiële paragraaf en in de concept-investeringsagenda 
geven we zoveel mogelijk aan waar wij concrete kansen zien voor 
externe financiering. 

 De samenhang tussen de opgaven nemen we concreter op in de 
teksten van de opgaven en in de tabel die nu op pagina 74/75 staat. 
Dat betekent dat we per “cross over” aangeven wat de actie is, welke 
opgave de lead heeft en wat de andere opgave(n) inbrengt of 
inbrengen. 

 De rolverdeling tussen The Economic Board en de Groene 
Metropoolregio nemen we op in bestuursakkoord en 
investeringsagenda en verwoorden we expliciet in de opgaven, met 
name bij productieve en circulaire regio. Daar waar het niet mogelijk 
is om in deze fase een concrete taakverdeling op te nemen, 
vermelden we dat expliciet. 

 In onze visie hebben we aangegeven dat de beleving van onze 
bijzondere landschappen zich ontwikkelt van monocultuur en 
functiescheiding (landbouw versus natuur) naar (bio)diversiteit en 
multifunctionaliteit. In de uitwerking van de visie in de regionale 
agenda, hebben we natuur, biodiversiteit en landbouw dan ook een 
plek gegeven als belangrijk onderdeel van het landschappelijk 
raamwerk van onze regio bij de opgaven Ontspannen regio 
(speerpunt groen-blauw raamwerk)  en Groene groeiregio 
(verstedelijkingsstrategie). 

 De specifieke punten per opgave worden verwerkt in de tekst van de 
betreffende opgave door het opnemen van verduidelijkende teksten 
of voorbeelden.

Vervolg
Indien u akkoord gaat, zullen wij de regionale agenda aanpassen 
conform het bovenstaande en op 15 september in een definitief voorstel 
aan u voorleggen. De gemeenten kunnen op basis hiervan vervolgens 
besluiten over hun deelname aan de 5 opgaven.  

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

- overzicht reacties concept regionale agenda versie 30 juni 2021

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGEL
EN

-



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-



1 Overzicht reacties regionale agenda gebundeld op onderwerp 
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Reacties gemeenten concept-regionale agenda tot en met 29 juni 2021

Algemeen Gemeente
(c = concept-reactie)

Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties.

ofwel dat (verder/ meer) wordt ingezet op het aantrekken van externe bijdragen aan en subsidies voor de opgaven

Nijmegen 
Heumen 
Arnhem 
Duiven 
Westervoort (c)
Beuningen (c)

Renkum (c)
Wij roepen op om voortvarend (financiële) afspraken te maken met provincie en rijk over de uitvoering van de verschillende 
opgaven. Voor ons is dit een belangrijke meerwaarde van regionaal samenwerken. 

Lingewaard

Ook dienen dubbelingen van lokale en regionale inspanningen worden voorkomen. De regio moet geen punten oppakken die 
ook of misschien beter lokaal opgepakt kunnen worden. Dit vergt nader onderzoek.
Wij denken dat er binnen de agenda, maar ook in de afstemming tussen de GMRAN en andere partijen en regio’s, nog diverse 
mogelijkheden zijn voor meer synergie en het voorkomen van dubbel werk. Wij verzoeken u om op deze mogelijkheden alert te 
blijven teneinde de maatschappelijke kosten voor de agenda zo laag mogelijk te houden.

Duiven 

Berg en Dal

Oproep om bij de provincie te benadrukken dat zij een belangrijke partner zijn op een groot aantal van de speerpunten, zoals op 
gebied van verkeersveiligheid, circulair bouwen, energietransitie, bij de ontwikkeling van de internationale clusters, de 
binnensteden en het transformatievoorstel cultuurregio025.

Wij pleiten voor een krachtige provincie die, met respect voor de gemeentelijke autonomie, stevig agenderend, sturend en 
(financieel) ondersteunend is. Een provincie die ruimte laat, maar ook krachtig rol neemt op onder andere de mobiliteitsopgave, 
wonen en opgaven in natuur en landschap.

Nijmegen

Rozendaal (c)

Meer en concreet zicht bijvoorbeeld op bijdragen van de provincie zou het besluiten over deze regionale agenda en intekenen 
op de opgaven een stuk eenvoudiger maken.

