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0 Agenda
1 0. GMR Agenda AB 15092021.docx

Overleg

: algemeen bestuur

Datum

: 15 september 2021

Tijd

: 13.00 uur tot 15.00 uur

Plaats

: Raadzaal gemeente Renkum

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website
www.groenemetropoolregio.nl.
AGENDAPUNTEN:
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 volgtals zodanig Eva de Ruiter op.
- Gelegenheid om in te spreken.
2. Ingekomen post
3. Vaststellen Besluitenlijst van de vergadering van 7 juli 2021
Deel 1
4. Regioagendacommissie
Eventueel ontvangen adviezen van de Regioagedaocmmissie van 13-09-2021 worden na die datum
bijgevoegd bij de stukken voor het AB.
5. Bestuursakkoord en regionale investeringsagenda
Besluit:
Ter consultatie:
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- Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen
- Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen
Graag vernemen wij wat u van het Bestuursakkoord met bijbehorende Investeringsagenda vindt.
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.
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
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.
8. Informatieprotocol
Besluit:
Het Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
9. Richtlijnen voor toe- en uittreding
Besluit:
1. Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
2. Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
10. Tussenrapportage (financiën)
Besluit:
De eerste tussenrapportage van de Groene Metropoolregio voor kennisgeving aannemen.
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).
12. Inkoopbeleid
Besluit:
Het inkoopbeleid 2021-2022 van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vaststellen.
13. Regiobijeenkomsten
Ter informatie een overzicht van de eerstvolgende ontmoetingen:
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- werkbezoek Gedeputeerde staten 14-09
- raadsontmoeting 20-09
- Regio Overleg(t) bestuurders 06-10

Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers
14. Stand van zaken opgaven

Deel 3
15. Rondvraag en mededelingen
16. Sluiting
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2 Ingekomen post
1 2. Overzicht ingekomen post AB

Overzicht ingekomen post

Ter behandeling
Datum
06-07-2021
06-07-2021

Afzender
KAN
KAN

Onderwerp
Reactie Bestuursakkoord
Zienswijze begroting

14-08-2021

The Economic Board

Monitor 1e half jaar 2021

Actie
Ter afhandeling in handen gesteld van het DB.
Ter kennisgeving aangenomen; betrokken bij ABvergadering d.d. 07-072021.
Ter afhandeling in handen gesteld van het DB.

1 2.1 -210721 - brief KAN reactie bestuursakkoord

KAN
egen
06 JUL 2021

i ngekomen stukken stadhuis
Aan: Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Algemeen Bestuur
t.a.v. Hubert Bruls, voorzitter
d.t.v. Anne Joustra, secretaris/directeur
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP NIJMEGEN
Nijmegen,

0 6 JUL 2021

Betreft: Reactie Bestuursovereenkomst GMRAN/TEB/GS
Ter betrekking bi) het voorstel

Geachte Voorzitter!
Fijn om te lezen dat de Investeringsagenda van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie
Gelderland nu ook echt van de hele Regio wordt. De 16 Andere Ommelandgemeenten waren wel een
beetje aangehaakt, maar het voelde niet zo. In de Statencommissie ABF heb ikLlit benoemd. Gelukkig
was Carol van Eert ook bij die vergadering om warme woorden te spreken. Maar het wordt nu nog
warmer en dat is gewoon goed. De stad kan niet zonder ommeland; en vice versa.
Graag wil ik een enkele informatieve vraag stellen.
(1) Er wordt gesproken over een adviesteam. Dit wordt gevormd door ambtelijke krachten. Dat is
goed, want zo krijgt het investeringsprogramma een echte dooradering in de losse gemeenten.
Hoe wordt dit gevormd? En hoe is dit adviesteam te benaderen? Gaat dit onder de opgave
"Groene Groeiregio" vallen?
(2) Ook komt er een gebiedsoverleg met bestuurders van GMRAN, TEB en GS. Het is logisch dat
dit een besloten karakter krijgt. Koppelen de bestuurders terug naar Provinciale Staten en
Gemeenten/AB van GMRAN?
(3) De looptijd voor deze bestuursovereenkomst is 10 jaar. Dat is positief, want dit soort trajecten
moeten een langere scope hebben. Echte resultaten bereik je als er een echte lange termijnvisie
is en het zeker is dat deze wordt uitgevoerd. Het nu lopende akkoord zal hier in overlopen.
Hoe gaat dit vorm gegeven worden? En wordt de Investeringsagenda Stedelijk Netwerk

Mierlostraat 43
6844 DW ARNHEM
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail.com

KAN
Arnhem Nijmegen zoals oorspronkelijk op 20 december 2016 door de 3 Colleges vastgesteld
(bijlage 1) en laatstelijk vastgesteld door PS op 7 maart 2018 geëvalueerd (bijlage 2)? Is die
evaluatie beschikbaar?

Ik verzoek u om deze briefte betrekken bij de behandeling van de bestuursovereenkomst in het
Algemeen Bestuur en tevens ter informatie door te geleiden naar de Regioagendacominissie. De
antwoorden op de vragen verneem ik graag.
Met vriendelijke groeten,

Ramon Barends

Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen

Bijlagen: 2.

Mierlostraat 43
6844 DW ARNHEM
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail com
.

provincie

GELDERLAND
STATENBRIEF
Onderwerp: Bestuursakkoord en Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen
-

Portefeuillehouder: Schouten
Kerntaak/plandoel:duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer I gebiedsopgaven
Doel van deze brief:
Provinciale Staten informeren over het Bestuursakkoord en investeringsagenda Stedelijk Netwerk
Arnhem Nijmegen. Een Statenvoorstel volgt in januari.
-

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:
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Te besluiten conform het ontwerpbesluit

0

Over de inhoud van deze brief te overleggen
De inhoud van deze brief voor kennisgeving aan te nemen (informatieplicht)
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Inhoud voorstel (beoogd resultaat/doel)
De colleges van de gemeenten Arnhem en Nijmegen en de provincie Gelderland hebben op 20
december 2016 het Bestuursakkoord "Investeringsagenda Stedelijk Netwerk Arnhem Nijmegen" en
de "lnvesteringsagenda Arnhem, Nijmegen, Provincie Gelderland 2017-2018" vastgesteld.
-

In het bestuursakkoord Investeringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen' (zie bijlage) zijn de
ambities verwoord die Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland de komende tien jaar willen
realiseren, met elkaar en met behulp van onder meer bedrijven, kennisinstellingen, gemeenten en het
Rijk.
De ambities zijn nu vertaald in een eerste gezamenlijke Investeringsagenda 2017-2018 (zie bijlage),
die de partijen jaarlijks zullen actualiseren. Het totale investeringsvolume van Arnhem, Nijmegen en
de provincie samen, inclusief de reeds in 2016 in gang gezette investeringen die in 2017-2018
doorlopen, bedraagt € 50 miljoen, exclusief de investeringen van andere partners. Het
investeringsvolume zal de komende jaren nog verder toenemen door investeringen die Arnhem,
Nijmegen en de provincie samen met alle betrokken partners in het stedelijk netwerk willen doen.
2

Aanleiding

De gemeenten Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland bundelen hun krachten om de
ruimtelijk-economische ontwikkeling van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen verder te versterken.
De partijen richten zich daarbij op de bestaande sterke punten van het stedelijk netwerk de sectoren
Health en Energy en de bruisende binnensteden van Arnhem en Nijmegen en de grote
maatschappelijke opgave slimme duurzaamheid.
De reikwijdte van het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen verschilt per thema maar bestaat grofweg uit
het grondgebied van alle gemeenten die zich verenigd voelen bij het begrip stedelijk netwerk Arnhem
Nijmegen.
De investeringen in de kennislocaties voor Health en Energy en in de Bruisende Binnensteden slaan
neer in Arnhem en Nijmegen, maar zijn van belang voor het hele stedelijke netwerk, de provincie
Gelderland en daarbuiten.
Inlichtingen bij: dhr. J.F. Heida, telefoonnummer (026) 359 90 38
e-mailadres: postgelderIand.nl

provincie

GELDERLAND
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Bestaand beleid c.q. kader

Met het bestuursakkoord en de investeringagenda 2017-2018 geven GS invulling aan de
gebiedsopgave Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen zoals die door de Staten in het kader van de
Uitvoeringsstrategie Gebiedsopgaven juli 2016 is vastgesteld.
-

4.

Argumenten/afwegingen/risico'
s

Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen
Stedeliik netwerk in ruimer verband
Het stedelijk netwerk maakt steeds meer deel uit van allerlei ruimere netwerken, zowel nationaal als
Europees en mondiaal. Tot op heden is een groot deel van de netwerken nog geconcentreerd op het
niveau van de regio. Er ontstaan in snel tempo echter meer grootschalige intensieve netwerkrelaties.
Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld Food Valley, Brainport Eindhoven, Utrecht-Amsterdam,
Stedendriehoek, Euregio Rijn-Waal en het Europese achterland.
Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen is op de schaal van Gelderland en Nederland nu al een speler
van formaat. De steden en de provincie spreken de ambitie uit om het stedelijk netwerk Arnhem
Nijmegen in de top van Nederland te krijgen. Het netwerk heeft alles in huis om dit waar te maken. Het
heeft hoogwaardige kennislocaties, een hoog opgeleide en creatieve bevolking, onderwijs- en
kennisinstellingen van wereldformaat, prima lCT-infrastructuur en een innovatieve bedrijvigheid. Het
vormt tevens het centrum voor culturele voorzieningen in Oost-Nederland. Verder zijn er een krachtig
bestuurs- en juridisch cluster, kwalitatief hoogstaande woonmilieus, prachtige landschappen en
steden en nog veel meer.
Het uitvoeren van de programma's en de projecten uit de investeringsagenda zorgt voor versterking
van de concurrentiepositie. Dat is nodig om verdere economische groei mogelijk te maken. De drie
overheden kiezen daarom om juist die locaties en netwerken te versterken die als aanjager voor
kennisontwikkeling, (jong) talent en ondernemerszin fungeren. Ook versterken ze de plekken waar het
goed toeven is. Deze keuzes zijn uitgewerkt in drie te realiseren icoonprogramma's: Ruimte voor
werk, kennis en innovatie in Health en Energy, Slimme duurzaamheid en Bruisende Binnensteden aan
de Rivier.
Mét elkaar
Arnhem, Nijmegen en provincie beseffen dat ze samen met de regionale partners meer zijn dan
alleen. Samen langjarig investeren in de ontwikkeling van het stedelijk netwerk is een noodzaak. Ze
verbinden zich aan een samenwerking voor tenminste tien jaar. Langjarig gezamenlijk commitment is
noodzakelijk voor het realiseren van de ambities.
In het akkoord worden grote projecten (binnen de drie iconen) benoemd waaraan de drie voorrang
geven en de nadruk op leggen. Deze projecten zijn van groot belang zijn voor het waarmaken van de
economische ambitie uit het bestuursakkoord. Het betreft:
Versterken van de bedrijvigheid (start-ups, scale-ups) binnen de sectoren Health en Energy.
Dat gebeurt door het ontwikkelen van hotspots en bijpassende maatregelen zoals
businessgenerators en acceleratieprogramma's.
Verbeteren van de bereikbaarheid van de economische toplocaties. Bovenaan de lijst staan de
campus Nijmegen Heijendaal en Arnhem Presikhaaf.
Versterken van de nationale en internationale bereikbaarheid. Dat geldt met name voor Station
Nijmegen en de ICE-verbinding met Arnhem.
Aanleggen van een regionaal warmtenet in combinatie met duurzamer maken van
warmtebronnen.
Een duurzame mobiliteitsconcessie voor het openbaar vervoer (geen uitstoot van schadelijke
stoffen).
-

-

-

-

-
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Gezamenlijk inkopen van regionaal opgewekte hernieuwbare energie door de gemeenten in het
stedelijk netwerk.
Versterken van de identiteit van de binnensteden met daarin een aantal gebieden die prioriteit
hebben: Waalfront, Valkhofkwartier (Nijmegen) en Bestuurskwartier, de Creatieve Corridor
(Arnhem)
Het versterken van het culturele klimaat in beide binnensteden. De focus ligt daarbij op een
hoogwaardige, bovenregionale uitstraling zoals de Rijksgezelschappen in Arnhem en De
Vereeniging in Nijmegen.
Gezamenlijk met The Economic Board de kracht van het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen
onder de aandacht brengen met als aansprekende voorbeelden de verkiezing van Arnhem en
Nijmegen tot Velocity 2017 en Nijmegen tot European Green Capital 2018.

Investeringsagenda
Het brede palet aan kwaliteiten en de daaruit voortkomende identiteit geven het stedelijk netwerk een
sterke nationale en internationale concurrentiepositie. De drie overheden kiezen met de
investeringsagenda met overtuiging voor zaken die als een hefboom werken voor de versterking van
de economie in de regio. De investeringsagenda is een zogenaamde 'rollende agenda': een document
dat jaarlijks wordt bijgesteld. In de agenda worden investeringen voor de korte, middellange en lange
termijn benoemd gericht op de drie iconen.
Arnhem, Nijmegen en de provincie Gelderland zijn overtuigd van de noodzaak tot snel handelen en
meteen met volle kracht vooruit te gaan om de doelen te bereiken. Daar wordt fors in geïnvesteerd.
De drie partijen hebben met elkaar afgesproken om ook in de jaren daarna hun investeringen te
bundelen. Dat doen ze op basis van het akkoord en door te af te stemmen op de investeringen van de
andere overheden, bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en maatschappelijke partners.
Over de richting van de ontwikkeling en de eerste invullingen is gesproken en zal gesproken worden
met veel partijen. Het is nu zaak om met elkaar de schouders eronder te zetten en te denken in
kansen en mogelijkheden. Daar hebben partijen -net als de afgelopen jaren- collega-overheden uit de
regio en het Rijk hard bij nodig. Ook kunnen ze niet zonder de partners uit de zogeheten triple helix:
bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen. Het bestuursakkoord en de investeringsagenda voor
2017-2018 zijn slechts het begin. Arnhem, Nijmegen en de provincie hebben er in aangegeven
waarop zij koersen in de komende 10 jaar, en waar partners op kunnen rekenen. De eerste stappen
zijn gezet. Nu is het zaak om samen verder te gaan!
Icoon 1: Ruimte voor werk kennis en innovatie in Health en Energy
Kennis is een belangrijke innovatieve factor. Die gedijt door de aanwezige ruimte, creativiteit en
regionale ondernemerszin goed in de regio. Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen zet in op het
ontwikkelen en verder versterken van een aantal hoogwaardige kennisconcentraties in de regio.
Het stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen kent twee in het oog springende sectoren: Health (in
combinatie met Hightech) en Energy. De sectoren Health en Energy zijn de dragers van het
innovatieve ecosysteem in de regio. Ze hebben de grootste impact op de economische ontwikkeling in
Arnhem, Nijmegen en omgeving.
Deze sectoren vormen in samenhang met hun omgeving -zeer zeker ook met de concentratie van de
Foodsector in Wageningen- de motor van de regionale en provinciale economie. Ze hebben een
uitstraling op nationaal en internationaal niveau.
De omzetting van ideeën in producten en bedrijvigheid begint altijd ergens. Locaties en hun faciliteiten
staan aan de basis van het innovatieve ecosysteem. Om een landingsplaats te kunnen zijn voor deze
bedrijvigheid, moet deze basis kloppen. Huisvesting, ondersteuning en apparatuur moeten aansluiten
op de behoefte van de ondernemer. Ook moeten de locaties toegankelijk en goed bereikbaar zijn, ook
digitaal.
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De regio kent verschillende kennislocaties met uitstekende faciliteiten en ondersteunende diensten
voor bedrijven. De grootste uitdaging is het maken en versterken van samenhang en verbinding. Het
is daarom van belang dat er 'hotspots' per stuwende sector ontstaan.
Een hotspot wordt geboren als locaties en hun organisaties met een vergelijkbaar of aanvullend
aanbod de samenwerking aangaan. Zo werken ze aan een aanbod voor de doelgroep. De bruisplek
maakt duidelijk wat het ecosysteem per sector allemaal te bieden heeft.
Daarmee vormt de hotspot de basis van een florerend ecosysteem. In deze regio zijn er twee
potentiële hotspots. De hotspot voor Health (in combinatie met Hightech) wordt gevormd door
Heijendaal Novio Tech Campus. Voor de hotspot Energy is de verbinding tussen Hogeschool
Arnhem-Nijmegen/Van Hall-Larenstein, Industriepark Kleefse Waard en Arnhems Buiten kansrijk.
-

Icoon 2: Slimme duurzaamheid
Het cluster Slimme duurzaamheid, met bedrijven en projecten op het gebied van energrietransitie,
duurzame mobiliteit en circulaire economie, is een belangrijke economische groeibriljant in het
stedelijk netwerk. De ambitie is om de positie verder te versterken en uit te bouwen. Tevens is het
streven om vanuit deze positie bij te dragen aan de realisatie van energieneutraliteit in 2050.
De kansen voor Slimme duurzaamheid liggen in de samenwerking met o.a. de gemeenten uit de
regio, bedrijven, kennisinstellingen en netwerken en toepassing op het gebied van slimme
energiesystemen en duurzaamheid.
Arnhem is van oudsher dé locatie van nationale en internationale energiebedrijven als TenneT, DNVGL (voorheen KEMA) en Alliander. De stad bouwt bovendien een internationaal innovatieve positie op
via de bedrijven die op Industriepark Kleefse Waard gevestigd zijn. Ook in Nijmegen zit veel kennis
en ervaring op het gebied van duurzame energie, zoals de groene delta op het Engie-terrein. Samen
met de innovatieve Arnhemse energiebedrijven die zijn ontstaan als spin-off van AkzoNobel geeft dit
de regio een sterke positie binnen de sector Energy. Veel van de toegepaste innovatieve technologie
wordt hier ontwikkeld.
De regio werkt daarnaast aan het duurzamer maken van mobiliteit en staat landelijk bekend om haar
meest duurzame concessies voor het openbaar vervoer. De nadruk ligt op het bevorderen van
schoner openbaar vervoer en het milieuvriendelijker maken van voertuigen. Hogeschool Arnhem
Nijmegen is een belangrijke partner in duurzame mobiliteit en ontwikkelt kennis over slimme
electriciteitssystemen en zorgt voor goed opgeleide energietechnici. Om het opwekken van regionale
hernieuwbare energie te stimuleren, tekenen gemeenten in de regio samen voor de inkoop van deze
stroom.
De vijf innovatiehubs op het gebied van Slimme duurzaamheid, "de Groene hubs", werken samen op
de thema's energie, circulaire energie en duurzame mobiliteit en leveren zo kennis en producten op dit
gebied.
De Radbouduniversiteit, en net buiten de regio de WUR, zijn toonaangevend op het gebied van
circulaire en biobased economie. Samenwerking met de alle gemeenten en andere partijen in de regio
is nodig om de doelen voor energieneutraliteit te kunnen halen.
Icoon 3: Bruisende Binnensteden aan de Rivier
Arnhem en Nijmegen zijn motoren van de regionale en provinciale economie. Levendige binnensteden
zijn essentieel, vormen de ontmoetingsplaatsen van de regio en verschaffen innovatievermogen.
Daardoor worden jonge en talentvolle mensen aangetrokken. Ze willen er studeren, werken, wonen.
Stedelijke voorzieningen als detailhandel en het culturele aanbod dragen bij aan de aantrekkelijkheid.
De voorzieningen zijn niet alleen in trek bij inwoners van de regio, maar ook bij mensen uit de verdere
omgeving, tot in Duitsland. Jaarlijks trekken de binnensteden van Arnhem en Nijmegen 25 miljoen
bezoekers.
Het voorzieningenniveau in de Nederlandse binnensteden staat onder druk door het verdwijnen van
grote winkelketens en het uitblijven van vernieuwing. Het icoonprogramma Bruisende Binnensteden
aan de Rivier speelt daar uiteraard op in. Het werkt aan het verbeteren van beide stadscentra tot
levendige, leefbare en bruisende binnensteden.
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Beide steden investeerden al eerder fors in hun binnensteden, met hulp van onder andere de
provincie. In dit icoonprogramma trekken ze extra geld uit voor projecten die:
benadrukken dat de steden Arnhem en Nijmegen elkaar aanvullen. Dit door het versterken van
een onderscheidend en aantrekkelijk aanbod aan voorzieningen en karakter.
het ondernemerschap en de creatieve industrie in de binnensteden versterken. Zo kunnen
alternatieve bestemmingen worden gegeven aan leegstaande panden, investeringsregelingen
opgezet en gebiedsprofielen gemaakt.
de relatie tussen de rivier (Waal en Nederrijn), binnenstad en de groene omgeving versterken.
de relatie tussen de stations en de binnensteden versterken.
binnensteden omvormen van 'place to buy' (gericht op detailhandel) naar 'place to meet'
(gericht op ontmoeten, beleven en verblijven).
-

-

-

-

-

Bereikbaarheid en andere randvoorwaarden
Goede bereikbaarheid, hoogwaterveiligheid en programmering van werklocaties zijn belangrijke
randvoorwaarden voor het boeken van succes op de drie iconen.
De drie overheden investeren, deels samen met het Rijk, veel in de infrastructuur. Met de doortrekking
van de Al 5 en de verbreding van de Al2 worden belangrijke knelpunten in de Rijksinfrastructuur
aangepakt. De aanpak rond de A50 bij Bankhoef is geagendeerd bij het Rijk. Zorg bestaat er nog wel
over de doorstroming op de bajonet A50-Al2-A50. Samen met het Rijk werken de drie partijen aan
het programma 'Beter Benutten' en een vervolg hiervan na 2017.
Ook op spoor is en wordt er fors geïnvesteeerd door verschillende partijen; zoals via het programma
hoogfrequent spoor, de electrificatie van de Maaslijn, de gedeeltelijke verdubbeling van het spoor naar
Doetinchem, het knooppunt bij EIst, de stations Arnhem Centraal en in de toekomst Nijmegen
centraal, Heijendael, Presikhaaf, de komst van de stoptrein Arnhem-Düsseldorf vanaf voorjaar 2017.
De drie partijen hebben nog verdere ambities, zoals verbetering van de spoorlijn Zwolle-ArnhemNijmegen-Roosendaal, waaronder verdubbeling van de brug bij Ravenstein. Aanpak van het traject
Arnhem Arnhem-Oost is van belang voor een robuuste en snelle verbinding naar Zwolle,
Doetinchem en Duitsland. Voor de ICE loopt een verkenning om deze vaker te laten rijden en sneller
en betrouwbaarder te maken. Een eerste verbetering is dat vanaf 2017 de ICE 8 ipv 6 keer per dag
gaat rijden. Het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen staat internationaal op de kaart met zijn
fietsaanpak. In 2017 organiseren de drie overheden het internationale congres Velocity.
-

Hoogwaterveiligheid is natuurlijk van groot belang voor het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen. De
aanpak daarvan is een goed moment voor bijvoorbeeld de aanpak van Rijnkade in Arnhem of bij Hof
van Holland in de Waalsprong bij Nijmegen.
Een goede programmering van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel ondersteunt de drie
icoonprogramma's, ook door concurrerende ontwikkelingen elders te voorkomen. Een goede
programmering van deze werklocaties zal het komende decennium blijvend aandacht vergen.
De Gelderse Corridor met in het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen de logistieke knooppunten
Nijmegen/Overbetuwe (met de ontwikkeling van de railterminal Gelderland) en
Emmerich/Montferland/Zevenaar vormen een belangrijk onderdeel van de belangrijkste Europese
goederencorridor: Rotterdam-Genua. Dit wordt echter in een ander verband verder uitgewerkt.
Hetzelfde geldt voor de Veluwe als natuurlijke en recreatieve parel van Gelderland.
4

Financiële consequenties

In de investeringsagenda 2017-2018 worden conform de uitvoeringsstrategie Gebiedsopgaven, de
drie reeds eerder door PS vastgestelde doelen (iconen) nader uitgewerkt in programmalijnen; dit om
op hoofdlijnen inzicht te geven in de investeringen per doel. De financiële dekking van de opgenomen
investeringsbedragen is deels reeds voorzien in de begroting 2017. Nog in januari ontvangt u van ons
college ter besluitvorming een uitgebreid Statenvoorstel met daarbij waar nodig een dekkingsvoorstel
uit de bestaande reserves en structurele middelen.

provincie

GELDERLAND

Proces en evaluatie
In de eerste helft van januari 2017 wordt een formeel moment van ondertekening van het
bestuursakkoord gepland.
In januari ontvangt u een statenvoorstel conform de systematiek van de uitvoeringsstrategie
gebiedsopgaven met een voorstel voor financiële dekking uit bestaande reserves en structurele
middelen. In lijn met het voortrollende karakter van de investeringsagenda verwachten wij u bij de
voorjaarsnota 2017 al een eerste update van de investeringsagenda 2017-2018 voor te stellen.
Arnhem, 20 december 2016—zaaknummer 2016-004439
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje
Commissaris van de Koning
P.G.G. Hilhorst
secretaris
-

-

Bijlagen:
El
Ontwerpbesluit
E
Begrotingswijziging
Notities
Bestuursakkoord "lnvesteringsagenda stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen"
Investeringsagenda Arnhem, Nijmegen, Provincie Gelderland 2017-2018
Icoonprogramma "Ruimte voor werk, kennis en innovatie in Health en Energy"
Icoonprogramma "Slimme duurzaamheid"
Icoonprogramma "Bruisende binnensteden aan de Rivier"
-

-

-

-

-

_provincie

Provinciale Staten

GELDERLAND

Vergadering d.d. 7 maart 2018
Besluit nr. PS2018-67

PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gezien het voorstel PS2018-67 van Gedeputeerde Staten betreffende de Gebiedsopgave
Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen;
Gelet op het artikel 143, tweede lid van de Provinciewetjuncto artikel 105, eerste lid van de
Provinciewet;
Gelet op artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 44, eerste lid van het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten;
BESLUITEN

Beschikbaarstellingen en dekking:
la. Een bedrag van € 3.764.000 beschikbaar te stellen voor "Gebiedsopgave Arnhem Nijmegen"
met de daarbij behorende doelen (2018: € 1.400.000, 2019: € 1.400.000, 2020: € 964.000);
lb. Het bedrag onder late dekken uit Kerntaak 1, plandoel Gebiedsopgaven;
Tabel behorende bij besluit 2a

'I.]lI

Ruimte boor werk, kennis en innovatie in Health & Energy
Bruisende binnensteden aan de rivier
Sllimme Duurzaamheid

I

ITotaal Arnhem Nijmegen

2. Vast te stellen wijziging 4 van de begroting 2018.

Arnhem, 7 maart 2018, zaaknr. 2016-004439

Provinciale Staten van Gelderland

voorzitter

Investeringsagenda
Arnhem Ni(mecien
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provincie

GELDERLAND

Vergadering d.d. 7 maart 2018
Besluit nr. PS2018-67
PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND
Gezien het voorstel PS2018-67 van Gedeputeerde Staten betreffende de Gebiedsopgave
Stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen;
Gelet op het artikel 143, tweede lid van de Provinciewet juncto artikel 105, eerste lid van de
Provinciewet;
Gelet op artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c van de Algemene wet bestuursrecht;
Gelet op artikel 44, eerste lid van het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten;
BESLUITEN

Beschikbaarstellingen en dekking:
la. Een bedrag van € 3.764.000 beschikbaar te stellen voor "Gebiedsopgave Arnhem Nijmegen"
met de daarbij behorende doelen (2018: € 1.400.000, 2019: € 1.400.000, 2020: €964.000);
lb. Het bedrag onder late dekken uit Kerntaak 1, plandoel Gebiedsopgaven;
Tabel behorende bij besluit 2a
Investeringsagenda 11,
Arnhem Nijmegen
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2. Vast te stellen wijziging 4 van de begroting 2018.
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k' Ni
06 JUL 2021
Aan: Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen
Algemeen Bestuur
t.a.v. Hubert Bruls, voorzitter
d.t.v. Anne Joustra, secretaris/directeur
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP NIJMEGEN

ingekomen stukken stadhuis

Nijmegen,

06 JUL 2021

Betreft: Zienswijze Regionale Begroting 2022
Ter behandeling

Geachte Voorzitter!
Eerder ontving u al de zienswijze op de Regionale Agenda 2022 met de titel "Een optimistisch concept
voor de Regio". Ik verzoek om die zienswijze ook bij de begroting 2022 te betrekken. Omdat die
zienswijze al uitgebreid was wil ik volstaan met een korte zienswijze op de Begroting voor 2022.
In deze begroting staan twee van de drie pijlers centraal. Enerzijds het regiobureau: de Organisatie van
de regio. Het gezicht en de handjes. En anderzijds The Economic Board: de verbinding naar
ondernemers en onderwijs. Het netwerk en de verbinders. Over de laatste heb ik het belang al vaker
benoemd. Het is dan ook jammer dat 4 gemeenten niet mee willen doen met The Economic Board.
In deze zienswijze wil ik met name ingaan op de eerste pijler: het regiobureau. Over de opgaven (de
derde pijler) heb ik al een uitgebreide zienswijze ingestuurd.
Het Regiobureau is echt in wording. ik zie het gaandeweg stapje voor stapje ontstaan. In een volgend
P&C-document zou ik meer gevoel en meer inzicht willen krijgen van het Regiobureau. Wat wil het
Regiobureau als entiteit gaan doen? En wie gaat wanneer wat doen? Ook moet het Regiobureau ergens
fysiek een plek krijgen. Een eigen brievenbus, als het ware.
Ik mis in het document Bureau Brussel. Het GO heeft voorzien in middelen voor 2021. Na 2021 zal dit
stoppen. Ook zou ik de lobby in Den Haag en Arnhem concreter willen zien. Niet om te controleren,
maar omdat het belangrijk werk is voor de Regio. ik weet dat Bureau Brussel met jaarlijkse
werkplannen werkt. Deze zouden een plek moeten krijgen in dit document.

Mier].ostraat 43
6844 DW ARNHEM
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail com
.

KAN
De rol van de Werkorganisatie voor de RES is niet helder in deze begroting. Deze moet een helderder
plek krijgen in de begroting voor 2022.
Ten aanzien van de opgaven wil ik de rol van de GR Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen
(DRAN AVAN) en van het Toerismebureau Veluwe Arnhem Nijmegen (TVAN) benoemen. Deze
verdienen aandacht.
Deze zienswijze is concluderend overwegend positief Dat past bij het optimisme van de Regio!

Ik verzoek u om deze briefte betrekken bij de behandeliig van de begroting 2022 in het Algemeen
Bestuur en tevens ter informatie door te geleiden naar de Regioagendâcommissie. ik zie uw
besluitvorming graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,

Ramon Barends
Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen

Mierlostraat 43
6844 DW ARNHEM
KennisnetwerkArnhemNijmegen@gmail com
.
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woord vooraf
In juni 2021 is nog lang niet alles bij ‘het oude
normaal’. De anderhalve meter afstand blijft
noodzakelijk, de openstelling van bars en clubs
laat besmettingsgraden weer stijgen en sport
evenementen zijn nog niet wat ze geweest zijn.
Olympische Spelen zonder publiek is toch een
beetje als Champagne zonder bubbels. En het
Europees Kampioenschap voetballen had iets
weg van een feestje waar de leuke mensen al
lang thuis waren. We zien licht aan het einde
van de tunnel en hopen dat dit niet weer een
tegemoetkomende trein is. En we kijken uit
naar de dag waarop we ‘blursday’ - dan weet je
tijdens lockdown niet meer welke weekdag het is
- definitief vaarwel kunnen zeggen.
Het voelt allemaal als oneerlijk. Toch mogen we
niet klagen. Als de wereld eerlijk was, hadden
we in Nederland minder. Ook vanwege de
generositeit en snelheid van overheidssteun,
mede mogelijk gemaakt en opgebracht door
ons allen. Dit heeft ertoe bijgedragen dat het
ons zelfs in deze tijd economisch voor de wind
gaat. Werkloosheid is in Nederland totaal geen
onderwerp. Waar het werkloosheidspercentage
volgens de nieuwste cijfers van Eurostat in de

EU gemiddeld op 7,3 procent uitkomt, is
Nederland met 3,3 procent kampioen. Dit
illustreert gelijk het meest urgente vraagstuk:
hoe krijgen we de majeure transities georgani
seerd en het werk gedaan? Het tekort aan
vakmensen wordt steeds nijpender.
Daarom moeten we ons bezighouden met
vragen als: hoe organiseren wij onze innovatie
kracht? Hoe kunnen AI, circulariteit en waterstof
breed en duurzaam worden ingezet? Welke
samenwerkingen, coalities en consortia zijn
nodig om echte impact te kunnen genereren?
En rap wat alstublieft. Klimaatneutraal in 2050
klinkt heel ver weg. Toch is 2050 dichter bij dan
1990. Laat ons daarom niet te snel terug gaan
naar ‘het oude normaal’. Want in een snel
veranderende omgeving zijn de meest succes
volle mensen en organisaties diegene(n) die
goed zijn in plan B.
Blijf dapper en vooral gezond,

Sigrid Helbig
Directeur
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belangrijkste ontwikkelingen
Impact COVID-19

Strategische discussie koers The Economic Board

Sinds de versoepelingen kunnen fysieke ontmoetingen, zij het op kleine
schaal, weer plaatsvinden. Zo vond de laatste boardvergadering, op 25 juni
2021 rondom de strategische discussie over The Economic Board (zie
hiernaast) plaats op het stadhuis in Rheden. Ook plannen we samen met
onze partners in het najaar een aantal mooie events (lees verder op pagina 8).

Ter voorbereiding van die strategische sessie heeft het petit comité
(boardleden Ahmed Marcouch, Ben Geerdink, Bernard de Graaf en Enny
van de Velden) met Sigrid Helbig een koersdocument opgesteld, met
daarin verschillende scenario’s op een vijftal onderdelen: doelstelling,
financiering, werkverhouding, branding en governance. Alle achttien
boardleden hebben vervolgens deelgenomen aan een van de voor
bereidende groepssessies. Deze vier groepen hebben constructieve en
positieve gesprekken gevoerd, waarbij er verschillende perspectieven zijn
belicht op de scenario’s. Een rode draad was dat de boardleden duidelijk
hebben gemaakt zich samen in te willen zetten voor een krachtige regio.

De uitbraak van COVID-19 zorgde ook bij de board en het projectbureau van
The Economic Board voor een bijzondere tijd. Hoewel vergaderingen van de
board online doorgang konden vinden en het digitale werken door het team
van het projectbureau gemakkelijk werd opgepakt, worden de toevallige
ontmoetingen gemist. Dat wordt ook gemerkt in de verbinding met onze
stakeholders, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Tegelijkertijd is het
makkelijker meerdere partijen online aan elkaar te koppelen en afspraken te
maken. Het nieuwsbericht met informatie voor ondernemers over de
coronacrisis blijft een van de best gelezen artikelen op onze website.

De komende jaren zal moeten blijken hoe groot de impact van de
coronacrisis op de economie precies is en wat dit betekent voor elke
branche. Dan zal ook duidelijk worden welke aanpassingen in
werkzaamheden nog meer nodig zijn. Innovaties in Health, Hightech,
Energy en Food blijven in elk geval nodig om oplossingen te bieden voor
actuele maatschappelijke vraagstukken.
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The Economic Board is in het eerste halfjaar van 2021 een proces gestart
om de koers voor de komende jaren verder vorm te geven. Na vijf jaar
hebben we onszelf de vragen gesteld wat de triplehelix-samenwerking op
dit moment nodig heeft, of de ontwikkelingen die wij na de evaluatie na
drie jaar hebben ingezet bijsturing nodig hebben én hoe we ons tot de
veranderde omgeving moeten verhouden. Er is besloten tot het
organiseren van een strategische discussie over de toevoegde waarde en
positie van The Economic Board én de verhouding tot de Groene
Metropoolregio.

Voortbordurend op de besproken consensus en verschillen in de
voorbereidende sessies, heeft de board op een aantal van bovenstaande
onderdelen al keuzes gemaakt. Dit gebeurde tijdens de strategische

discussie, gehouden tijdens de boardvergadering van 25 juni 2021. Op
andere onderdelen is de opdracht gegeven een voorkeursscenario verder
uit te werken. Het doel blijft helder: het versterken van de regionale econo
mische slagkracht. Dit blijven we doen we op de speerpunten Health,
Hightech, Energy en Food. Op de cross-over Food en Health trekken we
samen op met Wageningen en de regio Foodvalley. Arbeidsmarkt en
Slimme Duurzaamheid zijn als ondersteunende clusters bekrachtigd.

De Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022 is een uitwerking
van de eerdere Regionale Agenda die in 2020 door de regiogemeenten is
vastgesteld. De Investeringsagenda bestaat uit de vijf opgaven (Productieve
Regio, Verbonden Regio, Circulaire Regio, Ontspannen Regio en Groene
Groeiregio) en hun programma. The Economic Board heeft een belangrijke
rol bij de totstandkoming van de agenda van de opgaven Productieve
Regio en Circulaire Regio.

Qua financiering is de wens uitgesproken om een multipliereffect te
bereiken om zowel proces- alsook projectgeld te genereren. Aan Lifeport
zal verder invulling worden gegeven (zie pagina 5). Tot slot is er een
levendige discussie gevoerd over de samenwerking met de Groene
Metropoolregio. Een gedachtegang kwam steeds weer boven:
samenwerking is belangrijk, samen kunnen we echt meer bereiken.
Een delegatie van The Economic Board gaat nu open en constructief de
dialoog aan met de Groene Metropoolregio voor verdere afstemming (zie
hiernaast).

De Investeringsagenda geeft een overzicht van de voorgenomen
investeringen in 2022 van de Groene Metropoolregio, de provincie
Gelderland en The Economic Board. Ook de investeringen van andere
partijen worden inzichtelijk gemaakt in deze investeringsagenda. De
Investeringsagenda is een dynamisch document dat jaarlijks hernieuwd
wordt vastgesteld.

Bestuurlijke samenwerking

In het Bestuursakkoord zijn de globale afspraken opgenomen over de
samenwerking tussen de Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland
en The Economic Board, en de bijbehorende Investeringsagenda (of
Regionale Agenda). Het is een meerjarige overeenkomst, met een looptijd
van tien jaar. Op 14 april 2021 zijn het concept Bestuursakkoord en
Investeringsagenda vrijgegeven ter consultatie (lees verder op pagina 8).
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Afscheid Hubert Bruls en Ahmed Marcouch nieuwe voorzitter
Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem, is tijdens de
boardvergadering van maart 2021 bekrachtigd als voorzitter van The
Economic Board. Hij volgt hiermee Hubert Bruls op, burgemeester van
Nijmegen, die op 1 januari 2021 na vijf jaar afscheid heeft genomen als
voorzitter van The Economic Board. Bruls blijft verbonden aan de regio als
nieuwe voorzitter van de Groene Metropoolregio. Hij was sinds de start
van The Economic Board betrokken bij de organisatie.
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enkele successen
Lifeport

Lifeport is het gezamenlijke verhaal van de regio Arnhem - Nijmegen Wageningen, waarmee het regionale profiel wordt versterkt. In het eerste
halfjaar van 2021 is door The Economic Board nogmaals uitgesproken dat
er voldoende draagkracht is om verder te gaan met het initiatief. We zetten
erop in om het innovatienetwerk Lifeport in de komende jaren steeds meer
gezicht en profiel te laten krijgen.
Er is daarom gesproken met regionale vertegenwoordigers en specialisten
van onder andere HAN University of Applied Sciences, Radboud Universiteit,
Van Hall Larenstein, Radboudumc, Byondis, CCV, IPKW, gemeente Nijmegen,
RvN@, Studio Hands en Oost NL om zitting te nemen in de Denktank
Lifeport (lees verder op pagina 8). Daarnaast is er gewerkt aan het
opstellen van een Ambitiedocument, dat richting geeft aan de ambities
van Lifeport.

Connectr – Energy innovation

Connectr – energy innovation is dé plek om innovatieve energietoepassingen te bedenken, testen en ontwikkelen met als doel om die
(versneld) naar de praktijk te brengen. Vanaf de eerste bespreking van
Connectr in de board in januari 2020 hebben de boardleden zich als
ambassadeurs van het initiatief ingespannen om samen met boardlid Jan
van Dellen en civic entrepreneur Jeroen Herremans (cluster Energy) de
plannen concreter te maken.
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Begin 2021 hebben boardleden Rob Verhofstad (HAN), Bernard de Graaf
(VNO-NCW Arnhem-Nijmegen), Ben Geerdink (Rijn IJssel), Carol van Eert
(GMR) en oud-boardlid Marcel Hielkema daarom ingesproken tijdens
vergaderingen van de Provinciale Staten van Gelderland over het voorstel
van Connectr. In die betogen gaven zij aan welke meerwaarde zij vanuit
hun organisaties zien voor Connectr en waarom het van belang is nu te
investeren. In maart 2021 besloten de Provinciale Staten positief over het
toekennen van 4,6 miljoen euro aan diverse projecten van Connectr,
waaronder het ElaadNL Open Charge Lab en een Europees testcentrum
voor laadpalen.

AI for Life Center

Met het initiatief AI for Life Center werken we aan een ecosysteem waarin
verbindingen tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden binnen de
regio worden gerealiseerd. Het Center ziet Artificial Intelligence als dé
sleuteltechnologie om innovaties op het gebied van Health, Hightech, Energy
en Food naar een hoger niveau te tillen. De noodzaak hiervoor is hoog en
kansen zijn er momenteel volop. Zo krijgt de Nederlandse AI Coalitie vanuit
het Nationaal Groeifonds 276 miljoen euro voor een investeringsprogramma
kunstmatige intelligentie. Om een gedeelte van de 276 miljoen euro in de
regio te laten landen, is het AI for Life Center noodzakelijk.
Het AI for Life Center heeft daarom in de eerste helft van 2021 gewerkt
aan een inhoudelijk Visiedocument en gesprekken gevoerd met een
subsidie-adviesbureau. Door het nemen van deze twee stappen kan er

toegewerkt worden naar een fysiek Center, dat toegankelijk is voor
iedereen die werkt of wil werken met AI en van waaruit betere financiering
voor AI-initiatieven gerealiseerd kan worden.
Daarnaast is er samen met AI Hub Oost-Nederland gekeken naar de
rolverdeling en de inhoudelijke samenwerking op regionaal en landelijk
niveau. Tot slot voert het AI for Life Center gesprekken met Oost NL over
het opzetten van een AI-voucherregeling binnen De Groeiversneller.

Online en offline doorontwikkeling van The Life Net 3.0

In het eerste halfjaar van 2021 is het internationale platform The Life Net
doorontwikkeld. Het platform, dat in 2018 werd opgericht, richt zich op
internationale organisaties en talent die de mogelijkheden bekijken om
zich in de regio te vestigen en behoefte hebben aan praktische informatie
omtrent wonen, werken, leven, studeren en onderzoeken in de regio. De
focus bij de doorontwikkeling is gelegd op het verbeteren van de
zichtbaarheid en het aangaan van nieuwe samenwerkingen en
partnerships ter versteviging van het platform en het regionale
vestigingsklimaat.
Naast het online platform hebben met name civic entrepreneur Renate
Bouwman (cluster arbeidsmarkt), Wijnand Hemelaar van Global Staff
Services met medewerkers van HAN en Radboudumc hard gewerkt aan
het businessplan voor het Lifeport Welcome Center. In het businessplan
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staat versteviging van het vestigingsklimaat ook voorop: het aantrekken en
behoud van studenten en talent uit binnen- en buitenland. Hierbij is nauw
samengewerkt met de Wageningen University & Research en Expat Center
Food Valley, wat heeft geleid tot een gezamenlijke subsidieaanvraag bij de
provincie Gelderland. Uitgangspunten van de aanvraag zijn kennisdeling,
opschaling en programmering. De aanvraag wordt naar verwachting in het
najaar van 2021 behandeld.

Interactieve kaart Lifeport

De regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen herbergt een schat aan
bedrijven en organisaties die bijvoorbeeld werken aan schone energie,
Hightech-oplossingen voor de zorg, voeding als medicijn en sociale AI. Om
beter inzicht te geven in het ecosysteem van het innovatienetwerk Lifeport
is in juni de interactieve kaart Lifeport gelanceerd. Daaraan gekoppeld zijn
een interactieve kaart Artificial Intelligence en een interactieve kaart Digital
Health. De laatste is in opdracht van en in samenwerking met het
Radboudumc ontwikkeld.

Tijdlijn

Op de volgende pagina volgt een tijdlijn met gebeurtenissen die plaats
vonden tussen januari en juni 2021. COVID-19 heeft invloed gehad op het
type en aantal activiteiten dat wij hebben kunnen organiseren. Alle bijeen
komsten hebben digitaal plaatsgevonden, tenzij anders vermeld. Het
overzicht is niet uitputtend.

boardvergadering.
Afscheid Hubert Bruls
als voorzitter van The
Economic Board

beeldvormende sessies
Provinciale Staten over
Connectr – Energy innovation.
Bijdragen van boardleden Bernard
de Graaf, Carol van Eert, Ben
Geerdink en Rob Verhofstad, en
voormalig boardlid Marcel
Hielkema

opening aanvragen
digitaliseringsvouchers
MKB-Deal Arnhem –
Nijmegen Sm@rt Together,
met uitvoeringsorganisatie
Lifeport_mkb

eerste vergadering
algemeen bestuur Groene
Metropoolregio Arnhem –
Nijmegen. Voormalig
voorzitter TEB Hubert Bruls
benoemd als nieuwe
voorzitter GMR

bijeenkomst
(kandidaat-)Kamer
leden over innovaties in
Oost-Nederland op het
gebied van Health en
Hightech

businessplan
Lifeport Welcome
Center (onderdeel van
The Life Net) besproken
met provincie
Gelderland

JAN

FEB

MRT

verdiepingssessie
‘nieuwe demografie
economie regio A-N-W’
met Otto Raspe en
Joris Knoben

vijfjarig bestaan
The Economic
Board

positief besluit
Provinciale Staten
over 4,6 miljoen euro
voor projecten Connectr
- Energy innovation

bekendmaking eerste
ronde Nationaal 
Groeifonds, waaronder 276
miljoen euro voor kunst
matige intelligentie

aanbieden en
publiceren
jaarverslag en
jaarrekening 2020

succesvolle afronding
studieopdracht naar
verdienmodellen AI for Life
Center door studenten
HAN

feestelijke
startbijeenkomst
Groene
Metropoolregio

bijeenkomst
Economic Boards van
Oost-Nederland over
intensivering van de
samenwerking

lancering
interactieve kaart
Lifeport

APR

MEI

JUN

lancering
interactieve kaart
AI for Life

start voorbereidende
werksessies met
boardleden over de
koers van TEB

boardvergadering in
gemeentehuis van
Rheden over de
strategische koers van de
komende jaren

2021

bijeenkomst
Business Angels
Netwerk
Nijmegen

bijeenkomst
Kracht van Oost
met stembus
akkoord ‘Akte van
Oost’

bijeenkomst
(kandidaat-)
Kamerleden over
Oost-Nederland als
proeftuin voor
energietransitie

eerste
boardvergadering
van voorzitter Ahmed
Marcouch. Besluit tot
strategische
discussie
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bijeenkomst
European Investment
Bank met dertien
ondernemers

werkbezoek van
boardlid en ambassadeur
Slimme Duurzaamheid
Daniël Wigboldus (RU)
aan parel Royal
Eijkelkamp

vooruitblik tweede halfjaar 2021
Bestuursakkoord en Investeringsagenda

In de tweede helft van 2021 wordt er verder gewerkt aan het Bestuursakkoord
en de bijbehorende Investeringsagenda. De directeuren van The Economic
Board en de Groene Metropoolregio, en de concernmanager van de
provincie Gelderland vergaderen wekelijks over de voortgang van het
proces en de inhoud van de overeenkomsten. Ook stemmen de civic
entrepreneurs van The Economic Board en de opgavemanagers van de
Groene M
 etropoolregio in deze periode af hoe structuur, aanpak en rollen
vormgegeven worden om zo de krachten effectief te bundelen en
dubbelingen te voorkomen.
De definitieve documenten zijn einde van de zomer klaar en worden in het
najaar van 2021 ondertekend. Met het ondertekenen van het akkoord
committeren de drie partijen zich aan een gezamenlijke ambitie en dragen
zij uit dat zij zich in willen zetten voor een innige en constructieve regionale
samenwerking.

Lifeport

Uit de strategische discussie in de board blijkt opnieuw dat de draagkracht
voor het initiatief Lifeport onverminderd groot is (zie pagina 2).
De Denktank Lifeport, die in de eerste helft van 2021 is samengesteld,
vindt in juli 2021 voor de eerste keer plaats om de intentie en meerwaarde
van Lifeport als regionaal merk verder te bespreken. Ook wordt er
gezamenlijk gekeken wat er nodig is om Lifeport verder uit te bouwen. Met
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zowel de steun van de boardleden van The Economic Board als
betrokkenheid vanuit de Denktank Lifeport liggen er bijzondere kansen om
het initiatief verder uit te bouwen. In de tweede helft van 2021 zullen er
vervolgstappen gezet worden rondom merkidentiteit, commitment en
uitvoerbaarheid.

Events

Met de blik op de toekomst wordt er langzaamaan weer toegewerkt naar
fysieke bijeenkomsten. Als de coronamaatregelen het toestaan,
organiseert The Economic Board in het najaar van 2021 diverse events en
bijeenkomsten. Zo staat er eind september een groei-event op de planning,
dat samen met de partners en investeerders van CapitalChange wordt
georganiseerd. Regionale ondernemers met groeiambities kunnen hier
vrijblijvend kennismaken met de partners en investeerders.
Ook zal dit najaar weer de Parel-award uitgereikt worden aan ondernemers
die met hun bedrijf of organisatie de regio Arnhem – Nijmegen – Wageningen
op de kaart zetten. Tot slot wordt met partners zoals INNOVATE en Avisi de
samenwerking opgezocht voor de organisatie van interessante events
rondom diverse thema’s, waaronder AI.

..

financien
Nieuwe subsidierelatie

Vanwege de grote onzekerheid over participatie van de regiogemeenten in
de komende jaren heeft TEB terughoudendheid betracht bij het uitgeven
van middelen uit het budget van 2020. Hierdoor is uiteindelijk € 70.908
minder uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot voor dat jaar. Bij
liquidatie van het GO is door het GO besloten dit bedrag als niet gebruikte
basisfinanciering terug te vorderen. Voor deze schuld is in 2021 een
voorziening getroffen. Het definitieve besluit hierover is 26 juli 2021
aan TEB bevestigd en het bedrag zal binnenkort door de GM worden
gefactureerd. Ook deze reductie van de basisfinanciering hebben wij in
onderstaande begroting verwerkt.

Herzieningen van het budget 2021

In het subsidieverleningsbesluit van de GM van 26 juli 2021 is het
uiteindelijke subsidiebedrag voor 2021 vastgesteld op € 671.465 met
dien verstande dat de gemeente Beuningen formeel nog niet toegetreden
is tot de regeling, zodat we voor dit werkbudget de bijdrage van € 25.891
nog niet hebben meegenomen.

Tot en met 2020 had The Economic Board (verder TEB) een subsidierelatie
met het Gemeenschappelijk Orgaan (verder GO). Sinds 1 januari 2021 is er
een nieuwe subsidierelatie, nu met de Groene Metropoolregio Regio
Arnhem - Nijmegen (verder GM) waarbij de rapportageverplichtingen zijn
aangescherpt. Daarom verschijnt deze halfjaarmonitor eerder dan in
voorgaande jaren, namelijk 15 augustus in plaats van 1 oktober, maar
bevat deze niet langer de begroting van het daaropvolgende jaar. De
begroting 2022 zal rond 1 oktober worden gepubliceerd.

De oorspronkelijke begroting voor 2021, opgesteld in september 2020,
was gebaseerd op een geprognosticeerde bijdrage van de gemeenten van
€ 786.570 (schrijven GO 2 juli 2020).
In het derde kwartaal 2020 werd onduidelijk in hoeverre gemeenten bereid
zijn om de triplehelix-samenwerking financieel verder te blijven ondersteunen.
Aan het eind van 2020 bleek dat vier van de achttien gemeenten hun
samenwerking met TEB wensten te beëindigen. Dit resulteerde in een
reductie van € 84.939 op de basisfinanciering. Op 17 februari jl. hebben we
een hierop gebaseerde aangepaste begroting aangeboden.
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Tabel 1

Verloop basisfinanciering door de jaren heen
Basisfinanciering (in €)

Totaal 2016

Basisfinanciering Regio Arnhem Nijmegen

Totaal 2017

Totaal 2018

Totaal 2019

Totaal 2020

Totaal 2021

765.365

768.181

773.592

778.488

782.259

Teruggaaf btw voorgaand jaar

0

0

66.625

71.343

51.104

26.241

Overige baten (2021: basisfin.prov Gld)

0

0

0

20.000

6.374

50.000

Stichtings- en bestemmingsreserve

0

362.091

274.425

146.680

104.606

142.850

765.365

1.130.272

1.114.642

1.016.511

944.343

890.556

275.733

464.883

508.146

537.812

516.547

530.000

711

1.436

4.299

32.217

38.560

40.000

9.159

15.397

23.638

16.224

2.771

5.000

Projectondersteuning

18.673

160.148

171.579

100.046

12.351

32.000

Communicatie / Media

71.112

125.788

161.049

150.679

116.642

85.000

Advieskosten

3.353

13.880

22.785

31.323

5.285

15.000

Administratiekosten

9.611

11.908

18.566

19.947

20.271

13.000

Afschrijvingskosten

3.515

6.336

7.450

7.969

8.043

7.000

11.407

15.236

17.300

15.688

11.023

11.500

0

40.835

33.150

0

0

12.056

Totaal kosten

403.274

855.847

967.962

911.905

801.493

750.556

Stichting- en bestemmingsreserve

362.091

274.425

146.680

104.606

142.850

140.000

Totaal opbrengsten

671.465

Kosten

Personeels- en salariskosten
Huisvestingslasten
Reis- en verblijfskosten

Kantoorkosten
Reserve teruggaaf Gemeenten
Onvoorzien
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70.000

Toelichting stichtings- en bestemmingsreserve
Zolang de eerste tranche van de basisfinanciering van het lopende jaar
pas in maart wordt overgemaakt is TEB genoodzaakt een cashflow-buffer
van minimaal tien weken aan te houden (ongeveer € 140.000) om de
lopende kosten te kunnen dekken. We zijn nog in gesprek met de GM om
in het nieuwe subsidieregime overeen te komen dat de eerste tranche
telkens begin januari wordt uitbetaald zodat deze liquiditeitsbuffer niet
meer nodig is.
Dit laat onverlet dat een continuïteitsreserve absoluut noodzakelijk is. TEB
is een eigenstandige stichting die niet onder de Wet Gemeenschappelijke
Regeling (WGR) valt. Er is dus geen achtervang en gemeenten staan niet
garant bij eventuele liquidatie of faillissement. Door de accountant is
geadviseerd om een continuïteitsreserve van € 50.000 aan te houden
zodat bij een eventuele liquidatie de vaste kosten, zoals personeelskosten,
op een prudente manier afgewikkeld kunnen worden.
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Werkbudget 2021
Tabel 2

Onderstaand overzicht geeft de opbrengsten en de uitgaves van de eerste twee kwartalen van 2021 weer:
Werkbudget (in €)

Totaal 2021

Realisatie
1ste kwartaal

2de kwartaal

3de kwartaal

4de kwartaal

Restantbudget

Opbrengsten
Basisfinanciering GO

671.465

348.678

0

322.787

0

0

btw-teruggave via gemeenten 2020

26.241

0

26.241

0

0

0

Overige baten (2021: basisfin.prov Gld)

50.000

0

0

40.000

10.000

0

Overloop budget (resultaat) vorig jaar

142.850

140.617

0

0

0

2.233

Totaal opbrengsten

890.556

489.295

26.241

362.787

10.000

2.233

530.000

128.980

123.710

0

0

277.310

40.000

12.196

9.147

0

0

18.657

Kosten

Personeels- en salariskosten
Huisvestingslasten
Reis- en verblijfskosten

5.000

483

225

0

0

4.292

Projectondersteuning

32.000

3.954

1.820

0

0

26.226

Communicatie / Media

85.000

9.335

21.987

0

0

53.678

Advieskosten

15.000

673

10.422

0

0

3.905

Administratiekosten

13.000

3.235

3.151

0

0

6.614
3.996

Afschrijvingskosten

7.000

1.791

1.213

0

0

Kantoorkosten

11.500

3.393

1.625

0

0

6.482

Onvoorzien

12.056

0

0

0

0

12.056

750.556

164.040

173.300

0

0

413.216

Totaal kosten
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Toelichting opbrengsten

Toelichting kosten

Ten opzichte van 2020 is de basisfinanciering via de regiogemeenten met
€ 181.738 afgenomen, te weten € 84.939 omdat vier regiogemeenten niet
meer deelnemen, € 70.908 terugvordering GO, en vooralsnog € 25.891
omdat de deelname van de gemeente Beuningen nog niet is geëffectueerd.

Personeels- en salariskosten

Additionele bijdrage aan de basisfinanciering 2021 wordt gegeven door de
provincie Gelderland, namelijk € 50.000, uit te betalen in twee voorschotten
van 80% en 20%. De eerste tranche van € 40.000 is op 14 juli 2021 uitbetaald,
de tweede tranche van € 10.000 zal in het vierde kwartaal worden overgemaakt.

Deze post geeft alleen de personeelskosten van medewerkers weer die
direct op de loonlijst van TEB staan. Echter, de personele inzet voor de
regio is fors groter door diverse inkind-bijdragen aan TEB. Alle civic
entrepreneurs en deelnemers van helixgroepen worden in kind door
partnerorganisaties ter beschikking gesteld. Ook worden door partners
facturen betaald om de inzet van ingehuurd personeel te bekostigen. De
werkzaamheden van de boardleden en hun inzet voor de regio is per
definitie pro deo.

Conform het subsidiebesluit van de GM ontvangt TEB in 2021 een
basisfinanciering van € 671.465 in de vorm van voorschotten in twee
tranches, over te maken in maart en juli. De eerste tranche voor 2021 is
in het eerste kwartaal op 9 maart 2021 uitbetaald, de tweede tranche is
nog niet ontvangen.

Teruggaaf btw

De teruggaaf van de btw over 2020 via het gemeentelijke transparantie
fonds is door de accountant definitief vastgesteld op € 26.241. Dit is de
helft lager dan in de oorspronkelijke begroting van september 2020 maar
wel in lijn met de herziene begroting van februari 2021. In 2020 is, mede
door Covid-19, minder geld aan producten en diensten uitgegeven.
Zo hebben er vanwege de coronacrisis bijvoorbeeld minder bijeenkomsten
en events plaatsgevonden.
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Door teruggang van de basisfinanciering moeten wij voornamelijk snijden
in de variabele kosten. Vanwege de bedrijfscontinuïteit houden we voor
2021-2022 voorlopig een overloop aan van € 140.000. We kunnen onze
bedrijfsvoering verder optimaliseren indien de GM een tijdige overmaking
van de tranches kan waarborgen.

Veruit de grootste post in onze begroting betreft personeels- en salariskosten.
Deze blijft ten opzichten van ons budget uit februari 2021 met € 530.000
ongewijzigd.

De personele inkind-ureninzet hebben wij genomineerd op € 75 per uur,
ongeacht de daadwerkelijke persoon. Door partners betaalde facturen,
nemen wij in zijn geheel mee. Voor 2021 zal het in kind ter beschikking
gestelde bedrag voor personeel ca. € 280.000 bedragen. Een uitgebreid

overzicht met namen van partners en hun bijdragen over het afgelopen
jaar geven wij elk jaar in ons jaarverslag.Voor een globaal overzicht van
financiering door derden door de jaren heen zie tabel 3 op pagina 17.

Huisvestingslasten

De huisvestingslasten blijven ongewijzigd. Deze post heeft uitsluitend
betrekking op kosten die daadwerkelijk aan TEB in rekening worden
gebracht. Niet in rekening gebracht en in kind ter beschikking gesteld door
een van onze partners is een huisvestingslast ter waarde van € 45.236.

Reis- en verblijfskosten

Mede door Covid-19 waren de kosten de eerste twee kwartalen lager dan
geraamd. Het budget voor deze post is nu gehalveerd. We verwachten dat
er na de zomervakantie meer zakelijk gereisd zal worden.

Projectondersteuning

Deze post is verlaagd van € 60.000 naar € 32.000. Hieronder vallen ook
workshops en events. Er is dit jaar in elk geval nog een tweetal events
gepland met onze partner INNOVATE: in september ‘De Innovatiefste
Student’ en eind van het jaar ‘Innovate Meet Up’.
Projectondersteuning geeft alleen de uitgaven weer die middels de
basisfinanciering door de regiogemeenten zijn bekostigd. Niet meegenomen
in deze post is een drietal subsidies van de provincie Gelderland. In totaal
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heeft de provincie € 178.000 ter beschikking gesteld om gestalte te geven
aan het uitvoeringsplan van de gezamenlijke investeringsagenda van de
regio, provincie en TEB. Deze subsidie loopt tot 31 januari 2022. Daarnaast
heeft de provincie een subsidie van € 75.000 verstrekt op basis van
doorbelasting voor het project Lifeport Expat Center.

Communicatie/Media

Deze post is de grootste post voor wat betreft variabele kosten en is
verlaagd van € 100.000 naar € 85.000. Hieraan ligt een marketingjaarplan
ten grondslag. De uitvoering ervan heeft wat vertraging opgelopen door
Covid-19 en tijdelijke personele onderbezetting op de afdeling. We gaan er
vanuit dat het plan in zijn aangepaste versie doorgang vindt.

Advieskosten

Deze post is niet verlaagd. TEB heeft tijdens strategische sessies het
besluit genomen om de governance-structuur aan te passen waardoor
de statuten zullen wijzigen. Wij streven ernaar de nieuwe triplehelixbestuursstructuur nog dit jaar te effectueren.

Afschrijvingskosten

Deze post is niet verlaagd in verband met de noodzakelijke aanschaf van
nieuwe hardware (laptops).

Kantoorkosten

Deze post is in verband met thuiswerken iets naar beneden bijgesteld.

Onvoorzien

Deze post is met bijna 40% verlaagd, ook omdat we uit willen komen op
een overloop van 140.000 om de eerste tien weken van 2022 te kunnen
voorfinancieren. Dit betekent dat uitgaven extra goed bewaakt dienen te
worden om verrassingen daar waar mogelijk voor te zijn. Indien er vaste
afspraken gemaakt zouden kunnen worden over uitbetalingsdata van de
basisfinanciering kunnen we de overloop naar 2022 en verder herzien.

Tot slot

Wij danken wederom alle partners dat zij de werkzaamheden van TEB voor
de regio genereus en financieel ruimhartig blijven ondersteunen. Op dit
moment zijn we nog met provincie en GM in gesprek over wat er nodig is
om de activiteiten rond de clusters goed te kunnen organiseren en te
faciliteren. Tabel drie geeft een mooi inzicht en bevestigt dat partijen
daadwerkelijk gecommitteerd zijn aan de triple-helix-samenwerking en
bereid zijn zich in te zetten voor een economisch slagvaardige regio.

Tabel 3

Verloop financiering triplehelix-partners door de jaren heen
Triple Helix financiering (in €)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totalen

Basisfinanciering GO / GM

765.365

768.181

773.592

778.488

711.351

671.465

4.468.442

Financiering overige partners

110.416

203.811

728.231

285.745

636.510

454.180

2.418.893

Totalen

875.781

971.992

1.501.823

1.064.233

1.347.861

1.125.645

6.887.335

In onze begroting voor 2022 zullen wij alle budgetten, subsidies en vaste inkind-bijdragen zoveel mogelijk gezamenlijk opvoeren. Een integrale begroting
geeft meer inzicht in de inzet van alle partijen en zal meer recht doen aan de waardering daarvan.
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Verslag tekst:
1. Opening en welkom

Naam

De heer Ramon Barends spreekt namens Kennisnetwerk Arnhem Nijmegen in. Hij heeft
een optimistische zienswijze ingestuurd op de concept-Regionale Agenda voor 2022. Hij
heeft deze toegelicht in bijna alle 18 gemeenteraden en heeft kritische, maar positieve
gemeenteraden gehoord en ervaren. Hij rekent er op dat de zienswijze wordt
meegenomen bij het opstellen van de definitieve versies en gaat graag in gesprek met de
1

opgavetrekkers. Ook is hij blij met de inzet van de provincie Gelderland en vraagt daar
ook aandacht voor bij die provincie. Bij de Investeringsagenda wordt daar ook op ingezet.
Samenwerken kost geld en levert uiteindelijk meer op. In de voorgestelde Begroting 2022
komt dit naar voren. Hij vraagt aandacht om meer over het Regiobureau in het stuk te
plaatsen. Tenslotte vraagt hij aandacht voor Europa en de brief die hij aan het DB zond
om aandacht tegen aan de debatten over de toekomst van de EU. Hij is dankbaar voor
de reactie van het DB over het Nationaal Groeifonds. Afrondend is de afdronk dus
optimistisch.
2. Ingekomen post
Geen opmerkingen
3. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2021
Besluit: vastgesteld.
Deel 1
4. Regioagendacommissie
4.1 Reglement van Orde van de regioagendacommissie
Op 19 mei jl. is abusievelijk niet het door de RAC vastgestelde Reglement van Orde aan
uw bestuur voorgelegd maar een concept versie. Het reglement van orde wordt u
(nogmaals) ter goedkeuring aangeboden volgens de voorwaarden in het
instellingsbesluit.
Besluit; het reglement van orde van de regioagendacommissie goed te keuren, alle 18
deelnemende colleges per brief te informeren over dit besluit. Waarmee de betreffende
gemeenten van de ingediende 8 moties over de regioagendacommissie in de
gelegenheid worden gesteld om deze moties af te handelen.
4.2 Adviezen regioagendacommissie
Besluit: voorgestelde afhandeling van een tweetal adviezen van de
regioagendacommissie ter kennisname aan te nemen.
5. Afhandeling moties
In de raadsvergaderingen van november en december 2020 is een aantal moties
aangenomen in relatie tot het vaststellen van de gemeenschappelijke regeling. Om de
colleges van die betreffende gemeenten in de gelegenheid te stellen om de moties af te
handelen wordt per categorie aangegeven hoe de moties worden verwerkt. Door alle 18
gemeenten per brief te informeren over de afhandeling van de moties wordt tevens elke
gemeente geïnformeerd.
5.1 Moties openbaarheid en transparantie
In de vergadering van het algemeen bestuur van 13 januari 2021 heeft u besloten om de
de gedane suggesties bij de inrichting van de regionale samenwerking en in de op te
stellen regelingen op te nemen. Dit agendapunt behandelt de manier waarop de
suggesties uit de moties over openbaarheid en transparantie (Arnhem 3, Nijmegen 1) zijn
verwerkt.
D. Bergman; stelt voor om een procesafspraak te maken over de livestreams van de
openbare vergaderingen. Reactie dhr. Bruls; openbare vergaderingen van het AB en de
regioagendacommissie zijn via livestream beschikbaar. Openbaarheid kan ook
verslaglegging of toegankelijkheid voor publiek inhouden.
M. Slinkman vraagt om verheldering over burgerparticipatie. Dhr Bruls licht toe dat de
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GMR zelf geen contacten heeft met inwoners. Dhr. Slinkman geeft aan dat er wel
verschillen in invulling op het gebied van participatie tussen gemeenten onderling kunnen
zitten.
Dhr. Van Dellen; kan zich vinden in deze lijn en is blij dat er een brief komt waarin de
moties worden toegelicht.
Dhr Gradisen; geeft aan dat er natuurlijk mogelijkheden voor inspreken en contacten met
fracties er zijn, maar verdere participatieprocessen zijn vanuit regionaal verband niet
wenselijk.
Besluit;
De voorgestelde afhandeling van de moties openbaarheid en transparantie vast te
stellen. Alle 18 deelnemende gemeenten per brief te informeren over de afhandeling van
deze moties. Hiermee worden de betreffende colleges in de gelegenheid gesteld om de
eigen gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de moties.
5.2 Moties regionale agenda/circulaire regio
Eind 2020 is er in Rheden een motie aangenomen die verband houdt met het
klimaatakoord en in Nijmegen een motie die over biodiversiteit gaat. Beide vallen
grotendeels onder de opgave circulaire regio. Dit agendapunt behandelt de afhandeling
van deze twee moties.
Dhr. van Eert dankt voor deze reactie op de motie. Hiermee kan de motie in de gemeente
Rheden worden afgedaan.
Dhr. Bruls onderschrijft dit namens gemeente Nijmegen.
Besluit;
De voorgestelde afhandeling van de moties over de circulaire regio vast te stellen. Alle 18
deelnemende gemeenten per brief te informeren over het genomen besluit. Hiermee
worden de colleges van de gemeente Rheden en Nijmegen tevens in de gelegenheid
gesteld om de eigen gemeenteraad te informeren over de afhandeling van de moties.
6. Concept opgaveovereenkomst en concept algemene voorwaarden
Dhr. van Riswijk; in de algemene voorwaarden staat een uitspraak over aansprakelijkheid
waarbij de GMR aangeeft niet aansprakelijk te zijn. Zijn wij voldoende verzekerd als
deelnemers?
Dhr. de Baat; maakt een opmerking over de algemene voorwaarden bij de toe en
uittredingsbepalingen. Er is gekozen voor enige mate van flexibiliteit. De bepalingen zijn
overeenkomstig de regels toe en uittreding van de GR zelf. Wij zouden hier liever wat
eenvoudigere en pragmatischere voorwaarden zien.
Mw. Bergman; merkt op dat bij artikel 9 financiën bij deelname van een opgave op dat
het lijkt alsof je binnen een opgave alleen aan onderdelen kunt deelnemen. Is dat zo?
Antwoord dhr. Bruls; nee.
Dhr. Joustra; voor wat betreft de aansprakelijkheid: de GMR is bij mijn weten niet
verzekerd tegen schade die wordt aangericht. Uiteindelijk zijn de gemeenten zelf
aansprakelijk en die zijn allemaal wel verzekerd. Wanneer de regio zich zou willen
verzekeren dan kan dat, maar dan zou dat neerkomen op een dubbele verzekering.
De vraag over toe- en uittredingsregels nemen we mee.
Dhr. van Riswijk; wanneer de GMR schade zou toebrengen aan 1 van de deelnemers
dan is dit niet door middel van een verzekering gedekt. Hij verzoekt om dit nog na te
gaan. Dhr Joustra zegt toe om dit te onderzoeken.
Dhr. Hieltjes; onderschrijft de opmerking van de heer de Baat om meer flexibiliteit te
willen hebben bij het toe en uittreden.
Mw Schaap; spreekt de hoop uit dat wanneer met meerjarenbegrotingen gewerkt wordt
er een goede langdurige verbintenis ontstaat.
Dhr Bruls licht toe dat de definitieve opgaveovereenkomsten in september ter vaststelling
worden aangeboden aan het algemeen bestuur.
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7. Vaststellen begroting 2022
Mw Witjes; de zienswijzenprocedure heeft er voor gezorgd dat er geen verdere
inhoudelijke aanpassingen zijn doorgevoerd.
Mw. Schaap; ondersteuningskosten RAC zijn die in de begroting verwerkt?
Antw. Mw. Witjes; die zijn er in opgenomen
Besluit; begroting 2022 vast te stellen
8. Financiele verordeningen
Mw. Witjes licht toe dat dit redelijk standaard verordeningen betreft die lijken op P&C cycli
bij gemeenten.
Mw. Weststeijn; verschillen deze verorderingen inhoudelijk van die van de GO? En zo ja
waarom?
Antw; Dhr. van de Berg; in de GO hadden we een gastgemeente constructie via
gemeente Arnhem. Dat geldt voor deze GR niet.
Dhr. van Eert; in de oplegnotitie staat dat de rechtmatigheidsverordening in 2021 komt,
dat schijnt een jaar later te worden.
Besluit;
1) De Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te
stellen
2) De Controle Verordening Gemeenschappelijke Regeling Arnhem – Nijmegen vast te
stellen
9. Spoorboekje P&C cyclus
Mw. Witjes; In de RAC is hier over gesproken met name voor wat betreft de
reactietermijn tot 10 juni. Die wordt als te kort ervaren.
Daarbij is toegezegd dat het in 2022 wordt verlengd tot 24 juni. In het verslag van de
RAC stond begin juli. Daar hebben we reeds al op gereageerd. Dat moet 24 juni zijn.
Aantal gemeenten heeft aangegeven de wens te hebben om zienswijzen op de
jaarrekening te kunnen indienen. Dat gaan we opnemen in de P&C cyclus.
Besluit; kennis te nemen van het P&C spoorboekje 2021 – 2022
10. Termijnagenda algemeen bestuur
Besluit; kennis te nemen van de termijnagenda
11. Reacties op Bestuursakkoord en investeringsagenda
Dhr van Riswijk licht toe; we zijn een aardig eind op streek. Er kan nog niet over concrete
bedragen worden gesproken. GS wil hier wel degelijk aan bijdragen. GS wil wel dat het
dan echt gezamenlijke opgaven gaat betreffen. De komende tijd moet de
investeringsagenda concreter gemaakt worden.
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Dhr van Dellen; TEB heeft zelf ook een zienswijze ingediend bij het bestuursakkoord. We
gaan graag op programmabasis bekijken hoe we vanuit TEB kunnen bijdragen.
12. Reacties op wijzigingen GR
Geen opmerkingen
13. Reacties op informatieprotocol en regels voor toe en uittreding
Geen opmerkingen
14. Regiobijeenkomsten
-terugblik regio overleg(t) 9 juni
-terugblik regioochtend 2 juli -> door overwegend positieve reacties vanuit gemeenten op
de concept regionale agenda was programma wat ingekort
-vooruitblik raadsontmoeting september -> er zijn door de RAC suggesties gedaan voor
het programma. Insteek is om deze bijeenkomst fysiek te organiseren
-Democratiefestival verzet naar 2022
Deel 2 met bestuurlijk opdrachtgevers
15. Reacties op regionale agenda
Alle gemeenten blijken positief te staan tegenover de opgaven. Er wordt een matrix
voorgesteld voor verwerking van de reacties.
Dhr. van Dellen; gekozen lijn is goed, maar zou graag de kosten van de speerpunten
meer concreet willen zien. Kan het DB bij de definitieve agenda zorgen voor een goede
toelichting? En aanbiedingsbrief. In de productieve regio verwachten we met MKB
verwachten we nog een crisis n.a.v. corona en uitgestelde betalingen. We zouden graag
de best practices bundelen en omzetten naar actie in plaats van te vragen om extra
gelden.
Dhr. van Eert; ik kan mij vinden in de weergave. Verzoek is als er een verrijkt document
wordt aangeboden of de wijzigingen op een duidelijke manier kunnen worden
weergegeven (vertgedrukt of andere kleur) als bestuurlijk opdrachtgever zie ik hier
kansen om mijn opgave aan te scherpen op basis van deze reacties.
Dhr. van Riswijk; zevenaar heeft vanavond raadsvergadering waarbij het een hamerstuk
is geworden. Zevenaar ziet het graag smarter en wil bij niet deelname van een aantal
gemeenten geen extra kosten. Hier wordt in dit document eigenlijk reeds antwoord op
gegeven
Dhr. de Baat; vanavond ook in Montferland de raadsvergadering. Vanuit een ander traject
dat in Montferland loopt wil ik meegeven voor de groene metropoolregio dat de naam
heel groen en werelds sterk naar voren komt en dat dit leven zich ook afspeelt in kleine
kernen en een groot buitengebied. Het is goed om aandacht te houden voor die kleine
kernen en het achterland.
Mw. Schaap; vanuit Renkum onze raad heeft nog geen keuze gemaakt maar wil wel
meedoen aan alle opgaven. Is het ook mogelijk om de bijdragen per opgave te verlagen?
Tevens dank voor de weergaven van de reacties.
Mw. Bergman is blij met de samenvatting van de zienswijzen het laat zien dat goed
geluisterd is naar de gemeenten.
Mw. Weststeijn; gisteravond raadsvergadering gehad waarbij het voorstel vanuit
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Rozendaal is aangenomen. Het is goed om te zien dat onze reactie is verwerkt en wordt
overgenomen.
Besluit;
In te stemmen met de uitgangspunten en voorgestelde wijze van verwerking van de
ontvangen reacties op de concept-regionale agenda 2021 met inachtneming van de
volgende aanvulling. Dat er duidelijk wordt gemaakt welke wijzigingen in de regionale
agenda zijn opgenomen.
Deel 3
16. Rondvraag en mededelingen
• Het DB heeft besloten om jaarlijks een GMR evenement in het voorjaar te
organiseren naar aanleiding van de ervaringen in april 2021. De
regioagendacommissie is geconsulteerd om te bekijken hoe zich dit verhoudt tot
de twee raadsontmoetingen die per jaar georganiseerd worden. Zij hebben
aangegeven het evenement in het voorjaar te willen combineren met de
raadsontmoeting. Tevens heeft de Regioagendacommissie aangegeven liever in
mei te willen plannen in verband met de verkiezingen en enige terughoudendheid
te willen betrachten voor evenementen gezien de financiële situatie van een
aantal gemeenten.
• De AB vergadering van 15 september zal naar verwachting fysiek plaatsvinden
• Dhr. Slinkman roept op om niet alle verworvenheden van dit corona tijdperk
overboord te gooien. Er is wel veel aan benzine en reistijd bespaard in de
afgelopen periode. Hij verheugt zich echter op het weerzien van de AB leden in
de eerstvolgende bijeenkomst.
17. Sluiting
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Onderwerp

Bestuursakkoord en investeringsagenda

Portefeuillehouder

Lucien van Riswijk

Kenmerk

-

GEVRAAGD
BESLUIT

Ter consultatie:
- Concept bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen
- Concept investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen
Graag vernemen wij wat u van het concept bestuursakkoord met
bijbehorende Investeringsagenda vindt.

