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1 Agenda AB 14092022 .docx 

Agenda Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio
Datum 14-09-2022
Tijd 13:00 - 15:00
Locatie Kasteel gemeente Wijchen, Kasteellaan 9 Wijchen
Voorzitter Hubert Bruls

Agenda

1 Opening en mededelingen
Mededelingen uit het DB.

2 Ingekomen Stukken
Besluit: kennisnemen en advies overnemen

3 Besluitenlijst 6 juli 2022
Besluit: vaststellen

4 RegioAgendacommissie
Vast agendapunt: de vergadering van de RAC van 12 september vervalt. Ook de 
2e raadsontmoeting, gepland op 19 september, is verschoven naar een nader 
te bepalen moment later dit jaar.

5.a DEEL 2 - Onderwerpen ter besluitvorming

6 Benoemen bestuurlijke opdrachtgevers
Besluit: conform advies van de samenstellingscommissie de 5 bestuurlijk 
opdrachtgevers te benoemen. 

7.a DEEL 3 – Informatief

8 Financiële tussenrapportage 2022
Besluit: kennisnemen

9 Bestedingsplan 2023
Besluit: kennisnemen

10 The Economic Board | Monitor eerste halfjaar 2022
Besluit: kennisnemen
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Door de Groene groeiregio
Informatie over de actualisatie van de Woondeal Arnhem Nijmegen en de 
bijdrage die de Groene Metropoolregio levert aan de nationale 
woningbouwopgave. De keuzes in aantallen (betaalbare) woningen en de 
(randvoorwaardelijke) investeringen in bereikbaarheid, groene omgeving, 
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Besluitenlijst van  : Algemeen Bestuur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
Verslagnummer  : 2022-04 
Gehouden op  : 6 juli 2022 
Vastgesteld :   
   
Plaats  : Gemeente Montferland, raadzaal Gouden Handen 
Voorzitter  : H. Bruls 
Genotuleerd door  : H. van den Berg 
In afschrift aan 
(na vaststelling)  

: Regiocoördinatoren, opgavemanagers, RegioAgendacommissie 

 

 
Verder aanwezig Gemeente 
bgm. A. Marcouch  Arnhem 
weth. N. Kundić Arnhem 
bgm. D. Bergman (later) Beuningen 
bgm. L. van der Meijs Doesburg 
weth. R. van den Dam  Overbetuwe 
bgm. H. Hieltjes Duiven 
bgm. J. Minses (later) Heumen 
bgm. N. Kalfs Lingewaard 
bgm. H. de Vries Montferland 
Wethouder H. Rodoe Mook en Middelaar 
bgm C. Rhee-Oud Ammerveld Druten 
bgm. A. Schaap  Renkum 
bgm. C. van Eert  Rheden 
bgm. E. Weststeijn Rozendaal 
bgm. A. van Hout  Westervoort 
bgm. M. van Beek Wijchen 
bgm. L. van Riswijk Zevenaar 
  
H. Tiemens Directeur 
  

  

Afwezig Gemeente 
bgm M. Slinkman Berg en Dal 
bgm. P. Hoytink-
Roubos 

Overbetuwe 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

Deel 1  

 

1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt conform 

vastgesteld. 

Dhr. R. Barends maakt gebruik van het inspreekrecht. Zijn bijdrage is schriftelijk reeds ontvangen (zie 

ingekomen stukken). Hij biedt de voorzitter zijn evaluatie aan van het Regionaal Structuurplan. 
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2. Ingekomen post  

Besluit: het AB neemt kennis van het overzicht van Ingekomen Stukken en stemt in met de 

voorgestelde adviezen. 

 

3. Besluitenlijst 6 april 2022 

Besluit: de besluitenlijst van 6 april wordt conform vastgesteld. 

 

4. RegioAgendacommissie  

Besluit: het AB neemt kennis van de brief van de RegioAgendacommissie over “Advies 

RegioAgendacommissie” d.d. 26 mei 2022. 

Besluit: het AB neemt kennis van de brief van de RegioAgendacommissie over “Advies 

RegioAgendacommissie AB GMR 6 juli 2022”, d.d. 30 juni 2022. 

Besluit: het AB neemt kennis van het concept-verslag van de RegioAgendacommissie d.d. 23 mei 2022 

 

Deel 2 – ter besluitvorming 
 

5. Vaststellen algemeen bestuur 2022-2026 
Besluit: het algemeen bestuur voor de periode 2022-2026 wordt vastgesteld (zie bijlage). Ieder college 
wijst uit haar midden een plaatsvervanger aan.   

 
6. Kiezen van de leden van het dagelijks bestuur en aanwijzen van de voorzitter en 

plaatsvervanger 
Besluit: het AB kiest de leden H. Bruls, L. van Riswijk en N. Kalfs in het dagelijks bestuur. Dhr. Bruls 
wordt aangewezen als voorzitter en dhr. Van Riswijk als diens plaatsvervanger.  
 
7. Voordracht bestuurlijke opdrachtgevers 
De voorzitter schetst de achtergrond van dit tussenvoorstel. 
Besluit: Het AB stemt in met het voorstel van de samenstellingscommissie om, vooruitlopend op de te 
verwachten formele benoeming op 12 september 2022, de volgende bestuurders te laten starten met de 
werkzaamheden als bestuurlijk opdrachtgever: 

- Groene Groei regio   burgemeester C. van Eert (Rheden) 
- Ontspannen regio  burgemeester A. Schaap (Renkum) 
- Circulaire regio    wethouder T. van Elferen (Nijmegen) 
- Verbonden regio   wethouder M. Kundić (Arnhem). 

 
8. Vaststellen van de begrotingswijziging 2022-01 (RES-middelen) 
Besluit: het AB neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en stelt de wijziging 2022-01 vast. 
 
9. Vaststellen van de jaarstukken Groene Metropoolregio 2021 
Besluit: het AB neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en opgestelde zienswijzenota en stelt de 
jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 vast. Stemt voorts in met de voorgestelde inzet van het 
rekeningresultaat 2021.  
 
DB-lid Van Rijswijk constateert dat met uitzondering van 4 gemeenten de overige gemeenten kunnen 
instemmen om het resultaat 2021 bij de Groene Metropoolregio te laten. Deze gemeenten volgen 
hiermee de argumentatie die door het DB is gegeven. Insteek is om een volgende keer de regeling te 
volgen.   
Burgemeester Van der Meijs meldt dat gemeenteraad van Doesburg ook kan instemmen met het 
voorstel. 



 

 

 

 

 

6 juli 2022 

 

  3 

Burgemeester Hieltjes is blij met de toezegging van het dagelijks bestuur om een volgende keer de 
regeling te volgen. 
Burgemeester Weststeijn meldt dat de gemeenteraad van Rozendaal de voorgestelde inzet van het 
rekeningresultaat gekoppeld heeft aan de gevraagde extra inzet voor de RES 2021, hoewel de 
gemeenteraad ervoor gekozen heeft voor die begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.  
Burgemeester Marcouch meldt dat Arnhem instemt met het voorstel en complimenteert het regiobureau 
met de helderheid van de opgestelde memo als ook van de zienswijzenota behorende bij het volgende 
agendapunt. 
Burgemeester Schaap vraagt verheldering over de voorgestelde inzet van het rekeningoverschot. Wijkt 
de voorliggende memo af van de memo die de raad heeft gekregen? Directeur Tiemens antwoordt dat er 
geen zienswijzen zijn ontvangen over de 3 posten waarover het rekeningresultaat is verdeeld. De ruimte 
in de post ‘bestemmingsreserve opgaven’ is nauwkeuriger verdeeld.  
Burgemeester Van Beek wijst op het belang van begrotingsdiscipline. 
 
De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met de jaarstukken 2021 en de voorgestelde inzet 
van het rekeningoverschot 2021. 
 
10. Vaststellen van de regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2026 
Besluit: het AB neemt kennis van de ontvangen zienswijzen en opgestelde zienswijzenota en stelt de 
Regionale Agenda 2023-2024 en de begroting 2023-2026 vast. 
 
In zeer korte tijd heeft het regiobureau de zienswijzen beoordeeld en samengevat in de zienswijzenota 
die nu voorligt. Dit heeft geleid tot een aanscherping van de regionale agenda en een neerwaartse 
bijstelling van de inwonerbijdrage voor 2023, aldus directeur Tiemens. Bij de stukken zit een aangepaste 
regionale agenda 2023-2024. Na besluitvorming worden de cijfers aangepast. 
De voorzitter meldt dat het breed gedragen verzoek om de looptijd te bekorten na 2 jaar door het DB is 
overgenomen. De motie die in vele raden is aangenomen wordt door het DB opgepakt. Hierover wordt u 
geïnformeerd.  
 
Burgemeester Kalfs vraagt speciale aandacht voor enkele punten uit de zienswijze van de gemeente 
Lingewaard die geen plaats hebben gekregen in de zienswijzenota zoals het belang van positionering en 
lobby, huisvesting internationale medewerkers en recreatie (Groen-Blauw raamwerk). Deze zijn in de 
zienswijze van de gemeente terug te lezen. 
Burgemeester Hieltjes herhaalt het verzoek van zijn gemeenteraad om frequent de samenwerking te 
evalueren. Voorts blij dat er een inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen heeft plaatsgevonden en 
niet gekozen is voor een getalsmatige weging. 
Burgemeester Marcouch vindt het jammer dat de indruk zou kunnen ontstaan dat de ambities van de 
regio toch niet zo hoog zijn. Belangrijk om onze ambities op peil te houden en de trein samen op 
snelheid te houden. Voorwaarde hiervoor is om samen te werken aan wederzijds vertrouwen. 
Burgemeester Weststeijn meldt dat haar nieuwe gemeenteraad nu opteert voor een 1-jarige agenda en 
daarmee afwijkt van de zienswijze voor de regionale agenda 2022. Ze spreekt waarderende woorden uit 
over het 1e kwartaalbericht.    
 
Directeur Tiemens toont begrip voor het ongemak dat door de raadsleden in de RegioAgendacommissie 
is geventileerd over het besluitvormingsmoment over de gepresenteerde 3-jarige agenda. De 
voorgestelde 2 jaar maakt het mogelijk op een beter moment in een bestuursperiode aan te haken. In 
reactie op de inbreng van burgemeester Hieltjes waarschuwt de voorzitter dat we deze samenwerking 
vooral ook praktisch moeten houden. Voor een beweging naar meer controle en verantwoording moeten 
we beducht zijn en ons realiseren dat dit geld en tijd kost. 
De voorzitter concludeert dat de vergadering instemt met het voorliggende voorstel.  
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11. Vaststellen van de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 

Besluit: de Archiefverordening Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022 wordt met algemene 

stemmen vastgesteld. 
 
12. Delegatiebesluit Wet open overheid  

Besluit: het Delegatiebesluit Wet open Overheid wordt met algemene stemmen vastgesteld. 

 

Deel 3 - informatief 

 

13. Regiodeal 4e tranche 

Directeur Tiemens schetst in grote lijnen het gezamenlijk proces dat tot op heden toe is doorlopen. 