Arnhem 

We vragen u de dwarsverbanden/cross-overs nader te concretiseren en een goede plek geven: bij welke opgave komt de 
(eind)verantwoordelijkheid te liggen voor de diverse acties, waartussen dwarsverbanden bestaan.

Arnhem
Renkum (c)
Rheden (c) 

Wij verzoeken u daarom om in overleg met de bestuurlijk en ambtelijk opgaveteams te bekijken in hoeverre in 2022 acties tot 
wat meer concrete en in gemeenten zichtbare resultaten kunnen leiden (met het oog op uitlegbaarheid naar inwoners)

Heumen
Berg en Dal 
Rozendaal (c)

Wij hopen uiteraard dat alle deelnemende gemeenten ook aan alle opgaven meedoen. Mocht het niet meedoen van één of 
meerdere gemeenten leiden tot een verhoging van de kosten, dan wel substantiële wijziging van de inhoud van de opgave(n) 
dan zal de gemeente een nieuwe afweging omtrent deelname moeten maken.

Berg en Dal 



   
 

29-06-2021

We hechten er belang aan om deze resultaten en het maatschappelijk rendement waar mogelijk meetbaar te maken. In output, 
maar vooral ook in outcome. We ondersteunen daarom de inzet om te onderzoeken of een Monitor Brede Welvaart Groene 
Metropoolregio Arnhem Nijmegen werkbaar is.

Rozendaal (c)

Met name daar waar de activiteiten gericht zijn op onderzoek en verkenning, zien wij dit eerste jaar als een trechter, waarbij na 
de brede inventarisatie een beslismoment volgt of de verkenning leidt tot concrete activiteiten. Wij hechten eraan dat deze 
Go/No-Go besluiten expliciet genomen worden, zodat er ook een stop-strategie is bij onderwerpen die beter niet, niet nu, of 
beter provinciaal of juist subregionaal of lokaal opgepakt kunnen worden. We rekenen erop dat terugkerend bewust wordt 
afgewogen of en hoe een activiteit voortgezet wordt, en dat stoppen een optie is, indien de toegevoegde waarde voor de regio 
beperkt blijkt.

Rozendaal (c)

We zouden het daarmee toejuichen als de systematiek in de GMRAN op termijn zou toegroeien naar een systeem zoals een 
(gemeentelijke) meerjarenbegroting, met doorgaande lijnen voor een periode van, bijvoorbeeld, vier jaar.

Rozendaal (c)

We hechten eraan dat goed wordt geselecteerd op welke speerpunten en activiteiten de regionale samenwerking én een 
regionale investering logisch is, in plaats van provinciale sturing, subregionale samenwerking of een lokale aanpak

Rozendaal (c)

Verder kan de vraag worden gesteld of we met nu de voorziene organisatie van de opgaven niet te veel bestuurlijke drukte 
wordt georganiseerd met een algemeen bestuur, dagelijks bestuur, regionale agendacommissie, bestuurlijke opgaventeams, 
portefeuille overleggen en ambtelijke werkgroepen. Daar komt de lokale organisatie rond de opgaven nog bovenop. Het is van  
belang hier een goede balans in te vinden. We zullen in de praktijk zien hoe zich dat ontwikkelt en of deze organisatie, die 
vooral zo is opgezet om de verbinding  met de deelnemende gemeenten op een goede wijze vorm te geven, niet ten koste gaat 
van de flexibiliteit en slagkracht van de regio. We zullen dit kritisch volgen en  als het nodig is hiervoor aandacht vragen.

Zevenaar (c)

In alle opgaven komt de meerwaarde van de grote rivieren in onze regio, te weten de Waal en de Rijn, niet of nauwelijks aan 
bod. Deze rivieren zijn zeer karakteristiek voor de beleving van het landschap (ontspannen leefklimaat) en bieden vanuit 
cultuur-historisch perspectief en natuurwaarden een scala aan mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Graag zouden wij 
kansen hiervoor in de relevante opgaven terugzien.  

Beuningen (c)

Wij zouden graag zien dat de speerpunten naar acties worden door vertaald, daarin ook duidelijker uitwerken welke kosten en
baten hiermee gemoeid zijn

Lingewaard

We vragen aandacht voor het positie van het middengebied in de regio. De ontwikkeling van de regio hoort recht te doen aan 
het groene karakter van het middengebied, de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in dit gebied, het behoud van 
aantrekkelijke kernen en een goede bereikbaarheid en ontsluiting van het gebied. Samen met Overbetuwe maken wij ons 
hiervoor hard binnen de Metropoolregio.