TOELICHTING

Om onze doelstellingen te realiseren, is samenwerking met de provincie
en The Economic Board van essentieel belang. Om deze samenwerking
handen en voeten te geven, hebben we met de drie partijen gezamenlijk
gewerkt aan een bestuursakkoord met bijbehorende rollende
investeringsagenda.
In april hebben we het concept-bestuursakkoord ter consultatie
voorgelegd aan de 18 regiogemeenten van de Groene Metropoolregio
en ook aan de provincie en The Economic Board. Daarbij hebben we
aangegeven dat we bij het bestuursakkoord een investeringsagenda
zouden opstellen. Bijgaand vindt u de laatste versie van het
bestuursakkoord, waarin de opmerkingen van de provinciale en
gemeentelijke colleges en The Economic Board zijn verwerkt. Ook vindt
u een eerste conceptversie van de investeringsagenda regio ArnhemNijmegen 2022, waarin de voorgenomen bijdragen van de partners zijn
opgenomen. De indeling van de investeringsagenda is gebaseerd op de
definitieve regionale agenda van de Groene Metropoolregio, zoals deze
eveneens in deze vergadering aan u wordt voorgelegd. Wij zijn
voornemens om, zodra de gemeentelijke colleges besloten hebben over
de regionale agenda en deelname aan de opgaven, het
bestuursakkoord te ondertekenen en de bijbehorende
investeringsagenda vast te stellen.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen
Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE
PARAGRAAF

De investeringsagenda is uitgewerkt binnen de financiële kaders van de
begroting van de Groene Metropoolregio. De provincie heeft de intentie
om aan de projecten bij te dragen zodat een verdubbeling plaatsvindt
van de bijdragen van de gemeenten aan de vijf opgaven in de regionale
agenda.

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

-

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

JURIDISCH
ADVIES

Met het ondertekenen van bestuursakkoord, sluiten we een
samenwerkingsovereenkomst met de provincie en The Economic
Board. Daarin maken we afspraken over onze gezamenlijke ambities,
wie welke rol heeft om deze ambities te realiseren en hoe we daarover
met elkaar overleggen. In de investeringsagenda wordt opgenomen wat
partijen van plan zijn te investeren.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

Bestuursakkoord en investeringsagenda zijn tot stand gekomen in
samenwerking met de provincie en The Economic Board.

COMMUNICATIE
ADVIES

We communiceren over bestuursakkoord en investeringsagenda bij de
ondertekening van het bestuursakkoord. Dit zal naar verwachting begin
2022 zijn, als alle gemeentelijke colleges besloten hebben over de
regionale agenda.

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

1 5.1 Bestuursakkoord A4_def.pdf

Bestuursakkoord
regio Arnhem - Nijmegen
De Regio Arnhem-Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn voorzitter, _________________________,
handelend ter uitvoering van een besluit van het dagelijks bestuur d.d. _________________________ verder te
noemen de “Groene Metropoolregio”,
De provincie Gelderland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door _________________________, gebiedsgedeputeerde
voor de regio Arnhem – Nijmegen, handelend ter uitvoering van een besluit van het college van Gedeputeerde
Staten d.d. _________________________, verder te noemen de “provincie”,
en
Stichting The Economic Board Arnhem – Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar
voorzitter_________________________, verder te noemen “The Economic Board”,
Hierna gezamenlijk ook te noemen: “partijen”.

Partijen overwegen als volgt:
1.	De partijen zien een gezamenlijk belang om
de regio Arnhem–Nijmegen te versterken.
2.	De partijen hebben voor de regio ArnhemNijmegen de volgende ambities:
•	Doorgroeien naar een groene metropoolregio
van internationale betekenis die:
- economisch tot de best presterende regio’s
van Nederland behoort,
- onder de noemer van Lifeport zichtbaar en
herkenbaar is als topregio in health, high tech
en energy en op de cross over tussen food &
health, in verbinding met Food Valley,
- met zijn innovatiekracht op deze sectoren
bijdraagt aan de grote maatschappelijke
opgaven en tegelijkertijd aan productiviteit
en werkgelegenheid van de regio,
- een optimale verhouding tussen vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt bewerkstelligt en
daarbij komt tot innovatieve oplossingen voor
productiviteitsvraagstukken.

•	Uitgroeien tot dé circulaire topregio in
Nederland en van Europa, in alle facetten van
de leefomgeving en een internationale
voorbeeldfunctie vervullen op het gebied
van circulariteit, samenleving, energie,
voedselproductie, gezondheid en technologie;
•	Hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei
met een goede balans tussen levendige
stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit:
ontspannen groeiregio in balans.
3.	De partijen benutten samen de potentie van
de regio ten volle en bundelen hun krachten om
deze ambities invulling en uitvoering te geven.
Dit vanuit de overtuiging dat werkelijke
resultaten met toegevoegde waarde voor de regio
geboekt worden met een integrale aanpak en in
een triple helix samenwerking met uiteenlopende
partijen (overheid, bedrijfsleven, onderwijs &
onderzoek).
4.	Voor de gezamenlijke uitvoering van
deze ambities is een consistente, meerjarige
samenwerking tussen deze drie partijen nodig.

Bestuursakkoord regio Arnhem-Nijmegen

5.	De partijen delen de urgentie om zo snel
mogelijk met volle kracht stevige voortgang
te boeken op de realisatie van deze ambities.
6.	De partijen zullen daartoe aanvullend op
dit bestuursakkoord een Investeringsagenda
opstellen: de Investeringsagenda regio ArnhemNijmegen (verder Investeringsagenda).
7.	De partijen dragen vanuit hun doelen en ambities
bij aan deze Investeringsagenda.
8.	De partijen zijn bereid om ten behoeve van
de realisatie van de Investeringsagenda hun
bestuurlijke, inhoudelijke en financiële bijdragen
samen te brengen en daarbij te kiezen voor het
meest passende instrument.
9.	Dit bestuursakkoord is de basis voor langdurig
commitment van partijen aan het bereiken van de
gezamenlijke ambities voor de regio Arnhem–
Nijmegen voor de komende tien jaar.

Partijen komen als volgt overeen:
1. Algemene bepalingen
In dit bestuursakkoord wordt verstaan onder:
a)	Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen:
de jaarlijks door de partijen vast te stellen
verzameling van investeringen gebaseerd op
de opgaven die de drie partijen doen om de
ambities in de regio Arnhem-Nijmegen te
realiseren.
b)	Adviesteam: een vertegenwoordiging van
de partijen op uitvoerend niveau.
c)	Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen:
het bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers
van de partijen.
d)	Regio Arnhem-Nijmegen: het geografisch
gebied van de 18 deelnemende gemeenten
aan de Groene Metropoolregio.
2. Doel van het bestuursakkoord
Het doel van het bestuursakkoord is het vastleggen
van:
a)	Het langjarige commitment op de samenwerking
tussen de partijen in de regio Arnhem-Nijmegen.
b)	De verhoudingen tussen de partijen en
de werkwijze in de samenwerking aan
de ambities.
c)	Het proces om te komen tot de Investerings
agenda en de uitvoering en de actualisatie
daarvan.
3. Reikwijdte van het bestuursakkoord
1.	Het bestuursakkoord heeft betrekking op
de samenwerking van de drie partijen in
de regio Arnhem-Nijmegen.
2.	Deze overeenkomst ziet alleen toe op
het grondgebied van de regio ArnhemNijmegen.

4. Verhouding tussen de partijen
Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
de realisatie van de gezamenlijke ambities en
de totstandkoming en uitvoering van
de Investeringsagenda vanuit ieders rol:
a)	De Groene Metropoolregio formuleert jaarlijks
in samenspraak met de regiogemeenten een
regionale agenda met opgaven. Een gemeente
participeert in een opgave na besluit van
de gemeenteraad waarbij afspraken worden
vastgelegd in een opgaveovereenkomst.
De wijze waarop de Groene Metropoolregio
uiteindelijk voornemens is (financieel) bij te
dragen aan de gezamenlijke ambitie is uitgewerkt
in de Investeringsagenda.
b)	De Provincie draagt vanuit haar eigen
inhoudelijke kaders bij aan de gezamenlijke
ambitie. De wijze waarop de Provincie
voornemens is (financieel) bij te dragen is
vastgelegd in de Investeringsagenda.
c)	The Economic Board draagt vanuit haar eigen
inhoudelijke kaders zoals verwoord in haar
strategisch en tactisch plan bij aan de ambities.
Ook de wijze waarop The Economic Board met
de aan haar verbonden triple helix-partners
voornemens is (financieel) bij te dragen aan
de uitvoering van een opgave staat in de
Investeringsagenda.
d)	Over de mogelijke bijdrage van de Rijksoverheid,
Europa en andere instellingen aan de regionale
agenda stemmen partijen onderling af hoe
partijen zich inzetten en welke bijdrage partijen
daaraan leveren.
5. Totstandkoming en uitvoering van
de Investeringsagenda
1.	De drie partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor de totstandkoming en uitvoering van deze
Investeringsagenda.
2.	Het adviesteam bereidt het proces voor
van het opstellen en actualiseren van
de Investeringsagenda voor het gebiedsoverleg.
3.	De Investeringsagenda wordt jaarlijks vastgesteld
door het dagelijks bestuur van de Groene
Metropoolregio, het college van gedeputeerde
staten van de Provincie en het bestuur van
The Economic Board.
4.	Tussentijds toevoegen van activiteiten aan
de Investeringsagenda is na instemming van
het gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen
mogelijk.
6. Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen
1.	Zo vaak als nodig is er een gebiedsoverleg over
de voortgang van de Investeringsagenda.
2.	Er vindt bestuurlijke monitoring van
de voortgang van de realisatie van
de Investeringsagenda plaats, voorbereid door
het adviesteam.

3.	Hiernaast laat het gebiedsoverleg zich inspireren
en voeden door ontwikkelingen, kansen en
partners die samenhangen met de regionale
agenda, om zo ideeën op te doen om de regionale
ambities en agenda te actualiseren en te
verrijken, en strategieën te ontwikkelen om te
kunnen anticiperen op dergelijke
ontwikkelingen.
4.	Dit overleg fungeert als gebiedsbreed overleg in
de zin van artikel 2.9 van de Regels Ruimte voor
Gelderland van de provincie.

over verlenging van de duur van dit bestuurs
akkoord.
8. Tussentijdse wijzigingen
1.	Als zich gedurende de looptijd van
dit bestuursakkoord omstandigheden
voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor
de uitvoering van dit bestuursakkoord, zullen
partijen met elkaar in overleg treden over
de vraag of het noodzakelijk is dit bestuurs
akkoord te wijzigen.

7. Inwerkingtreding en looptijd
1.	Dit bestuursakkoord treedt in werking met
ingang van de dag van ondertekening door
partijen, dan wel met ingang van de dag waarop
de laatste ondertekening door een Partij heeft
plaatsgevonden.
2.	Dit bestuursakkoord is gesloten voor bepaalde
tijd en eindigt tien jaar na inwerkingtreding.
3.	Partijen gaan uiterlijk zes maanden voor de in
het vorige lid genoemde einddatum in overleg

9. Geschillen
1.	Als geschillen optreden over de uitleg van
dit bestuursakkoord of de Investeringsagenda,
treden partijen met elkaar in overleg. Partijen
spannen zich maximaal in om tot een oplossing
te komen en de samenwerking gestand te doen.
2.	Als dit overleg niet tot een uitkomst leidt,
beëindigen partijen op voorspraak van
het gebiedsoverleg gezamenlijk de samen
werking.

Ondertekend op _________________________, te _________________________
Provincie Gelderland,
Gebiedsgedeputeerde voor de regio Arnhem – Nijmegen

_______________________________________________

De Regio Arnhem-Nijmegen,
De voorzitter

_______________________________________________

Stichting The Economic Board,
De voorzitter

_______________________________________________

Lifeport

21 600 601

Het Bestuursakkoord is een samenwerking tussen

1 5.2 Investeringsagenda liggend

Investeringsagenda
regio Arnhem-Nijmegen 2022
Het Bestuursakkoord heeft een looptijd van tien jaar en bevat afspraken over
de samenwerking in zijn algemeenheid. Met het ondertekenen van het akkoord
committeren de drie partners zich aan samenwerking aan de gezamenlijke
ambitie in de regio Arnhem-Nijmegen. In deze Investeringsagenda staat
opgenomen hoe de Groene Metropoolregio, de provincie en The Economic Board
van plan zijn om bij te dragen aan de uitvoering van de gezamenlijke ambitie
voor de regio. Deze Investeringsagenda vervangt de Investeringsagenda die
de gemeente Arnhem, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland in 2017
hebben ondertekend.

De Investeringsagenda Regio Arnhem-Nijmegen 2022
geeft een overzicht van de bijdragen die de Groene
Metropoolregio, de provincie Gelderland en
The Economic Board willen doen in 2022 in de regio
Arnhem-Nijmegen. Ook zijn de investeringen
van andere partijen in deze investeringsagenda
inzichtelijk gemaakt.
1. Over investeringsagenda regio arnhem-nijmegen

De Groene Metropoolregio (GMR), de provincie Gelderland en The Economic
Board (TEB) willen samen de potentie van de regio Arnhem-Nijmegen ten volle
benutten en hiervoor hun krachten bundelen. Zij hebben alle drie de overtuiging
dat zij resultaten met toegevoegde waarde voor deze regio kunnen boeken
door een integrale aanpak en in een triple helix-samenwerking met overheid,
bedrijfsleven, onderwijs & onderzoek.

Verankering en vormgeving van de samenwerking
Om de samenwerking te verankeren en concreet vorm te geven, dienen
het Bestuursakkoord en deze Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen 2022.

De indeling van deze Investeringsagenda
Voor de indeling van deze Investeringsagenda zijn uit praktische overwegingen
de vijf opgaven uit de Regionale Agenda van de Groene Metropoolregio als
uitgangspunt genomen. Deze opgaven dienen als ‘thematische paraplu’ voor
de dingen die de drie partners met elkaar gaan doen in de regio.
De totstandkoming van deze Investeringsagenda
Deze Investeringsagenda is het resultaat van een samenwerkingsproces van
de drie partijen. De inhoudelijk betrokkenen van The Economic Board (civic
entrepreneurs) de Groene Metropoolregio (opgavemanagers) en de provincie
Gelderland hebben de bijdragen bij elkaar gebracht binnen de kaders die
de betrokken bestuurders van de drie partners gezamenlijk hebben aangegeven.

Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen

Bijdragen vanuit eigen inhoudelijke kaders
De drie partijen dragen vanuit hun eigen inhoudelijk kader bij aan
de gezamenlijke ambitie. Voor de provincie is het belangrijkste kader de zeven
opgaven uit de Omgevingsvisie Gaaf Gelderland, met als doel: een gezond,
veilig, schoon en welvarend Gelderland. Voor The Economic Board zijn de belang
rijkste kaders het Strategisch Plan 2020 - 2025 en het Tactisch Plan. Hierin wordt
voortgeborduurd op de missie van The Economic Board: ‘In 2025 is de regio
Arnhem–Nijmegen, met Wageningen the place to be op het gebied van Food,
Health en Energy’. Voor de Groene Metropoolregio is het belangrijkste kader
de regionale Agenda.
Daarnaast kunnen er in de Investeringsagenda nog andere zaken in worden
opgenomen, mits:
1. Ze regionale relevantie hebben en
2. Ze binnen de scope van de plannen van de drie partners vallen, dat wil zeggen
dat ze bijdragen aan de doelen uit die plannen en
3. E
 r twee of drie van de partijen (GMR, provincie en TEB) aan werken en
4. A
 lle drie de partners (GMR, provincie en TEB) het project of initiatief
onderschrijven.

Het ‘rollende’ karakter van deze Investeringsagenda
De Investeringsagenda is dynamisch. Dit betekent dat hij jaarlijks wordt
vastgesteld door de drie partijen. Viermaal per jaar is er bovendien een
‘gebiedsoverleg’ over de Investeringsagenda waarbij de drie samenwerkings
partners kijken naar de stand van zaken en waarin ook nieuwe kansen
en ontwikkelingen worden besproken. De drie partijen hebben in het
Bestuursakkoord de afspraken over het totstandkoming en uitvoering van
de Investeringsagenda en over het gebiedsoverleg vastgelegd. Daarnaast is
afgesproken hoe een nieuw idee op de investeringsagenda terecht komt.
Deze afspraken staan in bijlage 2.

2. De rollen van de drie partijen

De Groene Metropoolregio, de provincie Gelderland en The Economic Board en
zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van
de Investeringsagenda. De rol van de partijen zal per opgave en per onderdeel
daarvan verschillen. Partijen benoemen bij de start van de uitvoering van de
opgaven hoe de onderlinge rolverdeling eruit ziet, zodat die helder is.

• De rol van de Groene Metropoolregio
- I nitiëren, coördineren en uitvoeren van projecten, activiteiten en acties in
deze Investeringsagenda
- Het leveren van capaciteit en kennis hiervoor

-A
 mbassadeurschap regio en lobby, gericht op het vinden van regionale,
nationale en internationale samenwerkingspartners
- I nformatie, belangen en overige input ophalen vanuit de regiogemeenten en
deze met elkaar verbinden
-H
 et beschikbaar stellen van financiële middelen

• De rol van de provincie Gelderland
- I nitiëren, coördineren en uitvoeren van projecten, activiteiten en acties in
deze Investeringsagenda
- Het leveren van capaciteit en kennis hiervoor
-A
 mbassadeurschap regio en lobby, gericht op het vinden van regionale,
nationale en internationale samenwerkingspartners
- Kennis en ervaringen delen
- Het beschikbaar stellen van financiële middelen
• De rol van The Economic Board
- I nitiëren, coördineren en uitvoeren van projecten, activiteiten en acties in
deze Investeringsagenda
- Het leveren van capaciteit en kennis hiervoor
- Ambassadeurschap van de regio en ondersteunen lobby
-Z
 orgdragen voor de (inter)nationale economische profilering van de regio,
onder meer via het innovatienetwerk Lifeport
-B
 ouwen / versterken van ecosystemen op de speersectoren Health, Hightech,
Energy en de cross-overs naar Food
-H
 et bouwen van triple helix consortia
- I nzetten van het netwerk van The Economic Board
Een primaire taak van de Board is de samenwerking van de triple helix partners.
Dit netwerk is voor het realiseren van de gezamenlijke ambities in de regio
Arnhem-Nijmegen van grote waarde. Partijen gaan bij de uitvoering van
de opgaven en de investeringsagenda zorgvuldig om met de beperkte capaciteit
van de triple helix partners en stemmen het beroep op de partners met elkaar af.

3. Gezamenlijke ambitie en doelen

In het Bestuursakkoord hebben we onze gezamenlijke ambities voor de regio
Arnhem-Nijmegen verwoord:
1. Doorgroeien naar een groene metropoolregio van internationale betekenis die:
- economisch tot de best presterende regio’s van Nederland behoort,
-o
 nder de noemer van Lifeport zichtbaar en herkenbaar is als topregio in
health, high tech en energy en op de cross over tussen food & health, in
verbinding met Food Valley,
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-m
 et zijn innovatiekracht op deze sectoren bijdraagt aan de grote
maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd aan productiviteit en
werkgelegenheid van de regio,
-e
 en optimale verhouding tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
bewerkstelligt en daarbij komt tot innovatieve oplossingen voor
productiviteitsvraagstukken.
2.	Uitgroeien tot dé circulaire topregio in Nederland en van Europa, in alle
facetten van de leefomgeving en een internationale voorbeeldfunctie vervullen
op het gebied van circulariteit, samenleving, energie, voedselproductie,
gezondheid en technologie;
3.	Hét voorbeeld zijn voor een kwalitatieve groei met een goede balans tussen
levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: ontspannen groeiregio in
balans.
Om dit te bereiken, werken we met elkaar aan de volgende vijf hoofddoelen,
die corresponderen met de doelen van de opgaven in de regionale agenda van
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, passen binnen de ambities die
de provincie heeft met Gaaf Gelderland en aansluiten op de doelen van
The Economic Board in het strategisch en tactisch plan.

In de regio Arnhem-Nijmegen:
1.	Kunnen we snel, comfortabel, schoon en betrouwbaar reizen. We bieden
duurzame oplossingen voor een robuust en veilig wegennet, betrouwbaar
spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk (Verbonden
regio).
2.	Is het MKB de crisis te boven. Innovatief vermogen en positie van bedrijven
is versterkt, de productiviteit van bedrijven toegenomen. Werkgelegenheid
is gestegen, er is een wendbare arbeidsmarkt en externe gelden zijn
binnengehaald om te investeren in onze economie (Productieve regio).
3.	Ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en slimmer om te gaan met
grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio toekomstbestendig
en versterken we onze positie als circulaire topregio met internationale
zichtbaarheid (Circulaire regio).
4.	Zorgen we voor een goede balans tussen groei en leefkwaliteit door
onze inzet op duurzaam toerisme en recreatie, complete en diverse
voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en versterking
van natuur, landschap en cultureel erfgoed (Ontspannen regio).
5.	Regisseren we samen de groei in de regio. Op zo’n manier dat we de balans
tussen stedelijke ontwikkeling, het natuurlijke landschap en de ontspannen
leefkwaliteit behouden (Groene groeiregio).

Daarnaast werken we, om onze ambities te realiseren, samen aan het versterken
van de agglomeratiekracht van de regio, profilering en lobby.

4. De bijdragen van de drie partijen

De bijdragen van de drie partners aan de projecten en activiteiten verschillen per
opgave. Ze zijn opgenomen in Bijlage 1. Hierbij is de indeling van de vijf opgaven
uit de Regionale Agenda aangehouden. De investeringen vanuit de Groene
Metropoolregio passen binnen het kader van de regionale agenda en bijbehorende
begroting. Als er bijdragen opgenomen zijn in de begrotingen van betrokken
gemeenten, zijn deze opgenomen als bijdragen van derden.
Het is de intentie van de provincie Gelderland om -zoals hieronder bij ‘rol van de
provincie Gelderland’ staat vermeld –financiële middelen beschikbaar te stellen.
De provincie zal per project/initiatief afwegen of en hoe het project bijdraagt aan
de verschillende provinciale doelen. Daarbij hanteren we de werkwijze uit bijlage
2, zodat alle partijen, en dus ook de provincie, vanaf de initiatieffase betrokken
zijn. De provincie streeft ernaar om in 2022 de bijdrage van de gemeenten aan de
vijf opgaven van de Groene Metropoolregio te verdubbelen.
Omdat The Economic Board beperkte eigen middelen heeft, gaat het bij
deze partij om eigen middelen van The Economic Board dan wel middelen van
triple helix partners die via The Economic Board lopen. Daarnaast worden er ook
investeringen gedaan om de samenwerking zelf te organiseren (‘procesgeld’).
Dit betreft het regiobureau van de Groene Metropoolregio en de basisorganisatie
en de clusters van The Economic Board.
De organisatie van de Groene Metropoolregio wordt gefinancierd vanuit de
deelnemende regiogemeenten. De provincie Gelderland draagt voor de opstart een
bedrag van 6 ton bij in zowel 2021 en 2022. Aan de organisatie van The Economic
Board en de triple helix samenwerking binnen de clusters wordt bijgedragen door
de deelnemende regiogemeenten, een aantal triple helix partners (in kind) en
de provincie. De begroting en financiering voor 2022 wordt voor 1 oktober
opgesteld. Gesprekken hierover worden nog gevoerd.
In Bijlage 1 geven we per hoofddoel aan welke subdoelen we onderscheiden en
welke activiteiten en investeringen we met elkaar doen om de realisatie van
deze doelen dichterbij te brengen. Het gaat daarbij enerzijds om investeringen
om met elkaar programma’s en projecten te ontwikkelen en initiatieven die
“laaghangend fruit” zijn en binnen het budget passen, uit te voeren.
Anderzijds gaat het om investeringen in grote, majeure projecten of processen.
Denk dan bijvoorbeeld aan de woondeal, de verstedelijkingsstrategie, RPW, de
RES etc.
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We hebben dan ook bij alle investeringen de status daarvan opgenomen.
We kennen de volgende statussen:
•	Initiatieffase: Er is een idee waarvan meerdere partners denken dat het
kansrijk is en dat wordt uitgewerkt. Plan moet nog worden uitgewerkt en
begroting is nog niet sluitend. Als er bedragen worden genoemd, zijn deze
nog indicatief en onderwerp van verdere uitwerking en gesprek. We moeten
nog verkennen of een bijdrage inderdaad aan de orde is en wat de werkelijke
grootte van dit bedrag dan zal zijn.
•	Voorbereidingsfase: Er is een samenwerkingsverband of consortium dat
achter het initiatief staat, de financiële behoefte is duidelijk. Besluitvorming
over het initiatief en bijbehorende investering moet in de diverse gremia nog
plaatsvinden
We verdelen deze fase onder in:
-	Gevraagd: vraag om budget is bij partijen bekend. Hierover wordt nog
gesproken en partijen gaan bij externe partijen en hun eigen achterban
na of en zo ja hoe het initiatief gefinancierd zou kunnen worden.
-	Gereserveerd: vraag om budget is bij partijen bekend en partij heeft al
middelen hiervoor gereserveerd. Initiatief wordt nog verder besproken en
uitgewerkt.
-	Voorgedragen: het gebiedsoverleg heeft het initiatief bekrachtigd:
partijen staan achter het initiatief en zien mogelijkheden voor financiering.
De partijen zetten de benodigde formele stappen om financiering te regelen
en te alloceren. Indien van toepassing, kan een opdracht verleend worden
of een definitieve subsidieaanvraag gedaan en beschikt worden. Als de
opdracht is verleend of de subsidie beschikt, verandert de status naar
uitvoeringsfase.
•	Uitvoeringsfase: Alle betrokken partijen zijn akkoord met het initiatief en
de begroting is sluitend. Het geld is beschikbaar en kan direct ingezet worden
voor het doel of het project waar het voor bedoeld is. Dat wil zeggen dat de
subsidie verleend is en/of de opdracht gegeven. We kunnen direct aan de slag.
Met het ondertekenen van deze Investeringsagenda verbinden de drie partijen
zich aan de hierin genoemde ambitie en doelen en de bijbehorende investeringen
in de regio Arnhem-Nijmegen voor 2022. Het verankeren van de genoemde
bijdragen gebeurt via de bestuurlijke besluitvorming binnen de eigen organisatie.

Ondertekend op _________________________, te _________________________
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,
_______________________________________________
Provincie Gelderland,
_______________________________________________
Stichting The Economic Board,
_______________________________________________
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Bijlage 1: de bijdragen van de drie partijen

A. De verbonden regio
Hoofddoel
In de regio Arnhem-Nijmegen kunnen we snel, comfortabel, schoon en
betrouwbaar reizen. We bieden duurzame oplossingen voor een robuust en
veilig wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV voor iedereen en een aantrekkelijk
fietsnetwerk.
Subdoelen
1.	Gebiedsgerichte corridoraanpak: we realiseren samen gebiedsgerichte
projecten in corridors van weg, rail en water met goede (OV-) verbindingen
naar Utrecht, Eindhoven, Zwolle en Duitsland (ICE), waarmee we de
capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk vergroten en met
projecten bijdragen aan verbetering van doorstroming en de leefomgeving.
2.	Regionaal (snel)fietspadennetwerk: inwoners, werknemers en bezoekers
gebruiken steeds vaker de fiets, fietsen gemiddeld langere afstanden op meer
verkeersveilige routes in de regio door uitbreiding en betere aansluiting op
het lokale fietsnetwerk (woon-werk en recreatief.
3.	Hubs en knooppunten: We realiseren met partners (nieuwe)
mobiliteitshubs en knooppunten waar we nieuwe vormen van duurzame
mobiliteit aanbieden, “mobiliteit op maat” bieden voor vraagafhankelijk
vervoer in de regio en zo een betere koppeling maken tussen het regionale en
stedelijke infrastructuurnetwerk.
4.	Gedragsaanpak duurzame mobiliteit: meer inwoners, werknemers en
bezoekers maken gebruik van duurzame vormen van mobiliteit door een
actieve beïnvloeding van mobiliteitsgedrag en vervoermiddelkeuze,
met een goede samenwerking tussen werkgevers, mobiliteitsaanbieders en
overheden, waardoor de capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk
beter wordt benut;
5.	Verkeersveiligheid: we verbeteren de verkeersveiligheid in de hele regio door
een meer gerichte, risico-gestuurde en pro-actieve aanpak. Er is een dalende
lijn in het aantal doden en gewonden in alle regionale gemeenten.

Illustratief voorbeeld
Ketensamenwerking A12-Duitse grens waar we met RWS, provincie, GMR, regio
Achterhoek en gemeenten in de Liemers samenwerken voor minder hinder A12
en omgeving, en wegwerkzaamheden en nieuwe ontwikkelingen afstemmen.
Daarnaast werken we in het kader van ‘Slim en schoon onderweg’ een
gedragsaanpak uit samen met werkgevers in deze corridor.
Investeringen
Voor het ontwikkelen van programma’s en projecten en het uitvoeren van
nieuwe initiatieven en projecten hebben de deelnemende gemeenten in totaal
€1.022.000 beschikbaar gesteld aan de GMR (onder voorbehoud besluitvorming
gemeenten over deelname aan opgaven). Het is de intentie van de provincie
Gelderland om voor deze opgave (financiële) middelen beschikbaar te stellen
indien het betreffende project ook bijdraagt aan provinciale doelen.
De provincie heeft de intentie om zoveel aan de projecten bij te dragen,
dat de optelsom uitkomt op een verdubbeling van de hierboven genoemde
bijdrage van de gemeenten aan de vijf opgaven van de GMR. Naast financiële
middelen zetten de partijen ook tijd en capaciteit in.
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Waarvoor?