Komende week start de aangetrokken projectleider. Eén van zijn opdrachten is het proces tot het 

moment van indiening uit te werken. In dat proces zal een rol weggelegd zijn voor de 18 colleges. Dhr. 

Van Riswijk wijst op het belang van het partnerschap van de provincie Gelderland. Als enige regio in 

Gelderland heeft onze regio nog geen regiodeal gesloten. De boodschap naar de provinciale 

bestuurders kan dan niet anders zijn dan: nu zijn wij aan de beurt! Provincie toon u een goede partner 

door de bijbehorende financiële bijdrage te leveren.  

 

14. Actuele thema’s en onderwerpen vanuit de 5 opgaven. 

Bestuurlijk Opdrachtgever Van Eert informeert het AB over de volgende ontwikkelingen: 

- Novex en grootschalig woningbouwgebied Arnhem-Oost 

Het gebied Spoorzone Arnhem-Oost is in deze nieuwe nota door minister De Jonge 

aangewezen aan als grootschalig woningbouwgebied. Dit is een belangrijke voorwaarde voor 

het verkrijgen van financiële steun van het Rijk. De regio’s Foodvalley en GMR zijn samen 

aangewezen als Novex gebied in de Ruimtelijke Ordeningsbrief aan de TK van 17 mei jl. Dit 

betekent vooral dat dit gebied een speciale status heeft en dat rechtstreeks wordt samengewerkt 

met Rijk en Provincie. Aangezien deze samenwerking al is vormgegeven doordat gezamenlijk 

gewerkt wordt aan de Verstedelijkingsstrategie zal deze aanwijzing op de korte termijn niet veel 

veranderen.  

- Aanvragen Mobiliteitsfonds 

Door de regio zijn onlangs meerdere aanvragen ingediend tot een bedrag van 160 miljoen om de 

bereikbaarheid van woningbouwlocaties te verbeteren. Het resultaat is dat voor 101 miljoen is 

toegekend aan 3 gemeenten (Nijmegen, Arnhem, Duiven) uit de eerste tranche van 1.2 miljard 

(totale omvang fonds is 7,5 miljard). Van de 9 projecten die in Gelderland zijn toegekend liggen 

er 6 in onze regio. De niet gehonoreerde projecten gaan mee naar de 2e tranche waarover dit 

najaar een besluit wordt genomen. 

- BO MIRT  

Na een BO Leefomgeving in het voorjaar volgt in het najaar, op een nog nader te bepalen 

datum, het BOMIRT. De regio wil, samen met Foodvalley, daar het Verstedelijkingsakkoord 

sluiten met het Rijk. Alles is erop gericht om dit akkoord op tijd klaar te hebben. Minister Van der 

Wal is aangewezen als coördinerend minister voor onze regio.  

- Uitwerkingen gebiedsniveau 

Aan alle raden zijn inmiddels de concept-gebiedsuitwerkingen, die door de eigen ambtenaren 

zijn opgesteld, gepresenteerd. Na het zomerreces, worden deze ter vaststelling aangeboden aan 

de gemeenteraden. De optelsom van deze gebiedsuitwerkingen vormt een onderdeel van het 

Verstedelijkingsakkoord. 
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- Bemensing BOT Groene Groei 

De bemensing van het BOT (Bestuurlijk Opgave Team) is nagenoeg afgerond omdat de keuze is 

gemaakt om de 6 trekkers van de gebiedsuitwerkingen het BOT te laten vormen, aangevuld met 

1 of 2 bestuurders voor de Woondeal. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever Schaap (Ontspannen regio) meldt dat er geen bijzonderheden zijn te melden. 

 

Burgemeester Hieltjes, namens de Productieve regio, wijst op het traject “Economie van de toekomst” 

dat door de Productieve regio is gestart. Dit onderzoek is een belangrijke onderlegger voor de 

Verstedelijkingsstrategie omdat de te maken keuzes de ruimtebehoefte in beeld brengen.   

 

Namens de Circulaire regio meldt directeur Tiemens dat de regio een nieuw collectief contract heeft 

gesloten voor de levering van gas. Het bestaande contract is bijna afgelopen, maar blijft aandacht 

vragen. Het Bestuurlijk Platform Circulaire regio is gisteren bij elkaar geweest en heeft o.m. de planning 

van de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) van de Plan MER aangescherpt en verruimd.  

Verder meldt zij dat de regio samen met Foodvalley een brief aan de Staatssecretaris van I&W heeft 

gestuurd over het onderzoek van de A12-spoorcorridor. Volgens de regio’s houdt de afbakening van het 

onderzoek onvoldoende rekening met de regionale bereikbaarheid in relatie tot geplande woningbouw. 

Volgende week is hier een bestuurlijk overleg over gepland met de verantwoordelijk gedeputeerde.  

 

15. Vooruitblik op tweede half jaar 2022 

De voorzitter vat de opdracht voor het tweede halfjaar als volgt samen: handen aan de ploeg! De regio 

verlangt naar mooie concrete resultaten van onze regionale samenwerking. 

 

16. Rondvraag 

Burgemeester Marcouch vraagt aandacht voor de betrokkenheid van bestuurders bij de regionale 

samenwerking. Geluiden over bestuurlijke drukte zijn te horen hetgeen zijn weerslag heeft op 

aanwezigheid bij bijeenkomsten.  Burgemeester Van Eert deelt de zorgen en wijst erop dat voor 

succesvolle regionale samenwerking bestuurlijke commitment noodzakelijk is. De voorzitter vindt het van 

belang hierover met elkaar het gesprek te blijven voeren. 

Burgemeester Van der Meijs heeft onlangs een zeer interessante masterclass bijgewoond van professor 

Caspar Van den Berg over regionale samenwerking. Zeker de moeite waard dit voor regiobestuurders te 

herhalen.  

Burgemeester Van Eert meldt dat in de Rhedense gemeenteraad deze week een motie is aangenomen 

die oproept de provincie Gelderland te overtuigen om het afschalen van het OV te stoppen. Directeur 

Tiemens meldt dat zeer recent door wethouder Sluiter namens de Groene Metropoolregio deze zorg 

over de afschaling van het OV via inspraak bij Provinciale Staten is gedeeld. 

 

17. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter burgemeester De Vries voor zijn gastvrijheid in de 

raadszaal van Montferland. 
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BIJLAGE  

 

   

Gemeente Algemeen Bestuur Plaatsvervanger 

Arnhem bgm. A. Marcouch  wethouder N. Kundić 

Berg en Dal bgm. M. Slinkman wethouder M.A. Barber-Hendriks 

Beuningen bgm. D. Bergman wethouder A. Steeg 

Doesburg bgm. L. van der Meijs wethouder Van Veldhuizen 

Druten bgm. C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld wethouder W. Brink 

Duiven bgm. H. Hieltjes wethouder D. van Dam 

Heumen bgm. J. Minses wethouder V. Arts 

Lingewaard bgm. N. Kalfs wethouder J.H.A.P. Sluiter 

Montferland bgm.. H. de Vries wethouder H.J. Groote 

Mook en Middelaar wethouder H. Rodoe wethouder T. Herings 

Nijmegen bgm. H. Bruls wethouder J. Brom 

Overbetuwe bgm. P. Hoytink-Roubos wethouder R. van den Dam 

Renkum bgm. A. Schaap  wethouder D. van Bentem 

Rheden bgm. C. van Eert  wethouder D. Klomberg 

Rozendaal bgm. E. Weststeijn wethouder S. Warmerdam 

Westervoort bgm. A. van Hout  wethouder J. Derksen 

Wijchen bgm. M. van Beek wethouder G. Gerrits 

Zevenaar bgm. L. van Riswijk wethouder T. Albers 

 

 



6 Benoemen bestuurlijke opdrachtgevers

1 6.0 Beslisdocument benoemen bestuurlijk opdrachtgevers.docx 

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 14 september 2022

Onderwerp Benoemen Bestuurlijke opdrachtgevers

Portefeuillehouder Samenstellingscommissie o.v.v. H. Bruls

Opsteller Henk van den Berg 

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

1. De volgende bestuurders te benoemen als bestuurlijk 
opdrachtgever:

- Groene Groeiregio burgemeester C. van Eert (Rheden)
- Ontspannen regio burgemeester A. Schaap (Renkum)
- Circulaire regio wethouder T. van Elferen (Nijmegen)
- Verbonden regio wethouder N. Kundić (Arnhem)
- Productieve regio          wethouder N. Derks (Wijchen)

2.   In te stemmen met de adviezen van de samenstellingscommissie.

TOELICHTING Het dagelijks bestuur heeft de 18 colleges gevraagd om kandidaten voor 
bestuurlijk opdrachtgeverschap voor de 5 opgaven én leden voor de 
Bestuurlijke Opgave Teams (BOT’s) aan te melden. De voortgang van de 
collegevorming in de 18 gemeenten heeft ertoe geleid dat de commissie, 
bestaande uit de AB-leden Van der Meijs, Bruls, Slinkman en Sluiter, niet 
in de gelegenheid was om voor het zomerreces haar werkzaamheden af 
te ronden.

In uw vergadering van 6 juli jl. bent u geïnformeerd over de voortgang van 
het proces en de te nemen stappen. De commissie wil met alle 
kandidaten een gesprek voeren om zo tot een afgewogen voordracht te 
komen. 
Voor 4 van de 5 opgaven was één bestuurder kandidaat; voor de 
Productieve regio hadden zich twee bestuurders gekandideerd.

Op voorstel van de samenstellingscommissie heeft u in gestemd met het 
voorstel om, vooruitlopend op de te verwachten formele benoeming op 14 
september 2022, de volgende bestuurders te laten starten met de 
werkzaamheden als bestuurlijk opdrachtgever:

- Groene Groeiregio burgemeester C. van Eert (Rheden)
- Ontspannen regio burgemeester A. Schaap (Renkum)
- Circulaire regio wethouder T. van Elferen (Nijmegen)
- Verbonden regio wethouder N. Kundić (Arnhem).

Proces na 6 juli 2022
De samenstellingscommissie heeft, in wisselende samenstellingen 
gesprekken gevoerd met de 6 kandidaten. De gesprekken met de 4 
kandidaten die uw bestuur heeft gevraagd te starten met de noodzakelijke 
werkzaamheden hebben de commissie overtuigd dat de 4 kandidaten 
voldoen aan profiel en de criteria zoals die op 9 februari 2022 in uw 
bestuur zijn gedeeld en vastgesteld. De 4 bestuurders zijn gemotiveerd, 
betrokken en bereid de tijd en ruimte vrij te maken om de taak als 
bestuurlijk opdrachtgever deze bestuursperiode op te pakken.



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Voor de opgave Productieve regio stelt de samenstellingscommissie voor 
wethouder N. Derks te benoemen. De commissie kijkt terug op een goed 
gesprek met beide kandidaten, Beiden hebben de gelegenheid 
aangegrepen om hun (regionale) ambities en hun eigen rol als bestuurlijk 
‘trekker’ te schetsen, Hoewel verschillend van achtergrond en ervaring is 
de commissie tot de conclusie gekomen dat beide kandidaten, de rol van 
bestuurlijk opdrachtgever Productie regio de komende jaren kunnen 
vervullen. De uiteindelijke keuze voor wethouder Derks is ingegeven 
vanwege de gewenste regionale spreiding en gewenste verdeling tussen 
gekozen en niet-gekozen bestuurders. 

