CONCEPT-AGENDA Regioagendacommissie
Datum

Maandag 27 juni 2022

Tijd

19:30 - 22:00 (vanaf 20.00 uur nemen de vertegenwoordigers van het
Dagelijks bestuur en directie deel aan de vergadering)

Locatie

Stadhuis gemeente Arnhem - Raadszaal

Voorzitter

Interim-voorzitter Karin Hoogteijling

Toelichting

De agenda voor dit overleg wordt een week van tevoren gepubliceerd. De
formele vergadering wordt live uitgezonden.

01

Uitnodiging vergadering Regionale Agendacommissie Groene Metropoolregio 23
mei 2022 leden, dagelijks bestuur en directie (bijlagen 1A en 1B)

02

Benoeming interim voorzitter
Concept-benoemingsbesluit


De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de
heer / mevrouw Karin Hoogteijling te benoemen tot interim-voorzitter van de
Regioagendacommissie voor de vergadering van 27 juni 2022.

03

Vaststelling vergaderquorum
Bestuur en directie nemen deel aan vergadering vanaf 20.00 uur.
Concept-besluit
De voorzitter stelt het quorum van minimaal 21 leden vast.

04

Opening, ingekomen stukken, vaststelling concept-agenda vergadering Regionale
Agendacommissie Groene Metropoolregio 27 juni 2022 (bijlage 2) en
mededelingen


Ingekomen stuk dd 27 mei 2022: Formatie-essay 'Het KAN in de stad niet
zonder de regio' van de heer R. Barends (bijlage 3).

Concept-besluit
De leden stellen de definitieve vergaderagenda vast.

05

Vastelling concept-verslag & besluitenlijst vergadering Regioagendacommissie 23
mei 2022.
De Regioagendacommissie wordt verzocht het concept-verslag en de daarin
opgenomen besluiten van de laatste vergadering van 23 mei 2022 vast te stellen.
Concept-Besluit:
De regioagendacommissie stelt het concept-verslag en besluitenlijst van de
vergadering van 23 mei 2022 vast (bijlagen 4A en 4B).

06

Benoeming definitieve voorzitter en plaatsvervanger
De procedure tijdens de vergadering


Aan de leden van de Regionale agendacommissie is de gelegenheid geboden
zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter of als plaatsvervanger.
1. Voor de voorzittersfunctie heeft zich de heer Wimer Heemskerk – raadslid
Arnhem, beschikbaar gesteld.
2. Voor de functie van plaatsvervangend voorzitter heeft de heer Oswald
Velthuizen – raadslid Renkum zich aangemeld.



Omdat per functie sprake is van één kandidaat zal de voorzitter vragen of de
Regioagendacommissie behoefte heeft aan stemming, zo niet worden beide
kandidaten aldus benoemd.



Pas bij de volgende vergadering van de Regionale agendacommissie neemt de
benoemde voorzitter de positie in.



Voorts kan er een wens ontstaan dat die delegatie die een lid aanwijst als
voorzitter of plaatsvervangend voorzitter wel een ‘normale’
vertegenwoordiging heeft in de Regionale agendacommissie. Het is
voorstelbaar dat in geval van vervulling van het voorzitterschap (al dan niet
door de plaatsvervanger), die specifieke delegatie een extra lid mag
benoemen met stemrecht die in dat geval ook plaatsneemt in de
agendacommissie. In dat geval heeft de voorzitter geen stemrecht. Dit dient
dan nog wel formeel uitgewerkt te worden in het Reglement van Orde.

Concept-benoemingsbesluiten


De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 27 juni 2022 de
heer Wimer Heemskerk, te benoemen tot voorzitter van de
Regioagendacommissie voor de periode van tot de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.



De Regioagendacommissie besluit in haar vergadering van 23 mei 2022 de
heer Oswald Velthuizen, te benoemen tot plaatsvervangend voorzitter van de
Regioagendacommissie voor de periode tot de eerstvolgende
gemeenteraadsverkiezingen.