Lingewaard
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Verbonden regio
Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties. Zie algemeen
de rivier wordt gemist als vervoerscorridor; de Waal is een belangrijke infrastructurele verkeersader; het 
verkeersveiligheidsaspect mag nadrukkelijker beschouwd worden

Beuningen (c)

Het is onduidelijk waar ambities op gebied van vervoer over water onder 
vallen. We zien graag dat de regio nader gaat bepalen of en zo ja welke acties 
we op dit vlak gezamenlijk oppakken. In mindere mate geldt dit ook voor 
logistiek. Onder verbonden regio is staat dat dit geen speerpunt is, maar wel 
in 2021 wordt verkend hoe de economische kansen van de logistiek versterkt 
kunnen worden.

Nijmegen 

Elektrisch laden/overslaan/overstappen van bussen, touringcars, 
bouwtransport en ZES-logistiek hebben grote invloed op elkaar. In de 
toekomst zullen we voor succesvolle hubs ook voorzieningen op de corridors 
nodig hebben. Dat kunnen laadstations zijn, maar bijvoorbeeld ook 
bovenleiding of wellicht overslagmogelijkheid t.b.v. stadsdistributie of 
personen (transferia). Afstemming van doelen en voorzieningen langs de 
A325 en de hub is van belang.

Nijmegen 

We zouden graag zien dat de gezamenlijke ambities op het gebied van scheepvaart, haven en logistiek worden 
verduidelijkt en uitgewerkt in acties.

Nijmegen 

Bij het speerpunt mobiliteitshubs en knooppunten missen we plannen voor hubs 
in onze gemeente. Er zijn wel ideeën voor Toeristische Opstappunten, maar deze zijn nog niet concreet genoeg.

Renkum (c)

Bij het speerpunt gedragsaanpak duurzame mobiliteit missen we dat deze ook uitgerold wordt in Renkum. Omdat de 
aanpak vooral meelift met grote projecten (zoals bijvoorbeeld de aanpak van de Waalbrug in Nijmegen), zijn er op dit 
moment te weinig aanknopingspunten voor Renkum.

Renkum (c)

Wij willen regionale aandacht vragen voor met name de doorstroming A12 bij de Velperbroek (cross-over met 
Productieve  regio), de regionale afwikkeling van het Spoorgoederenvervoer (nieuwe initiatieven) en de hub Posbank: 
deze is van groot belang voor de afwikkeling van de stroom toeristen (cross over met Ontspannen regio). Verder is voor 
alle lokale ontwikkelingen van bestaande en nieuwe functies een adequate aansluiting op regionale mobiliteitssystemen 
voor onze inwoners van groot belang.

Rheden (c)
Rozendaal (c)

Adviseren stationsgebied Nijmegen lijkt ons hooguit een subregionaal vraagstuk en vooral een opgave voor stedelijke 
planontwikkeling van Nijmegen. Waarom is dit opgenomen?

Rozendaal (c)

Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven: Het belang van de 
gebiedsaanpak van de A325-corridor, de verschillende fietsprojecten waaronder de verkenning van een snelfietsroute 
Arnhem-Huissen en de regionale uitwerking van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

Lingewaard
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Productieve regio
Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties. Zie algemeen
Veel van de genoemde zaken worden ook gestimuleerd door de Kamer van Koophandel. Bovendien stimuleert de 
opgave Circulaire opgave soortgelijke ontwikkelingen, en biedt ondernemerskansen. Kunt u aangeven hoe(veel) deze 
opgave aan extra (maatschappelijk) rendement levert?

Rozendaal (c)

Wij zouden graag zien dat in overleg met de stichting RvN@ bekeken wordt op welke wijze deze stichting aan de 
agenda van de GNMRAN kan bijdragen. Veel activiteiten bewegen zich op hetzelfde terrein en er is dus kans op 
synergie.

Berg en Dal

Herstel Covid-19: De acties zijn beperkt uitgewerkt. Het is daarom de vraag wat dit speerpunt daadwerkelijk gaat 
opleveren. Kan dit wat concreter worden gemaakt?