De commissie adviseert genoemde 5 personen te benoemen.

Hoe nu verder?
De bestuurlijk opdrachtgevers gaan nu aan de slag, ondersteunt door de 
opgavemanager en de ambtelijk opdrachtgever, om het Bestuurlijk 
OpgaveTeam (BOT) te bemensen. Zij doen dat aan de hand van de 
aanmeldingen die voor de zomer vanuit de colleges zijn gedaan. 
Hierbij heeft de samenstellingscommissie ook een taak, omdat de 
opdracht vanuit uw bestuur ook is om ervoor te zorgen dat de bemensing 
van de BOT’s, door bestuurders uit 18 gemeenten, een afspiegeling vormt 
van de regio. Op basis van de ontvangen aanmeldingen en gevoerde 
eerste gesprekken is de verwachting dat de bemensing van de BOT recht 
doet aan de aangegeven voorkeuren van de colleges, de persoonlijke 
ambitie van bestuurders en de gewenste regionale spreiding.  
Het dagelijks bestuur wil in haar vergadering van 21 september de 
bemensing van de BOT’s vaststellen.

Adviezen
De samenstellingscommissie heeft de gevoerde gesprekken geëvalueerd 
en komt tot de volgende adviezen die zij met uw bestuur wil delen:

- Overleg 5 bestuurlijk opdrachtgevers.
Het is wenselijk dat de 5 bestuurlijk opdrachtgevers op korte 
termijn bijeenkomen. Hoewel elke opgave uniek is en een eigen 
werkwijze kent is het belangrijk dat er toch een zekere uniformiteit 
wordt gevonden. De(nieuwe) wethouders in hun nieuwe rol als 
bestuurlijk opdrachtgevers kunnen daarbij gebruik maken van de 
ervaringen die door bestuurlijk trekkers Schaap en Van Eert zijn 
opgedaan. 
Hierbij moet bedacht worden dat de 5 bestuurlijk opdrachtgevers 
functioneren onder verantwoordelijkheid van het algemeen 
bestuur. De bestuurlijk opdrachtgevers zijn het ‘gezicht’ van de 
regionale opgave. Dat vraagt om uniforme procesafspraken over 
de periodieke terugkoppeling aan uw bestuur. Ook kan het 
overleg van de bestuurlijk opdrachtgevers gebruikt worden om 
afspraken te maken over de frequentie van de (eigen) 
afstemming. 
Inmiddels is dit eerste overleg gepland op 8 september. 

- Klankbordfunctie samenstellingscommissie
De commissie stelt voor een permanente klankbordfunctie voor 
de 5 bestuurlijk opdrachtgevers in te stellen. Naast de 
inhoudelijke terugkoppeling aan het algemeen bestuur vindt de 
commissie het belangrijk in de benoemingstermijn van (in 
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principe) 4 jaar met enige regelmaat met de bestuurlijk 
opdrachtgever in gesprek te blijven en ruimte te geven voor 
collegiale feedback. Daarbij is een regionale opgave ook geen 
statisch geheel. De regionale agenda voor de komende jaar is 
vastgesteld (2023-2024), daarna is de inzet om met een vierjarige 
agenda te gaan werken.  
Voorgesteld wordt de klankbordfunctie bij de 
samenstellingscommissie neer te leggen. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

-

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

Enige keren per jaar wordt door het regiobureau een bijeenkomst 
georganiseerd voor de bestuurlijk opdrachtgevers.  

COMMUNICATIE
ADVIES

De benoeming wordt gecommuniceerd op de website, social media en de 
nieuwsbrief en daar waar nodig direct gecommuniceerd naar onze 
partners.
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De tussenrapportage van de Groene Metropoolregio voor kennisgeving 
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In het P&C spoorboekje 2021-2022 is aangegeven dat we in september 
met een tussenrapportage komen waarin we ingaan op de financiële 
stand van zaken van de Groene Metropoolregio. Met deze rapportage 
geven we hier invulling aan.
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Tussenrapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Deze halfjaarrapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. In afwijking van de oorspronkelijke begroting (juli 2021) 
zijn per 1 januari van dit jaar alle regionale middelen bij de Groene 
Metropoolregio beland. Dit leidt éénmalig tot grote afwijkingen ten 
opzicht van de oorspronkelijke begroting.

Naar het zich laat aanzien is er voor het regiobureau en voor de 5 
opgaven nog voldoende financiële ruimte om voor de activiteiten die in 
de regionale agenda 2022 zijn opgenomen, verplichtingen aan te gaan 
in de laatste 4 maanden van 2022.
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Tussenrapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 2022
Algemeen
In het financieel spoorboekje 2022 is opgenomen dat halverwege het jaar een financiële tussenrapportage wordt gepresenteerd. Deze verantwoording is 
vooral financieel met een beperkte kwalitatieve toelichting. De inhoudelijke voortgang van de 5 opgaven wordt verzorgd in de kwartaalberichten die direct na 
elk kwartaal aan de colleges van de deelnemende gemeenten worden aangeboden. De tussenrapportage geeft ook een prognose voor de 2e helft van 2022.
Uitgangspunt voor deze verantwoording is de begroting 2022 zoals deze in juli 2021 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

Zowel voor het regiobureau als voor de 5 opgaven wordt in deze rapportage een beeld gegeven van de beschikbare middelen, de aangegane verplichtingen 
het te verwachten saldo op 31 december 2022. Ook is een overzicht opgenomen van de bedragen van derden die in het afgelopen half jaar zijn geïnitieerd 
door de opgaven. Deze bedragen landen niet in de boeken van de Groene Metropoolregio maar worden rechtstreeks aan de gemeenten betaald.

Voor een goed begrip van de cijfers is het navolgende van belang: 
- Door de 18 gemeenten wordt bijgedragen naar rato van het aantal inwoners voor het regiobureau en aan de 5 opgaven (voor zover de gemeente de 

opgavenovereenkomst heeft gesloten).
- De vastgestelde regionale agenda 2022 is leidend voor de inzet van de middelen. Binnen een opgave heeft het Bestuurlijk Opgaventeam de 

bevoegdheid om tussen de speerpunten accenten te wijzigen.
- Bij het opstellen van de begroting 2022 is het ‘voorzichtigheidsprincipe’ gehanteerd; bijdragen van derden zijn uitsluitend opgenomen voor zover deze 

in juli 2021 definitief waren toegezegd.
- In de begroting 2022 is geen rekening gehouden met overloop van regionale middelen uit 2021 omdat deze middelen bij het vaststellen van de 

begroting (juli 2021) nog ondergebracht waren bij gemeenten. Dit verklaart de grote verschillen tussen middelen begroting 2022 en de tussentijdse 
cijfers. De middelen die de Groene Metropoolregio vanuit het penvoerderschap van Arnhem en Nijmegen heeft ontvangen zijn Slim & Schoon 
Onderweg, de Regionale Energie Strategie en de Woondeal.

- Door de ontwikkeling van de administratieve organisatie landen kosten(-soorten) op een andere plek in de boekhouding dan aangenomen in juli 2021. 
- Aangezien dit meerjarige programma’s zijn, veelal gefinancierd door derden (Rijk, Provincie), vindt de besteding zowel dit jaar als in 2023 plaats. Dat 

er jaareinde nog middelen beschikbaar zijn, past bij deze meerjarige systematiek. Als deze systematiek bij een opgave van toepassing is, dan is dit 
aangegeven.

- De Groene Metropoolregio is subsidieverstrekker namens 14 gemeenten aan de The Economic Board. 
- In de beschikbare middelen voor 2022 is toegevoegd het positieve rekeningresultaat 2021 dat conform besluit van het algemeen bestuur van 6 juli 

2022 bij de Groene Metropoolregio is gebleven.



Conclusie
Deze halfjaarrapportage is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. In afwijking van de oorspronkelijke begroting (juli 2021) zijn per 1 januari 
van dit jaar alle regionale middelen bij de Groene Metropoolregio beland. Dit leidt éénmalig tot grote afwijkingen ten opzicht van de oorspronkelijke begroting.
Naar het zich laat aanzien is er voor het regiobureau en voor de 5 opgaven nog voldoende financiële ruimte om voor de activiteiten die in de regionale agenda 
2022 zijn opgenomen, verplichtingen aan te gaan in de laatste 4 maanden van 2022.



Regiobureau
Ontwikkeling regiobureau - baten

Baten
realisatie t/m 

juni  
prognose 2e 

halfjaar  

prognose 
rekening 
resultaat 

2022
begroting 

2022  

resultaat 
bestemming 

2021  

gewijzigde 
begroting 

2022  
verwachte 

afwijking

Overdrachten
Inkomensoverdrachten - gemeenten  €      679.962  €      679.962  €   1.359.924  €   1.357.000  €              -    €   1.357.000  €         2.924 
Inkomensoverdrachten - provincies  €      600.000  €              -    €      600.000  €      600.000  €              -    €      600.000  €              -   
Inkomensoverdrachten - overig  €              -    €      100.000  €      100.000  €              -    €      100.000  €      100.000  €              -   

 €   1.279.962  €      779.962  €   2.059.924  €   1.957.000  €      100.000  €   2.057.000  €         2.924 

Subsidie TEB  €      349.469  €      349.469  €      698.937  €      697.356  €              -    €      697.356  €         1.581 

Het rekeningresultaat 2021 is verwerkt in deze cijfers.



Ontwikkeling regiobureau – lasten

Lasten
realisatie t/m 

juni  

nog te 
verwachten 

kosten  

prognose 
rekening 
resultaat 

2022
begroting 

2022  

resultaat 
bestemming 

2021  

 gewijzigde 
begroting 

2022  
verwachte 

afwijking

Salarissen en sociale lasten
Salarissen en sociale lasten  €      548.092  €      711.670  €   1.259.762  €   1.224.554  €       25.000  €   1.249.554  €      -10.208 

Goederen en diensten
Huisvesting  €       52.717  €       73.897  €      126.614  €       45.700  €       20.000  €       65.700  €      -60.914 
Overige goederen en diensten  €      144.131  €      246.150  €      390.281  €      659.000  €       55.000  €      714.000  €      323.719 

Verrekeningen
Afschrijvingen  €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -    €              -   
Toegerekende reële en bespaarde 
rente  €         4.923  €         3.000  €         7.923  €              -    €              -    €              -    €        -7.923 
Onvoorzien  €              -    €              -    €              -    €       27.746  €              -    €       27.746  €       27.746 

 €      749.863  €   1.034.717  €   1.784.580  €   1.957.000  €      100.000  €   2.057.000  €      272.420 

Subsidie TEB  €      349.469  €      349.469  €      698.937  €      697.356  €              -    €      697.356  €         1.581 

In 2022 hebben we voor het regiobureau de voorzichtige lijn van 2021 vastgehouden. Dit is mede ingegeven door het ontbreken van indexatie op de kosten in 
de begroting van 2022. Het rekeningresultaat 2021 is zowel aan de prognose als aan de begroting toegevoegd; wij verwachten dat besteding aan 
optimalisatie regiokantoor, professionaliseren communicatie, opleidingen personeel en de archieffunctie dit jaar uitgevoerd worden.