GMR

Provincie

TEB

Derden

Actieplan HOV

-

€3,8 mln
Voorbereidingsfase: gevraagd

-

-

-

85 mln (Rijk)
Voorbereidingsfase:
gereserveerd, meerjarig

Flankerend beleid A50

-

€17 mln
Voorbereidingsfase: gevraagd, meerjarig

17 mln provincie Noord-Brabant
-

PM
Initiatieffase

-

PM
Initiatieffase. Verkenningen
lopen/afgerond. Investering voor
uitvoering nog onbekend

-

8 mln provincie
Voorbereidingsfase:
gereserveerd

-

4,3 mln (Rijk)
8 mln gemeente Overbetuwe
8 mln gemeente Nijmegen
Voorbereidingsfase: gereserveerd

Voorbereidingsfase

PM
Afhankelijk van prioritering binnen Visie voor
Bereikbaar Gelderland
Nadere afweging volgt komende maanden.
Voorbereidingsfase

-

Investeringsimpuls
mobiliteitshubs

-

PM
Afhankelijk van uitkomst preverkenning en
prioritering Visie voor een bereikbaar Gelderland.
Preverkenningen in uitvoering naar regionale
hubs, stedelijke hubs en stadsrandhubs

-

PM

Station Nijmegen

-

35 mln
Voorbereidingsfase: gereserveerd

-

20 mln gemeente Nijmegen, 55
mln Rijk en NS
Voorbereidingsfase: gereserveerd

Gratis stallen fiets

-

0,2 mln
Voorbereidingsfase: gevraagd
Voorbereidingsfase: gevraagd

-

0,4 mln (gemeenten en NS)

Uitvoeringsprogramma Slim &
Schoon onderweg

0,32 mln procesgeld
Voorbereidingsfase: gevraagd

0,61 mln voor 2022
Voorbereidingsfase: gevraagd

-

0,54 mln Rijk/gemeenten
Voorbereidingsfase: gevraagd

Tweede tranche projecten
verkeersveiligheid

PM
Initiatieffase

PM
Initiatieffase

-

PM
Initiatieffase

A12 spoorcorridor incl.
Arnhem-Oost en regio-expres

PM
Initiatieffase

PM
Initiatieffase

Gebiedsgerichte
corridoraanpak:
-A12 minder hinder
-A325
-Zuidflank Nijmegen

PM
Initiatieffase. Verkenningen
lopen/afgerond. Investering voor
uitvoering nog onbekend

PM
Initiatieffase. Verkenningen lopen/afgerond.
Investering voor uitvoering nog onbekend

Knoop 38

Meerjaren regio-agenda Fiets
oa hoogwaardige fietsroute
Arnhem-Dieren en Pre
verkenning Nijmegen westflank

6,7 mln (gemeenten)
Voorbereidingsfase
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B. De productieve regio
Hoofddoel
In de regio Arnhem-Nijmegen is het MKB de crisis te boven. Innovatief
vermogen en positie van bedrijven is versterkt, de productiviteit van
bedrijven is toegenomen. De werkgelegenheid is gestegen, er is een wendbare
arbeidsmarkt en externe gelden zijn binnengehaald om te investeren in
onze economie.
Subdoelen
1	Stimuleren ondernemerschap en MKB: We willen dat MKB bedrijven
toekomstbestendig zijn door meer kennis, kunde en slagkracht van MKB’ers.
We hebben in de regio meer start ups en nieuwe MKB bedrijven die extra
werkgelegenheid opleveren. We stimuleren ondernemerschap door het
faciliteren van lokale broedplaatsen en door middel van trainingen en
opleidingen. We verbinden ondernemers aan kennis- en investerings
netwerken in regionaal en nationaal verband, MKB’ers maken een slag in
digitalisering en kennis en kunde en slagkracht van MKB’ers is verbeterd.
2	Human capital: we brengen de vraag van ondernemers en het aanbod van
personeel dichter bij elkaar door de juiste netwerken aan elkaar te verbinden.
We hebben een wendbare arbeidsmarkt waardoor het aantal banen in
de sectoren Health, High tech en Energy en Food in de regio groeit.
Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen in de regio realiseren gezamenlijke
projecten die zorgen voor een betere aansluiting van MBO, HBO en WO
op de arbeidsmarkt. We stellen gezamenlijk een regionale human capital
agenda (HCA) op. Deze HCA vormt de kapstok, brengt focus, draagvlak
en commitment voor de verschillende projecten en initiatieven binnen
de triple helix.
3	Doorontwikkeling van Health, Hightech & Energy tot (inter)nationale
clusters: we versterken het innovatieve vermogen van bedrijven in Health,
Hightech, Energy en de cross-over tussen Food & Health middels Lifeport.
Daarin zijn we zichtbaar in zowel onze directe omgeving (Gelderland,
Brabant, Utrecht) alsook (inter)nationaal. Dit betaalt zich uit in
verdienvermogen (bruto regionaal product), in werkgelegenheid – uitgedrukt
in arbeidsproductiviteit - en in de kennispositie. Het innovatief vermogen
van de bedrijven wordt tevens ingezet voor onze andere maatschappelijke
opgaven zoals energietransitie, de woonopgave, de circulaire opgave en het
klimaatadaptief houden van de regio. Hierdoor behouden we talent en
trekken internationaal talent aan.
4	Versterking van duurzame logistiek: Onze logistieke, handel- en
transportsector kent een sterk verminderde milieubelasting en maakt zij
slimmer en bewuster gebruik van de ruimte. De samenwerking tussen

logistieke bedrijven, transporteurs, kennisinstellingen en overheden is
verder geprofessionaliseerd, in nauwe samenwerking met Logistics Valley.
5	Toekomstbestendige werklocaties: werklocaties zijn passend bij de
toekomstige economische ontwikkelingen en dit biedt kansen om flexibel en
innovatief te kunnen ondernemen. Kwalitatieve en kwantitatieve vraag en
aanbod van werklocaties zijn in evenwicht, we bieden passende ruimte voor
bedrijven die bijdragen aan onze economische groei en profiel. We dragen
met werklocaties bij aan de groene en duurzame ambitie van de Groene
Metropoolregio. We hebben we een doorkijk welke ruimtebehoefte voor
werklocaties er is tot 2040.
Illustratief voorbeeld
De regio Arnhem-Nijmegen kent van oudsher een sterk geconcentreerd energy
cluster. Bij het aangaan van de (maatschappelijke) uitdagingen rondom
de energietransitie biedt dit cluster de kans om een koploperspositie in
Nederland en Europa in te nemen. Om de broodnodige innovatie te
concentreren, te verbinden en te versnellen is daarom in triple helix-verband
het initiatief Connectr energy innovation gestart.
Connectr zal zich ontwikkelen als de Europese hotspot voor oplossingen in
de energietransitie. Zo focust het Innovatieprogramma op technologie- en
talentontwikkeling. Het Innovatielab op IPKW biedt organisaties de ruimte om
samen te komen en elkaar verder te helpen. Dankzij de shared facilities is alles
wat voor ondernemers nodig is om de innovatie mogelijk te maken binnen
handbereik. De kracht ligt daarmee in het uitvoerende niveau. Nieuwe ideeën
worden vanuit Connectr direct getest en in de praktijk gebracht, en kunnen van
daaruit groeien. Door arbeidsmarktprojecten specifiek op dit terrein, wordt er
gewerkt aan het behoud en opleiden van werknemers, en het behalen van
de klimaatdoelstellingen 2030 – 2050. Zo draagt Connectr bij aan de brede
welvaart van de inwoners in de regio.
Investeringen
Voor het ontwikkelen van programma’s en projecten en het uitvoeren van
nieuwe initiatieven en projecten hebben de deelnemende gemeenten in totaal
€575.000 beschikbaar gesteld aan de GMR (onder voorbehoud besluitvorming
gemeenten over deelname aan opgaven). Het is de intentie van de provincie
Gelderland om voor deze opgave (financiële) middelen beschikbaar te stellen
het betreffende project ook bijdraagt aan provinciale doelen. De provincie heeft
de intentie om zoveel aan de projecten bij te dragen, dat de optelsom uitkomt
op een verdubbeling van de bijdrage van de gemeenten aan de vijf opgaven van
de GMR.
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Waarvoor?

GMR

Provincie

TEB

Derden

Inbreng innovatieve
instrumenten MKB, zoals
Groei- en startversnellers voor
MKB, Digiwerkplaats Arnhem
Nijmegen.

-

€4,6 mln Beschikbaar
(inschatting van wat er vanuit
breed instrumentarium neerdaalt
in deze regio)

-

Gemeenten investeren vanuit
hun eigen begroting hierin

MKB deal t/m 2023

2 ton
Uitvoeringfase

2 ton Uitvoeringfase

-

4 ton van min van EzK

Opstellen Human capital
agenda

-

50.000
uitvoeringsgereed

-

-

Projecten vanuit de
gezamenlijke Human Capital
Agenda (HCA) waaronder
Lifeport Welcome Center, House
of IT, Skillshub.

PM

PM Subsidies vanuit regelingen
Onderwijs & Arbeidsmarkt

PM

Bijdragen vanuit bedrijven
kennisinstellingen en gemeenten

Doorontwikkeling Health,
high tech en energy tot (inter)
nationale clusters
Via projecten zoals Briskr,
Connectr, Orion, AI hub, CITC,
One Planet.

Verbinding leggen met
het regionale netwerk,
belangenbehartiging, input
leveren

De provincie investeert in deze
projecten. Concreet gaat het
om investeringen in startupprogramma’s en incidentele
subsidies. In totaal gaat het om
12-15 miljoen per jaar.

Eerste aanspreekpunt, projectkansen verzamelen/inbrengen
en benutten, deelnemen aan
netwerken op regionaal/
nationaal/Europees niveau,
verbindingen leggen tussen
partners, schrijven projectvoorstellen en aanvragen doen.

Gemeenten, bedrijven en
kennisinstellingen investeren
vanuit hun eigen begroting
hierin

Verduurzaming logistiek:
proces en projectgeld

-

€3,5 mln
Uitvoeringsgereed

-

-

Realisatiebudget Rail terminal
Gelderland

-

€53,5 mln
Uitvoeringsgereed

-

€12 mln Rijk

RPW (regionaal programma
werklokaties)

Verplicht onderdeel vanuit omgevingsverordening voor alle regiogemeenten, wordt opgesteld door regio in samenwerking met provincie,
wordt door GS vastgesteld. Er is hier geen rol voor TEB.
• regelt vraag en aanbod van bedrijventerreinen kwalitatief en kwantitatief (juiste bedrijf op de juiste plek)
• regelt duurzaamheidsambities/doelstellingen (opm.: kwalitatieve slag waaraan gewerkt moet worden)
• bevat afspraken hoe bestaande terreinen toekomstbestendig te maken (opm.: kwalitatieve slag waaraan gewerkt moet worden)
• economische profilering van de regio/ knooppunten

-

Vanuit budget “ontwikkelen
programma’s en projecten

Subsidieregeling
“toekomstbestendige
bedrijventerreinen”
Voor procesondersteuning of
fysieke maatregelen

-

-
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C. De circulaire regio
Hoofddoel
In de regio Arnhem-Nijmegen ontwikkelen we slagkracht om zuiniger en
slimmer om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze
regio-toekomstbestendig en versterken we onze positie als circulaire topregio
met internationale zichtbaarheid.
Subdoelen
1.	Circulaire bouw en infrastructuur: we besteden projecten in de Grond-,
Weg- en Waterbouw (GWW)-sector circulair aan. We bouwen we nieuwe
woningen voor minstens 25% circulair. Het hergebruik van bouwmaterialen
en grondstoffen in de regio is substantieel toegenomen en de bouwlogistiek
is verder verduurzaamd. De samenwerking in de bouw en GWW-keten
geïntensiveerd.
2.	Circulaire economie: grondstoffen en keten: we hebben goed zicht op
de afval- en grondstoffenstromen in de regio, we hebben korte en efficiënte
maak- en productieketens gerealiseerd. Gemeenten weten hoe ze circulair
kunnen inkopen en hebben daar volop ervaring mee. Het hergebruik van
grondstoffen en materialen fors toegenomen.
3.	Water en klimaatadaptatie: we zijn steeds beter geworden in het opvangen,
vasthouden en hergebruiken van water. We hebben we maatregelen
genomen om wateroverlast, droogte of hittestress fors te verminderen.
We hebben het bebouwd gebied in stad en dorp verder vergroend. We bouwen
klimaatbestendig.
4.	Transitie naar duurzame energie: we hebben stappen gezet naar een
duurzame energie-efficiënte regio, bedrijven en inwoners gebruiken minder
energie, het aandeel schone energie dat we in de regio gebruiken is groter
dan landelijk gemiddeld. Ook hebben we innovaties tot stand gebracht in
opwekking, opslag en transport van duurzame energie.

Illustratief voorbeeld
De triple helix projecten worden gerealiseerd in het programma Living Lab Delta
Oost. Het regionale Kenniscentrum Circulair Bouwen (KCCB) is hierin een
belangrijk project en vormt een belangrijke schakel bij het realiseren van
onze ambitie om steeds circulair te bouwen. Het KCCB zorgt voor inspiratie
en slimme verbindingen tussen bedrijven, opdrachtgevers en opdrachtnemers
in de bouw, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden.
Investeringen
Voor het ontwikkelen van programma’s en projecten en het uitvoeren van
nieuwe initiatieven en projecten hebben de deelnemende gemeenten in totaal
€637.500 beschikbaar gesteld aan de GMR (onder voorbehoud besluitvorming
gemeenten over deelname aan opgaven). Het is de intentie van de provincie
Gelderland om ook voor deze opgave financiële middelen beschikbaar te stellen.
De provincie zal per project/initiatief afwegen of en hoe het project bijdraagt
aan de verschillende provinciale doelen. De provincie heeft de intentie om
zoveel aan de projecten bij te dragen, dat de optelsom uitkomt op een
verdubbeling van de bijdragen van de gemeenten aan vijf opgaven van de GMR.
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Waarvoor?

GMR

Provincie

TEB

Derden

Circulair opdrachtgeverschap
GWW sector

€62.500
Voorbereidingsfase: gereserveerd

€75.000
Uitvoeringsfase

-

-

Schaalvergroting circulair
bouwen, oa regionale
doorontwikkeling KCCB.

-

PM
Uitvoeringfase

Inzet civic entrepreneur

PM

Circulaire hotspots:
a.	Innovatiewerkplaats Duiven
Innofase doorontwikkeling
b.	Eijkelkamp Innodraughts
c.	Kaumera hergebruik
Cellulose
d.	Voedselstrategie,
eiwittransitie, Next garden
e.	Circulair programma Rijk
van Nijmegen RvN@, incl.
opschaling naar GM regio
f.	Recycling zonnepanelenop
IPKW, vertificering, verg.
verl.

PM (initiatieffase)

a. PM (initiatieffase)
b. PM (initiatieffase)
c. €200.000 (uitvoeringsfase)
d. PM (initiatieffase)
e.	€100.000 Voorbereidingsfase:
gevraagd (2022-2023)
f. PM (initiatieffase)

Inzet civic entrepreneurs

PM (initiatieffase)

Projecten, voortvloeiend uit het
innovatieplatform “Living lab
delta Oost”
a.	Schaduwroutes en
koelteplekken binnenstad
Arnhem
b.	Leerproject van
Muilwijkstraat Arnhem
c.	Uiterwaarden, pilot bouwen
met Natuur Rheden
d.	Stationsomgeving Nijmegen
(circulair bouwen)

PM (initiatieffase)

PM (initiatieffase)

Inzet civic entrepreneurs

PM (initiatieffase)

Regionale energiestrategie:
uitvoeren en voorbereiden RES
2.0

PM

€80.000
(voorbereidingsfase: gevraagd)

-

PM Rijk
(voorbereidingsfase: gevraagd)

Regionaal expertisecentrum
voor bedrijven

PM

PM initiatieffase

-

PM

Inkoop energie

€100.000
Voorbereidingsfase: gereserveerd

-

-

-
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D. De ontspannen regio
Hoofddoel
In de regio Arnhem-Nijmegen zorgen we voor een goede balans tussen groei en
leefkwaliteit door onze inzet op duurzaam toerisme en recreatie, complete en
diverse voorzieningen in centra, een sterke culturele infrastructuur en
versterking van natuur, landschap en cultureel erfgoed.
Subdoelen
1.	Duurzaam toerisme: we hebben in de regio een duurzame en vitale sector
voor recreatie, die aansluit bij de vraag en bijdraagt aan de basis
voorzieningen en leefbaarheid in de kernen. Naast dagrecreatie kiezen
bezoekers ook voor een langduriger verblijf in de regio. De toeristische drukte
is beter verspreid over de regio en de seizoenen.
2.	Bruisende binnensteden en krachtige kernen: we hebben een sterk en
compleet aanbod van voorzieningen in onze binnensteden en centra van
kernen. We hebben leegstand daar waar nodig aangepakt en beperkt.
We houden binnensteden en centra van kernen leefbaar voor bewoners.
3.	Groen-blauw raamwerk: we hebben waardevolle natuur, landschap en
cultureel erfgoed in de regio duurzaam behoudenen uitgebreid.
Zowel de intrinsieke waarde daarvan (biodiversiteit) als de belevingswaarde
daarvan is versterkt. We benutten de mogelijkheden van functiecombinaties
beter.
4.	Sterke culturele infrastructuur: we hebben een passend, kwalitatief goed
en divers cultuuraanbod dat past bij de vraag en het profiel van de regio.
Inwoners participeren actief en passief in cultuur en we bereiken steeds
meer doelgroepen.

wat willen we behouden, wat willen we versterken? Waar zijn wellicht
dubbelingen die niet nodig zijn? Analyse en toekomstbeeld kunnen individuele
gemeenten gebruiken om keuzes te maken voor de ontwikkeling van hun
voorzieningenniveau. Mogelijk laat het toekomstbeeld ook mogelijkheden
zien om gezamenlijk afwegingen en keuzes te maken en in te investeren en
gezamenlijk financieringsbronnen aan te boren waar individuele gemeenten
niet voor in aanmerking komen.
Investeringen
Voor het ontwikkelen van programma’s en projecten en het uitvoeren van
nieuwe initiatieven en projecten hebben de deelnemende gemeenten in totaal
€414.000 beschikbaar gesteld aan de GMR (onder voorbehoud besluitvorming
gemeenten over deelname aan opgaven). Het is de intentie van de provincie
Gelderland om ook voor deze opgave financiële middelen beschikbaar te stellen.
De provincie zal per project/initiatief afwegen of en hoe het project bijdraagt
aan de verschillende provinciale doelen. De provincie heeft de intentie om
zoveel aan de projecten bij te dragen, dat de optelsom uitkomt op een
verdubbeling van de bijdragen van de gemeenten aan vijf opgaven van de GMR.

Illustratief voorbeeld
We maken samen een analyse van het voorzieningenniveau in onze bruisende
binnensteden en krachtige kernen: welke voorzieningen zijn er en hoe zijn
die afhankelijk van elkaar? Op basis daarvan maken we een toekomstbeeld:
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Waarvoor?

GMR

Provincie

TEB

Derden

Transformatievoorstel
Cultuurregio 025 uitvoeren

PM afhankelijk van gesprekken
tussen provincie en GMR

PM afhankelijk van gesprekken
met provincie tussen provincie
en GMR

Ambassadeurschap

Cultuurinstellingen: PM
afhankelijk van gesprekken met
provincie

Uitvoering plan van aanpak
fiets- en wandelroutenetwerk

Coördinatie

PM (initiatieffase)

-

Co-financiering gemeenten:
PM (initiatieffase)

Lauwersgrachtalliantie
(in bredere kader stedelijke
ontwikkeling Oostelijk
binnenstad)

Belangenbehartiging

Gesprekken hierover worden
gevoerd (initiatieffase)

Ambassadeurschap

Gemeente Arnhem, Toneelgroep
Oostpool, Introdans, Phion,
Musis en Stadstheater Arnhem
PM afhankelijk van uitkomsten
gesprekken (initiatieffase)

Valkhofkwartier

Belangenbehartiging

€500.000
Voorbereidingsfase: gevraagd

Ambassadeurschap

0,8 mln Rijk, 3,5 mln gemeente
Nijmegen

Verbouwing Stadsschouwburg
Nijmegen

Belangenbehartiging

PM (initiatieffase)

Ambassadeurschap

PM (initiatieffase)

Romeinse Limes

Belangenbehartiging

PM (initiatieffase)

Ambassadeurschap

PM (initiatieffase)

Nieuw Hollandse Waterlinie

Belangenbehartiging

PM (initiatieffase)

Ambassadeurschap

PM (initiatieffase)

Subsidieregelingen Steengoed
Benutten, Recreatie & toerisme,
Cultuur & Erfgoed en Natuur &
Landschap

Gemeenten dienen individueel in

Deels gehonoreerd, deels
aangevraagd en nog te
beoordelen, deels nntb aanvragen

-

Co-financiering van derden
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E. De groene groeiregio
Hoofddoel
In de regio Arnhem-Nijmegen regisseren we samen de groei in de regio.
Op zo’n manier dat we de balans tussen stedelijke ontwikkeling,
het natuurlijke landschap en de ontspannen leefkwaliteit behouden.
Subdoelen
1.	Wonen in balans: we lopen het woningbouwtekort in door tot 2025 20.000
woningen versneld te bouwen. Het betreffen voor een groot deel betaalbare
(koop)woningen en woningen voor specifieke doelgroepen, zoals voor
jongeren, ouderen, arbeidsmigranten, etc. Hierbij is oog voor meer groene,
gedifferentieerde en duurzame wijken en dorpskernen en er wordt gebruik
gemaakt van breed inzetbare, flexibele huisvestingsconcepten gerealiseerd
door de toepassing van innovatieve bouwconcepten. Het informeren en
stimuleren van circulair bouwen maakt hier onderdeel van uit.
2.	Leefomgeving: we verbinden de ruimtelijke opgaven waarbij natuur,
landschap en leefomgeving een voorname plaats innemen door toekomstige
ruimteclaims van alle opgaven inzichtelijk te maken. Duurzame
verstedelijking staat centraal in de Groene Metropoolregio. Het
Verstedelijkingsakkoord met investeringsagenda helpt om dit vorm te geven.
Voor de periode 2030-2040 worden nieuwe woningbouwlocaties onderzocht
en uitgewerkt als bouwsteen voor lokaal omgevingsbeleid. Daarnaast
onderzoeken we toekomstige ruimtelijke trends en werken we aan meer
zichtbaarheid van onze regio op het gebied van ‘groene groei’.

Illustratief voorbeeld
De verstedelijkingsstrategie is een unieke samenwerking tussen Rijk,
Provincie, de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Food Valley.
We onderzoeken de toekomstige woon- en werklocaties, rekening houdend
met bouwstenen leefomgeving, mobiliteit, economie en wonen. De opgave is
zo’n 60.000 woningen.
Waar de Woondeal kijkt naar versnelling van bekende locaties in de komende
5 jaar, kijken we met de VS naar de minder of onbekende locaties tot 2040.
De verstedelijkingsstrategie werken we uit in de verschillende deelgebieden in
de regio, we koppelen er een regionale investeringsagenda aan en uiteindelijk
willen we deze afspraken vastleggen in een te sluiten Verstedelijkingsakkoord
met de genoemde partners. We vragen de gemeenten in onze regio hieraan mee
te doen, een regionale samenwerking aan te gaan en de vertaling te maken
gemeentelijk omgevingsbeleid.
Investeringen
Voor het ontwikkelen van programma’s en projecten en het uitvoeren van
nieuwe initiatieven en projecten hebben de deelnemende gemeenten in totaal
€ 642.500 beschikbaar gesteld aan de GMR (onder voorbehoud besluitvorming
gemeenten over deelname aan opgaven). Het is de intentie van de provincie
Gelderland om ook voor deze opgave financiële middelen beschikbaar te stellen.
De provincie zal per project/initiatief afwegen of en hoe het project bijdraagt
aan de verschillende provinciale doelen. De provincie heeft de intentie om
zoveel aan de projecten bij te dragen, dat de optelsom uitkomt op een
verdubbeling van de bijdragen van de gemeenten aan vijf opgaven van de GMR
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Waarvoor?

GMR

Provincie

TEB

Derden

Woondeal – proceskosten t/m
2025

NB: onderdeel van bovenstaand
bedrag is €150.000 aan
proceskosten voor de woondeal

€250.000 (procesgeld woondeal)
Uitvoeringsfase

-

€750.000 Rijk

Bij succes Flexpool voortzetten
in 2022

-

PM (initiatieffase)

-

PM Rijksregeling FIOW

WBI aanvragen

Individuele aanvragen door
gemeenten; GMR faciliteert met
advies en kennis delen

Aanvragen co-financiering
worden gedaan door individuele
gemeenten

-

Rijk: Co-financiering voor
individuele gemeenten via WBI

Investeringen die voortvloeien
uit verstedelijkingsakkoord
(mogelijk pas na 2022)

PM (initiatieffase)

PM (initiatieffase)
Procesgeld voor de
gebiedsuitwerkingsprocessen
(180.000 tot 300.000)

PM (initiatieffase)

PM (initiatieffase)

Profilering; organiseren van
aansprekend congres ‘duurzame
verstedelijking in de GMR’

PM initiatieffase mede
opdrachtgever

PM initiatieffase mede
opdrachtgever

goede voorbeelden uit onderwijs
en bedrijfsleven aandragen

Integratie van ruimteclaims
voortvloeiend uit alle 5 opgaven
van de GMR;

Ontwikkelen van dashboard en
organiseren van futurelab’s

expertise en capaciteit (o.a.
geo-informatie, inventarisatie
datamonitoring tools

-

-

Opschaling innovaties
‘’kwalitatief bouwen’’ ;
d.m.v. Omgevingsscan.
(o.a. conceptueel bouwen,
industrialisatie, circulair
& natuurinclusief /
klimaatadaptief)

Inbreng kennis / expertise en
aanhaking gemeenten

Inbreng van kennis en expertise
uit de provinciale programma’s
/ beleid

Inbreng kennis en goede
voorbeelden vanuit bedrijfsleven
en Onderwijs

-

Werkwijze en subsidieregeling
Steengoed benutten, actieplan
wonen, wijk van de toekomst

Individuele gemeenten vragen
aan

Verschillende aanvragen

-

Co-financiering van derden
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Bijlage 2: het beheer van de investeringsagenda
Deze investeringsagenda is ‘rollend’. Vier keer per jaar is er in het gebiedsbreed
overleg tussen de provincie Gelderland, The Economic Board en de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gelegenheid om nieuwe plannen en
ontwikkelingen te bespreken en in de agenda op te nemen. De drie partijen
hebben in het Bestuursakkoord de afspraken over het totstandkoming en
uitvoering van de Investeringsagenda en over het gebiedsbreed overleg
vastgelegd.
Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen (bestuurlijk):
Elke drie maanden is een bestuurlijk Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen.
In dit bestuurlijk overleg wordt de voortgang van de investeringsagenda
besproken. Een keer per jaar wordt de investeringsagenda zelf geactualiseerd.
Adviesteam regio Arnhem-Nijmegen:
Elke maand is er een adviesteam regio Arnhem-Nijmegen. Hierin wordt de
voortgang van de investeringsagenda besproken, worden nieuwe projecten
besproken en wordt het bestuurlijk Gebiedsoverleg regio Arnhem-Nijmegen
voorbereid.

Hoe komt een nieuw idee op de investeringsagenda terecht?
•	Provincie, TEB en GMR doen op basis van hun beleid, plannen en agenda’s
voorstellen voor (wijzigingen van) de concept-investeringsagenda.
Deze voorstellen worden voordat ze in het gebiedsoverleg worden
gebracht door alle drie de partijen afgestemd en getoetst op:
-Z
 ijn ze passend binnen de doelstellingen van bestuursakkoord en
investeringsagenda?
-U
 itvoerbaarheid: is het voorstel gereed voor uitvoering of moet het voorstel
nader worden uitgewerkt en hoe willen partijen dit gaan doen?
-H
 aalbaarheid: is er binnen de drie partijen (bestuurlijk) draagvlak voor
het voorstel en is er zicht op de bijdrage die wordt gevraagd?
•	Op basis hiervan maken de drie partijen en gezamenlijk advies voor
het gebiedsbreed overleg. Als de partijen van mening verschillen over
passendheid, uitvoerbaarheid en/of haalbaarheid, kunnen zij ervoor kiezen
het advies alsnog voor te leggen aan het gebiedsbreed overleg en worden
de verschillende standpunten hierin verwoord.
•	De voorstellen voor (wijziging van) de concept-investeringsagenda worden
voorgelegd aan het gebiedsoverleg, met het advies over passendheid,
uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de drie partijen gezamenlijk.
•	Het gebiedsoverleg besluit of zij de wijziging overneemt en voordraagt aan
de organen die hierover bevoegd zijn te beslissen. Dit kunnen zijn: Colleges,
besturen kennisinstellingen of bedrijven, Staten, Raden, DB, AB etc.).

Lifeport

21 600 601

De Investeringsagenda regio Arnhem-Nijmegen is een samenwerking tussen

6 Regionale agenda
1 6. Beslisdocument regionale agenda AB

BESLISDOCUMENT
Algemeen Bestuur
Vergaderdatum

15-09-2021

Onderwerp

Regionale agenda 2022

Portefeuillehouder

H.M.F. Bruls

Opsteller

Henk van den Berg

Kenmerk

-

GEVRAAGD
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.

TOELICHTING

Bijgaande agenda is het resultaat van een intensief proces en vormt ons
inhoudelijk kompas om de ambities van onze regionale samenwerking in
de komende jaren samen te bereiken.
In de inleiding van de regionale agenda wordt het proces en het
document uitgebreid toegelicht.
Na besluitvorming in het AB wordt het volgende aan de gemeeenten
aangeboden:
- Regionale agenda 2022
- Overzicht beantwoording consultatieronde concept-regionale agenda
- een modulaire opzet ter ondersteuning van het schrijven van het
raadsvoorstel voor uw gemeenteraad
- de vijf opgaveovereenkomsten zoals die door de colleges getekend
worden indien uw gemeente besluit deel te nemen aan de betreffende
opgave.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

1. Regionale agenda 2022
2. Overzicht beantwoording consultatieronde concept-regionale agenda
3. Aanbiedingsbrief colleges regionale agenda 2022

FINANCIËLE
PARAGRAAF

Zie financiële paragraaf in de regionale agenda 2022.

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

-

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

Opgavemanagers, ambtelijke werkgroepen, bestuurlijk opgaveteams,
regiocoördinatoren, gemeentesecretarissen, consultatie colleges.

COMMUNICATIE
ADVIES

-
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AGENDA2022

Hier komt
nog een Quote
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VOORWOORD

Met gepaste trots bood ik u in april jl. de concept-regionale
agenda 2022 ter consultatie aan. Ik heb kunnen constateren
dat door de gemeenten zeer serieus en grondig werk is
gemaakt van deze consultatieronde. Dank hiervoor. De oogst
bood het Algemeen Bestuur de gelegenheid om bij te sturen
op ambities, acties en middelen.
Nadat het Algemeen Bestuur op 7 juli jl. de
richting had aangegeven voor de definitieve
versie van de regionale agenda 2022 is deze op
15 september definitief vastgesteld. In de inleiding
van de regionale agenda wordt ingegaan op de
uitgangspunten, aanscherpingen, verbeteringen,
temporiseringen die in de definitieve regionale
agenda zijn verwerkt. Met deze gedragen
regionale agenda 2022 beschikt onze regio, na
het tussenjaar 2021, over een agenda die inhoud
en richting geeft aan onze ambities in 2022.
De gemeenten wordt nu gevraagd in te tekenen
op de vijf integrale opgaven die samen de
regionale agenda vormen. Hiermee stelt u de
gevraagde middelen voor 2022 beschikbaar.
Gelet op de ontvangen reacties heeft het bestuur
het vertrouwen dat alle gemeenten de financiële
ruimte voor 2022 weten te vinden om de
schouders onder de gezamenlijk ambities te
zetten. Vooralsnog wordt u gevraagd in te
tekenen voor 1 jaar. De intentie is de volgende
regionale agenda een meerjarig karakter te geven.

Nijmegen, de provincie Gelderland en The
Economic Board. De lnvesteringsagenda regio
Arnhem-Nijmegen 2022 maakt als bijlage
onderdeel uit van het bestuursakkoord. In de
investeringsagenda is concreet opgenomen hoe
de drie partijen bijdragen. Deze regionale agenda
vormt de onderlegger. Onze bijdrage bestaat uit
de middelen die in deze regionale agenda zijn
opgenomen, gekoppeld aan de beschreven resultaten in de vijf opgaven. Samen met de provincie
Gelderland, The Economic Board en andere
partners (Rijk, EU, kennisinstellingen en bedrijfsleven) creëren we op deze wijze massa om met
volle kracht voortgang te boeken met de realisatie van onze ambities zoals verwoord in de
regionale visie die alle gemeenten in onze regio
bijna een jaar geleden hebben onderschreven.

met vriendelijke groet,
Hubert Bruls

In april ontving u ook het bestuursakkoord; de
langjarige samenwerking in de regio tussen drie
partijen: de Groene Metropoolregio Arnhem-
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In het kort

ONZE GEZAMENLIJKE VISIE OP
DE GROENE METROPOOLREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN
Horizon

ONZE GEZAMENLIJKE AMBITIE:
•
•
•

We positioneren ons als dé groene metropoolregio van Nederland.
We profileren ons als dé (inter)nationale circulaire topregio 2050.
We werken samen aan dé ontspannen groeiregio in balans.

Hiervoor werken we als regio samen:
Fundament

WE WERKEN SAMEN AAN HET BEHOUD VAN DE IDENTITEIT
VAN DE REGIO:
•
•
•

We zetten ons in voor een gevarieerd cultuurlandschap.
We houden de regio strategisch bereikbaar.
We ontwikkelen de culturele netwerken in de regio.

Heden

WE WERKEN SAMEN AAN DE ONTWIKKELING VAN DE REGIO:
•
•
•

We ontwikkelen de regio als compleet stedelijk netwerk.
We ontwikkelen Energy, Food, Health en Hightech als topsectoren.
We benutten talent en het menselijk kapitaal in de regio.

Perspectief

WE WERKEN SAMEN AAN DE KOERS VAN DE REGIO:
•
•
•

4

We maken onze regio veerkrachtig voor klimaat en energie.
We zetten breed in op de circulariteit van onze economie.
We werken aan een vitale en ontspannen leefomgeving.

INHOUDSOPGAVE
VOORWOORD3
INLEIDING REGIONALE AGENDA GROENE METROPOOLREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN 2022
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INLEIDING

REGIONALE AGENDA
GROENE METROPOOLREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN 2022
Voor u ligt de regionale agenda voor het jaar
2022. Alle gemeenten hebben in het voorjaar
op basis van de concept regionale agenda hun
reactie gegeven op de opgaven. De consultaties
zijn grondig voorbereid en hebben geleid tot
inhoudelijke opmerkingen, vragen en kritische
noten, die geholpen hebben om de definitieve
agenda aan te scherpen en te verbeteren.
We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
• we schrappen niet in ambitie, waar nodig
temporiseren we;
• We vinden het belangrijk dat alle 18
gemeenten meedoen.
• De inwonersbijdrage per opgave uit de
concept-agenda zien we als maximaal.
Omdat de regio zich in een opstartfase bevindt,
is deze definitieve agenda de uitnodiging aan
gemeenten om in te tekenen op de vijf opgaven
voor het jaar 2022. De genoemde inwoners
bijdrage gaat dan ook alleen over het jaar 2022.
Vanaf 2023 heeft de regionale agenda een meer
jarig karakter, waarna ook meerjarig op de
opgaven ingetekend kan worden. Op basis van
de ontvangen reacties uit de consultatieronde
blijkt dat de meeste gemeenten de intentie
hebben om in te tekenen op alle opgaven.
Deze agenda geeft invulling aan onze inhoudelijke samenwerking: fris, innovatief, integraal en
verbindend. Daarmee is het ons inhoudelijk
kompas om de ambities van onze regionale
samenwerking in de komende jaren samen
te bereiken.
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AMBITIE: GROENE GROEI!
De groene Metropoolregio is een bloeiend
stedelijk netwerk, zonder de overdruk van de
Randstad. Dat willen we zo houden. We
verwachten dat onze regio nog verder zal
groeien; in inwoners, in werkgelegenheid, in
mobiliteit. We hebben een forse woningbehoefte
van circa 35.000 extra woningen tot 2030. We
zetten in op blijvend werk en huisvesting voor
onze inwoners. We zien ook dat onze gekoesterde leefkwaliteit bedreigd wordt als we niet
gezamenlijk sturen op de groei die op ons
afkomt. Als gemeenten willen we daarom op
regionaal niveau samenwerken, met elkaar en
onze partners: hoe leiden we de groei gezamenlijk in goede banen, zodat de balans tussen
stedelijke ontwikkeling en ontspannen leef
kwaliteit in de regio behouden blijft? Daarom:
groene groei!

OPGAVEGERICHT
SAMENWERKEN
Deze centrale ambitie hebben we uitgewerkt en
onderbouwd in de regionale visie ‘Regio
Arnhem-Nijmegen, de groene metropoolregio’
(d.d. 23 september 2020). In deze visie hebben
we negen uitdagingen geformuleerd vanuit
urgentie, fundament, heden en perspectief.
Dit zijn de uitdagingen die we in de vijf opgaven
van de regionale agenda bijeenbrengen. Op deze
manier komen we los van de traditionele
sectoren. Immers, resultaten voor onze maatschappelijke opgaven boeken we alleen met een
meer integrale aanpak in samenwerking met
diverse overheden én met onze private en maatschappelijke partners. Onze opgavegerichte
samenwerking ondersteunt deze beweging naar
samenwerking in allianties. De opgaven van de
Groene Metropoolregio bieden focus op concrete
speerpunten vanuit een integrale blik.

VIJF INTEGRALE OPGAVEN
De vijf opgaven bestrijken een logische
‘deelverzameling’ van het integraal werken.
Een opgave in de regionale agenda voldoet aan
de volgende kenmerken:
• De opgave draagt positief bij aan ontwikkeling
van de regionale ambities, aansluitend bij de
ambities uit de lokale collegeprogramma’s én
de agenda’s van hogere overheden.
• De opgave betreft een integraal maatschappelijk vraagstuk, die verbinding legt tussen
meerdere sectoren en domeinen die vertaald
worden in concrete acties en resultaten.
• De opgave vereist samenwerking in allianties
met andere private en maatschappelijke
partners op bovenlokaal niveau, alsmede met
andere overheden en partners op provinciaal,
Rijks- en Europees niveau.
• De opgave biedt toegevoegde waarde
op regionaal niveau met lokale impact in
meerdere gemeenten.

