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Verslag tekst: Naam 

1. Opening en mededelingen 
- Afmeldingen van:  
Dhr. A. Marcouch (Arnhem) sluit later aan in verband met reistijd van een voorgaand overleg. 
 
- Laatste AB Anne Joustra 
 
- Gelegenheid voor Harriet Tiemens om zich voor te stellen als nieuwe directeur GMR. 
 
- Benoemingen binnen opgaven  
- Dimitri Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe) is door het Bestuurlijk opgaveteam Circulaire regio 

benoemd tot voorzitter voor de RES voor de periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 

2022. 

- Roeland van der Zee (Arnhem) wordt voorgedragen door het Bestuurlijk opgaveteam Verbonden 

regio als Bestuurlijk opdrachtgever voor de Verbonden regio voor de periode tot aan de 

gemeenteraadsverkiezingen 2022. 

- Lenny Putman is kandidaat voor de functie 'procesregisseur RES' en volgt als zodanig Eva de Ruiter 

op. 
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- Gelegenheid om in te spreken.  
Ramon Barends KAN heeft zijn startnotitie voor verkenning ‘Ontspannen in de metropool’ 

aangeboden. Er is een vervolggesprek gepland met Bestuurlijk Opdrachtgever Mw. A. Schaap. 

 

 

2. Ingekomen post 

- 

 

3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021 

Vastgesteld. 

 

 

Deel 1 

4. Regioagendacommissie  
Regioagendacommissie heeft 13 september jl. vergaderd, daarom zijn de adviezen nog niet op papier 
binnen. Positieve sfeer, veel enthousiasme voor de regio. 
 
Er zijn een aantal vragen gesteld bij de diverse documenten die in deze vergadering op de agenda 
staan, die zijn in de vergadering beantwoord dan wel er komen nog technische antwoorden. 
 
Het DB heeft met de Regioagendacommissie gesproken over hun rol. Inhoudelijke vragen moeten in 
het eigen college/raad gesteld worden. Daarnaast is meegegeven dat stukken in principe 1 keer 
behandeld worden. Raden krijgen de gelegenheid om zienswijzen in te dienen, daarna is het aan de 
vertegenwoordiger van de gemeente in AB af te stemmen. 
 
 

5. Bestuursakkoord en regionale investeringsagenda 
Besluit: 
Ter consultatie:  
- Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen  
- Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 
 
Graag vernemen wij wat u van het Bestuursakkoord met bijbehorende Investeringsagenda vindt. 
 
L. van Riswijk heeft ter inleiding een korte toelichting gegeven. Er liggen stukken die van harte worden 
gedragen door de 3 partijen. Belangrijk voor de gemeenten, met het oog op hun 
begrotingsbehandeling, is dat de provincie de intentie heeft om de inwonersbijdrage van de 
gemeenten aan de opgaven te verdubbelen. Bijbehorende opdracht voor de opgaveteams is om snel 
concrete inhoud te geven aan die extra bijdrage zodat die in het gebiedsoverleg besproken kunnen 
worden. 
 
Het college van GS deelt het enthousiasme van het AB, bleek ook tijdens een werkbezoek van de 
provincie bij de Groene Metropoolregio op 14 september jl. Deze stukken worden komende week 
behandeld in GS, dan wordt de intentie bekrachtigd. 
 
Onder voorbehoud van intekenen op de opgaven kan er eind dit jaar getekend worden. 
 
H. Witjes merkt op dat zij blij is met de concept (rollende) investeringsagenda en het feit dat er ook 
nog aanpassingen mogelijk moeten zijn conform de afgesproken werkwijze. Gemeente Lingewaard 
stelt een nieuwe visie voor Next Garden vast en die zou straks aangepast een plaats moeten krijgen 
in de investeringsagenda. 
 
J. van Dellen: 
Mogen we de bijdrage van de provincie zien als extra geld en is dat vrij te besteden? 
De provincie gaat uit van besteding uit bestaande budgetten. De provincie wil aan de voorkant 
betrokken zijn bij de vormgeving van de projecten zodat uit bestaande budgetten financiering snel 
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kunnen organiseren. Als een project niet uit bestaande budgetten gefinancierd kan worden, zal het 
financieringstraject meer tijd vragen. 
 