Het verwachte rekeningresultaat bedraagt nu € 272.420. Dit is mede het gevolg van het vertrek van twee medewerkers die niet direct zijn vervangen, nadere 
invulling hiervan wordt nog in 2022 voorzien. Momenteel wordt hard gewerkt aan de Regiodeal en mogelijk wordt nog een deel van het budget aangewend 
voor voorbereidende werkzaamheden voor een goede bieding.

Een positief rekeningresultaat wordt voorzien en zal conform systematiek aan de gemeenten worden teruggegeven. 

Bovenstaande opstelling is conform de presentatie in de jaarrekening, voor het bureau betekent dit een vergelijking op kostensoort zoals bijvoorbeeld de 
salariskosten. Gezien de kleine omvang van het bureau is dit een praktische manier om de bedrijfsvoering te monitoren.



Opmerkingen over de kosten:

- Salariskosten zijn het totale bureau, inclusief personeel Public Affairs.
- Het vertrek van de twee medewerkers is niet direct zichtbaar in bovenstaande opstelling. Dit komt doordat onder andere de kosten voor communicatie 

in de begroting is opgenomen bij Overige goederen en diensten en door een extern bureau zou worden verzorgd. Met het in dienstnemen van twee 
communicatie medewerkers is een verschuiving ontstaan van Overige goederen en diensten naar salariskosten.

- Huurkosten betreffen het regiobureau in Elst en de huisvesting van Bureau Brussel.
- Afwijking overige goederen en diensten is ontstaan door een verschil in rubriceren tussen begroting en realisatie.
- Toegekende rente zijn de kosten voor het aanhouden van liquide middelen, de negatieve rente was niet begroot.



Ontwikkeling opgaven
Specificatie van de ontvangen gelden
 Begroting 2022 Realisatie    
Opgaven inwonersbijdrage externe middelen totaal inwonersbijdrage externe middelen voorgaande jaren totaal afwijking
Verbonden regio          1.022.000                        -          1.022.000          1.022.000             699.000             935.501          2.656.501          1.634.501 
Productieve regio             575.000                        -             575.000             569.230               32.325                        -             601.555               26.555 
Circulaire regio             637.500                        -             637.500             601.959             745.000             236.852          1.583.811             946.311 
Ontspannen 
regio             452.500             132.500             585.000             459.772             107.410               -6.413             560.769              -24.231 
Groene 
groeiregio             642.500             350.000             992.500             642.500             508.944             193.572          1.345.016             352.516 
Totaal          3.329.500             482.500          3.812.000          3.295.461          2.092.679          1.359.512          6.747.652          2.935.652 

In de begroting 2022 is € 3.812.000 opgenomen voor inwonersbijdrage en externe middelen. De realisatie laat een lagere inwonersbijdrage van € 34.039 zien 
omdat niet alle gemeenten op alle opgaven hebben ingeschreven.
Voor de externe middelen was € 482.500 begroot en ontvangen is € 2.092.679. Daarboven komen de gelden € 1.359.512 uit voorgaande jaren die betrekking 
hebben op meerjarige projecten zoals Slim & Schoon, Regionale Energie Strategie en de Woondeal. Dit zijn subsidiegelden van Rijk en Provincie met 
specifieke bestemming en vaak beschikbaar voor meerdere jaren.

Naast de gelden  van derden die rechtstreeks door de Groene Metropoolregio zijn ontvangen en in de rekening zijn opgenomen, zijn er ook middelen, waarbij 
de Groene Metropoolregio een bemiddelende en coördinerende rol heeft gespeeld. Deze zijn/worden rechtstreeks aan gemeenten of partners toegekend.
Voorbeelden hiervan zijn:

- Couponactie MKB € 30k (Productieve regio)
- Cultuurfonds € 1.3 miljoen (Ontspannen regio)
- Toerisme Veluwe-Arnhem-Nijmegen € 515k (Ontspannen regio)
- Bereikbaarheid Groene Metropoolregio € 101 miljoen rijksbijdrage (Groene groei regio).



Verbonden regio

Verbonden regio (EUR) Begroting 2022  
Totaal beschikbare 

middelen  Prognose kosten  
Verschil middelen -
/- prognose kosten

Algemeen                    257.000                    771.894                    265.800                    506.094 
Gebiedsgerichte corridors                    125.000                    144.000                    196.400                     -52.400 
Fiets                      95.000                      95.000                    247.100                   -152.100 
Hubs en knooppunten                    180.000                    180.000                    169.100                      10.900 
Gedrag en duurzame mobiliteit                    320.000                 1.420.607                    974.200                    446.407 
Verkeersveiligheid                      45.000                      45.000                      86.500                     -41.500 
Totaal verbonden regio                 1.022.000                 2.656.501                 1.939.100                    717.401 

Uit 2021 zijn nog middelen beschikbaar vanuit het project Slim & Schoon Onderweg € 420.607 en vanuit het Mobiliteitsfonds € 514.894. Samen met de 
subsidie Slim en Schoon Onderweg 2022 ten bedrage van € 680.000 leidt dit tot meer beschikbare middelen € 1.634.501 ten op zichtte van de begroting 
2022. Hierin zaten deze programma’s niet. Aanvang kalenderjaar had het Mobiliteitsfonds € 514.894 in kas, daarvan is inmiddels € 204.500 uitgegeven aan 
de speerpunten Gebiedsgerichte corridors en Fiets. Verwachting is dat er eind 2022 € 315.000 uit het Mobiliteitsfonds beschikbaar is voor activiteiten in 2023.

Het programma Slim & Schoon Onderweg 2022 heeft een looptijd tot 1 juli 2023; aan de resterende middelen per einde 2022 zal komende maanden nog een 
bestemming worden toegekend. Het budget voor de Verbonden Regio bestaat uit de inwonerbijdrage van de gemeenten en (subsidie)bijdragen van de 
provincie Gelderland en het Rijk voor een aantal concrete projecten.

Veel van de in de regionale agenda afgesproken processen/projecten voor 2022 zijn in gang gezet. De inschatting is dat de gemeentelijke bijdragen aan de 
Verbonden Regio toereikend is en dat een klein bedrag niet wordt uitgegeven of verplicht.



Productieve regio

Productieve regio (EUR) Begroting 2022  
Totaal beschikbare 

middelen  Prognose kosten  
Verschil middelen -
/- prognose kosten

Algemeen                      60.000                      67.730                    206.400                   -138.670 
Ontwikkeling clusters                      99.500                      99.500                               -                      99.500 
Toekomstbestendige werklocaties                    125.000                    143.825                    150.200                       -6.375 
Human capital                      99.500                      99.500                      56.200                      43.300 
Stimuleren ondernemerschap MKB                      99.500                      99.500                      67.600                      31.900 
Versterking duurzame logistiek                      91.500                      91.500                      26.000                      65.500 
Totaal Productieve regio                    575.000                    601.555                    506.400                      95.155 
         

De afwijking in beschikbare middelen is ontstaan door het binnenhalen van een subsidie voor het project Economie voor de toekomst. Voorts is overdracht 
van RPW (gemeente Arnhem), totaal € 32.325 meer dan begroot. Omdat de gemeenten Mook & Middelaar niet heeft ingetekend voor deze opgave is de 
verwachte bijdrage  groot € 5.770 in mindering gebracht ten opzichte van de begroting.

Een deel van het beschikbare bedrag is nog niet definitief vastgelegd.  Het bedrag groot € 95.165,00 is gereserveerd voor het vervolg op het onderzoek 
Economie van de Toekomst, een mogelijke uitbreiding van de Economische Monitor, inzet op human capital en (vergroening van) werklocaties.

Ook bij deze opgave geldt dat verdeling over de speerpunten bij het begroten anders is geweest, dan dat er nu wordt geboekt. 



Circulaire regio

Circulaire regio (EUR)

Begroting
EUR  

Totaal beschikbare 
middelen  Prognose kosten  

Verschil middelen -
/- prognose kosten

Algemeen                      60.000                      24.459                    318.000                   -293.541 
Circulaire bouw en infrastructuur                    147.500                    167.500                    132.000                      35.500 
Circulaire economie: grondstoffen en ketens                    145.000                    145.000                      62.000                      83.000 
Water en klimaatadaptie                    105.000                    105.000                      37.700                      67.300 
Transitie naar duurzame energie                    180.000                 1.141.852                    914.900                    226.952 
Totaal circulaire Regio                    637.500                 1.583.811                 1.464.600                    119.211 

In de begroting 2022 zijn bij het speerpunt Transitie naar duurzame energie de RES-gelden niet opgenomen, dit verklaart de grote afwijking tussen begroting 
en beschikbare middelen. Het verschil bestaat hier uit:
RES-gelden 1.0 uit 2021 € 236.852
RES-gelden 2.0 uit 2022 € 725.000
Totaal RES € 961.852

Daarnaast is een subsidie van de provincie Gelderland van € 20.000 ontvangen en hebben de gemeenten Mook en Middelaar en Montferland, samen minus € 
35.541, zich niet voor deze opgave ingeschreven.

Ook bij deze opgave geldt dat verdeling over de speerpunten bij het begroten anders is geweest, dan dat er nu wordt geboekt. Een programma voor de 
resterende middelen binnen deze opgave is dit jaar nog voorzien.



Ontspannen regio

Ontspannen Regio (EUR) Begroting 2022  
Totaal beschikbare 

middelen  Prognose kosten  
Verschil begroting -

/- prognose
Algemeen                      60.000                      34.772                      89.400                     -54.628 
Duurzaam toerisme                    250.000                    225.000                    142.200                      82.800 
Bruisende binnensteden,krachtige kernen                      80.000                      72.410                      54.600                      17.810 
Groen-blauw raamwerk                      95.000                    128.587                    127.900                           687 
Sterke culturele infrastructuur                    100.000                    100.000                      83.300                      16.700 
Totaal Ontspannen Regio                    585.000                    560.769                    497.400                      63.369 

De begroting wijkt op de speerpunten af ten opzichte van de realisatie. Net als bij de productieve regio betreft het een verschil in rubricering tussen begroting 
en realisatie.
De nog beschikbare middelen gaan wij de komende maanden, conform onze agenda  inzetten voor Bruisende binnensteden, krachtige kernen, met name 
voor wat betreft de recreatieve mobiltiteitsvoorzieningen (tops en hubs). . Deze opgave kent een relatief kleine begroting echter een deel van de opbrengsten 
blijft buiten het financiële gezichtsveld van de Groene Metropoolregio. Voorbeelden hiervan zijn het Cultuurfonds € 1.3 miljoen en het project met Toerisme 
Veluwe-Arnhem-Nijmegen € 515k.