De Verbonden regio, de Productieve regio,
de Circulaire regio en de Ontspannen regio
combineren ieder een aantal beleidssectoren
en domeinen met elkaar. De Groene groeiregio
zet juist de integrale samenwerking en integrale
afweging van ruimteclaims in de leefomgeving
centraal, en adresseert zo de kernambitie van
de visie. De Groene groeiregio is daarmee
integrerend van karakter.
We pakken de opgaven in samenhang op. Dat is
de kracht van onze werkwijze: vanuit verschillende invalshoeken werken we aan de
maatschappelijke opgaven en versterken we
elkaars acties. Deze agenda is richtinggevend en
maakt integraliteit beheersbaar en handzaam.
We herkennen de cross overs tussen de opgaven,
maken afspraken welke opgave leidend is en wat
de andere opgave(n) inbrengt of inbrengen.
Bijgaande visualisatie geeft een beeld van de
samenhang tussen de opgaven. Deze visualisatie
is als bijlage 1 bijgevoegd.
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OPGAVEN: SPEERPUNTEN EN
ACTIVITEITEN
De regionale agenda gaat uit van wat we met
elkaar over vijf jaar willen bereiken en maakt dit
concreet voor het komende jaar of jaren.
Per opgave zijn doelen, resultaten, een planning
en een indicatie voor de benodigde middelen
inzichtelijk gemaakt. De uitvoering van deze
acties doen we natuurlijk niet alleen. Per opgave
is beschreven met welke partners we samenwerken om onze ambities te realiseren.
De consultatie door de 18 gemeenten op basis
van de concept-agenda 2022 hebben bijgedragen aan diverse wijzigingen:
• De doelstellingen “over vijf jaar” hebben we
kritisch bekeken op haalbaarheid binnen vijf
jaar. Waar deze te ambitieus zijn, temporiseren
we de doelstellingen.
• We hebben de doelstellingen “over vijf jaar”
waar mogelijk en nodig geconcretiseerd. Waar
dit nog niet mogelijk is, vindt concretisering
in 2022 plaats. We doen dit in het licht van de
regionale agenda van 2023 en verder en de
ontwikkeling van een Monitor Brede Welvaart.
• We hebben alle acties per opgave omgevormd
tot een concreet resultaat, zodat duidelijk
is welke concrete resultaten per opgave
en speerpunt beoogd worden. Zeker bij de
opgaven of speerpunten waarop regionale
samenwerking tot nu toe beperkt was, zal het
vaak gaan om een tussen- of procesresultaat.
In die gevallen benoemen we wat het doel
hiervan is en wat we met deze resultaten gaan
doen. Wij zien het proces van totstandkoming
van de regionale agenda 2023 en verder als
een natuurlijk moment om (op basis van de
proces- of tussenresultaten die we in 2022
opleveren) onze regionale inzet te herijken en
te beslissen of we bepaalde speerpunten en
acties regionaal willen blijven oppakken of niet
(no go/go moment).
• Daar waar mogelijk hebben we de voorgestelde regionale inspanningen voorzien van
een voorbeeld dat laat zien hoe regionale
resultaten zich vertalen naar concrete resultaten op lokaal niveau.
• In de financiële paragraaf en in de concept-in1 De Groene Metropoolregio (GMR), de provincie Gelderland en
The Economic Board (TEB) willen samen de potentie van de regio
Arnhem-Nijmegen ten volle benutten en hiervoor hun krachten bundelen.
Om de samenwerking te verankeren en concreet vorm te geven, zijn zij
voornemens een bestuursakkoord te sluiten. De investeringsagenda regio
Arnhem-Nijmegen 2022 is een belangrijke uitwerking hiervan.

•

•

•

•

•

vesteringsagenda1 geven we zoveel mogelijk
aan waar wij concrete kansen zien voor
externe financiering.
De samenhang tussen de opgaven hebben
we concreter in de teksten van de opgaven
opgenomen.
De rolverdeling tussen The Economic Board
en de Groene Metropoolregio hebben we
opgenomen in bestuursakkoord en investeringsagenda en expliciet verwoord in de
opgaven, vooral bij Productieve en Circulaire
regio. Daar waar het niet mogelijk is om in
deze fase een concrete taakverdeling op te
nemen, vermelden we dat.
In onze visie hebben we aangegeven dat de
beleving van onze bijzondere landschappen
zich ontwikkelt van monocultuur en functiescheiding (landbouw versus natuur) naar (bio)
diversiteit en multifunctionaliteit. In de uitwerking van de visie in de regionale agenda,
hebben we natuur, biodiversiteit en landbouw
dan ook een plek gegeven als belangrijk
onderdeel van het landschappelijk raamwerk
van onze regio bij de opgaven Ontspannen
regio (speerpunt groen-blauw raamwerk) en
Groene groeiregio (verstedelijkingsstrategie).
De specifieke punten per opgave die door
de gemeenten zijn ingebracht, zijn verwerkt
in de tekst van de betreffende opgave door
het opnemen van verduidelijkende teksten of
voorbeelden.
Als uit de consultatieronde is gebleken dat
er gemeenten voornemens zijn niet mee te
doen met een opgave, zijn de kosten voor
de opgave naar beneden bijgesteld, door
resultaten te faseren of capaciteit anders
in te zetten. Hiermee bereiken we dat de
inwonerbijdrage niet omhoog hoeft, als deze
gemeenten inderdaad besluiten niet mee te
doen.
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AGGLOMERATIEKRACHT EN
PUBLIC AFFAIRS
Belangrijk doel van en noodzakelijk voor het
realiseren van onze visie is het vergroten van de
agglomeratiekracht van de regio: over vijf jaar is
de Groene Metropoolregio zichtbaar als (inter-)
nationaal toonaangevende regio op het gebied
van circulaire verstedelijking en landschap.
Met agglomeratiekracht wordt bedoeld de slagkracht die de regio heeft wanneer zij de handen
in één slaat en als één partij optrekt om de
ambities te realiseren. Dit vraagt om een sterk
samenspel tussen de 18 gemeenten en onze
partners (hogere overheden, bedrijven en
kennisinstellingen). De opdracht is om het
regionale netwerk op meerdere dimensies
(bestuurlijk, organisatorisch, economisch,
cultureel) te versterken om de agglomoratievoordelen van onze regio te verzilveren en te
versterken op die dimensies waarop de regio nog
onvoldoende scoort.
Het versterken van agglomeratiekracht was tot
nu toe een speerpunt binnen de opgave Groene
groei. Omdat dit deze opgave overstijgt en hoort
het tot taak van het regiobureau, hebben we
besloten dit speerpunt uit de opgave Groene
groeiregio te halen en vanuit het regiobureau op
te pakken, in nauwe afstemming met de opgaven.
Samen met onze partners gaan we hiermee aan
de slag.
Door het beter benutten van onze agglomeratiekracht, zijn we ook beter in staat steun voor onze
regionale ontwikkeling te realiseren. Naast de
positionering van onze regio als Groene Metropoolregio, vormen profilering en lobby de drie
dragers onze Public Affairsstrategie. De inzet,
vanuit de vijf regionale opgaven, richt zich op
Brussel, Den Haag en onze oosterburen (Nordrhein-Westfalen). Iedere opgave heeft een eigen,
gerichte, inzet die we weer samen met de
partners (stakeholders) in de regio ontwikkelen.
Voor Europa wordt – vanuit de opgaven en
The Economic Board – onverminderd ingezet
op EU-relevante thema’s Energy, Mobility,
Circulair en Health & Hightech. Regionale
speerpunten zitten in de aanpak verwerkt voor

zover de EU hierop kansen biedt en inzet
concreet genoeg vanuit de regio is.
Voor het Rijk wordt ingezet op het vergroten van
de zichtbaarheid zodat het Rijk de regio ziet als
relevante gesprekspartner. Veel regionale speerpunten kunnen alleen gerealiseerd worden met
actieve steun van het Rijk. Er zijn voor Den Haag
daarom 6 lobbydoelen opgesteld die rechtstreeks uit de opgaven komen:
1. Circulair bouwen op grote schaal.
2. Betaalbaar wonen in een groene omgeving
3. 100.00 nieuwe inwoners vraagt om slimmere
mobiliteit (spoorcorridor en hubs).
4. Steun ConnectR: het groene
verdienvermogen van Nederland.
5. Pas Health & Hightech en AI uit de regio
toe in de gezondheidszorg.
6. Meer woningen, meer groen.
Hiernaast worden natuurlijk ook landelijke
ontwikkelingen en eventuele contacten
gevolgd voor andere speerpunten.

BREDE WELVAART
Brede Welvaart gaat over de kwaliteit van het
leven; het welzijn van de inwoners. Uit onder
zoek2 blijkt dat de Brede Welvaartsscore voor
onze regio negatief afwijkt van de omliggende
regio’s en het landelijke gemiddelde. Binnen deze
integrale welvaartsindicator zijn elf welvaartsdimensies samengebracht. In de Monitor Brede
Welvaart (CBS) wordt de ontwikkeling van brede
welvaart (econo misch, ecologisch en sociaal-
maatschappelijk) in kaart gebracht. Aan de hand
van meer dan veertig indicatoren geeft de
monitor een beeld van de staat en ontwikkeling
van de samenleving.
We richten onze gezamenlijke agenda op het
borgen van die dimensies van brede welvaart
waarop de regio goed scoort en werk te maken
van die dimensies die onder de maat scoren.
Samen met onder meer de provincie Gelderland
(in het kader van ‘Kracht van Oost’) gaan we
werk maken van de ontwikkeling van een
passende monitor, die het mogelijk maakt om
onze gezamenlijke agenda te richten: borgen
van die dimensies van brede welvaart waarop
deregio goed scoort en aan de slag met die
2 Essay ‘Kracht van Oost’ Rabobank 27-10-2020.
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dimensies die onder de maat scoren. Het maken
van een dergelijke monitor is geen sinecure.
We zullen dit dan ook stapsgewijs oppakken.

ORGANISATIE OPGAVEN
Het bestuurlijk opgaveteam (BOT, voor de
samenstelling hiervan wordt verwezen naar
bijlage 2) stuurt de uitvoering van de opgave
aan, bewaakt voortgang en stelt zo nodig bij.
Zij doet dit op advies van het opgaveteam,
bestaande uit de opgavemanager en een
coördinator per speerpunt. Deze speerpuntcoördinatoren zorgen voor de verbinding met de
gemeenten door een werkgroep in te richten per
speerpunt. Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van de deelnemende gemeenten, waarbij
gelet wordt op spreiding over de hele regio.
Daarnaast worden alle relevante ambtenaren
regelmatig op de hoogte gehouden en om
input gevraagd.
Betrokkenheid van alle bestuurders bij de
uitvoering van de regionale agenda is essentieel.
Tijdens de regio-ochtenden en de Regio
Overleg(t)-dagen informeert het BOT de overige
regiobestuurders over de voortgang van de
uitvoering van de opgave. Deze ontmoetingen
hebben een interactief karakter. Daarnaast organiseert het regiobureau raadsontmoetingen om
raadsleden te informeren over de ontwikkelingen
rondom de opgaven.

TRIPLE HELIX-SAMENWERKING
EN BESTUURSAKKOORD
Werkelijke resultaten met toegevoegde waarde
voor onze maatschappelijke opgaven boeken we
alleen met een meer integrale aanpak en in een
samenwerking met uiteenlopende partijen
(overheid, bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek).
We werken dan ook met veel partners samen om
de ambities binnen onze opgaven te verwezenlijken. Soms doen ze een groot deel van de
uitvoering, soms zijn ze mede-initiatiefnemer,
medefinancier of supporter. Belangrijk zijn de
samenwerkingsrelaties met de provincie
Gelderland en The Economic Board. Gezamenlijk
zien wij het als onze verantwoordelijkheid om het
voortouw te nemen in de regionale samenwerking. Voor de uitvoering van de regionale agenda

en de realisatie van onze gezamenlijke doelen,
is een consistente, meerjarige samenwerking
tussen deze drie partijen nodig. We bekrachtigen
deze samenwerking in een bestuursakkoord, met
een bijbehorende investeringsagenda, waarin
partijen in 2022 ieder hun commitment bekrachtigen. De provincie Gelderland heeft daarbij de
intentie uitgesproken om zoveel bij te dragen, dat
de optelsom uitkomt op een verdubbeling van de
bijdragen van de gemeenten aan de vijf opgaven
in deze regionale agenda. De provincie zal per
project/initiatief afwegen of en hoe het project/
initiatief bijdraagt aan de verschillende
provinciale doelen.

INTEKENEN OP OPGAVEN
DOOR GEMEENTEN
Als een gemeente besluit mee te doen aan een
opgave, dan tekent het college, na het besluit van
de gemeenteraad, hiertoe een opgave-overeenkomst. Hiermee zegt de gemeente toe de
benodigde middelen ter beschikking te stellen.
De basis voor deze overeenkomst ligt in artikel 27
van de Gemeenschappelijke Regeling. In de overeenkomst staan doel van de samenwerking, de
resultaten en activiteiten van de opgave,
de gemeentelijke bijdrage in financiën en de
duur van de overeenkomst.

OVERZICHT PROCES
Voor elke opgave wordt door het BOT een
actie- of programmaplan uitgewerkt voor 2022
wat een verdere uitwerking vormt van de acties.
Dit werkdocument wordt gedeeld met de
betrokken ambtenaren en wethouders. Over elk
jaar zal natuurlijk ook verantwoording afgelegd
worden door het BOT over de bereikte resultaten.
Deze verantwoording wordt toegelicht tijdens
de Regio Overleg(t)-dagen, regio-ochtenden
en raadsontmoetingen.
In het voorjaar van 2022 wordt aan de
gemeenten de volgende concept-regionale
agenda voorgelegd, namelijk die van 2023
en verder. Zoals al eerder gezegd, heeft deze
een meerjarig karakter. Daarbij wordt uiteraard
een link gelegd met de bereikte resultaten in
2021 en de eerste maanden van 2022.
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VERBONDEN
REGIO
OVER VIJF JAAR:
Kunnen wij snel, comfortabel, veilig, schoon en
betrouwbaar reizen. We
bieden duurzame oplossingen voor een robuust
en veilig wegennet, betrouwbaar spoor, (H)OV
voor iedereen en een aantrekkelijk fietsnetwerk.
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AMBITIE & SPEERPUNTEN
Wij willen de regionale en stedelijke bereikbaarheid (zeker
in het kader van de grote woningbouwopgaven) waarborgen
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, waarbij de regio een belangrijke
speler binnen het publiek/private netwerk is.

Speerpunten Verbonden regio
1 Gebiedsgerichte corridoraanpak
2 Regionaal (snel)fietspadennetwerk

3 Hubs en knooppunten
4 Gedragsaanpak duurzame mobiliteit
5 Verkeersveiligheid

In de voorloper van deze regionale agenda,
de Agenda Duurzame mobiliteit en bereikbaarheid uit 2019, zaten 6 sporen: Weg, Spoor,
Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV), Fiets,
Slim en Schoon Onderweg, Verkeersveiligheid.
De doelen en projecten uit die agenda zijn nog
steeds actueel. De vijf speerpunten in deze
agenda zijn integraler opgezet en sluiten beter
aan bij de Gelderse Mobiliteitsvisie.

zet in 2022 sterk in op een aantal majeure
processen/projecten als de A50, A12 en de
spoorcorridor Randstad-Arnhem-Ruhrgebied.
Voor het deelprogramma Slim & Schoon
Onderweg werken wij nauw samen met het
Ministerie van I&W, provincie Gelderland,
gemeenten en werkgevers. Dit deelprogramma
loopt nog door tot en met 2022. Daarnaast
starten wij met investeringsagenda’s (o.a. Hubs &
knooppunten, fiets en verkeersveiligheid).
Dit is een belangrijke input voor o.a. de provincie
Gelderland om financiële middelen beschikbaar
te stellen. De afspraken die worden gemaakt in
de Verstedelijkingsstrategie hebben eveneens
gevolgen voor de potentiële mobiliteitsprojecten.

De opgaven van de Verbonden regio komt voor
het overgrote deel overeen met de koers die in
2019 is ingezet met het ambitiedocument
duurzame mobiliteit en bereikbaarheid. In 2021
zijn een groot aantal activiteiten opgestart die in
2022 e.v. doorlopen. Veel processen hebben een
langdurige doorlooptijd. Samen met de provincie
Gelderland is een start gemaakt met het maken
van een nieuwe regionaal multimodaal
verkeersmodel en starten we de verkenningen
rondom de gebiedsgerichte corridors. De regio

Logistiek is geen apart speerpunt binnen de
Verbonden regio. Wel willen wij de logistiek
slimmer en duurzamer maken. In 2021 verkennen
we hoe we in onze regio de economische kansen
van de logistieke sector verder kunnen
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versterken. Op basis van deze verkenning worden
in 2022 verdere stappen gezet op het gebied van
logistiek. Er wordt een relatie gelegd met de
logistieke corridor (samenwerking met de
provincie Gelderland en TEB), het verduurzamen
van de bouwlogistiek, digitalisering, binnenstadlogistiek, truckparking en het verduurzamen van
de binnenvaart.
Wij stellen de reiziger centraal en verleiden de
reiziger om slimme en schone keuzes te maken.
We benutten mobiliteitsnetwerken beter en
zetten in op actieve en schone mobiliteit. We
stimuleren slim en schoon reizen door: De
vorming van mobiliteitshubs, het stimuleren van
fietsen en lopen, het HOV-netwerk te vergroten
en te versterken en op de langere afstanden in te
zetten op openbaar vervoer/spoor. De Groene
Metropoolregio is geen uitvoerende organisatie
in het fysieke domein. Wij leggen geen fietspaden of rotondes aan. Wel kunnen wij samen
met de gemeenten en partners initiëren, stimuleren en adviseren van en over bovenlokale
projecten en processen die bijdragen aan onze
gezamenlijke opgaven. Daar ligt onze kracht.

Hier komt nog een Quote. Hier komt
nog een Quote. Hier komt nog een
Quote. Hier komt nog een Quote.
Hier komt nog een Quote. Hier komt
nog een Quote.
- Grat Heeren, directeur ABC
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PARTNERS
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is
één van de partners binnen het beleidsveld Mobiliteit. De acties uit deze regionale agenda voeren
we samen met partners uit.
• De provincie Gelderland: de doelen zijn sterk
in lijn met elkaar. Veel van onze processen en
projecten pakken we gezamenlijk op. In nauw
overleg wordt bepaald wie het voortouw
heeft. Dit geldt grotendeels ook voor de
overige overheden (Rijk, andere regio’s en de
individuele gemeenten) en het Waterschap.
Wij versterken de relatie met andere regio’s
via een actieve rol bij het Gemeentelijk
Netwerk Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI).
Ook adviseren wij bij verschillende rijksprocessen en stemmen wij programma’s op elkaar
af.
• The Economic Board (TEB): hecht veel
belang aan de mobiliteitsopgaven, omdat
die van wezenlijk belang zijn voor een goed
vestigingsklimaat. Wij maken graag gebruik
van het netwerk van TEB om deze opgave
verder te brengen. Rondom lobby en communicatie van strategische projecten kijken wij
samen naar ieders rol en helpen en versterken
we elkaar.

•

•

•

•

Bedrijfsleven: Wij betrekken het bedrijfsleven
actief bij onze initiatieven. Belangrijke partners
met wie we in het vervolgtraject afstemmen
zijn: ondernemers, ondernemerscollectieven,
koepelorganisaties. Ook aanbieders van
mobiliteitsdiensten zijn een belangrijke partij
om tot gerichte implementatie
te komen.
Kennisinstellingen als Radboud Universiteit,
Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Van Hall
Larenstein en ROC’s dragen op verschillende
niveaus bij aan de ontwikkeling van kennis
op het gebied van Mobiliteit.
Het Regionaal verkeersmanagementteam
Arnhem Nijmegen (RVMT) is een samen
werking van wegbeheerders in onze regio
(Rijk, provincie en gemeenten).
De Vervoersorganisatie Regio Arnhem
Nijmegen organiseert aanvullend vervoer
voor mensen die gebruik maken van Wmo,
Jeugdwet, leerlingenvervoer en kleinschalig
OV in de regio. In de vervoersorganisatie
sturen en beheersen de gemeenten samen de
uitvoering en ondersteunende processen voor
het aanvullend vervoer.
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SPEERPUNT 1

GEBIEDSGERICHTE
CORRIDORAANPAK
OVER VIJF JAAR:

Realiseren we samen gebiedsgerichte projecten in corridors van
weg, rail en water.
Hebben we goede (OV-) verbindingen naar Utrecht, Eindhoven,
Zwolle én Duitsland (ICE).
Is de capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk vergroot
en dragen wij met projecten bij aan het verbeteren van de leefomgeving.
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RESULTATEN 2022
Dit speerpunt richt zich op de ontwikkeling van
de (infrastructuur)corridors in de regio vanuit
een gebiedsgerichte aanpak. Het gaat om het
verbeteren van interne en externe verbindingen
over weg, rail en water vanuit een integrale blik
op de leefomgeving. Het vergroten van de capaciteit op het mobiliteitsnetwerk koppelen we aan
het verbeteren van de directe leefomgeving.
Voor onze inwoners, werknemers, bezoekers en
passanten. Dit vraagt en zorgvuldige afweging
tussen het goederenvervoer (per spoor) en het
toenemend reizigersvervoer. Ook moet rekening
worden gehouden met de ontwikkeling van de
verstedelijking en de leefbaarheid in de kernen
langs de corridors, waaronder het hoogwaardige
openbaar vervoer en het binnenstedelijk HOV.
wij spelen een adviserende rol bij de nieuwe
provinciale aanbesteding van het openbaar
vervoer in onze regio.

REGIONAAL TOEKOMSTBEELD OV 2040
Regionale vertaling, inclusief bijbehorende uitvoeringsagenda. Een verkenning en aanpak met een
strategie voor de regio en een handreiking om de
rol van het (regionale) spoor te versterken.
A12 SPOORCORRIDOR RANDSTAD-ARNHEMRUHRGEBIED
Het versterken van de spoorcorridor Randstad-
Arnhem-RheinRuhr. Wij maken een analyse van de
kansen en mogelijkheden. Hierbij werken we nauw
samen met de provincie en het Rijk.
IMPLEMENTEREN ACTIEPLAN HOV
De betrokken gemeenten ondersteunen bij de
planvoorbereiding.
REGIONAAL MULTIMODAAL NETWERK
MANAGEMENTKADER EN VERKEERSMODEL
In 2022 leveren wij 2 producten op:
1. Een regionaal multimodaal netwerkmanagementkader met een leidraad naar de wegbeheerders
hoe hier mee om te gaan.
2. Een multimodaal verkeersmodel, waarmee mobiliteitsvraagstukken kunnen worden geanalyseerd.

In dit speerpunt richten we ons ook op de
versterking van verbindingen tussen de economische kerngebieden. Hierbij gaat het om de
verbindingen met drukbezochte (werk)locaties
in de regio en externe verbindingen met onze
buurregio’s zoals Utrecht, Eindhoven en Zwolle.
Op internationaal niveau staat de verbinding
met Duitsland, de ICE en de verkenning van
euregionale verbindingen met het Europese
achterland op de agenda. Deze schakel is
onderdeel van Europese en Duitse spoorplannen.

Gebiedsgerichte corridoraanpak

AANPAK A50
Maken van samenwerkingsafspraken over de korte
termijnaanpak A50 met de provincie en andere partners.
Daarnaast participeren we binnen de projectorganisatie
en adviseren we over de Mirt-verkenning A50.
GEBIEDSGERICHTE CORRIDORS
Wij spelen een belangrijke initiërende en coördinerende rol bij de verschillende gebiedsverkenningen.
Het voortouw ligt bij Rijkswaterstaat of de provincie
Gelderland. In 2022 zullen 3 gebiedsaanpakken
worden afgerond:
− A325 corridor
− gebiedsaanpak Zuid- en Westflank Nijmegen
− gebiedsaanpak Oostflank Arnhem en het
opstarten van de A12-alliantie

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Regionaal toekomstbeeld OV2040
A12 spoorcorridor
Implementatie Actieplan HOV
Afronding van het regionaal multimodaal netwerkmanagementkader
Toepassen van het nieuwe Regionaal Multimaal Model Arnhem
Nijmegen
Korte termijnaanpak A50
Verkennen gebiedsaanpak A325 corridor
Gebiedsaanpak Zuid- en Westflank Nijmegen
Verkennen gebiedsaanpak Oostflank Arnhem
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SPEERPUNT 2

REGIONAAL (SNEL)
FIETSPADENNETWERK
OVER VIJF JAAR:

Gebruiken inwoners, werknemers en bezoekers steeds vaker de
fiets.
Fietsen zij gemiddeld langere afstanden op meer verkeersveilige
routes in de regio.
Zijn er betere aansluitingen op het lokale fietsnetwerk (woonwerk en recreatief).
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RESULTATEN 2022
OPSTELLEN MEERJAREN REGIOAGENDA FIETS
(MRF)
Ontwikkelen van een meerjarige regionale investeringsagenda voor de fiets, gericht op een betere
prioritering en programmering van (potentiële)
fietsprojecten in de regio.

We zetten vol in op de fiets! De fiets wordt
steeds populairder. Wij stimuleren en faciliteren
deze groeiende populariteit. Wij willen een sterke
toename van het fietsgebruik met positieve
gevolgen voor gezondheid, vitaliteit, luchtkwaliteit en leefomgeving. Het doel is het vergroten
van fietsgebruik in en naar de stad naar 35%. Wij
zien grote samenhang met de realisatie van hubs
en verkeersveiligheid. Tevens is er een relatie met
het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF) en de
daarbij behorende subsidiemogelijkheden,
waarvoor wij al in 2021 zijn gestart met het
toewerken naar een (geprioriteerde) lijst van
potentiële projecten.

VERKENNING UTILITAIRE FIETSROUTES
Nadere verkenning naar een betere aansluiting en
gebruik van utilitaire fietsroutes (voor woon-werkverkeer) op het recreatieve fietsnetwerk in de regio.
VERKENNING SNELLE FIETSROUTES
Opleveren van een viertal verkenningen van
potentieel te realiseren snelle fietsroutes
inclusief het in kaart brengen van de knelpunten in
de aansluiting op lokale netwerken.

Begin 2019 heeft de regio een position paper
‘aantrekkelijk fietsnetwerk’ gemaakt. Deze vormt
een leidraad voor onze inzet en subsidiemogelijkheden. In 2022 komen wij met een bijgestelde
werkagenda die het kader biedt voor maatregelen en prioriteiten. Het netwerk van snelle
fietsroutes is nog niet af. Het moet in de regio
makkelijker worden om naar een snelle fietsroute
te fietsen; of naar een hub of knooppunt, zoals
een station. Om ketenmobiliteit te stimuleren is
het van belang dat de overstap comfortabel en
gemakkelijk is. De overstap tussen fiets en
openbaar vervoer optimaliseren we daarom
verder. Met de ligging aan rivieren kent de regio
veel bruggen. De bruggen vallen veelal samen
met de tracés van de snelfietsroutes. De op- en
afgangen van bruggen moeten beter. Naast voorzieningen die de ruggengraat van het
fietsnetwerk versterken, is aandacht nodig voor
doorfietsroutes tussen kernen en binnen steden.
Ook veilige schoolfietsroutes vallen hieronder.

Regionaal (snel)fietspadennetwerk

VOORBEREIDEN PLANVORMING
WESTFLANKROUTE ARNHEM – ELST – NIJMEGEN
Analyse stedelijk netwerk in relatie tot intelligente
verkeerslichten (I-vri’s).
Analyse van de aansluiting van intelligente vri’s
(datagedreven verkeerslichten) op het stedelijk fiets
netwerk. Deze analyse zal ter beschikking worden
gesteld aan de individuele wegbeheerder/
gemeenten.
STIMULERINGSPROJECTEN ‘HEEL GELDERLAND
FIETST’ EN FIETSBURGEMEESTER ARNHEMNIJMEGEN
Regionale uitwerking van de provinciale campagne
‘Heel Gelderland fietst’ en het inzetten van de fietsburgemeester om het gebruik van de fiets te
vergroten door bijv. fiets-challenges.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Opstellen meerjaren Regioagenda Fiets
Verkenning van utilitaire & recreatieve fietsroutes
Verkenning snelle fietsroute Nijmegen-Wijchen-Oss
Verkenning snelle fietsroute Arnhem-Huissen-Bemmel
Verkenning snelle fietsroute Om de Noord Arnhem
Verkenning snelle fietsroute Zevenaar Doetinchem
Voorbereiden planvorming Westflankroute
Analyse stedelijk netwerk i.r.t. I-vri’s
Stimuleringsprojecten heel Gelderland fietst en fietsburgemeester
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SPEERPUNT 3

HUBS EN
KNOOPPUNTEN
OVER VIJF JAAR:

Zijn er met partners (nieuwe) mobiliteitshubs en knooppunten in
stad en regio gerealiseerd waar we een betere koppeling maken
tussen het regionale en stedelijke infrastructuurnetwerk.
Bieden wij nieuwe vormen van duurzame mobiliteit aan
(deelvervoer, elektrisch, MaaS3).
Zorgen wij voor ‘mobiliteit op maat’ als onderdeel van het
vraagafhankelijk vervoer in de regio.

3 Mobility as a Service.
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RESULTATEN 2022
Dit speerpunt richt zich op het zo efficiënt
mogelijk verknopen van modaliteiten op
strategische locaties. Met de ontwikkeling van
knooppunten en mobiliteitshubs werken we
samen met onze partners aan steeds beter
bereikbare van de regio. Het kan hier gaan om
fysieke ontwikkeling van knooppunten of de
ontwikkeling van ehubs, deelvervoer, elektrisch
vervoer en MaaS-constructies. Waarbij we ook
inspelen op vraagafhankelijk vervoer in de
kleinere kernen van de regio met mobiliteit op
maatconstructies.

MEERJARIGE INVESTERINGSAGENDA
Ontwikkelen en actualiseren van de meerjarige
investeringsagenda regionale hubs en knooppunten.
PLANVOORBEREIDING KANSRIJKE HUBS
Verkenning, planvoorbereiding en opstarten van 1e
fase investeringsimpuls mobiliteitshubs.
STATIONSGEBIED NIJMEGEN
Het stationsgebied Nijmegen is een belangrijk
knooppunt in het regionale mobiliteitsnetwerk.
De regio adviseert over de plannen voor realisatie
van het stationsgebied Nijmegen. Dit is inclusief
dexverbetering van de kwaliteit van de stations
omgeving met het oog op de realisatie van wonen
en werken in de directe omgeving.

De focus ligt op het regionale netwerk.
Wij richten ons op die hubs die van meerwaarde
zijn voor het regionale mobiliteitssysteem.
De doelstelling is tweeledig: het verlichten van de
druk op het verkeersnetwerk rond drukbezochte
plekken en het stimuleren en faciliteren van
duurzame vormen van mobiliteit. Hier zoeken we
de aansluiting bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen en de andere regionale opgaven. Wij
hanteren het uitgangspunt om nieuwe woningen
zoveel mogelijk te programmeren nabij (H)OV
en/of in verbinding met nabij gelegen (regionale/
snel-) fietspaden, waarbij in de eerste plaats de
bestaande capaciteit wordt benut en knooppuntvorming wordt gestimuleerd (o.a. bij station
Nijmegen, Arnhem-Oost).

MOBILITEIT OP MAAT/HUBTAXI
Uitwerken Mobiliteit op Maat in relatie tot het
project haltetaxiRRReis van de provincie Gelderland. In april 2022 zal het project haltetaxiRRReis
van start gaan. Samen met de gemeenten zullen wij
onderzoeken welke aanvullende maatregelen nodig/
wenselijk zijn.
FIETSPARKEREN/GRATIS STALLEN
Analyseren van de gemeentelijke kansen en
mogelijkheden voor fietsparkeren en gratis stallen.

De samenhang en meerwaarde van hubs vanuit
verschillende invalshoeken staat centraal.
Denk hierbij aan de aansluiting op woon- en
werklocaties, binnensteden, voorzieningen en
recreatieve hotspots. Maar ook de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit zoals de
uitbreiding van het regionale (snel)fietsnetwerk
en HOV-netwerk. We kijken op drie schaalniveaus
naar het functioneren van hubs en knooppunten:
overstaphubs, ontsluitingshubs en speciale hubs.

Hubs en knooppunten

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Meerjarige investeringsagenda
Verkennen en planvoorbereiding kansrijke hubs
Adviseren station Nijmegen
Uitwerken Mobiliteit op Maat
Fietsparkeren en gratis stallen
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SPEERPUNT 4

GEDRAGSAANPAK
DUURZAME MOBILITEIT
OVER VIJF JAAR:

Maken meer inwoners, werknemers en bezoekers gebruik van
duurzame vormen van mobiliteit,
Wordt de capaciteit van het regionale infrastructuurnetwerk
beter benut.
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RESULTATEN 2022
Dit speerpunt richt zich op gedragsbeïnvloeding
van de verkeersdeelnemers. Doel is het beter
benutten van de het mobiliteitsnetwerk door ons
nadrukkelijk te richten op de beïnvloeding van
mobiliteitsgedrag en vervoermiddelkeuzen.
Een belangrijk programma binnen dit speerpunt
is ‘Slim & Schoon Onderweg’. De 18 regio
gemeenten, provincie Gelderland, Rijkswaterstaat,
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en
VNO-NCW werken samen in dit programma om
de bereikbaarheid van de regio te verbeteren,
waarbij de activiteiten en maatregelen geordend
zijn volgens drie programmalijnen:
• Programmalijn 1: Gezamenlijke aanpak
mobiliteitsgedrag.
• Programmalijn 2: Krachtenbundeling
Slimme mobiliteit.
• Programmalijn 3: Stimuleren Duurzame
mobiliteit.
Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoerings
programma gemaakt. Voor 2022 is deze nog
niet gereed. Deze wordt in het najaar van 2021
voorgelegd. Voor de looptijd van het programma
(2019 – 2022) zijn de volgende doelen
geformuleerd:
• Minimaal 20.000 extra slimme en duurzame
reizigers.
• Minimaal 20.000 minder autoritten.
• Regionale bijdrage aan reductie CO2 wegverkeer (75 kton in 2022).
Reductie autoverkeer met 10% op kwetsbare
corridors gericht op verbetering van de door
stroming en vergroting van de leefbaarheid.

COMMUNICATIE EN MONITORING GEDRAG EN
VERKEERSDEELNAME IN DE REGIO
Het ontwikkelen van regionale campagnes gericht
op werknemers, werkgevers, bewoners en
bezoekers voor verduurzaming van hun mobiliteitsgedrag. Digitale monitoring van de verkeersdeelname en analyse van mobiliteitsdata.
INNOVATIEVE EN DUURZAME
MOBILITEITSPROJECTEN
Het verkennen en realiseren van innovatieve
projecten, inclusief subsidies hiervoor, van
duurzame pilots of experimenten in de regio voor
vernieuwende vormen van duurzame mobiliteit.
SLIM & SCHOON ONDERWEG
Het realiseren van het uitvoeringsprogramma Slim &
Schoon Onderweg 2022.

Dit doen we door mensen te stimuleren om
minder te reizen, op een ander tijdstip, met een
ander vervoermiddel of via een andere route.
Ook zetten we in op smart mobility om de
mobiliteit zo goed mogelijk te faciliteren.

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Communicatie en monitoring
Innovatieve en duurzame mobiliteitsprojecten
Uitvoeringsprogramma Slim & Schoon Onderweg
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SPEERPUNT 5

VERKEERSVEILIGHEID
OVER VIJF JAAR:

Is de verkeersveiligheid in de hele regio verbeterd.
Is er een dalende lijn in het aantal doden en gewonden in alle
regionale gemeenten.
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RESULTATEN 2022
De regio wil extra aandacht voor het verbeteren
van de verkeersveiligheid, waarvoor in 2019 het
Startakkoord Strategisch Plan Verkeersveiligheid
door VNG en IPO is getekend. De regio werkt
samen met de provincie Gelderland en het
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid aan onder
meer een integraal en uniform verkeersveiligheidsbeleid. We doen al veel, maar er liggen
belangrijke kansen om het meer regionaal te
doen. Door van tevoren initiatief te nemen om
risico’s aan te pakken, in plaats van pas maatregelen treffen als er een ongeluk is gebeurd.
Onze aanpak past binnen het landelijk kader
van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.
Onze hoofdopgave is dat iedereen elke dag weer
veilig thuiskomt. Elk verkeersslachtoffer is er één
teveel. Het in 2019 vastgestelde position paper
Verkeersveiligheid vormt de leidraad voor onze
aanpak, met als kern een meer gerichte, risicogestuurde en proactieve aanpak.