Het is een meerjarig bestuursakkoord, wij hebben nu een éénjarige agenda. Kunnen we er vanuit 
gaan dat de komende jaren parallel lopen aan het bestuursakkoord? 
> Als regio moeten we z.s.m. doorpraten over ons meerjarig perspectief. Als wij weten wat we voor 
2023 e.v. willen doen en wat we hierin willen investeren kunnen we daarover in gesprek met provincie. 
 
 
6. Regionale agenda  
Besluit:  
1. Regionale agenda 2022 vast te stellen; 
2. Regionale agenda 2022 aan te bieden aan de colleges van de 18 deelnemende gemeenten met de 
uitnodiging om in te tekenen op de vijf opgaven. 
 
Het AB geeft complimenten voor het doorlopen proces en de aanscherpingen en concretisering van 
de agenda die nu voorligt. 
 
L. van der Meijs doet de oproep aan het AB om vast te houden aan concrete resultaten. De raden 
moeten waar voor hun geld krijgen, de regio moet goed laten zien wat de samenwerking oplevert. 
 
P. Hoytink vraagt namens Overbetuwe om meer aandacht voor landbouw. Er is risico van 
versnippering als dit binnen de verschillende opgaven opgepakt wordt. Verzoek aan het regiobureau 
te bundelen wat de waarde en belang van de agrarische sector is en wat daar de visie op is voor het 
belang van de regio. 
H. Tiemens geeft aan dat er binnen de vijf opgaven meer geïntegreerd wordt en daarbij wordt dit 
verzoek meegenomen. 
 
Het AB stelt de regionale agenda vast.  
 
H. Tiemens bevestigt dat er cosmetisch nog een aantal aanpassingen gedaan worden voordat de 
stukken aan de gemeenten aangeboden worden. 
 
 
7. Opgaveovereenkomsten en algemene voorwaarden opgaveovereenkomsten 
Besluit: 
1. Artikel 13 tot en met 16 van de Algemene voorwaarden vast te stellen waarmee de spelregels 
worden vastgelegd voor het deelnemen aan een reeds gestarte opgave en het eerder beëindigen van 
deelname aan een opgave;  
2. de opgave-overeenkomsten voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Conform vastgesteld. 
 
 
8. Informatieprotocol  
Besluit: 
Het Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen. 
 
Conform vastgesteld. 
 
P. Hoytink vraagt of het verslag van de Bestuurlijk opgaveteams ook gepubliceerd wordt op de 
website. 
> Er wordt een korte impressie van ieder Bestuurlijk opgaveteam gepubliceerd op de website, geen 
woordelijk verslag.  
 
 
 
9. Richtlijnen voor toe- en uittreding 
Besluit: 
1. Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen; 
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2. Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen. 
 
Conform vastgesteld. 
 
Met de Regioagendacommissie is naar aanleiding van deze stukken gesproken over de betrokkenheid 
van de raden bij toe- of uittreding. L. van Riswijk licht toe dat het AB de voorwaarden voor toe- of 
uittreding bepaalt. Het is aan de colleges om daarmee in te stemmen. Op het moment dat een partij 
toe- of uittreedt, leidt dat tot een wijziging in de GR. Colleges leggen die voor aan hun raad voor voor 
zienswijze. Op die manier komen de raden in stelling in dit proces. 
 
 
10. Tussenrapportage (financiën)  
Besluit: 
De eerste tussenrapportage van de Groene Metropoolregio voor kennisgeving aannemen. 
 
H. Witjes geeft als portefeuillehouder financiën een korte toelichting op de rapportage. De Groene 
Metropoolregio loopt binnen de financiële kaders. 
 
 
11. Benoemen accountant 
Besluit: 
1. Het samenwerkingsverband van de accountantskantoren Astrium/KSG te benoemen als 
controlerend accountant voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 
2. De accountant te benoemen voor een periode van vijf jaar (2021 t/m 2025). 
 