Groene groeiregio

Groene Groeiregio (EUR) Begroting 2022  
Totaal beschikbare 

middelen  

Prognose einde 
boekjaar

EUR  

Verschil begroting -
/- prognose

EUR
Algemeen                      60.000                      60.000                      78.700                     -18.700 
Versnellingsopgave woningbouw                    475.000                    827.516                    503.100                     -28.100 
Uitwerking verstedelijkingsstrategie                    307.500                    307.500                    197.000                    110.500 
Ruimtelijke integratie opgaven                    150.000                    150.000                      57.300                      92.700 
Totaal Groene groeiregio                    992.500                 1.345.016                    836.100                    156.400 

In 2021 resteerde per saldo voor de Woondeal € 193.572 en in 2022 is € 158.944 meer ontvangen voor de Woondeal. Deze bedragen samen verklaren het 
verschil van € 352.516.
De nog resterende middelen worden naar verwachting nog dit jaar volledig ingezet voor een tweede tranche flexpool; extra personele capaciteit voor 
versnelling van ontwikkeling van woningbouwlocaties.
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BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 14 september 2022

Onderwerp Bestedingsplan 2023

Portefeuillehouder L. van Riswijk

Opsteller Henk van den Berg 

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

Kennisnemen van het Bestedingsplan 2023

TOELICHTING In april is u gemeld dat het DB u in september 2022 een bestedingsplan 
2023 voorlegt waarin de activiteiten, kosten en resultaten van de 5 
opgaven zijn vastgelegd. Dit gedetailleerder beeld kan door de colleges 
gebruikt worden bij de afweging over deelname aan de 5 opgaven.

Bijgaand treft u het Bestedingsplan 2023. 

Omdat de regionale agenda door uw besluit van 6 juli jl. ziet op de jaren 
2023 en 2024 is de regionale agenda meer gedetailleerd qua activiteiten 
en resultaten dan in april werd aangenomen (toen was er nog sprake van 
een 3-jarige regionale agenda). 
De keuze is gemaakt om in het Bestedingsplan 2023 niet opnieuw te 
presenteren wat in de regionale agenda 2023-2024 al is opgenomen. 

In dit bestedingsplan voor het jaar 2023 is nu per opgave en vervolgens 
per speerpunt de financiële inzet in beeld gebracht terwijl in de regionale 
agenda (en begroting 2023-2024) de kosten op niveau van de opgave is 
vermeld (de inwonerbijdrage voor de betreffende opgave).

Het bestedingsplan moet in samenhang met de regionale agenda worden 
gelezen. 

Het bestedingsplan is samen met de 5 opgaveovereenkomsten en de 
definitieve regionale agenda 2023-2024 aangeboden aan de 18 colleges 
met de uitnodiging in te tekenen op de 5 opgaven voor 2023 en 2024. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Bestedingsplan 2023

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Het Bestedingsplan is gebaseerd op de regionale agenda 2023-2024 en 
primitieve begroting 2023-2024. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

 

RISICO'S EN 
BEHEERS-
MAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

De aanbiedingsbrief is opgesteld in nauwe samenwerking met de 
regiocoördinatoren. 

COMMUNICATIE
ADVIES

Het Bestedingsplan 2023 vraagt geen specifieke communicatie. Het plan 
wordt op de website geplaatst bij de financiële stukken waardoor het voor 
iedereen beschikbaar is.
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Bestedingsplan 2023 

Algemeen
In het spoorboekje 2021/2022 is vastgelegd dat de begroting 2023 na de zienswijze-procedure en de 
vaststelling door het algemeen bestuur (6 juli 2022) wordt aangevuld met bestedingsplannen. Dit is 
een specificatie van de begroting van de opgaven. 

Dit bestedingsplan geeft de gemeenten een scherper beeld over de i(financiële) inzet per opgaven en 
kan behulpzaam zijn bij de afweging over deelname aan de 5 opgaven voor 2023-en 2024.

In onderstaande bladzijden wordt per opgave het (totaal-)bedrag dat is opgenomen in de regionale 
agenda 2023-2024 en begroting 2023-2024 voor het jaar 2023 verbijzonderd naar de speerpunten 
binnen de opgaven.
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5. Verbonden regio
(bedragen x € 1,-) Kosten

Bijdrage
capaciteit projecten derden

Algemeen 227.000 227.000
Personeel 182.000 182.000

Communicatie 20.000 20.000

Monitoring en beleidsevaluatie 15.000 15.000

Onvoorzien 10.000 10.000

speerpunten
Gebiedsgerichte corridors 190.000 190.000
Speerpuntcoördintor 50.000 50.000

Mobiliteitsconsulent 40.000 40.000

Uitwerking/spoor 30.000 30.000

Gebiedgerichte uitwerking 40.000 40.000

Overige projecten 30.000 30.000

Fiets 225.000 225.000
Speerpuntcoördintor 50.000 50.000

Uitwerking projecten 175.000 175.000

Hubs en knooppunten 100.000 100.000
Speerpuntcoördintor 25.000 25.000

Uitwerking/projecten 75.000 75.000

Deelmobiliteit 330.000 330.000
Speerpuntcoördinator 75.000 75.000

Logistiek coördinator/kwartiermaker 30.000 25.000 55.000

Projecten & programmamanagement Slim & Schoon Onderweg 200.000 200.000

Verkeersveiligheid 110.000 110.000
Speerpuntcoördinator 20.000 20.000

Contract levering data 50.000 50.000

Uitwerking/projecten 40.000 40.000

Totaal 1.182.000 1.182.000

Financiering
Inwonerbijdrage

2023
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6. Productieve Regio
(bedragen x € 1.000) Kosten

Bijdrage
capaciteit projecten derden

Algemeen 273.235 273.235
Personeel 143.235 143.235
Communicatie 25.000 25.000

Economische monitor 60.000 60.000

Dag van de clusters 20.000 20.000

Logistiek 10.000 5.000 15.000

Nog nader te bepalen/verkenningen 10.000 10.000

speerpunten
Stimuleren ondernemerschap MKB 165.000 165.000
Speerpuntcoördinator 45.000 45.000

Innovatiebijeenkomsten 30.000 30.000

Toekomstgericht ondernemen 60.000 60.000

Financieel landschap tot 1 miljoen 15.000 15.000

Broedplaatsen 15.000 15.000

Human Capital 150.000 150.000
Speerpuntcoördinator 30.000 30.000

Borgen akkoord 50.000 50.000

Verbinden MKB/kennisdelen 15.000 15.000

Verschil  maken als regio 10.000 10.000

inzicht in financiële bronnen 10.000 10.000

Verbinden/bijdragen van de investeringsagenda 25.000 25.000

Samenwerking met TEB/provincie en stakeholders 10.000 10.000

Toekomstbestendige werklocaties 160.000 160.000
Speerpuntcoördinator 65.000 65.000
RPW (verplicht onderdeel behalve Rozendaal & 
Mook en Middelaar) 65.000 65.000

Vergroening 30.000 30.000

Totaal 748.235 748.235

Financiering
Inwonerbijdrage

2023
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7. Circulaire regio
(bedragen x € 1.000) Kosten

Bijdrage
capaciteit projecten derden

Algemeen 164.320 164.320
Personeel 164.320 164.320

speerpunten
Circulaire bouw en infrastructuur 156.618 156.618
Circulaire aanbesteden GWW 5.000 62.500 67.500

Circulaire bouw, implementatie en doorontwikkeling impactladder 15.000 30.000 45.000

Stimuleren hergebruik grondstoffen en materialen 9.118 15.000 24.118

Profilering circulair bouwen, o.a. in regiodeal 5.000 5.000

Duurzame bouw logistiek 10.000 5.000 15.000

Circulaire economie 112.970 112.970
Monitoring en inzicht grondstoffen en materialen 9.000 20.000 29.000

Bijdragen aan realisatie twee grondstoffenhubs 9.000 15.000 24.000

Opzet en beheer kennisplatform circulair inkopen 5.000 25.000 30.000

Wegnemen belemmeringen, signaleren circulaire programma's en banen 10.000 5.000 15.000

Profilering en communicatie circulaire voorbeeldregio 5.000 9.970 14.970

Water en klimaatadaptatie 61.620 61.620
RASsen kennisdelen 5.000 6.620 11.620

Ontwikkelen kennisdeling en aanpak klimaatbestendig bouwen 5.000 10.000 15.000

klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten 10.000 10.000 20.000

Ondersteuning Lifeport Circular Lab 5.000 5.000

Profilering klimaatadaptatieprojecten 5.000 5.000 10.000

Transitie naar duurzame energie 189.995 189.995
RES p.m. p.m. 0

Ondersteuning energyhubs, ontwikkeling REC 30.000 9.995 39.995

Inkoop gas en elektriciteit 15.000 80.000 95.000

Kennisdeling aardgasvrije wijken - energieloketten 15.000 10.000 25.000

Monitoring 15.000 15.000 30.000

Totaal 685.523 685.523

Financiering
Inwonerbijdrage

2023
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8. Ontspannen regio
(bedragen x € 1.000) Kosten

Bijdrage
capaciteit projecten derden*

Algemeen 140.850 140.850
Personeel 113.000 113.000

Communicatie en communicatiemiddelen 27.850 27.850

speerpunten
Duurzaam toerisme 365.000 365.000
Speerpuntcoördinator 40.000 40.000

Uitwerken verhaall i jnen 72.500 85.000 157.500

Vitaliteitsaanpak 72.500 85.000 157.500

Overig, onder andere wandelroutenetwerk 10.000 10.000

Bruisende binnensteden, krachtige kernen 0 0
Besluit over vervolg speerpunt 0

Groen-blauw-raamwerk 240.000 240.000
Speerpuntcoördintator 40.000 40.000

Capaciteit aanvullend op speerpuntcoördinator 30.000 30.000

Uitwerking Groen-blauw raamwerk 70.000 100.000 170.000

Sterke culturele infrastructuur 50.000 50.000
Speerpuntcoördinator 40.000 40.000

Overige kosten 10.000 10.000

Totaal 795.850 795.850

Financiering
Inwonerbijdrage

2023
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9. Groene groeiregio
Kosten

Bijdrage
capaciteit projecten derden

Algemeen 142.000 142.000
Personeel 142.000 142.000

speerpunten
Versnellingsopgave woningbouw 1.045.000 1.045.000
Flexpool 500.000 500.000

Personeel circulair/conceptueel bouwen 75.000 50.000 125.000

Personeel woondeal/woonagenda 80.000 75.000 155.000

Projectleider beleidskader internationale medewerkers 50.000 50.000 100.000

Coordinator versnell ingsopgave 75.000 75.000

Uitvoering tempotafels versnell ingstafels 20.000 20.000

Onderhoud regionale woningmarktmonitor 20.000 20.000

Communicatie (advies en uitvoering) 25.000 25.000

Coordinator huisvesting specifieke doelgroepen (ouderen, wonen/zorg) 25.000 25.000

Uitwerking verstedelijkingsstrategie 210.000 210.000
Coordinator gebiedsuitwerking 50.000 50.000

Onderzoek/advies gebiedsuitwerkingen 60.000 60.000

Gebiedstrekkers 4x 100.000 100.000

Ruimtelijke integratie opgaven 160.000 160.000
Speerpunttrekker integratie opgaven 50.000 50.000

Ontwikkeling dashboard 50.000 50.000

Doorontwikkeling toekomst GMR 2120 inclusief events 50.000 50.000

Communicatie (advies en uitvoering) 10.000 10.000

0

Totaal 1.557.000 1.557.000

Financiering
Inwonerbijdrage

2023
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GEVRAAGD
BESLUIT

Kennisnemen van de halfjaar monitor 2022 The Economic Board. 