Berg en Dal 

Speerpunt Human Capital: Er zijn veel organisaties die zich bezig houden met de arbeidsmarkt, en bijna allen op 
(sub)regionaal niveau. Ook zijn er regionale samenwerkingen (zoals de RTA). Kan duidelijker worden gemaakt waar de 
meerwaarde precies zit?

Berg en Dal 

Bij het speerpunt human capital is het bijvoorbeeld goed om een duidelijk verband 
te leggen met recreatie en toerisme. In deze sector (vooral de horeca) is veel behoefte aan geschikte arbeidskrachten. 
The Economic Board richt zich met name op de sectoren Health, Hightech & Energy en Food.

Renkum (c)

Wij willen aandacht vragen voor het thema Human Capital in relatie tot de circulaire topregio die we willen zijn. Wij 
verwachten in dat kader focus op een groei aan opleidingen, kennis en stages in de sector duurzaamheid en circulaire 
industrie (ook aansluitend op middelbaar onderwijs niveau). Daarnaast zien wij als mogelijk speerpunt specifieke 
aandacht voor de natuur inclusieve landbouw en de korte kringloop industrie (cross-over met circulaire economie) , 
alsmede voor ZZP-vraagstukken (grote, kwetsbare  beroepsgroep).

Rheden (c)

Voor het speerpunt Human Capital, Onderwijs en Arbeidsmarkt vraagt de raad zich af of alle voorgenomen acties in de 
regio Arnhem Nijmegen wel op het juiste schaalniveau landen. Voor de inzet van de lobbykracht van de regio voor dit 
speerpunt is dat ongetwijfeld het geval, maar voor andere acties zijn voor Zevenaar wellicht de sub regio Arnhem of 
zelfs de Liemers een betere schaalgrootte. Ons oogmerk is steeds de activiteiten zo dicht mogelijk bij de burger of client 
te organiseren.

Zevenaar (c)

Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven bij de ontwikkeling Agropark III, 
onderwijs en arbeidsmarkt via human Capital agenda (skillsbased arbeidsmarkt), ondersteuning MKB 
(familiebedrijven/digitaliseren),verduurzamen werklocaties en het uitwerken regionale betekenis health, food en energy.

Lingewaard

extra aandacht wordt gevraagd voor de rol van de Economic Board in de Groene Metropoolregio, met name t.a.v. het 
onderwerp doorontwikkeling (inter-) nationale clusters; aandacht voor de relatie met de taken van de 
arbeidsmarktregio’s (geen dubbel werk);

Beuningen (c)

Health is een topsector. Er lijkt echter vooral aandacht voor een relatief eenzijdige insteek op Cure. Wij bepleiten meer 
aandacht voor de zorgsector (care) als een waardevolle complementaire toevoeging.

Rheden (c)
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Scherper afbakenen welke inzet in tijd, capaciteit en middelen beoogd is bij de doorontwikkeling van de (inter-) 
nationale clusters + verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden van provincie, The Economic Board, Groene 
Metropoolregio en individuele gemeenten 

Nijmegen 

Speerpunt Duurzame logistiek:
in de uitwerking de economische ambities voor de sector logistiek en de economische potenties van de havens en 
watergebonden bedrijventerreinen terug laten komen + de gezamenlijke ambities op het gebied van scheepvaart, haven 
en logistiek worden verduidelijkt en uitgewerkt in acties, zoals het aanjagen van innovatie (energie hub BCTN/ENGIE), 
het verschonen van de scheepvaart en het realiseren van verduurzaming. 

Nijmegen 

Bij het speerpunt versterking van duurzame logistiek wordt sterk ingezet op de kansen die logistiek brengt en de 
verduurzaming van deze sector, maar niet op de gevolgen van deze sector binnen de regio. Dit is deels wel 
meegenomen in de andere opgaven, maar het vraagt aandacht om de verbanden goed in de gaten te houden. Denk 
hierbij aan verkeer, milieu, huisvesting arbeidsmigranten etc.

Renkum (c)

Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
Voor de topsector Food is het van belang om (in afstemming met Foodvalley en de WUR) samen te leren en te 
innoveren in de richting van een economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem (productie, 
verwerking, handel en consumptie).