Verkeersveiligheid

REGIONALE UITWERKING STRATEGISCH PLAN
VERKEERSVEILIGHEID (SPV)
Het initiëren en coördineren van regionale studies
die bijdragen aan de kaders van het SPV.
INVESTERINGSAGENDA VERKEERSVEILIGHEID
Het opstellen van een meerjarige investeringsagenda verkeersveiligheid.
HANDREIKING VEILIGE LANDBOUWROUTES
Het opstellen van een handreiking over veilige landbouwroutes en deze ter beschikking stellen aan de
wegbeheerders.
ANALYSE PAKKETDIENSTEN
Het analyseren van de knelpunten en kansen/mogelijkheden om de verkeersveiligheid te verbeteren.
IMPLEMENTATIE GEDRAGSAANPAK
Samen met het Regionaal orgaan Verkeersveiligheid
Oost Nederland ondersteunen wij en adviseren wij
over de gemeentelijke projecten uit het jaarplan.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Regionale uitwerking SPV
Meerjarige investeringsagenda
Handreiking landbouwroutes
Analyse pakketdiensten
Implementatie gedragsaanpak
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PRODUCTIEVE
REGIO
OVER VIJF JAAR:
Is het MKB de crisis te
boven. Innovatief vermogen
en positie van bedrijven is
versterkt, de productiviteit
van bedrijven toegenomen.
Werkgelegenheid is gestegen, er is een wendbare
arbeidsmarkt en externe
gelden zijn binnengehaald
om te investeren in onze
economie.
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AMBITIE & SPEERPUNTEN
Speerpunten Productieve regio
1 Stimuleren ondernemerschap MKB
2
 Human capital: onderwijs
en arbeidsmarkt

INNOVATIE EN
WERKGELEGENHEID
Onze regio kent veel innovatiekracht en de vestigingskwaliteit van onze werklocaties scoort
boven het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd
zien we als opgave om de kwaliteiten van onze
regio steviger te profileren en de economische
potenties beter te benutten. We versterken onze
inzet op innovatiekracht in de clusters Health,
Hightech & Energy, de cross-over met Food en
logistiek als onlosmakelijke voorwaarde. Dit legt
de basis voor een sterke (inter)nationale positie
en een goede productiviteit van toonaangevende
bedrijven. Dit sterke economische profiel maakt
onze regio interessant voor talenten. De ambitie
is economische groei te faciliteren om te komen
tot een forse banengroei in een goede balans
met de leefkwaliteit in de regio.
Voor de langere termijn zetten we in op behoud
en aantrekken van (nieuwe) bedrijvigheid in de
regio. Op verschillende niveaus: van zelfstandigen en startups tot het MKB en internationals.
We versterken de kwaliteiten van de werklocaties. We verbinden lokale bedrijven, instellingen
en activiteiten aan de topsectoren en bieden
synergievoordelen en ondersteuning bij het
uitwerken van ideeën tot concrete projecten.
We zetten in op de kwaliteit van onze werklocaties, passend bij het DNA van de regio. We
versterken de samenwerking met partijen in het
onderwijs, gericht op een betere aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt, passend bij de
vraag van ondernemers en de skills van werknemers en werkzoekenden.

 Doorontwikkeling Health,
3
Hightech & Energy
4 Versterking van duurzame logistiek
5 Toekomstbestendige werklocaties

TOEKOMSTBESTENDIG MKB
Het MKB staat voor een aantal uitdagingen.
Onder andere het herstel na de COVID-19 crisis,
digitalisering en personeelstekorten. Voor de
korte termijn ondersteunen wij ons bedrijfsleven
hierbij. Hiervoor maken wij inzichtelijk wat er
beschikbaar is aan financiële mogelijkheden (w.o.
subsidies) tot een bedrag van 1 miljoen. Grotere
bedrijven weten de weg naar financiering wel te
vinden, maar voor het MKB is dat vaak lastig. Via
onze communicatiemiddelen maken we deze
informatie toegankelijk en zichtbaar voor ondernemers. Ook inventariseren wij wat gemeenten al
doen aan COVID-ondersteuning voor bedrijven
en delen de ervaringen en best practices met de
regio.
Voor de lange termijn zetten we ons in voor een
versterking van de economische basis, waarin
bedrijven zich willen vestigen en kunnen groeien.
Dit is belangrijk voor het verdienvermogen, de
werkgelegenheid en de welvaart van onze
inwoners. Vanuit de Groene Metropoolregio
dragen we op een aantal thema’s bij aan deze
structuurversterking, het innovatieve vermogen
van onze economie en de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt.

ECONOMISCHE MONITOR
In 2021 starten wij met een Economische Monitor
met data die van belang zijn voor de ambities
binnen deze opgave. Daarbij maken we slim
gebruik van beschikbare data en voorbeelden.
Elke twee jaar wordt de monitor geactualiseerd.
Zo kunnen we resultaten monitoren en bijsturen
waar nodig.
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De Groene Metropoolregio gaat in 2022 aan de
slag met een Monitor Brede Welvaart (zie
inleiding). We zorgen ervoor dat de Economische
Monitor hier goed op aansluit. In de Economische
Monitor inventariseren we ook welke sectoren en
bedrijventerreinen het meest bijdragen aan de
economische groei, de werkgelegenheid en de
banen van de toekomst. Dit is input voor toekomstige beleidskeuzes. Juist voor deze
ontwikkelingen willen wij ruimte bieden in het
Regionaal Programma Werklocaties (RPW).

HUMAN CAPITAL
Met de gevolgen van COVID-19 crisis enerzijds en
de krapte op de arbeidsmarkt in sommige
sectoren anderzijds willen wij met het opstellen
van een regiobrede Human Capital Agenda een
start maken met het bereiken van onze doelstellingen: vraag en aanbod in balans brengen en een
wendbare arbeidsmarkt creëren. Dit doen we
samen met TEB en de provincie. Met de Human
Capital Agenda bundelen we krachten en
brengen we focus aan. Op basis van een verken-
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ning naar bestaande instrumenten focussen we
ons op de instrumenten die het meeste bijdragen
aan de regionale doelstellingen. In 2022 borduren
we voort op deze agenda voor toekomstige
acties.

DUURZAME LOGISTIEK
Wij werken in 2021 samen met de Verbonden
regio, de HAN, de provincie, VNO-NCW en
Logistics Valley aan een regionale visie en een
gezamenlijke koers op logistiek. Waar liggen
kansen en mogelijkheden? Wat komt op ons af
en hoe kunnen we daarop inspelen? Daarbij
komen ook onderwerpen aan bod als bouwlogistiek, leefbaarheid, binnenvaart en havens,
stadsdistributie, ehubs, duurzame brandstoffen.
Wat gebeurt al en door wie? Wat is daarbij de rol
van de regio? Op basis van deze visie kunnen we
gefundeerde keuzes maken voor vervolgacties
op logistiek.

PARTNERS
Bij het bereiken van onze doelen, is de samenwerking met onze partners van groot belang,
waaronder de samenwerking met de provincie
en The Economic Board (TEB).
Voor de uitvoering van twee speerpunten in deze
opgave speelt TEB een belangrijke rol. Het gaat
daarbij om de speerpunten ‘Doorontwikkeling
van de kansrijke clusters’ en ‘Human capital’.
TEB heeft een groot triple helix netwerk. Met de
helixgroepen Arbeidsmarkt, Health, Hightech &
Food en Energy is er een samenwerking tussen
bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen en
deze vervult een belangrijke rol in het aanjagen
van innovaties, het verder brengen en uitvoeren
van projecten, verbindingen leggen met het
bedrijfsleven en de economische profilering van
de regio. De civic entrepreneurs van TEB zijn de
coördinatoren van deze helixgroepen. We zijn
met provincie en TEB in gesprek om de samenwerking verder vorm te geven.
Daarnaast is de samenwerking met andere
partners van belang. De afstemming met deze
partners pakken we actief op.

Onze partners zijn de provincie Gelderland, TEB,
Innovatiesupportorganisaties zoals KIEMT en
Health Valley, Logistics Valley, Ministerie EZK,
Euregio/INTERREG, Liemerse Ambassade,
kennisinstellingen, ondernemers(verenigingen),
Oost NL, VNO/NCW Midden, MKB Koepels, MKB
Nederland, NEXTgarden, Stichting Clok, Arbeidsmarktregio’s, Werkbedrijf-regio’s, Techniekpact,
Gelders Vakmanschap, UWV, Banken, Kamer van
Koophandel, makelaars, beleggers, onderwijsinstellingen MBO/HBO/WO, ondernemerskringen
en platformen, vakbonden.

Wij zijn enthousiast over het initiatief van de gemeenten om zich met
vereende kracht te organiseren en
trekken graag in de volle breedte
gezamenlijk op om onze belangrijke
opgaven te realiseren. Gemeenten
kunnen zo als één stem hun bijdrage
aan de triple helix leveren.
- Ilko Bosman, VNO-NCW Midden
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SPEERPUNT 1

STIMULEREN
ONDERNEMERSCHAP
IN HET MKB
OVER VIJF JAAR:

Hebben we in de regio meer start-ups en nieuwe bedrijven in het
MKB.
Stimuleren we ondernemerschap via (lokale) broedplaatsen, training en opleidingen.
Zijn ondernemers verbonden aan kennis- en investeringsnetwerken in regionaal en nationaal verband.
Heeft het MKB een slag gemaakt in digitalisering.
Is het MKB meer toekomstbestendig door meer kennis, kunde en
slagkracht van MKB’ers.
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RESULTATEN 2022
Met de resultaten binnen dit speerpunt ondersteunen wij het MKB om toekomstbestendig te
worden. Met het stimuleren van het ondernemerschap, het vergroten van kennis, kunde en
slagkracht van MKB’ers kan worden ingespeeld
op nieuwe technologieën en verdienmodellen.
Daarmee versterken we het innovatievermogen
en de positie van de bedrijven en verhogen we
de productiviteit van de bedrijven.

PROGRAMMA TOEKOMSTGERICHT ONDERNEMEN
Programma gericht op heroriëntatie van MKB’ers
o.a. na de COVID-19 crisis. 75 ondernemers kunnen
zich aanmelden voor een screening van het bedrijf
op toekomstbestendigheid. Afhankelijk van de
uitkomst van de screening wordt een vervolgroute
gekozen.
OPTIMAAL GEBRUIK VAN HET FINANCIËLE
LANDSCHAP TOT 1 MILJOEN
In 2021 maken we het financiële landschap voor het
MKB tot 1 miljoen inzichtelijk. In 2022 zetten we
communicatie en marketing in om ondernemers hier
optimaal gebruik van te laten maken.

Het MKB heeft een grote rol in de leefbaarheid
van centra van de steden en kernen. De veranderingen die de COVID-19 crisis vragen van het
MKB zijn, net als andere ontwikkelingen zoals de
noodzaak tot digitalisering, hierop van invloed.
Daarom zetten wij samen met de Ontspannen
regio in op kennis delen en elkaar informeren.

Stimuleren ondernemerschap in het MKB

MEER INNOVATIES DOOR KENNISDELING EN
FACILITEREN ONTMOETING
• Faciliteren van ontmoeting en kennisdeling op
regionaal niveau, gericht op het stimuleren van
innovaties. Organiseren van een jaarlijks
MKB-event en een MKB-Award Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Doel: ontmoeting
faciliteren, kennisuitwisseling en op een positieve
manier aanjagen van innovaties.
• Borging van de MKB-deal Sm@rt Together voor
digitalisering: uitdragen van de regeling en waar
nodig verbinden met het bedrijfsleven. Vinger
aan de pols houden bij het Ministerie van EZK
voor eventuele nieuwe kansen voor ondersteuning van MKB’ers in de regio. Met name voor de
laatste pijler van de MKB-deal leggen wij verbinding met de Ontspannen regio. Deze pijler richt
zich namelijk op de publiek-private samenwerking ten behoeve van bruisende binnensteden
en krachtige kernen.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Programma Toekomstgericht Ondernemen
Optimaal gebruik door ondernemers van het financiële
landschap tot 1 miljoen
Meer innovaties door kennisdeling en faciliteren ontmoeting
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SPEERPUNT 2

HUMAN CAPITAL:
ONDERWIJS EN
ARBEIDSMARKT
OVER VIJF JAAR:

Hebben we de vraag van ondernemers op het gebied van
personele vraagstukken en het aanbod van personeel dichter
bij elkaar gebracht.
Hebben we een wendbare arbeidsmarkt waardoor het aantal
banen in de sectoren Health, Hightech & Energy en Food heeft
kunnen groeien.
Is er een betere aansluiting van MBO, HBO en WO op de
arbeidsmarkt.
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Bron: de Gelderlander

RESULTATEN 2022
De arbeidsmarkt is sterk in beweging.
Maatschappelijk transities, zoals de energie
transitie of digitalisering, hebben grote impact.
Banen veranderen, banen verdwijnen en nieuwe
banen verschijnen. In triple helix-verband willen
we de uitdagingen op de arbeidsmarkt oppakken
met als doel sneller en effectiever te kunnen
handelen voor een veerkrachtige arbeidsmarkt.
Human capital is randvoorwaardelijk om de
doelen te kunnen bereiken in de andere speerpunten binnen de Productieve regio (zoals op de
clusters, voor ondernemerschap) maar ook voor
voortgang in de andere opgaven zoals
Ontspannen regio en Circulaire regio. We zetten
actief in op levenlang leren, een veerkrachtige
arbeidsmarkt, talentontwikkeling en ontwikkeling
van talent voor kansrijke beroepen. Dit om te
komen tot voldoende en goed gekwalificeerd
personeel nu en in de toekomst en vraag en
aanbod beter op elkaar afgestemd te krijgen.

TRIPLE HELIX HUMAN CAPITAL AKKOORD
SLUITEN
In 2021 is een regiobrede strategische meerjarige
Human Capital Agenda opgezet voor overheden,
kennisinstellingen en bedrijfsleven met de hoofd
thema’s Leven lang leren, Veerkrachtige arbeidsmarkt, Aantrekken en behouden van nationaal en
internationaal talent, Ontwikkelen van talent voor
kansrijke beroepen.
In de Human Capital Agenda bundelen we krachten
en brengen we focus aan. De Human Capital
Agenda wordt de leidraad voor toekomstige acties
en van daaruit werken wij toe naar een gedragen
triple helix Human Capital Akkoord 2022-2025.
Met afspraken hierin over wat betrokken partijen
bijdragen, welke resultaten worden voorzien en wie
welke rol daarin heeft. De resultaten van het Human
Capital Akkoord nemen wij op in de investerings
agenda.
INZET OP RESULTAATGERICHTE INSTRUMENTEN
De verkenning van 2021 geeft inzicht in welke
instrumenten het beste bijdragen aan het behalen
van de doelen uit de Human Capital Agenda. Het
gaat daarbij om instrumenten als Skillshub, House
of IT, Connectr Business School, The Lifenet 3.0.
In 2022 zetten wij actief in op de meest resultaat
gerichte instrumenten.

Samenwerking op regionaal niveau en commitment tussen overheden, kennisinstellingen en
bedrijven is cruciaal om deze urgente vraagstukken op de arbeidsmarkt te kunnen oplossen.
Samen met TEB en de provincie gaan wij aan de
slag om te komen tot een gezamenlijke regionale
strategische Human Capital Agenda en een
Human Capital Akkoord. De Human Capital
Agenda vormt de kapstok, brengt focus,
draagvlak en commitment voor de verschillende
projecten en initiatieven binnen de triple helix.

Human capital: onderwijs en arbeidsmarkt

VERBINDING TUSSEN BEHOEFTE MKB EN
AANBOD VAN ARBEID
Gerichte acties, met onze partners, om dit resultaat
te bereiken. Gebaseerd op onderzoek uit 2021
waaruit blijkt welke acties het meest effectief zijn.
INZICHT MOGELIJKE FINANCIERINGSBRONNEN
Actief zoeken naar mogelijkheden om bestaande
financieringsbronnen in te zetten voor alle projecten
die nodig zijn om tot een goede evenwichtige
arbeidsmarkt te komen.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Opstellen Human Capital Agenda en uitvoering
Triple helix Human Capital Akkoord
Inzet resultaatgerichte instrumenten
Verbinding tussen behoefte MKB en aanbod van arbeid
Inzicht mogelijke financieringsbronnen
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SPEERPUNT 3

DOORONTWIKKELING
VAN HEALTH, HIGHTECH
& ENERGY TOT (INTER)
NATIONALE CLUSTERS
OVER VIJF JAAR:

Is het innovatieve vermogen van bedrijven in deze clusters
versterkt en betaalt zich dit uit in verdienvermogen, in werk
gelegenheid en in de kennispositie van de regio.
Wordt het innovatief vermogen van de bedrijven ook ingezet
voor andere maatschappelijke opgaven zoals energietransitie,
de≈woonopgave en de circulaire opgave.
Zijn we zichtbaar in onze directe omgeving en daarbuiten
als (inter)nationaal toonaangevende regio voor innovaties en
sleuteltechnologieën op gebied van Health, Hightech & Energy.
Werken we met Foodvalley samen aan crossovers tussen Health
en Food.
NEXTgarden werkt samen met kennisinstellingen,
ondernemers en overheden aan een energieneutraal tuinbouwgebied in 2030 gericht op
gezondere voeding, vernieuwing van producten
en markten via innovaties, kortere ketens met
waar mogelijk meer aandacht voor de leefomgeving. Voorbeeld: het verbouwen van eendenkroos
als vleesvervanger; vol eiwit, snel groeiend en
lekker.
Wij willen deze topsectoren inzetten voor de
maatschappelijke opgaven van de regio, zoals
energietransitie en de groei van nieuwe banen op
alle niveaus. Daarbij hoort ook de crossover met
Food waarbij we ons focussen op wat voeding
voor onze gezondheid kan betekenen. De ambitie
is om voor bedrijven en instellingen in deze
clusters als Groene Metropoolregio ‘the place to
be’ te worden in Nederland en Europa. We willen
onze innovatieve krachten (inter)nationaal
zichtbaar maken door innovaties en initiatieven
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te bundelen, lobby beter te structureren en de
mogelijkheden te benutten voor samenwerking
met Foodvalley. Dit in lijn met de kansen voor de
regio die ook in de Kracht van Oost – Nederland
Slim Benutten worden benoemd.
Gezonde bedrijven zijn belangrijk voor een goed
vestigingsklimaat. Bedrijven blijven economisch
succesvol als zij kunnen reageren op nieuwe
ontwikkelingen, onder andere door te vernieuwen
en/of te innoveren. Dit speerpunt richt zich op
het versterken van het innovatieve vermogen van
de regionale bedrijven. Deze wordt versterkt als
partners inhoudelijk met elkaar samenwerken in
een kennishub zoals Connectr, Briskr, het Chip
Integration Technology Centre CITC in Nijmegen,
OnePlanetResearch Center of kennishub Circulaire economie. Plannen zijn er voor Artifical
Intelligence, water- en droogteproblematiek,
radiofrequentie technologie, digital health hub,
clean energyhubs.

Wij zijn opgetogen dat partijen gecommitteerd zijn om te investeren in een
consistente en langjarige samenwerking, waarmee mooie resultaten geboekt
kunnen worden.
- Sigrid Helbig, directeur TEB

− Toegang tot ons netwerk in de regio, zodat
TEB in staat is om voor de hele regio
clusterversterking vorm te geven;
− Investeren in belangenbehartiging voor
projecten en initiatieven van bovenregionaal
belang, zoals het Connectr (Arnhem),
ENGIE-terrein (Nijmegen), Park15 (Overbetuwe), InnoFase (Duiven), NEXTgarden
(Lingewaard) Belangenbehartiging betekent:
ervoor “gaan lopen”, lobbyen en zoeken naar
financiering. De investering zelf wordt lokaal
gedaan met co-financiering van derden.
De regiogemeenten hoeven deze initiatieven
niet te financieren.

TEB heeft de lead bij dit speerpunt en werkt
daarbij samen met de Groene Metropoolregio en
de provincie. Samen werken we aan structuurversterking van de clusters. Dat doen we door in te
zetten op:
• Duidelijkheid over de betekenis van Health,
Hightech & Energy voor regiogemeenten.
• Versterkt innovatievermogen met lopende
projecten.
• Ontwikkeling van technologie gedreven
kennishubs.
De taak van TEB hierbij:
• Vast aanspreekpunt voor de clusters
op inhoud.
• Inventariseren en benutten
structuurversterkende projectkansen.
• Inbrengen project(kansen) bij de
Investeringsagenda.
• Deelnemen aan regionale, nationale en
Europese netwerken.
• Verbindingen leggen tussen partners.
• Schrijven projectvoorstellen en aanvragen
doen (namens partners).

Daarnaast werken we samen met het Rijk, Europa
en Duitsland in de clusters Health, Hightech &
Energy en de crossovers met duurzame logistiek.
We zijn de proeftuin op het gebied van decentrale energiesystemen, groeien door naar een
internationaal Health Hightech topcluster en
maken onze auto’s, vrachtwagens en binnenvaartschepen schoner door toepassing van
alternatieve brandstoffen.

De Groene Metropoolregio heeft daarbij de
volgende taken:
− Input uit Economische Monitor 2021 leveren,
zodat TEB zicht heeft op kansen voor de
doorontwikkeling van de clusters en verdere
netwerk- en clustervorming in de regio;

Doorontwikkeling van Health, Hightech & Energy
tot (inter)nationale clusters

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Duidelijkheid over betekenis van Health, Hightech &
Energy voor regiogemeenten
Versterkt innovatievermogen met lopende projecten
Ontwikkeling van technologie gedreven kennishubs
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SPEERPUNT 4

VERSTERKING VAN
DUURZAME LOGISTIEK
OVER VIJF JAAR:

Kent onze logistieke, handel- en transportsector een sterk verminderde milieubelasting en maakt zij slimmer en bewuster gebruik van de ruimte.
Is de samenwerking tussen logistieke bedrijven, transporteurs,
kennisinstellingen en overheden verder geprofessionaliseerd.
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RESULTATEN 2022
Logistiek en distributie spelen een belangrijke rol
in onze regionale economie door de centrale
ligging van de regio op verschillende belangrijke
transportassen (weg, rails, water). In lijn met het
gedachtengoed van de Groene Metropoolregio
willen wij deze sector verduurzamen en daarmee
bijdragen aan een aantal grote maatschappelijke
opgaven van deze regio zoals de energietransitie,
innovatiekracht en de groei van de werkgelegenheid. Met het vergroenen van de logistiek dragen
we ook bij aan de leefkwaliteit van onze regio.
Met de vermindering van de stikstofuitstoot
ontstaat weer ontwikkelruimte voor bijvoorbeeld
woningen.

VERKENNING BUSINESS CASE TRUCKPARKING
Lokaal is dit lastig, maar voor plannen die bijdragen
aan de (inter)nationale corridorontwikkeling zijn er
wel financieringsmogelijkheden in Den Haag en
Brussel. Zeker in combinatie met clean energy hubs.
We sluiten hierbij aan bij de provincie als trekker van
dit traject. De exacte rol van de regio hierin wordt in
overleg met de provincie nader onderzocht.
KENNISDELING VERDUURZAMEN LOGISITEK
De GMR stimuleert en organiseert kennisdeling, met
als doel te kijken of we lokale initiatieven ook op
regionaal niveau kunnen toepassen.
Mogelijke initiatieven die zich hiervoor lenen:
• Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport op Park 15; komen tot een
publiek laadplein voor elektrische vrachtwagens.
• Energiehub Engie/BCTN Nijmegen; duurzame
(snel)laadmogelijkheid voor accucontainers voor
binnenvaartschepen.
• Gemeenten, HAN, bedrijfsleven, brandstofleveranciers; waterstoftankstation op Bijsterhuizen.
• Initiatieven om energie om te zetten in groene
waterstof voor logistiek (bijv. in Montferland door
realisatie van een Clean Energy Hub).

Ook stadsdistributie en de levering van webshopbestellingen in woonwijken bieden kansen voor
vergroening van de logistiek. Het gaat dan om
het clusteren van transportbewegingen, slimme
verzamelplekken buiten de stad (hubs), het
combineren van goederen etc. Zeker voor
Arnhem en Nijmegen is vergroenen van de stadsdistributie van belang, maar ook voor de
regionale centra. In de regio zijn meerdere
bedrijven die willen meedenken. De focus ligt in
eerste instantie op kennisdeling over groene
brandstoffen. In een latere fase ook op nieuwe
vormen van stadsdistributie en bevoorradingen
op stedelijk en regionaal niveau.

OPRICHTING 1 OF 2 INTERREG PROJECTEN
Vervolg op 2021. Een regionale analyse, coördinatie
en uitrol van initiatieven in de regio. We vergelijken
de potentie van initiatieven. Door het opschalen van
kansrijke lokale initiatieven naar een regionale
schaal, werken we toe naar de oprichting van 1 of 2
INTERREG-projecten om nieuwe gelden naar de
regio halen.

Er lopen al vele initiatieven in de regio voor het
verduurzamen van de logistiek, zowel bij het
bedrijfsleven als bij kennisinstellingen en (lokale)
overheden. De sector zelf is verantwoordelijk
voor het nemen van initiatieven. Onze focus ligt
op de projecten waar we als regio meerwaarde
kunnen bieden. Wij leggen slimme verbindingen
met beschikbare samenwerkingsverbanden zoals
die met de provincie en Logistics Valley.

Versterking van duurzame logistiek

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Verkenning mogelijkheden sluitende businesscase voor
truckparking in de regio
Kennisdeling van kansen voor verduurzaming logistiek op
bestaande initiatieven
Oprichting 1 of 2 INTERREG projecten
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SPEERPUNT 5

TOEKOMSTBESTENDIGE
WERKLOCATIES
OVER VIJF JAAR:

Is de kwalitatieve en kwantitatieve vraag en aanbod van
werklocaties in evenwicht.
Bieden we passende ruimte voor bedrijven die bijdragen aan
onze economische groei en profiel.
Dragen we met werklocaties bij aan de groene en duurzame
ambitie van de Groene Metropoolregio.
Hebben we inzicht in welke ruimtebehoefte voor werklocaties
er is tot 2040.
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RESULTATEN 2022
Toekomstbestendige werklocaties gaat over
bestaande en over nieuwe werklocaties met het
RPW als basis. Hierin vindt afstemming plaats
tussen vraag en aanbod van werklocaties. Het
gaat voornamelijk over nieuwe ontwikkelingen op
de juiste plek. Ook herstructureringsmogelijkheden en leegstandsopgave worden meege
nomen. We kiezen waar nieuwe regionale werk
locaties landen en hoe om te gaan met lokale
ontwikkelingen. Initiatieven uit de regio voor
nieuwe werklocaties worden beoordeeld.

INZICHT IN DE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN
DE KANSRIJKE CLUSTERS
Wij spelen in op de ruimtelijke behoefte van de
kansrijke clusters Health, Hightech en Energy, de
speerpunten van de regio. Het scherp krijgen van de
behoefte aan kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelruimte voor de campussen en/of clusters en de
spin-offs voor de regio en naar andere bedrijventerreinen nemen we mee in de Economische Monitor.
Ook blijft er aandacht voor logistiek als ruimtevrager binnen het RPW.
IMPULS VOOR DUURZAME ENERGIE EN
CIRCULAIRE ECONOMIE
Op bestaande werklocaties geven we een impuls
aan duurzame energie en circulaire economie. De
verkenning van kansen hiervoor vindt plaats bij de
Circulaire regio, waar de actie regionale aanpak
voor verduurzaming bedrijventerreinen is
opgenomen. Wij leveren bouwstenen hiervoor aan.
De ruimtelijke vertaling en de eisen die dit met zich
meebrengt nemen we op in het RPW.

Minimaal één keer in de vier jaar moet er een
nieuw RPW komen, met monitoring in de tussenjaren. Het RPW is verankerd in de omgevings
verordening van de provincie.
De besluitvorming van het RPW ligt zoals voorheen bij de gemeentebesturen. Het RPW is een
verplicht onderdeel voor alle gemeenten.
De Groene Metropoolregio faciliteert zowel
ambtelijk als bestuurlijk de voorbereiding en afstemming van het RPW. Het gewijzigde RPW is in
mei 2021 vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

UITVOERING PLAN VAN AANPAK VERGROENING
WERKLOCATIES
In 2021 maken wij een plan van aanpak voor de
vergroening van bestaande werklocaties, afgestemd
met de provincie. In 2022 geven we uitvoering aan
dit plan van aanpak, met als resultaten: een taakverdeling tussen provincie, regio en gemeenten,
overzicht van meest kansrijke en meest urgente
locaties voor vergroening, inzicht in ondersteuningsbehoeften van gemeenten, inzicht in de
middelen en beleidsinstrumenten die gemeenten ter
beschikking staan voor vergroening van bedrijventerreinen, inzicht in de stappen die gemeenten al
hebben gezet en een opzet voor een monitoringsproces.

Er ligt een koppeling met de Verstedelijkingsstrategie. Extra woningen betekent meer werk en dus
meer benodigde ruimte voor werklocaties en
slimme oplossingen daarvoor. Het RPW moet
daarom verder kijken dan de huidige horizon
van 2030.
Wij zetten in op het kwalitatief verbeteren van
het RPW. We leggen een directe link tussen de
groei en ruimtebehoefte van de kansrijke clusters,
de economische kracht van de subregio’s en de
andere opgaven. De opgaven op het terrein van
circulariteit, de energietransitie en duurzaamheid
zijn van toepassing op nieuwe werklocaties. Deze
aanpassingen zorgen voor een sterk en beter op
de regio afgestemd RPW passend bij het DNA
van de regio.
We zetten verder in op vergroening van
bestaande werklocaties.
Toekomstbestendige werklocaties

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de kansrijke clusters
Impuls voor duurzame energie en circulaire economie op
bestaande werklocaties
Uitvoering plan van aanpak vergroening werklocaties
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CIRCULAIRE
REGIO
OVER VIJF JAAR:
Ontwikkelen we slagkracht
om zuiniger en slimmer
om te gaan met grondstoffen en producten. Daarmee maken we onze regio
toekomstbestendig en versterken we onze positie als
circulaire topregio met internationale zichtbaarheid.
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AMBITIE & SPEERPUNTEN
De Groene Metropoolregio wil toonaangevend worden in
circulair denken en handelen, in Nederland én in Europa. Die
ambitie vraagt om de inzet van bedrijven, maatschappelijke
organisaties, de regiogemeenten, andere overheidspartners
en onze inwoners. Circulariteit staat voor toekomstbestendig,
duurzaam handelen met gesloten ketens zonder afwenteling
naar andere groepen, andere tijden of andere gebieden.

Speerpunten Circulaire regio
1 Circulaire bouw en infrastructuur
2
 Circulaire economie: grondstoffen
en ketens

We focussen op de domeinen waar we de meeste
impact kunnen realiseren: op de bouw en infrastructuur, op grondstoffen en afvalketens, op
klimaatadaptief groen en water en op de energietransitie. Door in deze domeinen circulaire
projecten op te schalen naar regionaal niveau,
gezamenlijk onderzoek uit te voeren, kennis en
ervaring uit te wisselen, onze gezamenlijke
inkoopkracht te benutten en te investeren in de
match met Europese, nationale en bovenregionale programma’s, realiseren we onze ambitie.
Bovendien biedt circulariteit grote kansen voor
nieuwe werkgelegenheid voor praktisch en
technisch geschoolden.
We starten niet vanaf nul. In de regio draaien al
veel succesvolle circulaire projecten waaraan veel
gemeenten meedoen. We kopen gezamenlijk
duurzame energie in, we hebben samen het
eerste bod voor de Regionale Energiestrategie
(RES) opgesteld en we voeren samen het Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en
Waterbouw uit. Door deze projecten onder te
brengen bij de Groene Metropoolregio kunnen

3 Water en klimaatadaptatie
4 Transitie naar duurzame energie

we deze efficiënter uitvoeren, gemakkelijker van
co-financiering voorzien en een schaalniveau
realiseren dat meer circulaire impact heeft.

PROJECTEN 2021 MET DOORLOOP
IN 2022 E.V.
We werken op regionale schaal al een aantal jaar
samen op het gebied van duurzaamheid. Uit deze
samenwerking zijn diverse projecten voort
gekomen waarvan een deel doorloopt in 2022.
• In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd
met een meerjarig Uitvoeringsprogramma
Circulaire Grond, Weg- en Waterbouw.
Het project is in uitvoering en loopt in ieder
geval door tot en met 2022.
• Op weg naar een circulaire bouwpraktijk
brengt C2C ExpoLAB in het najaar een advies
uit in hoeverre een bouwproject circulair is.
Daarnaast is gevraagd te adviseren w
 elke
instrumenten we als gemeenten kunnen
inzetten om circulariteit bij bouwprojecten
te stimuleren. In 2022 volgt daarop de
implementatie binnen gemeenten.
• In het recente verleden hebben 17 regioge-
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•

meenten deel genomen aan het gezamenlijk
inkopen van elektriciteit en het verduurzamen
daarvan. De voortgang wordt gemonitord
met behulp van kwartaalrapportages. Onder
voorwaarden kan het contract duurzame
elektriciteit ook na 2023 worden voorgezet.
Jaarlijkse advies- en ambtelijke kosten worden
als vanouds rechtstreeks door gemeente
Nijmegen verrekend met de deelnemende
gemeenten.
De inkoop van aardgas dient opnieuw
opgestart te worden. In het najaar van 2021
worden daarvoor de uitgangspunten op het
gebied van duurzaamheid bepaald. Daarna
volgt in 2022 het aanbestedingsproces zelf.
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•

We werken aan het continueren van de
projectorganisatie RES. Het Rijk heeft nog
geen helderheid gegeven over de financiering
vanaf 2022. Voor de tweede helft van 2021
hebben inmiddels zowel het Rijk als de
provincie wel een bijdrage toegezegd. Samen
met het restantbudget is dit voldoende voor
een adequate voortzetting van het traject in
de tweede helft van 2021.

PARTNERS
•

•

•

•

•

De provincie Gelderland heeft ambitieuze
doelen op het gebied van klimaat, circulariteit
en energietransitie en kan diverse acties
met kennis en expertise ondersteunen en
versnellen. Ook kan de provincie in bepaalde
gevallen zorgen voor co-financiering of co-
financieringsverzoeken en subsidieaanvragen
ondersteunen.
The Economic board (TEB) staat met
#Lifeport voor innovaties die bijdragen aan
gezonder, beter en duurzamer leven. TEB zet
door inzet van de civic entrepreneur de
regio op de kaart als circulaire, duurzame en
klimaatbestendige voorbeeldregio, zorgt voor
structuurversterking en kennisontwikkeling
met bedrijven, kennisinstellingen en overheid
en stimuleert nieuwe verdienmodellen en
banen in de circulaire economie.
De Rijksoverheid en Europa hebben eveneens
hoge ambities op het gebied van circulariteit
en klimaat en kunnen met beleid en subsidies
voor projecten bijdragen aan de versnelling
van de circulaire economie.
De waterschappen vervullen een essentiële
rol bij de ontwikkeling en uitvoering van
de Regionale Adaptatiestrategieën en
Energiestrategieën en (circulaire) projecten
landschapsontwikkeling.
Natuur- en landschapsorganisaties, zoals
Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap

•

•

•

•

•

en Kasteelen, Natuurmonumenten en
IVN dragen bij aan een natuurinclusief en
klimaatbestendig beheer en dragen bij aan
een bewuste omgang van onze bedrijven en
inwoners met ons groene landschap.
Kennisinstellingen dragen op verschillende
niveaus bij aan de ontwikkeling van kennis op
het gebied van de circulaire economie, klimaat,
circulair bouwen en de energietransitie.
Uitvoerende partijen en hun koepelorganisaties (o.a. in de sectoren bouw, energie, afval
en landbouw) zijn essentieel voor het bereiken
van onze doelstellingen.
Het Gelders Energie Akkoord (GEA) is een
belangrijke partner vanwege hun directe
relatie met allerlei bedrijven en instellingen die
willen bijdragen aan de energietransitie. Ook
verwachten we van het GEA een belangrijke
rol bij het verkrijgen en behouden van
draagvlak voor duurzame energieprojecten.
Energiecoöperaties zorgen voor nieuwe
initiatieven, versterken draagvlak en dragen
er aan bij dat niet alleen de lasten in de regio
blijven, maar ook de lusten met behulp van
lokaal eigenaarschap.
De inwoners van de regio dragen bij door
zuinig te zijn met grondstoffen en verpakkingsmaterialen en duurzame energie te
gebruiken.
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SPEERPUNT 1

CIRCULAIRE BOUW
EN INFRASTRUCTUUR
OVER VIJF JAAR:

Besteden we projecten in de Grond-, Weg- en Waterbouw
(GWW)-sector circulair aan.
Wordt 25% van de woningen circulair gebouwd.
Is het hergebruik van bouwmaterialen en grondstoffen in de
regio substantieel toegenomen en is de bouwlogistiek verder
verduurzaamd.
Is de samenwerking in de bouw en GWW-keten geïntensiveerd.