TOELICHTING De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is bevoegd subsidie te 
verlenen aan The Economic Board namens de 18 gemeenten op 
grond van de regeling. Eén van de voorwaarden in het 
subsidiebesluit is dat TEB voor 31 juli 2022 een halfjaar monitor 
aanbiedt met een vooruitblik op het verdere jaar.

Bijgaand treft u de halfjaarmonitor. 

In eerdere jaren werd de monitor eerst besproken in het bestuurlijk 
platform Productieve regio (daarvoor PFO Economie). In dit 
(verkiezings-)jaar is dit niet gelukt. De bespreking vindt plaats op 5 
oktober (RegioOverleg(t) in Bemmel). 

De nieuwe directeur van TEB, de heer Jan van Dellen, is uitgenodigd 
bij de bespreking in uw vergadering aanwezig te zijn. Naast een 
kennismaking kan hij zo nodig uw vragen te beantwoorden. Een 
toelichting kan ook gegeven worden door de aanwezige leden van de 
Board; namens de regiogemeenten burgemeester C. van Eert. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Halfjaar monitor 2022
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FINANCIËLE 
PARAGRAAF

N.v.t. 

RISICO'S EN 
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AFSTEMMING EN 
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     N.v.t

COMMUNICATIE
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 woord vooraf

Geachte lezer,

Ons land wordt geraakt door een opeenstapeling 
van problemen. Nadat we de coronacrisis te 
boven zijn gekomen dienen oude problemen 
zich weer aan. We hebben nog steeds een 
tekort aan technisch personeel. Medewerkers 
die zo hard nodig zijn om de energietransitie 
vorm te geven en om het tekort aan woningen 
op te lossen. Daarbij komt dat de stikstofcrisis 
de woningbouw ook al dreigt stil te leggen. 

Mede als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn 
de energiekosten geëxplodeerd. Dat maakt de 
energietransitie en de overgang van fossiel naar 
duurzaam des te meer noodzakelijk. Daarbij 
worden wij gehinderd door netcongestie; een 
overvol elektriciteitsnetwerk. Daarnaast zijn er 
problemen met de levering van grondstoffen, 
dreigt de zorg onbetaalbaar te worden en loopt 
de inflatie hard op.

Dit zijn allemaal problemen die The Economic 
Board niet zelfstandig kan oplossen. We kunnen 
wel bijdragen aan de oplossingen. Door het 
afsluiten van een Human Capital akkoord. Door 

het ondersteunen van de energietransitie. Door 
circulair te bouwen. Door preventieve zorg te 
ondersteunen. 

The Economic Board jaagt dit soort initiatieven 
aan, ondersteunt waar mogelijk, smeedt 
consortia en versnelt. Dit jaar komt daar een 
nieuw instrument bij: de Regio Deal. Samen met 
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en 
de Provincie Gelderland bereidt The Economic 
Board een bid op de 4e tranche van de Regio 
Deal voor. Als wij die binnenhalen zetten wij hele 
mooie stappen voor het doel waar wij voor zijn 
opgericht: het versterken van de regionale 
economie voor de regio Arnhem-Nijmegen. 

Deze halfjaar monitor laat zien waar wij staan. 
Wij wensen u veel leesplezier.

Rijn Platteel
Algemeen Directeur a.i.
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Bestuursakkoord en Investeringsagenda
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR), Provincie Gelderland 
en The Economic Board hebben vastgelegd dat zij samen de potentie van 
de regio ten volle willen benutten en hun krachten bundelen om aan de 
gezamenlijke ambities invulling en uitvoering te geven. In het Bestuurs-
akkoord hebben de drie organisaties afgesproken dat zij de komende tien 
jaar intensief gaan samenwerken in de regio Arnhem-Nijmegen. Voor het 
bepalen van de gezamenlijke ambities heeft TEB de belangrijkste punten 
uit het Strategisch Plan en Tactisch Plan ingebracht. In de investeringsa-
genda maken de drie partijen afspraken over hoe zij, zowel financieel als 
niet-financieel, bijdragen aan de gezamenlijke ambities voor de regio. 
Afgesproken is dat deze investeringsagenda jaarlijks wordt geactualiseerd 
en aangevuld met nieuwe projecten voor het lopende en komende jaar (of 
jaren). Het Bestuursakkoord en de Investeringsagenda 2022 is op  
3 februari 2022 ondertekend bij Connectr in Arnhem door Peter Kerris 
(Provincie Gelderland), Ahmed Marcouch (The Economic Board) en Hubert 
Bruls (Groene Metropoolregio). In de afgelopen maanden is er naast 
uitvoering geven aan de projecten van de Investeringsagenda 2022, ook 
gewerkt aan de actualisatie van de investeringsagenda voor 2023.  
De komende periode zal deze worden aangescherpt en uiteindelijk eind 
2022 in de besturen van GMR, Board en Gedeputeerde Staten worden 
vastgesteld. 

Regio Deal Lifeport; ‘Innovaties die bijdragen aan een 
 gezond en duurzaam leven’
Een Regio Deal is een instrument waarin het Rijk en de regio samen 
specifieke regionale opgaven adresseren en kansen verzilveren. In een 
Regio Deal werken regionale partijen en Rijk samen als partners om de 
kwaliteit van leven, wonen en werken en de leefomgeving van inwoners 
(brede welvaart) te vergroten. De Regio Deal is een serie van programma’s 
en projecten waarbij onderwijs- en kennisinstellingen, overheden en 
ondernemers met elkaar samenwerken aan gemeenschappelijke doelen 
om de regionale kracht te versterken en specifieke uitdagingen het hoofd 
te kunnen bieden. Op 1 april jongstleden heeft de Board ingestemd met 
het voorstel een bid in te dienen voor de 4e tranche van de Regio Deal.  
 
Op 23 juni zijn verschillende partijen vanuit de regio Arnhem-Nijmegen bij 
elkaar gekomen om mee te denken over de specifieke invulling van de 
Regio Deal. Gezamenlijk is vanuit TEB, GMR en Provincie, de trekkers van 
het proces, een conceptpropositie geschreven met daarin de programmalij-
nen en een proces op hoofdlijnen. De projectorganisatie bestaat uit de civic 
entrepreneurs en de business associate van TEB, de opgavemanagers van 
de GMR, medewerkers van de Provincie en de regiomanager vanuit 
VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Deze inhoudelijke experts worden 
ondersteund door de (communicatie)medewerkers van TEB en de GMR. 
Eveneens is een bureau aangezocht voor de rol van projectleider. De 
projectleider, aangesteld vanuit Buck consultants, is net voor de zomer 
gestart. Het bid voor de Regio Deal moet uiterlijk op 15 november 2022 
worden ingediend.

belangrijkste ontwikkelingen
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Governance en inrichting organisatie
In de boardvergaderingen is een aantal  scenario’s besproken over de koers 
van de Board. Een van de onderwerpen hierbij was de inrichting van de 
governance. Er was brede consensus dat belastingtechnische redenen 
niet bepalend zouden moeten zijn voor de inrichting van de governance en 
dat het bestuur van TEB een triple helix samenstelling zou moeten hebben 
werd breed gedragen. In de afgelopen maanden is gewerkt aan de herziening 
van de governance. Het huidige stichtingsbestuur en de Raad van Advies 
hebben ingestemd met een Statutenwijziging waarna de 18 boardleden, 
per geleding zijn er zes afgevaardigden, het Algemeen Bestuur (AB) van de 
Stichting The Economic Board vormen. Uit hun midden hebben de Alge-
meen  Bestuursleden op 1 juli een Dagelijks Bestuur (DB) gekozen dat 
besluit over de dagelijkse gang van zaken. Het Algemeen Bestuur besluit 
over de strategische vraagstukken. The Economic Board is een triple helix 
samenwerkings organisatie. Het DB is eveneens triple helix samengesteld.  
Ahmed Marcouch vervult in het DB de rol van onafhankelijk technisch 
voorzitter vanuit zijn rol als voorzitter van het AB. De aangepaste statuten 
met de nieuwe governance worden voor het einde van het zomerreces bij 
de notaris verleden. 
De boardleden zijn als ambassadeurs actief betrokken bij de clusters en 
grote projecten en zetten hun netwerk hiervoor in. Het ondersteunend 
bureau vormt de spil van de netwerkorganisatie. Het bureau heeft een 
coördinerende en faciliterende rol en wordt aangestuurd door een 
 algemeen directeur. Het bureau faciliteert de Board en de helixgroepen en 
geeft uitvoering aan het strategische plan met de daaruit voortkomende 

projecten en activiteiten. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau 
maakt en onderhoudt het bureau samen met de civic entrepreneurs en 
business associate verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven 
en overheden en legt de basis voor samenwerking en alliantie. 

Nieuwe directeur 
Sigrid Helbig heeft begin dit jaar The Economic Board verlaten. Zij heeft 
The Economic Board de afgelopen zes jaar opgebouwd én doorontwikkeld 
tot een breed en succesvol netwerk in de regio. Per 1 april 2022 is Rijn 
Platteel gestart als algemeen directeur a.i. Aan hem de opdracht om een 
nieuwe fase voor The Economic Board in te luiden en de zoektocht naar 
een stevige en duurzame opvolger. Eind mei is de procedure gestart voor 
de definitieve invulling van de functie van directeur TEB. 29 Kandidaten 
hebben  gereageerd op deze vacature. Voor het zomerreces is de 
 sollicitatieprocedure afgerond. De nieuwe directeur gaat medio september 
van start. 
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Lifeport
Lifeport staat voor een gezond en duurzaam leven om te wonen, werken, 
studeren en recreëren. Lifeport is het innovatienetwerk van de regio 
Arnhem-Nijmegen dat op het gebied van Health, Hightech, Food en Energy 
en de cross-overs ertussen tot slimme oplossingen komt. Lifeport is een 
groene regio waar vele functies samenkomen. De gezamenlijke noemer, of 
het merk, waarmee de regio zich profileert: innoveren om een gezond en 
duurzaam leven mogelijk te maken voor iedereen. We hebben de ambitie 
om onder Lifeport zichtbaar en herkenbaar te worden als topregio in 
health, high tech en energy en op de cross overs tussen food & health. De 
afgelopen maanden is er volop gebouwd aan de merk beleving van Lifeport. 
Begin 2022 is een 1.0 website live gegaan. De voorbereidingen voor een 2.0 
uitgebreidere versie zijn inmiddels in uit voering. De lancering van de nieuwe 
website vindt na de zomer plaats. Voor Lifeport is een one pager 
 geschreven, een communicatieplan opgezet en een brandbook ontwikkeld 
waarmee het voor partners makkelijker wordt om zelfstandig met het 
Lifeport merk aan de slag te gaan. Ook is er gewerkt aan de internationale 
zichtbaarheid van Lifeport. Tijdens de Hannover Messe begin juni 2022 
heeft Lifeport zich samen met Arnhem gepresenteerd als dé Energy 
hotspot in Europa. Met video- en folder materiaal, een VR-tour en 
 persoonlijke contacten maakten de bijna 75.000 bezoekers kennis met 
interessante bedrijven uit de regio Arnhem-Nijmegen. In de stand was veel 
oog voor de Energy-gerelateerde innovatie in de regio, die zich voor een 
groot gedeelte in en rond Arnhem clustert. 
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Human Capital Agenda 
In de regio Arnhem-Nijmegen is in verschillende sectoren sprake van 
zowel een krapte op de arbeidsmarkt als een tekort aan de juiste kennis en 
vaardigheden voor de banen van nu én in de toekomst. Om de blijvende 
tekorten tegen te gaan, is actie nodig: als we niets doen, zijn de tekorten 
over tien jaar nog veel groter. The Economic Board heeft samen met de 
Groene Metropoolregio en Provincie Gelderland ingezet op een breed 
gedragen Human Capital Agenda (HCA), die  ondernemers, onderwijs-
instellingen en overheden moet helpen met het arbeidsmarktvraagstuk. 
Deze HCA is gebaseerd op een arbeidsmarktanalyse, stake holderanalyse 
en een inventarisatie van projecten met potentie voor de regio. Begin april 
2022 hebben de Board, GMR en Provincie ingestemd met de koers en 
speerpunten van deze agenda. De speerpunten van de Human Capital 
Agenda zijn: een Leven Lang Ontwikkelen voor iedereen, het aantrekken en 
behouden van talent en het activeren van onbenut  arbeidspotentieel. 
Er ligt een concreet document met doelstellingen en een rollende agenda 
die flexibel genoeg is om mee te bewegen met de markt en richting geeft 
aan de strategische koers voor de regio. Hierbij kiezen we voor effectieve 
 transities als oplossing richting een werkende arbeidsmarkt, dus een 
arbeidsmarkt met voldoende mobiliteit. Drie transitiepaden zorgen voor 
mobiliteit:

