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Opgaveovereenkomst Ontspannen regio 2023 - 2025 
 

Bestuurlijke overwegingen   

 De regio staat voor grote maatschappelijke opgaven op het gebied van 

verstedelijking, wonen, werk, bereikbaarheid, en nieuwe opgaven op het gebied van 

klimaatadaptatie, duurzaamheid, energietransitie, circulariteit en gezondheid.  

 De 18 regiogemeenten hebben op 1 januari 2021 de Gemeenschappelijke regeling 

Regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld, waarmee zij een openbaar lichaam hebben 

opgericht met de naam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene Metropoolregio 

Arnhem-Nijmegen. 

 De ambities van de Groene Metropoolregio zijn: 

o Doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis.  

o Met een internationale voorbeeldfunctie op het gebied van circulariteit, 

samenleving, energie, voedselproductie, gezondheid en technologie. 

o Dé circulaire topregio worden in Nederland en van Europa, in alle facetten 

van de leefomgeving. 

o En hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans 

tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leef kwaliteit: ontspannen 

groeiregio in balans 

 Deze vraagstukken en ambities zijn opgenomen in de regionale agenda. 

 De regionale agenda bestaat uit meerdere opgaven. 
 We delen de urgentie om zo snel mogelijk met volle kracht stevige voortgang te 

boeken op de realisatie van de opgaven in de regionale agenda.  
 

Afspraken  

Ondergetekenden nemen deel aan de opgave Ontspannen regio en maken hiertoe met de 

Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.  

 
1. Doel van de opgave 

De ambitie van de opgave Ontspannen regio is om, in lijn met de visie van de 

Groene Metropoolregio, groei in balans te brengen met onze leef kwaliteit, een 

gezonde leefomgeving en aantrekkelijkheid van cultuur, erfgoed, recreatie, natuur 

en landschap. Dit doen we door in te zetten op duurzaam toerisme en recreatie, een 

goed voorzieningenniveau in onze centra, versterking, verbinding en uitbreiding van 

natuur, landschap en cultuurhistorische waarden en op het versterken van onze 

culturele infrastructuur.  

 

2. Resultaten van de opgave 
a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Ontspannen regio uit 

zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave Ontspannen regio 

bestaat uit de volgende speerpunten:  

i. Duurzaam toerisme 

ii. Bruisende binnensteden, krachtige kernen 

iii. Groen-blauw raamwerk 

iv. Cultuur en erfgoed 
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b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de 

volgende activiteiten uit.  

i. Binnen het speerpunt Duurzaam toerisme voert de GMR de 

volgende activiteiten uit: 

1. Afstemmen marketingvisie(s) met VAN.   

2. Condities scheppen om de belevingsgebieden verder te 

ontwikkelen en bewaken van de samenhang hierin. 

3. Vertalen van het vitaliteitsonderzoek in een plan van aanpak 

om de vitaliteit van de toeristische sector te verbeteren 

en meerdaags verblijf te bevorderen.     

4. Scheppen van de condities om de uitvoering van 

de vitaliteitsaanpak te realiseren.   

5. Ondersteunen van de professionalisering van het 

opdrachtgeverschap tussen gemeenten en VAN.  

6. Maken van een meerjarige uitvoeringsagenda voor 

recreatieve routenetwerken, afgestemd met de meerjaren- 

agenda Fiets (Verbonden regio) en jaarlijkse actualisatie.    

7. Scheppen van de condities om de uitvoering van de agenda 

voor het recreatieve wandel- en fietsroutenetwerk te 

realiseren, samen met de Verbonden regio.  

8. Inventariseren wat nodig is voor het beheer en onderhoud van 

het fiets- en wandelroutenetwerk en stimuleren van de 

doorontwikkeling van de organisatie hiervan. 

i. Binnen het speerpunt Bruisende binnensteden en krachtige kernen 

voert de GMR de volgende activiteiten uit: 

1. Leveren van overzicht van de kansen voor versterking van het 

regionale netwerk van voorzieningen. 

2. Maken van een meerjarige agenda om deze kansen voor 

versterking te verzilveren en jaarlijkse actualisatie daarvan.    

3. Condities scheppen om de uitvoering van deze agenda te 

realiseren.  

i. Binnen het speerpunt Groen-blauw raamwerk voert de GMR de 

volgende activiteiten uit: 

1. Faciliteren dat ruimtelijke keuzes worden gemaakt, in nauwe 

samenwerking met de provincie. 

2. Uitvoeringsagenda maken, samen met provincie en andere 

partners op basis van het Groen-blauw raamwerk. 

3. Concrete afspraken maken met het Rijk en andere partners 

over investeringen in het Groen en Blauw van de regio. 

ii. Binnen het speerpunt Cultuur en erfgoed voert de GMR de volgende 

activiteiten uit: 

1. Uitvoering Transformatievoorstel Cultuur, minimaal 1,3 miljoen 

euro geïnvesteerd in:   

1. Innovatie in de culturele sector. 

2. Professionalisering van de sector door o.a. opleiding.  

3. Versterking van cultuureducatie.   

4. Steunpunten voor amateurkunst en vrijwilligers. 

5. Verhaallijnen. 
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2. Opleveren lange termijnvisie en (investerings)plan voor verdere 

versterking van Cultuurregio 025; 

3. Condities scheppen voor uitvoering van het investeringsplan. 

 

3.  Bijdrage  

b. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst bij aan 

de opgave conform de begroting van de Groene Metropoolregio. Voor de 

onderbouwing van dit bedrag wordt verwezen naar de uitwerking van de 

opgave in de regionale agenda.  

c. De verantwoording over de inzet van middelen en de bereikte resultaten 

vindt plaats in het jaarverslag en in de jaarrekening van de Groene 

Metropoolregio.  

 

4. Overig 

a. Deze opgave heeft een looptijd tot en met 31 december 2025.  

b. De afspraken in dit document fungeren als opgaveovereenkomst zoals 

bedoeld in artikel 27, lid 1 van de Regeling. 

c. De opgave Ontspannen regio is nader uitgewerkt in de regionale agenda.  

d. De Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten zijn van toepassing.  

e. Als de verandering van omstandigheden of actualiteiten aanleiding geven tot 

fundamentele wijzigingen in de regionale agenda, zal er aan de gemeenten 

een aanvulling op de opgaveovereenkomst worden voorgelegd. Gemeenten 

kunnen dan besluiten of zij willen intekenen op deze aanvulling. 

 

Ondertekend op……….., te……… 
 
De gemeente Arnhem, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Berg en Dal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Beuningen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Doesburg, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Druten, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Duiven, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Heumen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Lingewaard, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Montferland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Mook en Middelaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Overbetuwe, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Renkum, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Rheden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Rozendaal, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Westervoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de 

burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 

 

De gemeente Wijchen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
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De gemeente Zevenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd door of namens de burgemeester,  

 

 

  

(naam)         (handtekening) 
 
 

en 

 

De Regio  Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, H.M.F. 

Bruls, handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d…… verder te 

noemen de “Groene Metropoolregio” 