Overbetuwe (c)

Bepaalde onderwerpen die onder de productieve regio hadden kunnen vallen of 
een grote samenhang hebben met de productieve regio, zijn ondergebracht bij 
andere opgaven en worden vanuit die opgaven opgepakt. Denk aan energie en 
duurzaamheid, detailhandel centra en vrijetijdseconomie. Dat betekent dat er 
voldoende aandacht moet zijn voor de verbanden tussen de verschillende opgaven.

Renkum (c)

Ook in deze opgave zijn reeds bestaande samenwerkingen (RPW) opgenomen. De meerwaarde of eventuele overlap 
dient ons inziens nader verkend te worden. We zien binnen dit programma veel cross-overs met de andere 
programma’s (o.a. krachtige kernen, circulaire economie, mobiliteit/bereikbaarheid).

Rheden (c)
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Circulaire regio
Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties. Zie algemeen
Wij hebben de wens dat naast kennisdeling meer toegewerkt wordt naar het stellen van doelen en het opstellen van eisen 
(aan derden). Daarnaast zien wij graag dat er meer aandacht is voor het monitoren van de resultaten.

Berg en Dal

Wij zien zeer veel raakvlakken, maar ook deels overlap tussen speerpunt 1 en speerpunt 2. Scheiding lijkt in praktijk 
moeilijk hanteerbaar. Uiteraard verwachten wij dat u met een goede afstemming tussen de speerpunten een groot deel 
ondervangen kan worden, maar wellicht is het naar de toekomst toe zinvol om deze 
speerpunten samen te voegen.

Berg en Dal 

Voor de ontwikkeling en uitvoering van RES 2.0 geldt dat deze niet binnen de gevraagde regionale bijdrage valt. De 
verwachting is dat hiervoor moeten middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. We gaan er overigens van uit dat alle 
gemeenten deelnemen aan de RES, ook als ze niet intekenen op de opgave circulaire regio.

Nijmegen

Speerpunt Circulaire economie:
Sommige zaken lopen al in triple helix verband. In plaats van 
grondstofanalyses kan er beter een werkgelegenheidsanalyse plaatsvinden.

Nijmegen

Speerpunt water en klimaatadaptatie:
Er kan mogelijk nog concreter uitgewerkt worden wat de Metropoolregio 
gaat bijdragen aan deze projecten die grotendeels bestaande projecten zijn

Nijmegen

Speerpunt water en klimaatadaptatie. Het thema klimaatadaptatie wordt in Renkum vooral regionaal vormgegeven in 
samenwerking met de werkregio Vallei en Veluwe en dus niet met de Regio Arnhem-Nijmegen. Het zou niet goed zijn als 
de genoemde activiteiten dubbel worden georganiseerd.

Renkum (c)

De Groene Metropoolregio zou op wat betreft klimaatadaptatie overigens een 
meerwaarde kunnen spelen rond hitteproblematiek en bosbranden, deze 
actielijn wordt gemist in de opgave.

Renkum (c)

Motie Biodiversiteit 2020 Nijmegen 
Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
Bij circulaire landbouw blijven grondstoffen en producten zo lang en zo hoogwaardig mogelijk in de kringloop door volledige 
benutting van grondstoffen, hoogwaardig gebruik van biomassa en recycling van reststromen.

Overbetuwe (c)

Wij denken dat de opgave zich sneller kan ontwikkelen door ruimte te geven aan pilot projecten, gericht op het  
daadwerkelijk toepassen van kennis en ervaringen. We missen de agrariërs als belangrijke partner die een bijdrage 
leveren aan biologische en natuur-inclusieve landbouw en het klimaatbestendig beheer (cross-over met productieve regio).

Rheden (c)

aandacht voor stikstofproblematiek; aandacht voor opslagmogelijkheden energie Beuningen (c)
In diverse speerpunten zien wij dubbelingen of raakvlakken met reeds bestaande projecten. Zo bestaan de energieloketten 
al. Deze draaien op bijdragen van de gemeenten. Gaat de financiering van deze loketten volledig over naar regio? Wat is 
de rationale daarachter en in termen van resultaat, dienstverlening en/of kosten? Kennisdeling aardgasvrije wijken hoort bij 
de verleende subsidie en wordt daarmee al georganiseerd wat is de meerwaarde van de inzet van de metropool regio?

