
PROVINCIE EN GROENE 
METROPOOLREGIO: 
SAMEN STERK IN DE NIEUWE 
BESTUURSPERIODE 2023-2027
In de afgelopen bestuursperiode is er een nieuwe samenwerking van 18 gemeenten binnen de provincie 

Gelderland ontstaan: de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Onze regio heeft verreweg het grootste 

aandeel in de provinciale woningbouwopgave, is de economische motor van Gelderland, heeft waardevolle 

natuur, cultuur en cultuurhistorie en toeristisch aantrekkelijke gebieden.

STEUN PROVINCIE GELDERLAND
Met de steun van de provincie Gelderland hebben 

wij een vliegende start gemaakt en eerste successen 

geboekt. Zo sloten we in 2022 samen een Bestuursak-

koord en zijn wij partners in de Verstedelijkingsstra-

tegie. In de nieuwe bestuursperiode blijft de ambitie 

onverminderd groot: tot 2040 willen wij 60.000 

woningen in onze regio bouwen en tegelijkertijd 5000 

hectare extra natuur realiseren. In het Groen-Blauw 

Raamwerk maken we dat samen concreet. 

Een complex proces dat dit jaar wordt uitgebreid 

met economische ambities, de energietransitie, en 

uitdagingen op het gebied van landbouw en stik-

stof. Hierbij hebben we de provincie Gelderland hard 

nodig. Voor kennis en kunde, capaciteit, en financiële 

middelen zoals procesgelden en ondersteuning bij het 

afdekken van onrendabele toppen.

BEREIKBAARHEID ONDER DRUK
Als gevolg van onze ambitie komt de bereikbaarheid 

van de regio steeds verder onder druk te staan. Om 

60.000 woningen te faciliteren moet geïnvesteerd 



worden in openbaar vervoer, fietspaden en ook in het 

wegennet. Afgelopen jaren hebben we een scherp 

beeld gekregen wat daarvoor nodig is, inclusief bij- 

behorende investeringen. In de volgende bestuurs- 

periode hopen we dat de provincie bijdraagt aan het 

verder brengen van de onderstaande acties:  

•  Ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van 

duurzame mobiliteit, zoals hubs en fietsprojecten 

(o.a. Veluwe-Waalpad, Huissen-Arnhem)

•  Meerjarige financiële middelen voor Schone  

en Slimme Mobiliteit 

•  Een OV-visie met bijbehorende investeringsruimte  

•  Realisatie van het 10-puntenplan A/N325, de N322 

en het Witte Kruis

• Investeringen in A15/A12 (weg/spoor) & A50 

WONEN, WERKEN EN RECREËREN IN
EEN FIJNE LEEFOMGEVING
Niet alleen het op peil houden en toevoegen van 

extra natuur in de regio is van belang. Om onze regio 

leefbaar te houden, zetten we ook in op het nog aan-

trekkelijker maken van onze regio voor inwoners en 

bezoekers en de vitaliteit van de toeristische sector.

Ook investeren we in een sterke culturele infrastruc-

tuur en erfgoed. We vragen de provincie ons hierin te 

helpen, met specifieke aandacht voor:

 

•  Investeringen in het verder ontwikkelen en  

beleef baar maken van belangrijke verhaallijnen  

van onze regio, zoals de Romeinen en Water

•  Stimuleren van de vitaliteit van de toeristische  

sector

• Het levendig en leefbaar houden van onze kernen

• Investeringen in de toekomst van Cultuurregio 025

REGIODEAL ALS NIEUWE KANS 
Dit voorjaar sluiten de Groene Metropoolregio, 

The Economic Board en provincie Gelderland samen 

met het Rijk een Regio Deal. Een nieuwe impuls voor 

verdere regionale samenwerking. En een belangrijke 

stap om gezond leven in wijken en dorpen te stimu-

leren en ons bedrijfsleven te ondersteunen bij onder 

andere de energietransitie. De Regio Deal is ook een 

handvat om partijen aan weerszijden van de grens 

dichter bijeen te brengen. We vragen de provincie 

dan ook om samen met ons de kansen voor 

samenwerking met Duitsland, in het bijzonder in 

Nordrhein-Westfalen, te benutten. Zowel door 

versterking van de Nederlands-Duitse uitvoerings-

kracht in ons grensgebied, als ook in de 

ontwikkeling van grensoverstijgende projecten die 

aansluiten bij onze regionale agenda.  



ECONOMISCHE MOTOR 
VAN GELDERLAND
Naast goede bereikbaarheid en een goed leefklimaat 

is een sterke metropoolregio ook gebaat bij een 

gezonde economie. Economie is meer dan werkge-

legenheid: het gaat om innoveren, digitaliseren en 

verduurzamen, maar ook het creëren van een inclu-

sieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet. Om 

de economische motor van Gelderland draaiende 

te houden en een stevige bijdrage te leveren aan de 

brede welvaart, willen wij samen met de provincie 

investeren in:  

• Herstructurering en intensivering van werklocaties

•  Versteviging van de ecosystemen van campussen en 

onze topsectoren Health, Hightech en Energy

•  Multimodaal transport om onze regio te ontlasten 

en te verduurzamen 

• De uitwerking van het Human Capital Akkoord

INTERNATIONALE 
CIRCULAIRE TOPREGIO
Het karakter van onze metropoolregio uit zich ook in 

onze positie als circulaire topregio. Deze positie willen 

we onder meer versterken door een instrumentarium 

te ontwikkelen om zuiniger en slimmer om te gaan met 

energie, grondstoffen en producten. Circulair bouwen 

en aanbesteden moet de normale werkwijze worden. 



Zover is het nog niet. We willen versnellen en 

verbreden. Daarom vragen we de provincie de  

komende vier jaar zich hiervoor sterk te maken door 

te investeren in:

• Circulair en conceptueel bouwen

•  Ondersteuning van bedrijven bij hun opgave op het 

gebied van energie en circulariteit 

•  Het klimaatbestendig maken van de omgeving van 

bedrijven en woningen

•  Het scheppen van voorwaarden voor de uitbreiding 

van grootschalige warmte-infrastructuur 

•  Ondersteuning bij de opschaling van circulaire  

ketens 

GEBIEDSGERICHT ORGANISEREN = 
GEBIEDSGERICHT BUDGET 
Als Groene Metropoolregio staan wij voor een 

integrale, gebiedsgerichte aanpak van veel maat-

schappelijke opgaven. We zijn dan ook blij dat de 

provincie in deze aanpak aan onze kant staat. Maar 

we kunnen nog een stap verder gaan. Door budgetten 

in de nieuwe bestuursperiode ook gebiedsgericht in 

te gaan zetten, kunnen we op een integrale manier 

investeren in onze opgaven. Hierbij zijn ook lange 

termijn scenario’s te betrekken zodat deze investerin-

gen duurzaam en rendabel zijn, ook over een periode 

van tientallen jaren. 
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