1.     Van opleiding naar werk
2.     Van werk naar werk
3.     Van werkloos naar werk
De afgelopen maanden zijn de eerste acties uitgezet om toe te werken naar 
een Human Capital Akkoord met concrete doelstellingen, het verbinden van 
projecten, betrekken van partners uit onderwijs en bedrijfsleven in de regio 
en de realisatie van financiële middelen voor projecten.. 

Lifeport Welcome Center 
Het Lifeport Welcome Center opent in september op de Radboud-campus 
in Nijmegen de deuren voor internationale kenniswerkers en studenten. 
Het Lifeport Welcome Center is een initiatief is van The Economic Board 
en de Provincie Gelderland vanuit de regionale wens meer internationaal 
talent aan te trekken én te behouden voor de regio. Zo wordt de regio 
aantrekkelijker voor hen om te (blijven) wonen en werken we aan een 
sterkere economie. De Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem en 
Nijmegen gaan samen met gemeente Nijmegen het informatiepunt op de 
campus bemensen en inrichten, dat internationale kenniswerkers en 
talenten welkom gaat heten en wegwijs gaat maken over o.a. wonen, 
werken, leren en leven in de regio. Het project wordt gefinancierd door 
Radboud Universiteit, Provincie Gelderland, Hogeschool Arnhem Nijmegen 
(HAN), The Economic Board en een aantal private partijen. Het digitaal 
platform, The Life Net, welke is ontwikkeld om alle partijen die dienst-
verlening bieden aan internationale talenten, in één digitale etalage te 
zetten, is onderdeel geworden van het Lifeport Welcome Center. 

enkele successen
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Lifeport Circulair Lab
Afgelopen half jaar heeft de helixgroep Slimme Duurzaamheid gewerkt 
aan een werkplan Lifeport Circular Lab. Het doel was om met een 
 consortium de onbenutte kennis en kunde in de regio meer structureel in 
te bedden. Het inmiddels gesmede consortium bestaat uit: The Economic 
Board, Groene Metropoolregio, Radboud Universiteit, Wageningen 
 Universiteit, HAN, Hogeschool Van Hall Larenstein, Kiemt, RvN@ en de 
gemeenten Arnhem en Nijmegen. Deze ‘kennisagenda’ is in de praktijk 
gestart met kennistafels met ondernemers, onderwijsinstellingen, 
 kennisinstellingen en opdracht gevers over complexe vraagstukken; Koel 
Netwerk in Arnhem en twee kennistafels bij ROC Nijmegen rondom 
bouwlogistiek en klimaat adaptatie. De WUR is gestart met een NWO- 
project CREATE Stations gebied Nijmegen voor circulaire verstedelijking 
met Europese partners in Frankrijk, Zweden, Oostenrijk en Roemenië.
 
Om de verbinding tussen kennis en kunde structureel te laten plaatsvinden 
is geïnvesteerd in het kwartier maken en consortia bouwen rondom drie 
kennisclusters van de toekomst. Deze zijn essentieel om de verstedelijking 
duurzaam te laten plaatsvinden en om de ambitie van circulaire voorbeeld-
regio waar te maken. Het gaat om:
-  Consortiumvorming Circulaire Bouw met VO Campus, Kenniscentrum 

Circulaire bouw, HAN. Het Via-t wordt een opleidings- en expertise-
centrum voor circulaire bouw.

-  Consortiumvorming Soil Valley Giesbeek, voor water- en bodem-

technologie, met Royal Eijkelkamp, WUR, HVHL, HAN en meerdere 
innovatieve bedrijven.

-  Kennishub Gezond Circulair Heijendaal Nijmegen, start van een 
 samenwerking tussen ROC, HAN en RU voor externe vragen.

The Economic Board heeft, naast het agenderen van deze projecten die 
bijdragen aan structuurversterking, ook een belangrijke (financiële) 
 bijdrage geleverd om deze projecten op de kaart zetten in regionale, 
provinciale, landelijke en Europose agenda’s. Daarnaast heeft TEB 
 afgelopen maanden ondersteuning geboden bij consortiumvorming en 
proposities en bij het helpen met vinden van (co)financiering. 
 
Lifeport Scholarship
Met de oorlog in Oekraïne ontstonden acute problemen voor studenten uit 
Oekraïne, Belarus en Rusland die studeren aan de onderwijsinstellingen in 
onze regio. Zorgen om hun familie, praktische problemen zoals niet bij je 
geld kunnen en geldontwaarding, maar vooral ook grote zorgen over de 
voortgang van hun studie. Kunnen ze hun studie afmaken, mogen ze hier 
blijven en hoe gaan ze dat volgend jaar betalen? Op initiatief van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein, 
ArtEZ en Radboud Universiteit, heeft The Economic Board het Lifeport 
Scholarship in het leven geroepen om deze studenten en studenten uit 
andere crisisgebieden te helpen. Naast het humanitaire aspect is het 
belang van human capital voor de regio ook een aspect waarvoor we 
 gezamenlijk de regionale krachten moeten inzetten. 
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Hiermee willen we studenten in onze regio uit dit conflictgebied, maar ook 
uit vergelijkbare conflictgebieden elders in de wereld, met studiebeurzen, 
bijbanen en betaalde stages helpen. 

Parel Award uitreiking
Lifeport is met MTSA Technopower en Teleon Surgical twee nieuwe parels 
rijker. MTSA Technopower uit Arnhem is een bedrijf dat met haar inno vaties 
en oplossingen een belangrijke plek inneemt in het cluster Energy en 
draagt bij aan de ambitie om een circulaire topregio te worden. Teleon 
Surgical (Spankeren, gemeente Rheden) levert met de productie van 
zogenoemde intra-oculaire lenzen (IOL) een belangrijke bijdrage aan het 
versterken van het Health & Hightech-cluster in onze regio. Burgemeester 
van Arnhem Ahmed Marcouch, tevens voorzitter The Economic Board, 
heeft de Parel Award uitgereikt aan Loek van Veggel CEO van MTSA. Mark 
Lansu, CEO Teleon, ontving de Parel Award uit handen van locoburge-
meester gemeente Rheden Gea Hofstede en Rijn Platteel, algemeen 
directeur a.i. The Economic Board. Met de Parel Award onderscheidt The 
Economic Board organisaties uit de regio Arnhem, Nijmegen en 
 Wageningen. Organisaties die een voorbeeld zijn voor anderen. 
 Organisaties met impact door grootte, bereik of innovatie, werkzaam op 
het gebied van Food, Health, High Tech en Energy. Impact door innovatie, 
dát is waar de Parels zich mee onderscheiden.

Tijdlijn eerste halfjaar 2022
Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats-
vonden gedurende de maanden januari tot en met juni 2022. Het overzicht 
is niet uitputtend. 
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Regio Deal 
In de tweede half jaar wordt er verder gewerkt aan een definitief bid voor de 
Regio Deal. De stuurgroep, bestaande uit de directeuren van de Groene 
Metropoolregio en The Economic Board en de gebiedsregisseur Arnhem- 
Nijmegen van de Provincie Gelderland, heeft tweewekelijks een gezamen-
lijk overleg over de voortgang van het proces en de inhoud van de projec-
ten en programma’s. Begin september dient de conceptpropositie gereed 
te zijn, voldoend aan de afwegingskaders van het Rijk. Dit geeft tijd om 
gedurende de maand september aan te vullen, (verdere) benodigde 
cofinanciering op te halen en programma’s en projecten aan te scherpen. 
Begin oktober zal het bid ter instemming worden aangeboden aan colleges 
B&W, Gedeputeerde Staten en AB van de Board. Het bid moet uiterlijk op 
15 november 2022 worden ingediend om in aanmerking te komen voor de 
4e tranche. In november en december 2022 zal het ministerie van BZK de 
voorstellen met de betrokken vakdepartementen analyseren. De toeken-
ning volgt in het voorjaar 2023 en de uitrol is voorzien voor de periode 
2023 tot 2027. 

Clusters
Health & Hightech
Op donderdag 22 september organiseren de Groene Metropoolregio en 
The Economic Board gezamenlijk de Dag van de Clusters. Colleges, 
raadsleden en stakeholders worden uitgenodigd om gezamenlijk een 
bezoek te brengen aan een aantal bedrijven uit de Clusters Energy en 
Health & Hightech. 

 
The Economic Board is een van de partners in het consortium van Digital 
Health Hub. De Digital Health Hub moet het netwerk én de one-stop-shop 
worden waar zorgorganisaties, bedrijven, burgers en kennisinstellingen in 
samenwerking met verzekeraars en overheden fysiek en online werken 
aan innovatieve producten en diensten voor de zorg. We moeten investe-
ren in kennis op dit onderwerp door het opzetten van een netwerk en het 
ontwikkelen en implementeren van innovatieve producten en diensten. 

Als partner van Briskr neemt The Economic Board periodiek deel aan het 
acquisitieoverleg met Briskr om de samenwerking op acquisitie te 
 versterken en uiteindelijk te komen tot een dedicated acquisiteur. 
Het eerste half jaar is gewerkt aan een nieuwe governance inrichting om te 
komen tot de oprichting Stichting Briskr. Een aantal leden van The 
 Economic Board zal vanuit het ambassadeurschap Health & Hightech 
getrapt zitting nemen in het nieuw op te richten Stichting Briskr. 

