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Bestuurlijk proces Regio deal 
• Gebiedsoverleg (Provincie/TEB/GMR) geeft de propositie 

Regio Deal vrij voor behandeling in de colleges 

• Aan de colleges wordt de propositie aangeboden d.d. 21 oktober 
teneinde uiterlijk 8 november een eventuele reactie aan GMR 
door te geven. 

• Reacties worden verwerkt en de propositie wordt ingediend 
d.d. 15 november 2022 

• Januari 2023 volgt besluit of onze inbreng naar een volgende 
fase doorgaat. 

• Indien door dan volgt een fase van “dealmaking” en nadere 
concretisering van programma’s en projecten 



 

 

 

 

   

  

Waar moet de regio deal aan voldoen? 
Waar bestaat de propositie uit? 

• Integrale aanpak die past bij DNA en opgave van het gebied 

• Gericht op brede welvaart: verbeteren van kwaliteit van leven, 
wonen en werken van inwoners en ondernemers 

• Meervoudige opgave die (vernieuwde) samenwerking tussen O’s vergt 

• Concrete resultaten op korte (2023-2026) en langere termijn 

• Complementair aan ander beleid van Rijk en Regio: initiatieven 
versnellen, verbinden en opschalen 

• Helderheid m.b.t. vraag aan Rijk (financieel 5-40 mln + niet financieel) 
en inbreng 

• Regio (tenminste 50% cofinanciering) 



 

 

 

 

 

Waar moet de regio deal aan voldoen?  
Welke partijen kunnen bijdragen? 

• Regionale overheden 

• Bedrijfsleven 

• Kennisinstellingen 

• Zorg- en welzijnsinstellingen 

• Maatschappelijke organisaties 
(woningcorporaties, culturele instellingen, wijkorganisaties, etc.) 





       
 

       
 

       
 

Gezond leven - Gezonde wijkaanpak 

       •  Aansluiten op projecten en programma’s in 

       
       •  Zorgpartijen zoals Rijnstate, Radboud UMC e.a 

• Bevorderen gezonde leefstijl van onze inwoners

 • Nieuwe concepten “preventie” en 
“zorg dichtbij huis”

 • Aansluiten op projecten en programma’s in 
de wijk zoals programma Stedelijke 
Vernieuwing Arnhem Oost

 • Zorgpartijen zoals Rijnstate, Radboud UMC e.a 
partners van “Health Valley” aangesloten samen 
met woningbouwcorporaties, welzijnspartijen, 
onderwijs en bedrijfsleven 



 

       
 

       
 

       
 

       
 

       

Toekomstbestendig wonen  

       •  Versterken hele keten: telers van bouwmaterialen, 

       
       •  Circulaire impactladder en ontwikkeling kennis 

       
       •  Ook reconstructie en renovatie - hiertoe 

• Programma voor toepassing van regionale bio-
based en recycled materialen voor 6000 woningen 
(Woondeal afspraak: 50 % circulair in 2030).

 • Versterken hele keten: telers van bouwmaterialen, 
recyclingbedrijven, leveranciers, afnemers en 
opdrachtgevers.

 • Circulaire impactladder en ontwikkeling kennis 
en kunde (Via-T).

 • Ook reconstructie en renovatie - hiertoe 
aansluiten bij wijkaanpak.

 • Energietransitie via wijkaanpak samen met 
Connectr, Liander e.a.

 • Hittestress en wateroverlast aanpakken in wijken. 



       
        

 

       

        

 

       

Sterke bedrijvigheid 

       
       • Toekomstbestendig maken aantal werklocaties
        • Energieuitwisseling, vergroening, circulair, etc.
        •  O.a. Innofase, Nextgarden, IJsseloord 1, De Merm en Aam, 

• Stimulering van de veerkracht van het MKB, o.a. 
• CO2 besparing in de keten o.a. via biogas voor 

steenfabrieken
 • Digitalisering en datagebruik MKB
 • Hergebruik van grondstoffen, o.a. via reparatie apparatuur 

en recycling elektronica en zonnepanelen

 • Toekomstbestendig maken aantal werklocaties
 • Energieuitwisseling, vergroening, circulair, etc. 

• O.a. Innofase, Nextgarden, IJsseloord 1, De Merm en Aam, 
De Beemd, Bijsterhuizen

 • Deels gekoppeld aan warmte- en elektriciteitsuitwisseling 
met nabije woonwijken

 • Optimalisatie van logistiek (randvoorwaardelijk) 



Randvoorwaardelijke programmalijnen 

• Leven lang ontwikkelen 
• Aantrekken en behouden van talent 
• Activeren van ongezien talent 
• Focus: verbinden en opschalen 

• Governance opbouwen langs 
de 3 inhoudelijke programmalijnen 

• Betere bediening van de euregionale 
arbeidsmarkt 

Werkende arbeidsmarkt 

Grenzeloos samenwerken 



Op de hoogte blijven? 
Scan de QR-code en schrijf je in voor onze nieuwsbrief! 

Of ga naar groenemetropoolregio.nl/nieuwsbrief 