Rozendaal (c)
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Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven bij het blijven positioneren van Next 
Garden bij het uitwerken van de verschillende opgaven. Next Garden vormt een belangrijke kans voor de ontwikkeling van 
duurzame tuinbouw en circulariteit in de regio.

Lingewaard
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Ontspannen regio
Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties. Zie algemeen
Randvoorwaarde is dat er zorgvuldige afspraken worden gemaakt over de samenwerking met en het opdrachtgeverschap 
aan Toerisme VAN, die aansluiten bij de koers die in de verschillende sub regio’s is uitgezet.  

Nijmegen 

Speerpunt BBKK: opgave rondom leegstand in binnensteden en kernen vraagt om bijzondere aandacht als gevolg van de 
coronacrisis, maar mager uitgewerkt in acties. We willen hier graag meer aandacht voor

Arnhem 
Nijmegen 

Speerpunt BBKK: Wat is de argumentatie om dit speerpunt in de regionale opgave op te nemen? Er valt te 
beargumenteren dat het voornamelijk een gemeentelijke opgave is. Daarnaast zit het regionaal belang van aantrekkelijke 
zaken in de stad/kernen ook in speerpunt 1 en 4. Wat gaat er mis als dit speerpunt bij de verschillende gemeentes gelaten 
wordt?

Rozendaal (c)

Motie Biodiversiteit 2020 Nijmegen 
De samenwerking met TVAN blijft om aandacht vragen, of deze nu op het 
niveau van de Metropoolregio of op RvN-niveau wordt opgepakt.

Nijmegen

Speerpunt BBKK vraagt om een actieve rol van de provincie bij de ontwikkeling en uitvoering van strategisch projecten 
voor de (binnen-)stad. We vragen de Groene 
Metropoolregio om dit actief aan te jagen.

Nijmegen

Speerpunt sterke culturele infrastructuur:
Er is aandacht nodig voor tempo en daadkracht. Het behalen van resultaten versterkt de samenwerking. Daarnaast 
wachten we op besluitvorming van de provincie Gelderland over het transformatievoorstel cultuurregio 025.

Nijmegen

Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
de landbouw kan bijdragen aan behoud en gebruik van de natuur en biodiversiteit in wat de natuurrijkheid en de 
aantrekkelijkheid van het regionale groene netwerk verbetert.

Overbetuwe (c)

Er is een grote samenhang tussen de verschillende opgaven. Voor de Ontspannen 
regio zijn bepaalde onderwerpen die in de andere opgaven zijn opgenomen van 
belang. Denk aan duurzaamheid, arbeidsmarkt, bereikbaarheid, wonen. Dat 
betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor de verbanden tussen de 
verschillende opgaven

Renkum (c)

Wij willen inzetten op een groei van de verblijfsaccommodaties (cross-over met Productieve regio). Rheden (c)
Wij zijn van mening dat het programma voor Cultureel erfgoed onderbelicht is. 
Bij de ontwikkeling van een regionale visie over de versterking van de regionale culturele infrastructuur dient aandacht te 
zijn voor een evenwichtige regionale infrastructuur van amateurkunst tot topinstellingen. Daarbij kan aangesloten worden 
bij het onder regie van de gemeente Rheden mede opgestelde transformatievoorstel cultuur voor de regio 025 (door 15 
gemeenten onderschreven).

Rheden (c)

het speerpunt “duurzaam” Toerisme bestaan reeds verschillende (sub-)regionale samenwerking (Veluwezoomgemeenten, 
TVAN, VeluweAlliantie). De meerwaarde van integratie binnen de programmastructuur van de Groene Metropool dient 
nader te worden uitgewerkt.  

Rheden (c)
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Wij hechten grote waarde aan het speerpunt “Groen-blauw raamwerk”. Wij onderschrijven de ambitie tot het behouden van 
de waardevolle natuur, landschap en cultureel erfgoed in de regio en de potentie van functiecombinaties daarbij 
(woningbouw, landbouw, recreatie, klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit). De uitkomsten van de RES zullen 
hierbij moeten worden betrokken.

Rheden (c)

Binnen dit speerpunt bestaan reeds verschillende (sub-)regionale 
samenwerking (Veluwezoomgemeenten, TVAN, VeluweAlliantie). Kan de meerwaarde van integratie binnen de structuur 
van de GMRAN nader worden uitgewerkt?