We hebben in onze regio een forse bouwopgave, maar we moeten die wel
toekomstbestendig, dus duurzaam en circulair invullen. Alleen op die manier
versterken we de leefbaarheid in steden, dorpen en kernen. En samen doen we
dat slimmer en efficiënter.
Titus Burgers, wethouder Wijchen, bestuurlijk opdrachtgever opgave Circulaire regio
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RESULTATEN 2022
CIRCULAIRE BOUW EN
INFRASTRUCTUUR

CIRCULAIR OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ GROND-,
WEG- EN WATERBOUW PROJECTEN
Voortzetting en evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw
bestaande uit een monitoringssystematiek, een
nulmeting, een kennisplatform, diverse kennisevents, een regionaal trainingsprogramma, een gezamenlijk aanpak voor circulair inkopen in de
GWW-sector, proeftuinen en vijf projecten waarin
de opgedane kennis is toegepast.

Besparen en hergebruik van grondstoffen en
producten is in vele sectoren van belang.
De sector bouw en infrastructuur neemt
ongeveer 40% van de Gelderse grond- en
afvalstoffenstromen voor zijn rekening.
Daarnaast heeft de regio een forse ambitie ten
aanzien van het realiseren van nieuwe woningen
die door het Rijk, de provincie en de regio is vastgelegd in de Woondeal Arnhem-Nijmegen. Hierin
is het streven vastgelegd dat na verloop van tijd
een steeds groter aandeel circulair gebouwd
wordt: in bestaande plannen minimaal 10%, vanaf
2025 25%, vanaf 2030 50%, vanaf 2050 100%.

IMPLEMENTATIE CIRCULAIRE IMPACTLADDER EN
INFORMATIEPUNT VOOR BOUW NIEUWE
WONINGEN
In afstemming met de opgave Groene groei hebben
we opdracht gegeven aan een onderzoeksconsortium om een advies uit te brengen hoe we bepalen
of, en in hoeverre, een bouwproject circulair is.
Daarnaast vragen we te adviseren welke instrumenten we als gemeenten kunnen inzetten om
circulariteit bij bouwprojecten te stimuleren. In 2022
volgt de implementatie van de Circulaire Impactladder binnen gemeenten, afgestemd met de bouwsector. Ter ondersteuning hiervan de ontwikkeling
van een gezamenlijk informatiepunt voor
gemeenten voor uitwisseling van kennis en ervaring
over circulair bouwen en slopen (‘oogsten’).

De Groene Metropoolregio zet samen met
bedrijven en onderzoeksinstellingen stevig in op
het besparen van grondstoffen en hergebruik van
afvalstoffen in de bouw en infrastructuur en
vermijdt daarmee zoveel mogelijk CO2-emissies.
Het Kenniscentrum Circulaire Bouw in Nijmegen
is een mooi voorbeeld waar kennis over circulaire
bouw wordt samengebracht. Ook willen we leren
van proeftuinen en experimentlocaties, bijvoorbeeld in het Living Lab Delta Oost.

ONDERSTEUNING PROEFTUINEN CIRCULAIR
BOUWEN EN HOUTBOUW
Met het programma Slimme duurzaamheid zorgt
TEB voor de ontwikkeling van onderzoeksprogramma’s en proeftuinen met betrekking tot circulair
bouwen en houtbouw. De Groene Metropoolregio
en de provincie Gelderland vullen deze aan door
lobby en subsidietrajecten te ondersteunen
(mogelijk in de vorm van een Regiodeal) en deel te
nemen aan triple helix-verbanden. Daarnaast signaleren we trends die van invloed zijn op de ontwikkeling van nieuwe banen in de circulaire bouw en
brengen deze in bij de regiobrede Human Capital
Agenda (opgave Productieve regio).

Het in 2020 gestarte Uitvoeringsprogramma
Circulaire Grond-, Weg- en Waterbouw zetten we
voort en wordt in 2022 geëvalueerd en een
voorstel voor vervolg ontwikkeld. Het project
bestaat uit het delen van kennis, het ontwikkelen
van een aanpak waarbij circulaire principes
worden meegenomen in onze overheidsrol als
opdrachtgever en het ontwikkelen van een
maatstaf voor de mate van circulariteit in de
infrasector.
De resultaten bereiken we het snelst als ze in
samenhang en in samenwerking met de sector
worden gerealiseerd.

Circulaire bouw en infrastructuur

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Circulair opdrachtgeverschap GWW-sector
Circulair bouwen, implementatie Circulaire Impactladder
Ondersteuning proeftuinen circulair bouwen, houtbouw
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SPEERPUNT 2

CIRCULAIRE ECONOMIE:
GRONDSTOFFEN EN
KETENS
OVER VIJF JAAR:

Hebben we goed zicht op de afval- en grondstoffenstromen in
de regio.
Hebben we korte en efficiënte maak- en productieketens
gerealiseerd.
Weten gemeenten hoe ze circulair kunnen inkopen en hebben
daar volop ervaring mee.
Is het hergebruik van grondstoffen en materialen fors
toegenomen.

Circulariteit is een thema dat je vanuit
de hele keten moet gaan oppakken.
Rutger-Jan Pessers, directeur
afvalenergiecentrale ARN B.V.
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RESULTATEN 2022
CIRCULAIRE BOUW EN
INFRASTRUCTUUR

VERKENNING NAAR REGIONALE
GRONDSTOFFENSTROMEN
Inzicht verwerven in regionale stromen van grondstoffen, producten en materialen en de daarbij
behorende logistieke ketens verder verduurzamen.
Onderzoek richt zich met name op (schaarse)
stromen waarop we als overheden relatief veel
invloed hebben.

In 2018 werd de regio Arnhem-Nijmegen al
verkozen tot beste circulaire regio van Nederland.
De jury constateerde dat in onze regio wordt
doorgepakt, zowel van onderop, als in een coördinerende en verbindende rol van bovenaf o.a.
via The Economic Board. Afvalscheidingspercentages zijn hoog en het bedrijfsleven levert
belangrijke bijdragen met innovatieve initiatieven
die eveneens landelijke erkenning kregen.
Maar we zijn er nog niet. Met een gerichte aanpak
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling van een circulaire economie in
onze regio die kan rekenen op Europese belangstelling en daarmee aantrekkelijk wordt voor
Europese partnerships met bijbehorende
middelen.

ONDERZOEK KANSEN VOOR REGIONALE
GRONDSTOFFENBANK EN GRONDSTOFFENHUBS
Verkenning van de (on)mogelijkheden van een
regionale grondstoffenbank en grondstoffenhubs
(fysiek, digitaal) om de uitwisseling tussen vragers
en aanbieders van materialen en grondstoffen te
verbeteren, met aanbevelingen voor een gerichte
strategie en aanpak voor gemeenten.
ONDERSTEUNING ONDERZOEKSPROGRAMMA
MET O.A. PORTAAL CIRCULAIRE ECONOMIE
Uitwerking van een viertal casussen, gekoppeld aan
onderwijsprogramma’s. Het voortouw bij deze actie
ligt bij TEB. Regionaal portaal voor gemeentelijke
onderzoeksvragen en delen uitkomsten. Ondersteuning opleiden van jonge vakmensen met stageplaatsen.

We versterken ons inzicht in de regionale grondstoffen- en afvalstromen, verkennen de
mogelijkheid van een grondstoffenhub, helpen
samen met provincie en omgevingsdiensten bij
het wegnemen van juridische belemmeringen en
stimuleren de totstandkoming van nieuwe recyclingketens, bijvoorbeeld in de landbouw waar
nog veel kansen liggen. Daarnaast ondersteunen
we gemeenten bij het circulair inkopen van
producten en diensten en signaleren we kansen
voor nieuwe banen voor praktisch en technisch
geschoolden, afgestemd met de brede Human
Capital Agenda in de opgave Productieve regio.
Landelijke of projectgebonden programma’s voor
gedragsbeïnvloeding delen we met gemeenten
om verspilling bij consumenten en producenten
tegen te gaan. Als we de acties in samenhang
uitvoeren, dragen ze in de grootste mate bij aan
het optimaliseren van de circulaire economie in
onze regio.

Circulaire Economie: grondstoffen en ketens

KENNISPLATFORM CIRCULAIR INKOPEN
Doorontwikkeling van dynamisch kennisplatform
waar circulaire inkoopvoorbeelden, best practices,
trainingen, etc. door gemeenten en andere partijen
worden gedeeld. Drempels voor circulair inkopen
worden weggenomen. Zo mogelijk uitbreiden met
deelname van nieuwe partners.
CIRCULAIRE HOTSPOTS
Het uitlichten van innovatieve circulaire hotspots als
Synergiepark InnoFase en NEXTgarden om (inter-)
nationale erkenning en co-financiering te verwerven
voor de regio als broedplaats voor projecten in de
circulaire economie. In samenwerking met onze
partners (o.a. TEB en de provincie).

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Verkenning naar regionale grondstoffenstromen
Onderzoek kansen voor regionale grondstoffenbank en hubs
Ondersteuning onderzoeksprogramma met o.a. portaal CE
Circulair inkopen
Uitlichten circulaire hotspots
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SPEERPUNT 3

WATER EN
KLIMAATADAPTATIE
OVER VIJF JAAR:

Zijn we steeds beter geworden in het opvangen, vasthouden en
hergebruiken van water.
Hebben we maatregelen genomen om wateroverlast, droogte of
hittestress fors te verminderen.
Hebben we het bebouwd gebied in stad en dorp verder
vergroend.
Bouwen we klimaatbestendig.
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RESULTATEN 2022
WATER EN KLIMAATADAPTATIE

REGIONALE ADAPTATIESTRATEGIEËN: KENNIS
DELEN
Delen van kennis en ervaring bij de uitvoering van
de klimaatadaptatiemaatregelen met extra focus op
uitdagingen die in onze regio op meerdere plekken
spelen, bijvoorbeeld verdroging van stuwwallen.
Accent op RAS-regio overstijgende thema’s.

Van oudsher heeft onze regio een bijzondere
relatie met water vanwege onze ontstaansgeschiedenis met grote rivieren en de voor
Nederlandse begrippen grote reliëfverschillen.
Het maakt onze regio bijzonder aantrekkelijk om
te wonen. Bij de opgave Ontspannen regio ligt
het initiatief voor het versterken van het groenblauwe raamwerk in onze regio. De rivieren en
het reliëf stellen ons echter ook voor bijzondere
uitdagingen. Projecten die meer ruimte voor de
rivier creëren, hebben invloed op onze andere
opgaven waarvoor we staan, bijvoorbeeld op het
gebied van verstedelijking, mobiliteit en recreatie.
Dit maakt water en klimaatadaptatie een belangrijk thema: in de regio willen we water beter
opvangen, vasthouden en hergebruiken en willen
we overlast en onveilige situaties voorkomen.

ONDERSTEUNING INNOVATIEPLATFORM ‘LIVING
LAB DELTA OOST’
In het platform zijn diverse partijen vertegenwoordigd die een belang hebben in het verstedelijkt
rivierengebied Delta Oost en samen een kennisagenda opbouwen. De civic entrepreneur van de TEB
verbindt vele partijen uit de triple helix. De Groene
Metropoolregio ondersteunt het initiatief, zet het in
de schijnwerpers en vergroot kansen op een
Regiodeal.
VERSTERKEN AANDACHT VOOR
KLIMAATBESTENDIG BOUWEN
Versterken kennis, kunde en profiel op het gebied
van klimaatbestendig, natuurinclusief en biodivers
bouwen. Ontwikkelen uniforme aanpak voor bouwprojecten. Verwerven Europese/nationale co-financiering voor vooruitstrevende projecten.

Steden en dorpskernen kunnen we nog verder
vergroenen, waarmee we beter zijn voorbereid
op extreme regenval, hitte en droogte.
We bevorderen tegelijk de biodiversiteit.
Bewonersgroepen, bedrijven en anderen nemen
regelmatig het initiatief voor dergelijke vergroeningsprojecten die vaak ook bijdragen aan de
sociale cohesie in stad of dorp.

KENNISDELING KLIMAATPROEFTUINEN EN
VERGROENINGSPROJECTEN
Ontwikkelen van een lerende en inspirerende
omgeving waarin kennis en praktijkervaringen over
klimaatproeftuinen en aanpak van grote en kleinere
vergroeningsprojecten op regionale schaal worden
gedeeld.

De gemeenten in de regio zijn betrokken bij
verschillende Regionale Adaptatiestrategieën
(RAS) die samen met waterschappen en andere
partijen worden ontwikkeld. De RASsen zijn
gereed of in een afrondend stadium.
Daarna volgt de uitwerkingsfase, waarbij we als
regio kunnen leren van goede voorbeelden over
hoe om te gaan met extreme wateroverlast, hitte
en droogte. Ook living labs en klimaatproeftuinen
dragen daaraan bij. Bovendien hebben we als
regio een forse bouwopgave waarbij we de
groene kwaliteiten van de regio willen versterken.
Dat levert de uitdaging op om klimaatbestendig,
natuurinclusief en biodivers te bouwen.

Water en klimaatadaptatie

PROFILERING MET PROJECTEN
LANDSCHAPSONTWIKKELING
Versterken profiel van de regio met behulp van
grote landschapsontwikkelingsprojecten, die mede
betrekking hebben op water, klimaat en biodiversiteit, o.a.:
− rivierklimaatpark IJssel: duurzame waterrijke
landschapsontwikkeling.
− Park Lingezegen: water, vergroening, mobiliteit,
landbouw, natuur en recreatie.
− Ooijpolder: living lab herstel biodiversiteit.
De regio wordt hiermee aantrekkelijker voor partnerships en co-financiering van projecten en
daarmee natuurlijk ook voor onze inwoners.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Regionale Adaptatiestrategieën: kennis delen
Ondersteuning Innovatieplatform ‘Living lab Delta Oost’
Versterken aandacht klimaatbestendig bouwen
Kennisdeling klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten
Profilering met grote projecten landschapsontwikkeling
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SPEERPUNT 4

TRANSITIE NAAR
DUURZAME ENERGIE
OVER VIJF JAAR:

Gebruiken bedrijven, gemeenten en inwoners minder energie.
Is het aandeel schone energie dat we in de regio gebruiken
groter dan landelijk gemiddeld.
Hebben we innovaties tot stand gebracht in opwekking, opslag
en transport van duurzame energie.
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RESULTATEN 2022
TRANSITIE NAAR DUURZAME
ENERGIE

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE UITVOEREN EN
VOORBEREIDEN RES 2.0
In samenwerking met vele partners uitvoering geven
aan de afspraken in de RES 1.0 en voor 1 juli 2023
een nieuw bod opstellen voor RES 2.0.

In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken
om in 2030 de helft minder broeikasgassen uit te
stoten ten opzichte van 1990. Dit akkoord volgde
op de afspraken die in het Klimaatverdrag van
Parijs zijn vastgelegd om de stijging van de
gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot
ruim onder de 2 graden Celsius, en zo mogelijk
1,5 graden Celsius.

AANPAK VAN BEDRIJVENTERREINEN: ENERGIE
Gezamenlijke aanpak energie-efficiëntie op bedrijfsterreinen met focus op ontwikkeling van een
Regionaal Expertisecentrum. Uitlichten bijzondere
bedrijfsterreinen IPKW, Innofase, NEXTgarden, Engie,
ARN. Afgestemd met opgave Productieve regio.

In onze Regionale Energie Strategie(RES) hebben
we de ambitie vastgelegd om in 2030 55%
minder CO2 uit te stoten. Samen met inwoners,
ondernemers, maatschappelijke organisaties en
volksvertegenwoordigers zoeken we naar mogelijkheden om energie te besparen en duurzaam
op te wekken. We hanteren het uitgangspunt om
het opwekken van elektriciteit te combineren met
andere thema’s zoals biodiversiteit, mobiliteit en
landbouw. We verkleinen door onze samen
werking de kwetsbaarheid van individuele
gemeenten en vergroten onze slagkracht.

ONDERZOEK AANBESTEDEN ENERGIELOKETTEN
Onderzoek naar de meerwaarde van het gezamenlijk
aanbesteden van de regionale energieloketten
(advies en subsidie) voor bewoners en eigenaren van
woningen en indien wenselijk de uitvoering daarvan.
INKOOP ENERGIE
Voortzetting faciliteren gezamenlijke inkoop
(duurzame) energie door gemeenten per 1 januari
2023. Verwerken duurzame uitgangspunten in
aanbesteding inkoop aardgas. Monitoring voortgang
contract elektriciteit.
KENNISDELING PROJECTEN AARDGASVRIJE
WIJKEN
Delen van kennis en leerervaringen tussen
gemeenten in de regio over projecten waarbij
woningen voorzien worden van duurzame warmte
(‘Wijken van de Toekomst’, ‘Programma Aardgasvrije Wijken’). Versnellen van aanpak om woningen
aardgasvrij te maken.

Een goede verdeling van lusten en lasten is een
belangrijke uitgangspunt voor het vervolg. Daarnaast geven we invulling aan de afspraken om de
RES de juiste status te geven en te borgen in
omgevingsbeleid, zorgen we voor een milieueffectrapportage, bevorderen we de totstandkoming van een regionaal warmtesysteem en
gemeentelijke transitievisies warmte en versterken we de ruimtelijk kwaliteit en de landschappelijke inpassing van projecten.

REGIONAAL INVESTERINGSPROGRAMMA
ENERGIEOPSLAG (WATERSTOF E.D.)
Samen met de provincie en TEB onderzoek naar het
aanjagen van investeringen het verwerven van
externe middelen om energie-opslagmethoden
(accu’s, waterstof, etc.) te kunnen opschalen.

Flankerend aan onze inspanningen in RES-verband werken we ook op andere manieren aan de
energietransitie, bijvoorbeeld door het stimuleren
van de ontwikkeling van nieuwe duurzame energiedragers zoals waterstof, door onze collectieve
inkoop van energie en door bijvoorbeeld kansen
te signaleren voor praktisch en technisch
geschoolden in de energiesector.
Transitie naar duurzame energie

MONITORING
Monitoring van het effect op de uitstoot van
CO2-emissies van de regionale activiteiten met
betrekking tot de energietransitie. Dit is een voortzetting van de monitoring in het kader van de
regionale routekaart. Zoveel mogelijk gebruik
maken van bestaande data.
2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Regionale Energiestrategie uitvoeren en voorbereiden RES 2.0
Aanpak van bedrijventerreinen: energie
Onderzoek meerwaarde aanbesteden energieloketten voor
bewoners
Inkoop energie
Kennisdeling projecten Aardgasvrije wijken
Regionaal investeringsprogramma energieopslag
Monitoring
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ONTSPANNEN
REGIO
OVER VIJF JAAR:
Hebben we een goede balans tussen groei en leefkwaliteit door onze inzet
op duurzaam toerisme
en recreatie, complete en
diverse voorzieningen in
centra, een sterke culturele
infrastructuur en versterking van natuur, landschap
en erfgoed.
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AMBITIE & SPEERPUNTEN
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 leefkwaliteit, een gezonde leefomgeving
en aantrekkelijkheid van cultuur, erfgoed, recreatie, natuur en
landschap.

Speerpunten Ontspannen regio
1 Duurzaam toerisme
2
 Bruisende binnensteden en
krachtige kernen

De speerpunten binnen deze opgave zijn allemaal
gericht op het creëren en versterken van een
levendige en leefbare regio en hangen nauw met
elkaar samen. Duurzame recreatie en toerisme,
cultuur en erfgoed dragen bij aan bruisende en
levendige binnensteden en kernen. Samen met
de prachtige natuur en het landschap, maken zij
de regio een fijne plek om te wonen, werken en
te bezoeken. Dit genereert weer inkomsten en
werkgelegenheid voor de regio. Cultuur en
erfgoed hebben ook een belangrijke sociaal-maatschappelijke functie en zijn belangrijk
voor de leefbaarheid en de economische waarde
van de regio. Soms schuurt het ook: al die
gebruiksfuncties leggen een claim op de
beperkte ruimte die we in de regio hebben.
Daarom werken we in deze opgave aan een
groen-blauw raamwerk. Op basis daarvan kunnen
we zoeken naar functiecombinaties en keuzes
maken om natuur, landschap en cultuurhistorisch
erfgoed te behouden en te versterken.
Juist nu is onze gezamenlijke inzet op deze
speerpunten hard nodig. De COVID-19 crisis raakt
de sectoren binnen deze opgave hard. Ook de
druk op natuur en landschap is door de crisis nog
groter geworden. Wat we over vijf jaar willen

3 Groen-blauw raamwerk
4 Sterke culturele infrastructuur

bereiken, hebben we dan ook aangepast.
We willen niet per definitie meer, maar kwalitatief
beter. Waar dat kan, maken we direct een begin
met activiteiten waarvan we snel resultaat zien.
Tegelijkertijd is samenwerking op de onderwerpen in deze opgave op regionaal niveau
relatief nieuw. We moeten daarom eerst scherp
krijgen wat we met elkaar op regionaal niveau
willen bereiken en wat we willen doen om daar te
komen. Daarvoor is onderzoek, visie en planvorming nodig. Alleen zo kunnen we programma’s
en projecten concreet maken en mogelijkheden
creëren voor (co-)financiering van provincie, Rijk,
Europa en de markt. Daar waar we dit soort
verkennende activiteiten doen, maken we gebruik
van wat er al ligt (en dat is veel), zodat we snelle
slagen kunnen maken naar meer concreetheid.
Met de meeste acties hebben we in 2021 een
start gemaakt, zodat we in 2022 zo snel mogelijk
resultaten kunnen boeken en we in het tweede
kwartaal van 2022 onze inzet voor 2023 en
verder concreet kunnen maken. Zo zijn we in
samenwerking met de provincie begonnen met
het plan van aanpak fiets- en wandelroutenetwerk en het uitwerken van het toeristisch profiel
op basis van belevingsgebieden (zie verder
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onder het speerpunt Duurzaam toerisme).
We hebben, eveneens samen met de provincie,
een start gemaakt met de analyse en het
toekomstbeeld voor Bruisende Binnensteden en
Krachtige kernen en gesprekken gevoerd over de
uitvoering van het Transformatievoorstel Cultuur.

ACTIES TEN BEHOEVE VAN
ALLE SPEERPUNTEN
Een aantal acties voeren we uit voor alle
speerpunten. We blijven investeren in belangenbehartiging voor projecten en initiatieven van
bovenregionaal belang, zoals het Valkhofkwartier,
de Lauwersgrachtalliantie en de verbouwing van
de Stadsschouwburg Nijmegen. En natuurlijk ook
de Nieuw Hollandse Waterlinie (Fort Pannerden)
en de Romeinse Limes, die sinds kort de status
werelderfgoed hebben. We breiden deze belangenbehartiging de komende tijd uit naar andere
initiatieven van bovenregionaal belang, zoals
verhaallijnen over bevrijding en de Romeinen,
musea, grote evenementen, het (nog op te
richten) regionale steunpunt voor amateurkunst
en projecten om landschap, natuur en cultuur
te versterken. Belangenbehartiging betekent:
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ervoor “gaan lopen”, lobbyen en zoeken naar
financiering. De investering zelf wordt lokaal
gedaan met co-financiering van derden. De
regiogemeenten hoeven deze initiatieven niet te
financieren.
Daar waar we data nodig hebben, maken we
optimaal gebruik van wat er is en verbinden we
databronnen met elkaar. We helpen om informatie over bijvoorbeeld (voucher)regelingen
goed toegankelijk te maken voor ondernemers,
via bestaande en veelgebruikte kanalen.
We brengen voor deze opgave relevante human
capital vraagstukken en -projecten in de Human
Capital Agenda van de Productieve regio.
We versterken de verbinding tussen de cultuursector en de toeristische, sector, zodat er kennis
gedeeld wordt en samenwerking ontstaat.
Bij alles wat we doen, hebben we aandacht voor
andere (sub)regio’s die aan onze regio grenzen
of deels overlappen, zoals het Land van Maas en
Waal, Veluwe, Achterhoek, NordRhein-Westfalen
en Rivierenland.

PARTNERS
PROVINCIE GELDERLAND
De doelen van de provincie en de opgave
Ontspannen regio vallen sterk met elkaar samen.
De provincie committeert zich dan ook aan deze
opgave en draagt hieraan bij door inzet van
capaciteit en budget. Veel acties pakken we
samen met de provincie op. In de komende
maanden verkennen we met de provincie of we,
in het kader van de investeringsagenda, aanvullend op deze regionale agenda (maar uiteraard
wel binnen de financiële kaders hiervan) samen
kunnen werken aan:
• Stimuleren dat ondernemers in de
toeristische sector (meer) aandacht besteden
aan klimaat en milieu;
• Soortenmanagementplannen en monitoring
van o.a. biodiverstiteit;
• Een vervolg op de analyse voor Bruisende
Binnensteden en Krachtige Kernen, ook voor
de langere termijn (“na COVID”).

THE ECONOMIC BOARD (TEB)
TEB hecht veel belang aan de Ontspannen regio,
omdat deze van wezenlijk belang is voor een
goed vestigingsklimaat. Vanuit Ontspannen regio
maken wij graag gebruik van het netwerk van
TEB om deze opgave verder te brengen.
We zullen op relevante momenten de Boardleden
dan ook vragen om de belangen van de
Ontspannen regio onder de aandacht te brengen
van belangrijke stakeholders.

VELUWE-ALLIANTIE

TOERISME VELUWE
ARNHEM-NIJMEGEN (TVAN)
TVAN is een belangrijke uitvoeringspartner op
het gebied van Duurzaam toerisme. TVAN is
mede-opsteller van het Toeristisch Toekomstperspectief regio Arnhem-Nijmegen “Toerisme:
bestemming in balans” en de bijbehorende
uitvoeringsagenda en trekt samen met ons op in
de uitvoering hiervan. Het werken met een toeristisch profiel op basis van belevingsgebieden en
een strategische marketingvisie, zien wij als een
belangrijke basis voor onze samenwerking.

ANDERE PARTNERS
Partners met wie we in het vervolgtraject gaan
afstemmen zijn onder andere: ondernemers,
ondernemerscollectieven, city marketing, koepelorganisaties op het gebied van recreatie en
toerisme, zoals HISWA-RECRON, Koninklijke
Horeca Nederland en Gastvrij Nederland),
kennisinstellingen, het Rijk, waterschappen,
routebureaus Arnhem-Nijmegen en Veluwe,
Euregio (ook INTERREG), terreinbeheerders en
natuurorganisaties, Land- en tuinbouworganisaties, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, MKB
Nederland, Vastgoedeigenaren, VNO/NCW,
Culturele instellingen, Cultuur Oost, Kunstvakonderwijs, Erfgoed Gelderland, Romeinennetwerk
Gelderland, Nederlandse Limes Stichting,
Cultuurpunten, Het Gelders Kastelen netwerk
(Macht & Pracht via TVAN), Pact van Loevestein,
Fort Pannerden, Leisurelands en recreatieschap
Uiterwaarde.

Een aantal gemeenten binnen de regio
Arnhem-Nijmegen maakt ook deel uit van de
Veluwe-Alliantie. Met name bij het speerpunt
Duurzaam toerisme zien wij belangrijke kansen
om samen te werken. Denk hierbij aan de belevingsgebieden, vitaliteit, spreiding van
recreatiedruk en human capital.
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SPEERPUNT 1

DUURZAAM TOERISME
OVER VIJF JAAR:

Hebben we in de regio een vitale sector voor recreatie, die
aansluit bij de vraag en bijdraagt aan de (basis)voorzieningen
en leefbaarheid in de kernen.
Kiezen bezoekers steeds vaker voor een meerdaags verblijf in
de regio.
Is de toeristische drukte beter verspreid over de regio en over
de seizoenen.
Door regionale samenwerking kan de unieke diversiteit van onze regio maximaal worden benut en kunnen we gezamenlijk de bezoekers spreiden over de
regio. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst gasten blijven ontvangen zonder
dat dit ten koste gaat van de natuur en de biodiversiteit. Toerisme en recreatie
blijft hierdoor op een duurzame wijze bijdragen aan de regionale economie, de
werkgelegenheid en de kwaliteit van de leefomgeving.
Herre Dijkema – directeur TVAN

56

RESULTATEN 2022
Voor dit speerpunt gebruiken we het Toeristisch
Toekomstperspectief regio Arnhem-Nijmegen
“Toerisme: bestemming in balans” met bijbehorende uitvoeringsagenda als leidraad.

TOERISTISCH PROFIEL EN MARKETINGVISIE
Maken van een toeristisch profiel op basis van belevingsgebieden. Een start maken met een bijbehorende marketingvisie. Aandacht voor (fysiek en
digitaal) gastheerschap en het niveau waarop we
dat organiseren (lokaal, subregionaal of regionaal).
Gebruik maken van wat er al is.

Binnen de vier subregio’s (Veluwezoom, de
Liemers, Rijk van Nijmegen en de Betuwe) wordt
al veel samengewerkt op het gebied van
duurzaam toerisme. Wat we nog missen is de
samenhang en aansluiting tussen de subregio’s.
Daardoor maken we onvoldoende gebruik van
elkaars sterke kanten. Door regionaal samen te
werken, versterken we elkaars krachten en zijn
we een nog krachtigere partner richting
Provincie, Rijk en Europa. We streven daarbij niet
naar eenheid, maar naar het gezamenlijk
uitdragen van de diversiteit van de regio.
Daarom zetten we in op een toeristisch profiel op
basis van belevingsgebieden: uitwerkingen van
elkaar versterkende, thematische en geografische
verhaallijnen. We kijken daarbij ook naar de
verbindingen met het Land van Maas en Waal,
Veluwe, Achterhoek, NordRhein-Westfalen en
Rivierenland. Het profiel en een bijbehorende
marketingvisie gebruiken we om samen met
ondernemers passend aanbod te ontwikkelen en
dit beter te vermarkten. Zo stimuleren we meerdaagse verblijfsrecreatie. Het toeristische profiel
helpt om het opdrachtgeverschap aan uitvoeringsorganisaties, zoals TVAN, af te stemmen.
Zo kunnen we middelen efficiënter inzetten.
Daarnaast maken we een vitaliteitsaanpak en
bedenken we maatregelen om spreiding van
toeristische druk te stimuleren. Met de provincie
Gelderland, de routebureaus en Verbonden regio
zetten we in op een beter recreatief wandel- en
fietsroutenetwerk. Met de provincie Gelderland
verkennen we hoe we ondernemers in de toeristische sector kunnen stimuleren om meer
aandacht te besteden aan klimaat en milieu.

Duurzaam toerisme

OPDRACHTGEVERSCHAP UITVOERINGS
ORGANISATIES
Verkennen hoe we opdrachtgeverschap aan uitvoeringsorganisaties zoals TVAN het beste kunnen
vormgeven: op lokaal, subregionaal of regionaal
niveau of een combinatie. Voortbouwen op de ervaringen van het Rijk van Nijmegen. Aandacht voor
samenwerking met uitvoeringsorganisaties in omliggende regio’s.
VITALITEITSAANPAK DAG- EN
VERBLIJFSRECREATIE
Op basis van onderzoek een vitaliteitsaanpak maken
met een strategie voor de regio en handreikingen
voor ondernemers.
INZICHT EN MAATREGELEN SPREIDING VAN
RECREATIEDRUK
Verwerven van nog beter inzicht in recreatiedruk.
Met het verkregen inzicht maatregelen opstellen.
Financieringsmogelijkheden voor die maatregelen
zoeken.
PLAN VAN AANPAK WANDEL- EN
FIETSROUTENETWERK
Opstellen plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk. Met aandacht voor aansluiting bij andere
(sub)regio’s, toeristische overstappunten, het
utilitaire netwerk en andere recreatieve paden.
Gefaseerd uitvoeren van het plan. In het speerpunt
Groen-blauw raamwerk komen de ruimtelijke
aspecten van het routenetwerk terug.

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Maken toeristisch profiel en marketingvisie
Afstemmen opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisaties
Maken vitaliteitsaanpak
Stimuleren spreiding recreatiedruk
Opstellen plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk
Uitvoeren plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk
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SPEERPUNT 2

BRUISENDE BINNENSTEDEN EN KRACHTIGE
KERNEN
OVER VIJF JAAR:

Hebben we een sterk en compleet aanbod van voorzieningen in
onze binnensteden en centra van kernen (kortweg: centra).
Hebben we leegstand in onze centra aangepakt en beperkt.
Houden we de centra leefbaar voor bewoners.
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RESULTATEN 2022
Binnensteden en centra van kernen veranderen in
snel tempo als gevolg van veranderingen in retail
en consumentengedrag. Groeiende leegstand
dreigt en wordt zichtbaar. De COVID-19 crisis
versterkt dit. Bovendien zijn centra voor hun
levendigheid sterk afhankelijk van elkaar.
Het levendig en leefbaar houden van centra
pakken veel gemeenten al op. Daarbij spelen
voor alle gemeenten soortgelijke thema’s.
De belangrijkste zijn leegstand en de transformatie van centra van place to buy naar place to
meet/be en naar wonen.

REGIONALE ANALYSE EN TOEKOMSTBEELD TER
VERSTERKING
VAN CENTRA
Analyse maken van de huidige profielen, voorzieningenniveaus en relaties tussen centra en de ontwikkelingen en veranderingen hierin (incl. effecten
COVID-19). Indien nodig acties op regionaal niveau
formuleren om dit netwerk van centra te versterken.
Op basis daarvan besluiten we of, en zo ja, welke
acties we opnemen voor dit speerpunt voor 2023
en verder. Bij het maken van analyse en toekomstbeeld werken we nauw samen met de provincie. We
gebruiken wat er al ligt, zoals het RPW en het
detailhandelsbeleid. We sluiten aan bij de economische monitor (zie opgave productieve regio) en
vullen deze aan met voor centra relevante data.

Om kansen voor versterking van centra in kaart
te brengen, maken we een analyse van en een
toekomstbeeld voor het regionale netwerk van
voorzieningen in centra. Dit dient drie doelen.
Ten eerste kunnen we beter inspelen op mogelijkheden voor externe financiering van projecten en
initiatieven. Plannen en projecten van individuele
gemeenten zijn vaak te klein en onderling onvoldoende samenhangend voor steun vanuit
bijvoorbeeld het Rijk, Europa of provincie.
Wellicht dat dit op het schaalniveau van de regio
wel kansrijk is. Ten tweede kan het inzicht uit de
analyse en het toekomstbeeld gemeenten helpen
bij het maken van keuzes en het uitvoeren van
plannen op lokaal niveau. Ten derde gebruiken
we analyse en toekomstbeeld om in de regionale
agenda van 2023 en verder dit speerpunt
invulling te geven (of, als we geen meerwaarde
zien, hiermee te stoppen).

BIJEENKOMSTEN KENNIS DELEN (AMBTELIJK EN
BESTUURLIJK) O.A. OVER
FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR
PROJECTEN
Kennis delen over projecten voor de versterking van
centra en op zoek gaan naar (financierings)mogelijkheden hiervoor. Nadruk op leegstand en ondersteunen van ondernemers (relevant i.h.k.v. het
herstel van de COVID-19 crisis). We organiseren
deze bijeenkomsten samen met de Productieve
regio (speerpunt stimuleren MKB) en in afstemming
met o.a. de samenwerkende centrummanagers in de
regio.

Daarnaast is kennis delen en van elkaar weten
waar we mee bezig zijn, essentieel. Dit organiseren we op regionaal niveau. We doen dit samen
met de opgave Productieve regio, speerpunt
stimuleren MKB.