Energy 
The Economic Board ondersteunt het aanjagen van een Smart Energy Hub 
bij TPN West Nijmegen. Het bestuur van TPN West heeft akkoord gegeven 
op het starten van de Smart Energy Hub aanpak. Deze gaat met een 
kick-off bijeenkomst in juli van start. Er is een sterke triple helix betrokken-
heid bij deze aanpak. De aanpak zal de komende 10 jaar tot wasdom 
komen. Het komende half jaar is gericht op visievorming, het leggen van 
verbinding met bestaande projecten op TPN West die passen binnen de 

vooruitblik tweede halfjaar 2022
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aanpak, zoals het warmtenet en het opstarten van de eerste concrete 
projecten, het zogenoemd “laaghangend fruit”. Er liggen mooie kansen om 
zowel Connectr als technologiebedrijven uit de regio in concrete projecten 
te verbinden aan de Smart Energy Hub. Vanuit The Economic Board 
hebben we ondersteuning geboden in het verkrijgen van deze financiering 
voor de procesmatige ondersteuning van TPN West en match met een 
procesregisseur.

Lobby: Smart Energy Hub TPN West maakt deel uit van het Oost 
 Nederlandse living lab Smart Energy hubs. Dit living lab vormt in feite een 
bovenregionaal ecosysteem, waarin zowel Connectr als de technologie-
bedrijven uit onze regio in projecten kunnen participeren. Vanuit The 
Economic Board is het initiatief genomen om de lobby voor dit living lab 
richting Den Haag te versterken. De lobby is gericht op het opnemen van 
het Living Lab in nationaal beleid, het verkrijgen van financiering voor 
zowel procesgelden als een investeringsfonds en ruimte in wet- en 
regelgeving.

Human Capital Akkoord
In de komende maanden wordt de rollende agenda verder uitgewerkt en 
vormgegeven in een akkoord. Hierbij streven we er naar dat eind dit jaar 
minimaal 25 partners uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven het Human 
Capital Akoord Arnhem-Nijmegen tekenen om de regionale arbeidsmarkt 
te verbeteren en gezamenlijk actief in te spelen op de personeelskrapte. 
Verder inventariseren we de komende periode welke aanvullende activiteiten 

nodig zijn om bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling. We 
zetten een infrastructuur neer, waarin men elkaar snel kan vinden en tot 
actie kan overgaan. Bestuurlijk pakken we een agenderende en initiërende 
rol om tot een regionale strategie voor concrete uitvoering te komen. 
Naast doelstellingen, activiteiten/ projecten zorgen we ook dat financiering 
en middelen uitgewerkt zijn.
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Basisfinanciering (in € )   Totaal  Totaal  Totaal
     Cash 2022  In-kind 2022 Budget 2022
Opbrengsten   
Basisfinanciering GMR    698.937  0  698.937
Bijdrage Partners    0  388.216  388.216
Overige baten (2022: basisfinanciering 
Provincie Gelderland)    100.000  0  100.000
BTW teruggave via gemeenten 2021   0  0  0
Subsidies     0  0  0
Overloop budget (resultaat) vorig jaar   69.965  0  69.965
Totaal opbrengsten    868.902  388.216  1.257.118
Kosten   
Personeels- en salariskosten     572.383  178.572  750.955
Huisvestingslasten     52.000  40.000  92.000
Reis- en verblijfskosten     14.000  0  14.000
Projectondersteuning     89.000  49.644  138.644
Communicatie / Media     72.000  120.000  192.000
Advieskosten      17.500  0  17.500
Administratiekosten     20.000  0  20.000
Afschrijvingskosten     6.000  0  6.000
Kantoorkosten      25.000  0  25.000
Onvoorzien      1.019  0  1.019
Totaal kosten     868.902  388.216  1.257.118
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Toelichting opbrengsten   
De financiële middelen van The Economic Board zijn afkomstig uit drie 
bronnen. Subsidies vanuit de overheden (GMR en Provincie), financiële 
bijdragen van bedrijven en in-kind bijdragen. De basisfinanciering van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een inwonerbijdrage en is 
sinds 2016 vastgesteld op € 1,00 per inwoner. Voor 2022 wordt het bedrag 
bepaald door het inwoneraantal per 1 januari 2021. De bijdrage komt uit op 
€ 698.937 euro. Dat zijn 1.581 inwoners meer dan in 2020. De basisfinan-
ciering van de Groene Metropoolregio wordt opgebracht door de 14 
regiogemeenten die deelnemen aan The Economic Board. De Provincie 
Gelderland stelt in 2022 een bedrag van € 100.000 ter beschikking. Dit 
maakt dat de totale basisfinanciering van The Economic Board op peil 
blijft. De oorspronkelijke begroting voor 2022, opgesteld in september 
2021, is gekenmerkt van een hoge mate van transparantie in de doelen 
van The Economic Board. Dit is vertaald door alle mogelijke projecten en 
potentiële bijdragen, zowel in cash als in-kind, in beeld te brengen. Er is 
omwille van de transparante rapportage gekozen om uitsluitend bedragen 
op te nemen waarvoor de dekking bij aanvang van het jaar in cash of 
in-kind aanwezig was.  
De  basisfinanciering van de GMR wordt in twee tranches uitbetaald, in 
januari en in juli. Het eerste deel van de subsidie van de Provincie Gelder-
land is ontvangen in januari.

Reserve
Met de GMR is afgesproken dat er een maximale reserve mag worden 
aangehouden van € 50.000 (de continuïteitsreserve). Deze reserve is sinds 
aanvang 2016 aanwezig; dat betekent dat de gehele subsidie kan worden 
aangewend om de doelstellingen van The Economic Board te realiseren. 

financien
..
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r Werkbudget (in €) Totaal  Totaal  Totaal          Realisatie cash   

   Cash 2022  In-kind 2022 Budget 2022  1ste kw  2ste kw  3ste kw  4ste kw
Opbrengsten        
Basisfinanciering GMR  698.937  0  698.937   350.000  0  0  0
Bijdrage Partners  0  388.216  388.216   0  0  0  0
Overige baten (2022: basis-
financiering Provincie Gelderland)  100.000  0  100.000   100.000  0  0  0
BTW teruggave via 
gemeenten 2021  0  0  0   0  0  0  0
Subsidies   0  0  0   0  0  0  0
Overloop budget (resultaat) 
vorig jaar   69.965  0  69.965   0  0  0  0
Totaal opbrengsten  868.902  388.216  1.257.118   450.000  0  0  0
Kosten        
Personeels- en salariskosten   572.383  178.572  750.955   132.758  134.922  0  0
Huisvestingslasten  52.000  40.000  92.000   13.247  10.116  0  0
Reis- en verblijfskosten   14.000  0  14.000   841  2.022  0  0
Projectondersteuning   89.000  49.644  138.644   8.413  8.026  0  0
Communicatie / Media   72.000  120.000  192.000   20.491  11.559  0  0
Advieskosten    17.500  0  17.500   1.058  10.791  0  0
Administratiekosten   20.000  0  20.000   3.325  3.240  0  0
Afschrijvingskosten   6.000  0  6.000   1.450  1.340  0  0
Kantoorkosten    25.000  0  25.000   7.189  5.414  0  0
Onvoorzien    1.019  0  1.019   0  0  0  0
Totaal kosten   868.902  388.216  1.257.118   188.772  187.430  0  0
          
Verschil   0  0  0   261.228  -187.430  0  0
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Toelichting kosten

Personeels- en salariskosten 
Veruit de grootste post in onze begroting betreft personeels- en salariskos-
ten. Hierin zijn alleen de kosten van het personeel opgenomen waarmee 
TEB een contractuele verplichting heeft. De totale personeelskosten 
bedraagt 572.383. Echter, de personele inzet voor de regio is groter door 
diverse in-kind bijdragen aan TEB. Alle in-kind personeelskosten, zoals die 
van de Civic Entrepreneurs en de deelnemers in de helixgroepen, worden 
in-kind door partnerorganisaties ter beschikking gesteld. In 2022 zijn er 8 
medewerkers (6.2 fte) in loondienst bij TEB.

Huisvestingslasten 
De totale huisvestingslast bedraagt € 90.000, waarvan € 50.000 als in-kind 
partnerbijdrage door de Radboud Universiteit ter beschikking wordt 
gesteld. De daadwerkelijke huisvestingslasten blijven in 2022 ongeveer 
gelijk aan 2021, namelijk € 40.000. Het betreft hier de huur van de kantoor-
ruimte in het gebouw Mercator II te Nijmegen. 

Reiskosten 
Door Covid-19 is er in de voorgaande periode weinig gereisd, waardoor de 
reiskosten in 2020 en 2021 lager zijn uitgevallen dan begroot. We ver-
wachten dat de reiskosten iets toe zullen nemen vanwege meer fysieke 
bijeenkomsten. 

Programma-ondersteuning Clusters
Civic Entrepreneurs worden in-kind door partners ter beschikking gesteld. 
De CE’s stellen helixgroepen samen en werken samen met de helixgroe-
pen en ambassadeurs aan de clusterversterking. Ze komen uit een 
organisatie uit het netwerk die expertise heeft op het desbetreffende 
cluster. Ze zijn aantoonbaar experts op hun gebied en geven sturing aan 
de inhoud. 

In-kind bijdragen
Vanuit diverse partners zijn in-kind bijdragen aangedragen om de doelen 
van TEB te ondersteunen. Zo draagt de HAN bijna € 50.000 bij aan de 
verdere ontwikkeling van het Welcome Center. De Google Grants, in-Kind 
advertenties van € 120.000, wordt in 2022 eveneens geheel aangewend 
aan het The Life Net en het Lifeport Welcome Center.

Teruggaaf BTW
De eerdere verrekening van BTW is als gevolg van de nieuwe bestuurs-
structuur van de Groene Metropoolregio niet meer mogelijk. Dat leidt tot 
structurele meerkosten van ruim € 20.000 per jaar.

Communicatie / Media
Deze post is de grootste post voor wat betreft variabele kosten en is ten 
opzichte van 2021 verlaagd naar € 72.000. Hieraan ligt een strategisch 
communicatie jaarplan ten grondslag. Het communicatiebudget wordt 
besteed aan communicatie over de verschillende programma’s/processen, 
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innovatieve ondernemingen in de regio, regionale parels, samenwerking 
met Duitsland, activiteiten van The Economic Board en de boardleden, 
nieuwsbrieven, onderhoud en content websites, stakeholderscommunicatie 
en verantwoordingen. De communicatie uitgaven passen bij de onder-
steunende rol voor de clusters die eerder zijn benoemd.

Advieskosten
De advies-, afschrijvings-, en kantoorkosten zijn in lijn met de begroting. 

Onvoorzien
Vanuit de begrotingspost onvoorzien worden bijdragen aan projecten 
betaald die gedurende het jaar zijn opgekomen en die bijdragen aan de 
doelstellingen van TEB. Voor dit jaar zijn extra bijdragen voorzien aan het 
Lifeport Circuar Lab en de doorontwikkeling van de Health & Hightech 
campus.

Tot slot
Wij danken alle partners dat zij de werkzaamheden voor de versterking van 
de economie in de regio Arnhem-Nijmegen door The Economic Board 
genereus en financieel ruimhartig blijven ondersteunen. Op dit moment 
zijn we met de Provincie in gesprek over de mogelijkheden van onder-
steuning van de clusters. 
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