Conform besloten. 
 
 
12. Inkoopbeleid 
Besluit: 
Het inkoopbeleid 2021-2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vaststellen. 
 
Conform besloten. 
 
 
13. Regiobijeenkomsten 
Ter informatie een overzicht van de eerstvolgende ontmoetingen: 
- werkbezoek Gedeputeerde staten 14-09 
- raadsontmoeting 20-09 
- Regio Overleg(t) bestuurders 06-10 
 
Het werkbezoek van GS is vooral benut om de opgaven toe te lichten en te praten over de financiële 
bijdrage van de provincie. Naast het verdubbelen van de bijdrage voor de opgaven blijft de financiële 
betrokkenheid bij projecten in de regio bestaan. 
 
De raadsontmoeting van maandag 20 september is verplaatst naar Stadhuis Arnhem. Vanwege het 
aantal aanmeldingen was er geen noodzaak voor een grote externe locatie. De bijeenkomst wordt ook 
uitgezonden. 
 
Regio Overleg(t): Na de laatste persconferentie is besloten dat dit een fysieke bijeenkomst wordt. 
Iedere opgave behandelt een aantal actuele thema’s die voor alle gemeenten interessant zijn.  
H. Tiemens doet de oproep dat als gemeenten de bestuurders op enig moment willen ontvangen en 
de bijeenkomst mee willen organiseren, zij zich kunnen melden bij het regiobureau. 
 
 
 
 
 
Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers 

14. Stand van zaken opgaven  
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Ontspannen regio: Bestuurlijk opdrachtgever A. Schaap heeft een intentie getekend met de provincie 
voor recreatieve fiets- en wandelroutenetwerken. Regionaal lopen wij hier nog wat op achter, goed om 
deze inhaalslag nu te gaan doen samen met de provincie. 
 
Circulaire regio: In oktober wordt een kennis- en inspiratiesessie georganiseerd voor raadsleden met 
het KCCB over circulair bouwen. 
 
De luierrecycling van ARN is afgelopen week geopend. Op dit moment participeert vooral het 
zuidelijke deel van de regio, doel is om de hele regio te betrekken. 
 
Werkorganisatie RES 2.0 is op zoek naar ambtelijke ondersteuning.  
 
Voor de gezamenlijke inkoop energie wordt een nieuwe aanbesteding voor gas opgestart. 
 

Verbonden regio: 
De A12 corridor spoor is een belangrijk dossier de komende jaren. Dit onderwerp komt ook aan bod in 
het programma van de Regio-Overleg(t) op 6 oktober. 
 

Groene Groeiregio: 
De uitwerking van de Verstedelijkingsstrategie wordt uitgewerkt in 8 deelgebieden. H. Tiemens doet 
de oproep om zaken die klaar zijn, of heel ver in de uitwerking, te delen met het opgaveteam zodat zij 
dit mee kunnen nemen in de gebiedsuitwerkingen. 
 

 

Deel 3 

15. Rondvraag  
M. Mittendorff: Heumen heeft meegegeven dat met z'n allen meedoen, nog belangrijker is dan de 
ambitie. Op een paar plekken doen gemeenten niet mee, bijvoorbeeld aan The Economic Board. 
Wanneer wordt er geëvalueerd? 
> H. Bruls: Er is nog niet expliciet gesproken over evaluatie. Na het eerste jaar kunnen we bekijken 
wat werken aan de regionale agenda ons heeft gebracht. Gegeven de reacties van de afgelopen 
maanden zijn er niet veel signalen dat gemeenten niet intekenen.  
 
A. Marcouch: Het heeft onze aandacht. Voorbehoud op deelname aan The Economic Board is 
uiteraard jammer. We zetten ons in om termijn deze gemeenten weer aan te haken. Het is in ieders 
belang om versterkt de toekomst in gaan in de regio. Het bestuursakkoord is daar een goed resultaat 
van. 
 

 

16. Sluiting  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