Rozendaal (c)

Speerpunt Groen-Blauw raamwerk:
We vinden dit een belangrijk speerpunt, waarbij je zelfs zou kunnen beargumenteren dat dit een plek verdient in de opgave 
Groene Groeiregio. Immers: ‘de regio is niet van elastiek’, alleen maar méér landbouw, energietransitie, woningbouw, 
klimaatadaptatie, waterberging en recreatie en 
Toerisme laat uiteindelijk het elastiek knappen. We herhalen hier ons pleidooi om bij ‘groen’ niet alleen te denken aan 
‘groene leefkwaliteit’, maar juist ook aan het behouden en versterken van kwetsbare flora & fauna, onder meer op de 
Veluwe(zoom). 

Wat betreft ‘blauw’ missen we de afweging of en hoe de GMRAN een rol wil nemen in klimaatadaptatie (droogte, 
wateroverlast, bosbranden). Is aan de voorkant afgewogen of en hoe dit thema een plaats zou krijgen?

Rozendaal (c)

Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven bij het realiseren van een 
landschappelijk-ecologisch raamwerk (o.a. versterken Lingezone voor landschap en natuur) en het versterken van het 
toerisme.

Lingewaard
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Groene groei regio
Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering, fasering en concretisering van acties. Zie algemeen
Wonen in balans: als vanzelfsprekend, vanuit de ondertekening van de Woondeal, nemen we hieraan deel. Dat vraagt 
geen nieuw besluit. Door het huidige construct volgt echter automatisch dat je dan ook moet deelnemen aan de andere 
speerpunten, en dus aanvullend moet bijdragen. Hoe zit dit precies?

Berg en Dal 

Agglomeratiekracht: Tastbare doelen ontbreken. Op zichzelf kloppen de teksten wel, maar zijn onvoldoende 
onderscheidend ten opzichte van andere speerpunten dan wel opgaven. Het omschrijft meer het doel van regionaal 
samenwerken en de visie hierop, in plaats van dat het een speerpunt is. De verstedelijkingsstrategie is al een resultante 
van meerdere speerpunten. Niet goed valt in te zien welke acties je nu al kan gaan doen mbt dit speerpunt. Wellicht wel 
over enige jaren. Kan dit wat concreter worden uitgewerkt?

Berg en Dal 

aandacht voor afstemming en integraliteit vanwege de onderwerpen die samenkomen in deze opgave Beuningen (c)
We spreken onze zorg uit over de koppeling van de regionale agenda met de Verstedelijkingsstrategie en de Woondeal. 
Nadere afspraken hierover zijn nodig om bestuurlijke en organisatorische drukte te voorkomen. Waarbij het uitgangspunt is 
dat de ambities voor de opgave groene Groei, zoals deze zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord, hiervoor de basis 
vormen.

Nijmegen 

Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
- stikstof -

Overbetuwe (c)

Bewaak het woord ‘groen’ in groene groei
We willen het belang benadrukken om voldoende waarborgen in te bouwen om ‘groen-blauw’ voldoende hoog op de 
agenda te houden. Het gaat niet alleen om wat goed is voor mensen (ontspannen leefkwaliteit door voldoende groene 
kwaliteit dichtbij, kansen voor recreatie), maar ook om wat goed is voor onze prachtige natuur zélf (bescherming kwetsbare 
flora & fauna).

Rozendaal (c)

De Verstedelijkingsstrategie loopt al samen met de regio FoodValley. De aandacht voor woningbouw is daarin geborgd (in 
combinatie met leefomgeving, bereikbaarheid en economie). Via andere opgaven zijn zaken als circulariteit en 
bereikbaarheid en fijne woonomgeving geborgd. Kunt u toelichten wat er echt bovenop komt in deze opgave of is het 
vooral een bundeling van de bestaande initiatieven?

Rozendaal (c)

Concrete acties en meetbare doelen ontbreken in dit speerpunt. Ons is onhelder wat de meerwaarde is ten opzicht van 
andere speerpunten of opgaven. Kan dit concreter worden uitgewerkt?

Rozendaal (c)

Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale opgaven bij het effectueren van de opgaven uit 
de woondeal.

Lingewaard

Geen inhoudelijke opmerkingen:
Mook en Middelaar
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