
 

 

 
 
 
Opgaveovereenkomst Verbonden regio 2022 
 
Bestuurlijke overwegingen   

• De regio staat voor grote maatschappelijke opgaven: op het gebied van 
verstedelijking, wonen, werk en 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 leefkwaliteit: 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 Verbonden regio en maken hiertoe met de 
Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.  
 

1. Doel van de opgave 
 

Het waarborgen van de regionale en stedelijke bereikbaarheid, door een 
ombuiging naar meer gebruik van fiets en (H)OV op korte en langere afstand en 
een beter gebruik van bestaande infrastructuur. Dit zorgt voor duurzamere 
mobiliteit en lucht op het regionale wegennet. Wij zetten maximaal in op een 
structurele mobiliteitsaanpak.  
 

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

zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave Verbonden regio 
bestaat uit de volgende speerpunten:  

i. Gebiedsgerichte corridoraanpak 
ii.  Regionaal (snel)fietspadennetwerk 
iii.  Hubs en knooppunten 
iv.  Gedragsaanpak duurzame mobiliteit 
v. Verkeersveiligheid 

 



 

 

 
 

b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de 
volgende activiteiten uit.  

i. Binnen het speerpunt gebiedsgerichte corridoraanpak voert de GMR 
de volgende activiteiten uit: 

1. De GMR maakt een vertaling voor de regiogemeenten van 
het Landelijk Toekomstbeeld OV 2040; 

2. De GMR maakt een analyse van de kansen en 
mogelijkheden voor het verbeteren van de spoorcorridor 
(A12) Randstad-Arnhem-Ruhrgebied; 

3. De GMR ondersteunt de regiogemeenten bij de 
planvoorbereiding van de projecten uit het actieplan 
Hoogwaardig Openbaar Vervoer; 

4. de GMR zorgt voor het opstellen van een multimodaal 
netwerkmanagementkader; 

5. de GMR ontwikkelt samen met de provincie Gelderland een 
nieuw regionaal multimodaal model; 

6. de GMR maakt afspraken over de korte termijnaanpak A50; 
7.  De GMR ondersteunt en faciliteert gebiedsgerichte 

aanpakken, waaronder de A/N325, Oostflank Arnhem en 
Zuid/Westflank Nijmegen). 

ii. Binnen het speerpunt Regionaal fietspadennetwerk voert de GMR 
de volgende activiteiten uit: 

1. de GMR ontwikkelt een meerjarige geprioriteerde 
investeringsagenda;  

2. de GMR laat een verkenning uitvoeren naar de kansen en 
mogelijkheden voor een betere aansluiting van het utilitaire 
fietsnetwerk op het recreatieve fietsnetwerk; 

3. de GMR zorgt voor verkenningen naar potentiële snelle 
fietsroutes in de regio; 

4. De GMR ondersteunt de  planvoorbereiding van de 
Westflankroute; 

5. De GMR zorgt voor een analyse intelligente 
verkeerslichtgen m.b.t. het stedelijk fietsnetwerk. 

iii. Binnen het speerpunt hubs en knooppunten voert de GMR de 
volgende activiteiten uit: 

1. de GMR ontwikkelt een meerjarige investeringsagenda voor 
hubs en knooppunten; 

2. de GMR laat een verkenning uitvoeren voor de 1e fase 
investeringsimpuls mobiliteitshubs; 

3. de GMR adviseert over de implementatie van de 
maatregelen rondom station Nijmegen;  

4. de GMR onderzoekt de benodigde/aanvullende 
maatregelen t.b.v. het project haltetaxiRRReis; 

5. de GMR zorgt voor het analyseren van de kansen en 
mogelijkheden voor fietsparkeren en gratis stallen.  

iv. Binnen het speerpunt gedragsaanpak duurzame mobiliteit voert de 
GMR de volgende activiteiten uit: 

 



 

 

 
1. De GMR zorgt voor het programmamanagement en de 

realisatie van het uitvoeringsprogramma Slim & Schoon 
Onderweg; 

2. De GMR ontwikkelt regionale campagnes;  
3. De GMR analyseert mobiliteitsdata; 
4. De GMR stimuleert de realisatie van innovatieve projecten, 

duurzame pilots en/of experimenten voor vernieuwende 
vormen van duurzame mobiliteit. 
 

v. Binnen het speerpunt verkeersveiligheid voert de GMR de volgende 
activiteiten uit: 

1. de GMR ontwikkelt een meerjarige investeringsagenda voor 
verkeersveiligheid; 

2. De GMR initieert en coördineert regionale studies die 
bijdragen aan de kaders van het landelijke Strategisch Plan 
Verkeersveiligheid (SPV); 

3. De GMR stelt een handleiding op over veilige 
landbouwroutes; 

4. De GMR analyseert de knelpunten rondom de 
verkeersveiligheid van pakketdiensten; 

5. De GMR ondersteunt en adviseert over de 
gedragsprojecten die staan in het werkplan van het 
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland. 

 

3. Bijdrage  
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per 

kalenderjaar € 1,30 per inwoner bij aan de opgave. Voor de onderbouwing 
van dit bedrag wordt verwezen naar de uitwerking van de opgave in de 
regionale agenda.  

b. 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 2022.  
b. De afspraken in dit document fungeren als opgaveovereenkomst zoals 

bedoeld in artikel 27, lid 1 van de Regeling. 
c. De opgave Verbonden regio is nader uitgewerkt in de regionale agenda.  
d. De Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten zijn van toepassing.  

 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
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” 
 
 