20.00 uur. Einde vooroverleg - start overleg met afgevaardigde Dagelijks bestuur
en directie Groene Metropoolregio
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Vanuit de directie zal mevrouw Harriët Tiemens, directeur en de heer Henk van de
Berg, strategisch adviseur en plv. directeur deelnemen.
07

Mededelingen vanuit Regiobureau door mw. Harriët Tiemens
Tijdens dit agendapunt wordt gelegenheid geboden aan mw. Tiemens, om de
leden te informeren over recente actuele ontwikkelingen.

8

Terugblik vier informatiebijeenkomsten gebiedsuitwerkingen van de
verstedelijkingsstrategie
Op respectievelijk 9, 13, 15 en 23 juni hebben er vier regionale
informatiebijeenkomsten plaatsgevonden over vier afzonderlijke
gebiedsuitwerkingen.
De powerpoints en aantekeningen van de gestelde vragen en antwoorden volgt
eind juni.
Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op deze
bijeenkomsten. Welk beeld heeft u van deze bijeenkomsten, heeft u signalen en
aandachtspunten meegekregen van uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of
welke verbetermogelijkheden ziet u?

9

Terugblik besluitvorming in lokale Raden jaarstukken en regionale agenda Groene
Metropoolregio
Tijdens de bespreking van dit agendapunt blikken de raadsleden terug op hun
eigen besluitrondes. Hiervan is dd 24 juni een geactualiseerd overzicht gemaakt
(bijlage 5 – wordt nagezonden op vrijdag 24 juni as. ivm diverse besluitronden
lokale raden).
Welk beeld heeft u van uw besluitvorming, heeft u signalen en aandachtspunten
meegekregen van uw collega-raadsleden? Wat vond u goed, of welke
verbetermogelijkheden ziet u? Wat zijn zaken waar u uw collega-delegatieleden
op wil attenderen?

10

Regionale Energie Strategie (RES)
In 2021 hebben 16 gemeenteraden, provinciale staten en het Algemeen bestuur
de eerste Regionale Energiestrategie (RES 1.0) met een aantal moties en
amendementen vastgesteld. Hiermee is de ambitie van 1,62 Terrawattuur (TWh)
duurzame elektriciteit in 2030 vastgelegd als gezamenlijke regionale bijdrage aan
de afspraken uit het Klimaatakkoord, evenals de zoekgebieden voor duurzame
opwek van elektriciteit. Ook is de basis gelegd voor de Regionale Structuur
Warmte. In de RES 1.0 staan 28 afspraken over de verdere uitwerking en
samenwerking.
Op dit moment wordt uitvoering gegeven aan de RES 1.0 en wordt toegewerkt
naar de RES 2.0. Een belangrijke stap in de uitvoering is het juridisch borgen van
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de RES in het omgevingsbeleid. Hiertoe wordt o.a. door de gemeenten en
provincie gezamenlijk een regionale milieueffectrapportage (PlanMER) opgesteld.
Dit milieueffectenonderzoek vindt plaatst op basis van een zogeheten Notitie
Reikwijdte & Detailniveau (NRD). Deze notitie geeft aan welke milieueffecten
onderzocht worden, hoe het onderzoek plaatsvindt en wie daarbij betrokken
worden.
De bespreking van dit agendapunt zal worden voorafgegaan door een presentatie.
Daarbij zal ook aandacht worden geschonken welke rol de raden hebben bij dit
proces en op welke wijze zij geïnformeerd worden.
11

Rondvraag

12

Sluiting
De eerstvolgende vergadering van de Regioagendacommissie vindt plaats op 12
september 2022, 19.30 uur.
Daarna staat de volgende datum nog gepland: 21 november 2022.
Vooralsnog staat er op 19 september een regionale bijeenkomst voor de Raden
op de agenda, welke nog invulling behoeft.
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