Bruisende binnensteden en krachtige kernen

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Kennis delen o.a. over financieringsmogelijkheden voor projecten
Maken regionale analyse en benoemen acties versterking centra
Uitvoeren acties ter versterking centra
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SPEERPUNT 3

GROEN-BLAUW
RAAMWERK
OVER VIJF JAAR:

Hebben we waardevolle natuur, biodiversiteit, landschap en cultureel erfgoed in de regio duurzaam behouden, versterkt en
uitgebreid. Het gaat om zowel de intrinsieke waarde van natuur,
landschap en erfgoed, als de belevingswaarde.
Benutten we mogelijkheden voor functiecombinaties met woningbouw, landbouw, recreatie, klimaatadaptatie, waterberging
en biodiversiteit beter.
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RESULTATEN 2022
Dit speerpunt vormt het groen-blauwe hart van
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:
hoe behouden én versterken we landschappen,
natuurwaarden en cultuurhistorisch erfgoed,
in combinatie met andere ruimtevragers?
Om daar antwoord op te geven, maken we een
groen-blauw raamwerk: een kaart met de huidige
natuurgebieden, cultuurhistorisch erfgoed en
landschapszones, het gebruik daarvan en de
mogelijkheden voor versterking en uitbreiding.
Daarbij kijken we zowel naar de belevingswaarde
van natuur, landschap en cultuurhistorie, als naar
de intrinsieke waarde daarvan. Denk bijvoorbeeld
aan biodiversiteit en het intrinsieke belang van
het behoud van cultuurhistorisch erfgoed, zowel
het groene als het gebouwde erfgoed. We kijken
daarbij nadrukkelijk naar mogelijkheden voor
functiecombinaties. Zo kan natuur inclusieve
landbouw bijdragen aan behoud en gebruik van
de natuur en biodiversiteit en zo de aantrekkelijkheid van het regionale groene raamwerk
verbeteren. Maar ook de “reguliere” landbouw,
waterberging, energietransitie etc. vragen om
ruimte. Er zullen dus naast handige combinaties,
ook keuzes gemaakt moeten worden. Soms is
natuur er bijvoorbeeld vooral bij gebaat om met
rust gelaten te worden.

GROEN-BLAUW RAAMWERK
Maken van een groen-blauw raamwerk: een kaart
met de huidige natuurgebieden, biodiversiteit,
cultuurhistorisch erfgoed en landschapszones, het
gebruik daarvan en de mogelijkheden voor versterking, verbinding en uitbreiding. Daarbij op zoek
gaan naar koppelkansen met bijvoorbeeld
landbouw, natuur, energietransitie, woningbouw,
klimaatadaptatie, waterberging, recreatie en
toerisme. Aangeven waar keuzes nodig zijn.
Raamwerk gebruiken voor investeringen na 2022.
Gebruik maken van de ruimtelijke plannen, projecten
en kaarten die er al liggen: de streekgidsen die de
provincie ontwikkelt, de recreatiezonering die voor
de Veluwe(zoom) wordt uitgewerkt en projecten als
het Living Lab Ooijpolder voor biodiversiteitsherstel. Verbinding leggen met het speerpunt
Duurzaam toerisme, waarin spreiding van toeristische druk een belangrijk thema is. Aansluiten bij de
belevingsgebieden die we binnen Duurzaam
toerisme bepalen.

Het raamwerk is een uitwerking van de
bouwsteen Leefomgeving van de Verstedelijkingsstrategie en vormt input voor het
verstedelijkingsakkoord, het dashboard Groene
groei, de regionale toekomstscenario’s en de
regionale investeringsagenda’s, die binnen de
Groene Groeiregio worden ontwikkeld.
We werken dan ook nauw samen met deze
opgave. Zo kan het raamwerk bijdragen aan het
integraal afwegen van ruimteclaims en het
uitlokken van investeringen in het ‘groen’ en
‘blauw’ van de Groene Metropoolregio.

Groen-blauw raamwerk

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Maken groen-blauw raamwerk
Investeren in groen en blauw van de regio (in/samen met opgave
Groene Groei en partners)
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SPEERPUNT 4

STERKE CULTURELE
INFRASTRUCTUUR
OVER VIJF JAAR:

Hebben we een duurzame culturele infrastructuur, waarbinnen
cultureel aanbod wordt verzorgd dat past bij de vraag en het
profiel van de regio.
Participeren inwoners en bezoekers van de regio actief en passief in cultuur en bereiken we steeds meer verschillende doelgroepen.
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RESULTATEN 2022
REGIONALE VISIE OP DE VERSTERKING VAN DE
REGIONALE CULTURELE INFRASTRUCTUUR
(INCLUSIEF CULTUUREDUCATIE)
Op basis van het Transformatievoorstel werken aan
een door alle regiogemeenten en de culturele sector
gedragen visie op de versterking van de regionale
culturele infrastructuur, inclusief cultuureducatie
(zowel op school als in de vrije tijd).

De ‘regio 025’ heeft een eigen culturele signatuur
en kracht. De complete culturele keten is in de
regio aanwezig: een brede basis van amateurkunst, cultuureducatie, een innovatief
middensegment en een top van instellingen van
bovenregionaal belang. Deze onderdelen hangen
samen en inspireren elkaar. Cultuur draagt zo bij
aan leefbaarheid en levendigheid van de regio,
een gunstig vestigingsklimaat, aan sociale
cohesie en inclusie en aan een vitale toeristische
sector. Wij versterken deze keten in zijn geheel
en in samenhang.

REALISATIE TRANSFORMATIEVOORSTEL
Maken van samenwerkingsafspraken over het Transformatievoorstel met de provincie en andere
partners, het zoeken van financieringsmogelijkheden en het uitvoeren van de maatregelen en
acties die daaruit voortvloeien. Mits de financiering
rond komt, betekent dit werken aan activiteiten die
de culturele keten van top- en middensegment,
cultuureducatie en amateurkunst duurzaam
versterken.

Als startpunt gebruiken we het Transformatievoorstel Cultuurregio 025. Het
transformatievoorstel is gemaakt door 154 regiogemeenten, met ideeën uit de culturele sector, op
uitnodiging van de provincie Gelderland in het
kader van de COVID-19 crisis. Met het Transformatievoorstel ligt er een stevig en gedragen
begin van brede regionale samenwerking, gericht
op blijvende structuurversterking. Die basis
gebruiken we om de regionale samenwerking
verder uit te bouwen. We verbreden het voorstel
waar gewenst naar niet betrokken gemeenten,
zoeken financieringsmogelijkheden, voeren het
uit en maken een visie en investeringsplan voor
2022 en verder. Zo maken we onze inzet voor de
regionale infrastructuur concreet, om snel en
flexibel in te kunnen inspringen op nieuwe kansen
en externe (financierings)mogelijkheden.

INVESTERINGSPLAN CULTURELE
INFRASTRUCTUUR NA 2022
Maken van een investeringsplan voor de culturele
infrastructuur na 2022: hoe ziet onze toekomstige
regionale infrastructuur eruit, welke investeringen
zijn nodig en waar willen we als regio op in zetten
voor de langere termijn? Gebruik maken van de
inventarisatie van Cultuur Oost van de bestaande
infrastructuur.

Cruciaal hierbij is de samenwerking met de
provincie: alleen in partnerschap kunnen we het
Transformatievoorstel realiseren. De gesprekken
hierover lopen nog. De resultaten hiervan nemen
we mee in de uitvoering van deze agenda.

4 De provincie heeft om praktische redenen Doesburg en Montferland bij
een andere regio ingedeeld, Mook en Middelaar ligt in een andere
provincie.

Sterke culturele infrastructuur

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Maken regionale visie culturele infrastructuur (incl. cultuureducatie)
Realiseren transformatievoorstel
Maken investeringsplan na 2022
Uitvoeren investeringsplan
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GROENE
GROEIREGIO
OVER VIJF JAAR:
Regisseren wij samen de
groei in de regio. Op zo’n
manier dat wij de balans
tussen stedelijke ontwikkeling, het natuurlijke landschap en de ontspannen
leefkwaliteit behouden.
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AMBITIE & SPEERPUNTEN
De regio Arnhem-Nijmegen heeft te maken met een grote
verstedelijkingopgave; een groei van woon- en werklocaties.
Deze opgave zet in op het bieden van voldoende (betaalbare)
woningen, voor specifieke doelgroepen en tegelijkertijd
verantwoord omgaan met de schaarse ruimte, zodanig dat
deze groei het landschap versterkt ten behoeve van mens en
natuur.

Speerpunten Groene Groeiregio
1 Wonen in balans: Versnellen van de
woningbouw

Voor de Groene groeiopgave staan twee belangrijke instrumenten centraal: de uitvoering van de
Woondeal om op korte termijn (nadruk tot 2025)
de woningbouw te versnellen en de Verstedelijkingsstrategie die inzicht geeft in de woon- en
werklocaties tot 2040, rekening houdend met
aspecten op het gebied van economie, leefomgeving, mobiliteit en wonen.

VERSNELLINGSOPGAVE
De versnellingsopgave is actueel. In de Woondeal
zijn afspraken gemaakt om het woningbouwtekort in te lopen door de realisatie van 35.000
woningen (tot 2030). Een flinke opgave dat van
gemeenten (nog) meer uitvoeringskracht vraagt.
Met de regionale woningmarktmonitor en een
kennisbank met relevante informatie en regelingen biedt de Groene groeiregio gemeenten en
andere belanghebbenden inzicht in de woningbouwontwikkeling en is informatie centraal te
vinden. Daarnaast biedt de regionale inzet van
experts op het gebied van stikstof, arbeidsmigranten en een intermediair voor
woningbouwversnelling gemeenten ondersteu-

5 Aangewezen grotere woningbouwplannen waar vóór 2025 woningen
worden gerealiseerd.

 Leefomgeving: Verbinden van
2
de ruimtelijke opgaven

ning op een aantal thema’s die spelen binnen de
woningbouwopgave.
De krapte van ambtelijke adviseurs in het fysieke
domein is een belemmering. Speciaal voor hun
versnellingsopgave kunnen gemeenten vanaf het
derde kwartaal 2021 een beroep doen op een
regionale flexpool met expertise op het gebied
van ruimtelijke ontwikkeling: planeconomie,
gebiedsontwikkeling en juridische aspecten. Deze
mensen bieden gemeenten in huis ondersteuning
bij het ontwikkelen van versnellingslocaties5.

RUIMTELIJKE COÖRDINATIE
Naast de grote woningbouwopgave komen ook
andere ruimtelijke opgaven op ons af. De Groene
groeiregio heeft een coördinerende functie voor
de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio.
Zij heeft tot taak het in beeld brengen en
verbinden van de ruimtelijke aspecten. Door deze
aan elkaar te ‘koppelen’ ontstaat synergie en
waardoor de kwaliteit van de leefomgeving
(inclusief natuur en landschap) wordt versterkt.
De uitdaging is daarbij de unieke profielen van de
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verschillende gemeenten binnen onze regio te
gebruiken. Sturen op en realisatie van dergelijke
koppelkansen vraagt om samenwerking: intergemeentelijk en met onze partners. Het integraal
benaderen van de ruimtelijke opgaven vraagt
commitment van gemeenten. De Groene groeiregio ondersteunt gemeenten hierbij door de
inzet van regelgeving, financiële middelen, investeringen, kennisdeling en netwerk van de
provincie en het Rijk.
Wij ontwikkelen samen met gemeenten
inspirerende toekomstscenario’s en nieuwe
beleidsinstrumenten. Dit biedt kennis, inspiratie
en bouwstenen die gemeenten kunnen
meenemen in eigen beleid.

VERSTEDELIJKINGSTRATEGIE- EN
AKKOORD
Samen met de 18 gemeenten van de regio
Arnhem-Nijmegen en de gemeenten in de regio
Foodvalley is in 2021 een Verstedelijkingstrategie
opgesteld: ontwerpend onderzoek, integraal
aangevlogen via verschillende bouwstenen.
Op basis van deze strategie wordt begin 2022
een Verstedelijkingsakkoord (uitvoering van de
ambities) gesloten tussen de regio’s, de provincie
en het Rijk.
Met het sluiten van een Verstedelijkingsakkoord
met Rijk en de provincie spannen wij ons in om
investeringen naar de regio toe te halen.
Hiervoor brengen wij samen met gemeenten
gebiedsgerichte investeringen in kaart om
woningbouwlocaties voor de middellange termijn
te faciliteren, waarbij de besluitvorming over
plannen en projecten bij gemeenten en provincie
onaangetast blijft. Een regionale investeringsagenda brengt de totale regionale
investeringsstrategie in kaart.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam dapibus
felis vel tincidunt porttitor. Aliquam
quam quam, faucibus nec mi sed,
laoreet molestie erat. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
- Grat Heeren, directeur ABC

BESTUURLIJKE DRUKTE VERMINDEREN
De huidige structuur rondom ruimtelijke
ontwikkeling is complex met veel bestuurlijke en
ambtelijke overlegtafels. Er is in 2021 een nieuw
regionaal - ambtelijke, management en bestuurlijk - platform Groene Groei ingericht waar op een
effectieve manier informatie aangaande de
speerpunten Groene groeiregio wordt gedeeld.
Dit ontwikkelen wij in 2022 verder door. In dit
platform gaan wij ook in overleg met de
provincie Gelderland over de ontwikkeling van
één regionale woonagenda.
De meerwaarde van regionaal samenwerken
binnen de Groene groeiopgave is onder meer:
• Ondersteuning bij de versnellingsopgave van
de woningbouw;
• De integrale benadering van de ruimtelijke
opgaven en bouwstenen die gemeenten
kunnen gebruiken voor eigen omgevings
beleid;
• Gezamenlijk onderzoek, regionaal dashboards
zoals de regionale woningmarktmonitor;
• Partnerschap met provincie, Rijk;
• Aantrekken van (overheids-)investeringen
en multipliereffect van andere investeringen;
• Oplossingen bieden voor de krapte van
ambtelijke capaciteit in het fysieke domein;
• Delen van informatie, kennis en een breed
netwerk van publieke en private partijen.

PARTNERS
WOONDEAL REGIO
ARNHEM-NIJMEGEN
In de Woondeal regio Arnhem-Nijmegen
bundelen de 18 gemeenten van de Groene Metropoolregio, de provincie en het Rijk langjarig hun
krachten. Zij doen dit samen met een breed
netwerk van partijen bestaande uit woningcorporaties, (bouw)ontwikkelaars, kennisinstellingen en
maatschappelijke organisaties. De samenwerking
vindt plaats via de zogenaamde publieke private
Tempotafels. De NEPROM, Bouwend Nederland,
IVBN, Woonkr8 en NS steunen de Woondeal.

VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE
ARNHEM NIJMEGEN
FOODVALLEY
De Verstedelijkingsstrategie is een opgave waarin
meerdere partijen samenwerken. De partners die
hierbij betrokken zijn, zijn het Rijk (ministeries
van BZK en IW, LNV en EZK), de provincie
Gelderland en de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen en de regio Foodvalley.

RIJK
De Groene groeiregio is een vaste gesprekspartner met het Rijk in trajecten als de Woondeal
en het Verstedelijkingsakkoord. Het zijn jaarlijks
terugkerende agendapunten voor het Bestuurlijk
overleg (BO) Leefomgeving en BO Mirt-Oost.
Tijdens de overleggen in 2020 en 2021 is de
voorbereiding getroffen voor het te sluiten
Verstedelijkingakkoord in 2022.

en de provincie werken samen aan Woon
agenda’s. Daarnaast werken wij samen bij
inzichtelijk maken van de ruimtelijke opgaven
en in profilering.

THE ECONOMIC BOARD
The Economic Board (TEB) is op onderdelen
betrokken bij de uitvoering van beide speerpunten. Haar betrokkenheid komt vooral terug bij
haar inbreng van kennis en goede voorbeelden
vanuit bedrijfsleven en onderwijs. Haar ambassadeurschap en brede netwerk is waardevol voor
het onder de aandacht brengen van de Groene
groei-gedachte.

WERKEN IN GELDERLAND
De regio zet zich samen met haar partners in om
de krapte van ambtelijk adviseurs in het fysieke
domein structureel te verbeteren. Naast het
beschikbaar stellen van (financiële) middelen
door provincie en Rijk ondersteunt Werken in
Gelderland met onder andere een scholingsprogramma voor starters en een digitale pool voor
bestaande medewerkers. De instrumenten
voorkomen dat gemeenten concurreren om
nieuwe medewerkers en/of dat ervaren medewerkers de regio verlaten.

PROVINCIE GELDERLAND
De provincie Gelderland is partner in de uitwerking en uitvoering van de Woondeal en de
Verstedelijkingsstrategie. Samen streven wij
dezelfde doelen na. Door haar expertise en
capaciteit in te brengen en met verschillende
programma’s als het Actieplan Wonen,
SteenGoed Benutten, Wijk van de Toekomst,
Gelderse proeftuin (Smartpolder Arnhem),
Citydeal, Leefbaarheid of mobiliteit draagt de
provincie hieraan bij. De Groene Metropoolregio
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SPEERPUNT 1

WONEN IN BALANS:
VERSNELLEN VAN DE
WONINGBOUW
OVER VIJF JAAR:

Zijn er meer groene, gedifferentieerde en duurzame wijken en
dorpskernen.
Zijn er meer betaalbare (koop)woningen.
Wordt 25% van de woningen circulair gebouwd.
Zijn er 20.000 woningen bijgebouwd.
Zijn er meer woningen beschikbaar voor specifieke doelgroepen,
zoals voor ouderen, arbeidsmigranten, jongeren.
Zijn er breed inzetbare, flexibele huisvestingsconcepten gerealiseerd door de toepassing van innovatieve bouwconcepten.

68

RESULTATEN 2022
Dit speerpunt richt zich op het inlopen van het
woningbouwtekort door de realisatie van 35.000
woningen op de korte (2025) en middellange
termijn (2030) en het regionaal organiseren van
een meer continue woningbouwproductie.
Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de
afspraken uit de Woondeal. Door deze langdurige
samenwerkingsagenda hebben gemeenten met
voorrang toegang tot provinciale en nationale
regelingen, nieuwe instrumenten, een breed
kennisnetwerk, financiële middelingen en
investeringen. De afspraken zijn gericht op het
versnellen van de woningbouwproductie, het
toevoegen van betaalbare en circulaire woningen,
het natuur inclusief en klimaat adaptief bouwen
en het zorgen voor toekomstbestendige en
gedifferentieerde wijken voor alle doelgroepen.
Voor het tot uitvoering brengen van alle
afspraken in de Woondeal is in 2020 een
uitvoeringsplan opgesteld.

UITVOERINGSKRACHT WOONDEAL VERGROOT
Door in te zoomen op de vijf deelgebieden: Arnhem,
Nijmegen, Oost (Liemers), Noord-Midden en Zuid
wordt doelgerichter uitvoering gegeven aan de
versnellingsopgave. De focus komt nadrukkelijker te
liggen op de versnellingslocaties: de concretisering
en uitvoering van de plannen. Voor vergroten van de
organisatie- en uitvoeringskracht van de Woondeal
wordt in de tweede helft van 2021 een programmamanager aangetrokken. Daarnaast maken wij in
2022 met het Rijk en de provincie afspraken over de
inzet van regelingen en financiën voor 2023 en
verder.
PARTNERSCHAP MET WONINGCORPORATIES
VERSTERKT
Door het versterken van het partnerschap met (het
collectief van) woningcorporaties worden efficiency
voordelen behaald. Speerpunten liggen onder
andere op het gebied van flexwonen en conceptueel
bouwen. Bekeken wordt welke kansen er liggen
voor gezamenlijke inkoopstroomstromen en het
ontwikkelen van standaardisatie van productmarktcombinaties.
CIRCULAIR EN CONCEPTUEEL BOUWEN
Onze opdracht uit de Woondeal is dat vanaf 2025
25% van de nieuwe woningen circulair gebouwd
worden. Samen met de Circulaire regio gaan we
gemeenten hierbij ondersteunen en stimuleren. De
Groene groeiregio richt zich vooral op stimuleren
(agendasetting) en informeren (kennisdeling) van
gemeenten en andere stakeholders. Speciale
aandacht gaat daarbij uit naar conceptueel en
industrieel bouwen. Rondom bouwen zijn veel
ambities: natuur en klimaat adaptief bouwen, energieneutraal, circulair en ook nog betaalbaar. Een
kwartiermaker gaat aan de slag om te onderzoeken
welke slimme bouwconcepten er zijn met een
evenwicht in deze doelstellingen.

Alle partijen die erbij betrokken zijn
zien de urgentie en de complexiteit
van de problematiek en de slaan de
handen ineen. Dit moet ook om kennis te delen en een vuist te maken
naar het landelijke politieke bestel:
als regio jezelf op de kaart zetten.
- Henri Schimmel senior ontwikkel
manager bij BPD Gebiedsontwikkeling

Versnellen woningbouw

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Continueren ingezette werkzaamheden 2021
Uitvoeringskracht Woondeal vergroot
Partnerschap met woningcorporaties versterkt
Circulair en conceptueel bouwen
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SPEERPUNT 2

LEEFOMGEVING:
VERBINDEN VAN DE
RUIMTELIJKE OPGAVEN
OVER VIJF JAAR:

Staan bij gebiedsontwikkeling natuur, landschap en
leefomgeving centraal.
Hebben wij de ruimtelijke dimensie van alle vijf opgaven binnen
de Groene Metropoolregio in beeld.
Heeft de regio een Verstedelijkingsakkoord met investerings
agenda gesloten.
Zijn nieuwe (grote) woningbouwlocaties voor de periode 20302040 integraal onderzocht, uitgewerkt in lokaal omgevings
beleid en opgenomen in een regionale investeringsagenda.
Zijn inspirerende (ruimtelijke) toekomstscenario’s voor de lange
termijn ontwikkeld.
Is er meer exposure gerealiseerd over duurzame verstedelijking
in de Groene Metropoolregio.
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RESULTATEN 2022
Het motto van de Verstedelijkingsstrategie is
‘meer landschap en meer stad’. De Verstedelijkingsstrategie helpt om onze ruimtelijke opgaven
goed vorm te geven en om de daarvoor
benodigde investeringen te vinden. Aan de hand
van een ontwerpend onderzoek worden
ontwerpprincipes en een afwegingskader aan
gemeenten aangereikt en worden richtlijnen en
spelregels beschreven. De Groene groeiregio
biedt bouwstenen voor lokaal omgevingsbeleid,
de besluitvorming hierover ligt bij gemeenten
zelf. Dat is voorzien in het najaar 2021.

VERSTEDELIJKINGSSTRATEGIE: SLUITEN
VERSTEDELIJKINGSAKKOORD
In 2022 sluiten wij een Verstedelijkingsakkoord. Wij
ondersteunen gemeenten bij de vertaling van de
uitgangspunten van de Verstedelijkingsstrategie en
de afspraken uit het Verstedelijkingsakkoord in
gebiedsuitwerkingen, naar Omgevingsvisies of
ander ruimtelijk beleid.
DASHBOARD ‘DE STAAT VAN DE REGIO’
ONTWIKKELD
Wij beschikken over een interactief dashboard
gericht op nieuwe trends en ontwikkelingen van de
verschillende ruimtelijke opgaven van de GMR. Om
vervolgens hier samen het gesprek te voeren over
scenario’s en keuzes.

De verstedelijkingsopgave wordt uitgewerkt in
zogenoemde regionale gebiedsuitwerkingen:
• Liemers
• Rijk van Nijmegen
• Veluwezoom
• Middengebied
• De sleutelgebieden Arnhem Oost en
Nijmegen West

OMGEVINGSSCAN ‘KWALITATIEF BOUWEN’
UITGEVOERD
Samen met de opgave Circulaire regio, de provincie
Gelderland en TEB onderzoeken wij welke innovaties er zijn op het gebied van conceptueel en industrieel bouwen, circulair en natuur inclusief en
klimaat adaptief.
ACTIEF PARTNERSCHAP GROENE GROEIREGIO
VERGROOT
Het realiseren van integrale duurzame verstedelijking kunnen wij alleen in nauwe samenwerking met
onze partners. Investeringen en regelingen zijn
nodig voor het creëren van stikstofruimte, het
verbeteren van ons vestigingsklimaat en het optimaliseren van natuur en biodiversiteit. Om de juiste
woningen op de beste plek betaalbaar te bouwen,
moeten gemeenten financieel in staat zijn gebiedsontwikkeling uit te voeren en moeten eventuele
onrendabele toppen gefinancierd worden. De
Woondeal en Verstedelijkingsstrategie zijn hierin
belangrijke kansen. Het vergroten van onze zichtbaarheid en partnerschap heeft continue onze
aandacht en stellen daarvoor jaarlijks een lobbyplan
op.

Aan de hand van de Verstedelijkingsstrategie en
de gebiedsuitwerkingen wordt een regionale
investeringsagenda opgesteld. Deze investeringsagenda is een belangrijke inbreng voor een te
sluiten Verstedelijkingsakkoord.
De Verstedelijkingsstrategie helpt de Groene
groeiregio bij haar coördinerende functie voor de
vijf opgaven van de Groene Metropoolregio in
het samenbrengen en verbinden van de ruimtelijke opgaven. Bijvoorbeeld de ruimtelijke
vertaling van de energieopgave, het ontwikkelen
van een landschappelijk recreatief raamwerk en
de additionele mobiliteitsbehoefte bij de
toename van woningen. Versterking van de
kwaliteit van de leefomgeving (inclusief natuur
en landschap) staat hierbij centraal.

Verbinden van de ruimtelijke opgaven

2021
2e helft

2022
1e helft

2e helft

2023
1e helft

2e helft

Verstedelijkingsstrategie: sluiten Verstedelijkingsakkoord
Dashboard ‘De staat van de Regio’ ontwikkeld
Omgevingsscan ‘kwalitatief bouwen’ uitgevoerd
Actief partnerschap Groene groeiregio vergroot
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FINANCIËLE PARAGRAAF
ALGEMEEN
In deze financiële paragraaf lichten we toe welke
middelen nodig zijn om de opgaven uit te voeren
in 2022 en welke bijdragen van derden al
beschikbaar zijn of verwacht worden.
We presenteren een financieel beeld van de
verwachte kosten 2022. De jaren daarna zijn
nog onzeker en om die reden niet ingevuld.
De tabellen zijn een actualisering van de
begroting 2022.
Enkele algemene uitgangspunten die we
gehanteerd hebben, zijn:
• Gemeenten krijgen een vergoeding voor
capaciteit van mensen die een substantieel
deel van hun tijd besteden aan de regionale
opgave. Dit zijn bijvoorbeeld de speerpuntcoördinatoren.
• De capaciteit van de opgavemanager is in de
begroting verdeeld over algemeen opgavemanagement en de speerpunten. Dit is omdat
de opgavemanagers ook werk doen voor de
verschillende speerpunten.
• Naast capaciteit is (proces)geld nodig om
externe expertise in te huren of bepaalde
specifieke activiteiten uit te voeren. Het
gaat veelal om voorbereidend werk om de
doelen van de opgaven in de jaren hierna te
kunnen realiseren. Dit vraagt om onderzoek,
verkenningen, lobby, een stevige basis leggen
voor kennisuitwisseling en kennisverwerving
als ook onderzoek naar de mogelijkheden van
externe financiering. We gebruiken deze inzet
dan ook nadrukkelijk om mogelijkheden voor
financiering door andere partijen te creëren.
• Als uit de consultatieronde is gebleken dat
er gemeenten voornemens zijn niet mee te
doen met een opgave, zijn de kosten naar
beneden bijgesteld. Hiermee bereiken we dat
de inwonerbijdrage niet omhoog hoeft, als
deze gemeenten inderdaad besluiten niet mee
te doen.
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•

Zoals in de inleiding is aangegeven, wil de
provincie Gelderland financiële middelen
beschikbaar te stellen voor de realisatie
van de doelen van de samenwerking tussen
provincie, The Economic Board en de Groene
Metropoolregio en dus voor de doelen
binnen deze regionale agenda. De provincie
zal per project/initiatief afwegen of en hoe
het project bijdraagt aan de verschillende
provinciale doelen. De provincie heeft nadrukkelijk de intentie om zoveel aan de projecten
bij te dragen, dat de optelsom uitkomt op
een verdubbeling van de bijdragen van de
gemeenten aan de vijf opgaven die de Groene
Metropool Regio heeft benoemd. Daar waar
we in afstemming met de provincie al een
concrete invulling van de bijdrage aan de
opgave hebben, is deze hieronder opgenomen
in de begrotingen van de opgaven.

VERBONDEN REGIO
Kosten
De regio Arnhem-Nijmegen werkt sinds 2019 met
een regionaal Mobiliteitsfonds. Dit fonds wordt
gevoed door de 18 gemeenten en voor een deel
door andere partners6. Het huidige regionaal
Mobiliteitsfonds gaat per 1-1-2022 over van de
gemeente Nijmegen naar de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Voor 2022 zien wij een
vergelijkbare opgave en inzet vanuit de
verbonden regio als in 2021. Om de opgaven te
kunnen realiseren is een werkbudget nodig van
€1.022.000. Dit betekent dat wij uitgaan van
€1,30 per inwoner per gemeente. 1/3 van dit
bedrag is inzet op capaciteit. Voor 2022 is voor
deze opgave aan capaciteit 1,0 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor procesondersteuning
(ondergebracht bij het regiobureau), 0,2 voor
strategie en 1,9 fte voor de speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting.
Daarbij is onder de speerpunten een post
‘algemeen’ opgenomen voor kosten die niet
specifiek aan een speerpunt zijn te relateren

6 De provincie Gelderland heeft in 2020 een subsidie verleend voor de
projecten binnen het speerpunt “Slim en Schoon Onderweg’. Ook in 2021
zal naar verwachting de provincie Gelderland subsidie verlenen.

maar ten dienste staan voor alle speerpunten.
Het gaat daarbij om activiteiten zoals een opgavegerichte uitwerking van Europa, onze
lobbyactiviteiten en middelen voor promotie en
communicatie als ook verwachte kosten voor
bredere beleidsvragen en monitoring.
(Potentiële) opbrengsten
Binnen de uitwerkingen van de speerpunten zien
wij een sterke (financiële) samenwerking met
vooral de provincie Gelderland. Een groot aantal
processen wordt mede door de provincie Gelderland gefinancierd en mogelijk gemaakt, waarbij
co-financiering vanuit de regio wenselijk is (zo
heeft de provincie Gelderland een financiële
bijdrage toegezegd voor de economische analyse
ICE, verkenning westflankroute Fiets, de meerjarige agenda Hubs & knooppunten). Ook in 2022
heeft de provincie toegezegd in voorkomende
gevallen samen te willen optrekken, o.a. bij het
uitwerken van de regionale agenda’s (fiets,
verkeersveiligheid, Hubs & knooppunten,
Slim & Schoon Onderweg), maar ook het verder
uitwerken (verkennen) van regionale projecten.
Ter toelichting de co-financiering die voor 2021
voorzien is en de verwachting voor 2022:
• Voor het deelprogramma Slim & Schoon
Onderweg is in 2021 co-financiering vanuit
het Ministerie van I&W, provincie Gelderland,
gemeenten en werkgevers voorzien van
€1,15 miljoen, naast een bijdrage vanuit het
regionaal mobiliteitsfonds van €270.000.
In de loop van dit jaar zal duidelijk worden
in hoeverre de regio in 2022 weer subsidie
voor dit programmaonderdeel kan krijgen.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een vergelijkbaar bedrag als in 2021.
• Voor de regionale agenda fiets is begin 2021
een uitvoeringsagenda 21-22 gemaakt. Voor
het jaar 2021/2022 staat er in de regio voor
€12,7 miljoen aan fietsinvesteringen op stapel,
waarvoor het plan uitvoeringsgereed is en
de gemeentelijke bijdrage beschikbaar. De
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•

Groene Metropoolregio heeft een verzoek
gedaan aan de provincie Gelderland om €6
miljoen euro beschikbaar te stellen om deze
projecten in 2021-2022 uit te kunnen voeren.
De projecten bestaan uit aanleg en verbeteringen aan bestaande snelfietsroutes, het
realiseren van doorfietsroutes, fietsparkeren
en een aantal overige fietsroutes.
In de loop van 2021 zullen ook uitvoeringsagenda’s worden voorbereid die uiteindelijk
leiden tot een investeringsagenda (hubs &
knooppunten, verkeersveiligheid). Vooralsnog
wordt ingeschat dat voor uitvoering 2022 een
bedrag van €4 miljoen kan worden verwacht

Verbonden regio

vanuit de provincie Gelderland voor de
implementatie Hubs & Knooppunten en €2,5
miljoen voor projecten verkeersveiligheid.
Voor het Hoogwaardig openbaar vervoer is
reeds een uitvoeringsagenda beschikbaar,
die afhankelijk van de beschikbare middelen
kan leiden tot gerichte implementatie (voor
2022 wordt gesproken over een bedrag van
€7,5 miljoen (100% subsidie))7. De provincie
Gelderland heeft aangegeven dat subsidie
mogelijk is als het project onderdeel uitmaakt
van de regionale geprioriteerde agenda.

taakveld

Algemeen

0.4

2022 (juli)

2022 (nieuw)

150.000

150.000

Speerpunten
Algemeen

2.1

107.000

107.000

Gebiedsgerichte corridoraanpak

2.1

125.000

125.000

Mobiliteitshubs en knooppunten

2.1

95.000

95.000

Regionaal (snel)fietsnetwerk

2.1

180.000

180.000

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

2.1

320.000

320.000

Veiligheid

2.1

Lasten
Algemeen

45.000

45.000

1.022.000

1.022.000

1.022.000

1.022.000

1.022.000

1.022.000

1,30

1,30

0.4

Speerpunten
Algemeen

2.1

Gebiedsgerichte corridoraanpak

2.1

Mobiliteitshubs en knooppunten

2.1

Regionaal (snel)fietsnetwerk

2.1

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit

2.1

Veiligheid
Baten
Saldo
Dekking extern (.....)
Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)
Bijdrage per inwoner in euro’s
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7 De Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen is nog in gesprek met de
provincie Gelderland over de te hanteren subsidiebijdrage. Het gaat
hierbij om fietsprojecten, de projecten verkeersveiligheid en Hubs &
knooppunten. Voor HOV-projecten heeft de provincie Gelderland aangegeven dat het gaat om een 100%-subsidie.

PRODUCTIEVE REGIO
Kosten
Voor 2022 is voor deze opgave aan capaciteit
1 fte voor de opgavemanager, 0,4 fte voor
procesondersteuning (ondergebracht bij het
regiobureau) en 1,4 fte voor de speerpuntcoördinatoren opgenomen in onderstaande begroting.
Uitgaande van de in deze agenda benoemde
acties en fasering, begroten wij voor 2022 een
totaal van €190.000 voor proceskosten.

(Potentiële) opbrengsten
De benodigde capaciteit voor de uitvoering en
ontwikkeling van plannen die voortkomen uit de
lobby zijn erop gericht om externe gelden naar
de regio te halen. Wij zetten ons actief in op het
binnenhalen van externe gelden om te investeren
in onze economie.
Capaciteit, procesgeld en projectgeld kunnen
ook geleverd worden door onze samenwerkingspartners. Voor bestaande projecten gebeurt dit
ook al. De provincie Gelderland heeft in diverse
projecten al geïnvesteerd, waaronder
€4,6 miljoen in Connectr. De ambities binnen de
speerpunten sluiten goed aan bij de doelstellingen van de provincie. Waar nodig sluit de
provincie aan bij ambtelijke werkgroepen.
Zo dragen zij in capaciteit, kennis en kunde bij
aan de opgave. Hierover (en voor toekomstige
projecten) maken we nog afspraken met de
provincie. Dat geldt ook voor de andere samenwerkingspartners zoals TEB.

Ervan uitgaande dat alle gemeenten zich
inschrijven voor de Productieve regio is voor
2022 de bijdrage per inwoner 73 cent, inclusief
het RPW. Gemeenten die niet intekenen voor
deze opgave zijn wel verplicht voor 2022 16 cent
per inwoner voor het RPW bij te dragen. De jaarlijkse kosten voor het RPW gaan overigens
omlaag van €175.000 per jaar (22 cent per
inwoner) naar €125.000 per jaar (16 cent per
inwoner) omdat de ondersteuning van dit traject
vanaf 1 juli 2021 door de Groene Metropoolregio
wordt gedaan.

Productieve regio

taakveld

2022 (juli)

2022 (nieuw)

0.4

60.000

60.000

Ondernemerschap in mkb

3,1

99.500

99.500

Human capital - onderwijs en arbeidsmarkt

3,1

99.500

99.500

Ontwikkeling van (inter)nationale clusters

3,1

99.500

99.500

Versterking duurzame logistiek

3,1

91.500

91.500

Toekomstbestendige werklocaties

3,1

125.000

125.000

575.000

575.000

575.000

575.000

575.000

575.000

0,73

0,73

Algemeen
Speerpunten

Lasten
Algemeen

0.4

Speerpunten
Ondernemerschap in mkb

3,1

Human capital - onderwijs en arbeidsmarkt

3,1

Ontwikkeling van (inter)nationale clusters

3,1

Versterking duurzame logistiek

3,1

Toekomstbestendige werklocaties

3,1

Baten
Saldo
Dekking extern (.....)
Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)
Bijdrage per inwoner in euro’s
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CIRCULAIRE REGIO
Kosten
In 2022 is 1,0 fte voor de opgavemanager en
0,8 fte voor de speerpuntcoördinatoren begroot.
We verwachten dat ook onze partners, zoals de
provincie, TEB en enkele andere partners een
bijdrage in capaciteit leveren aan deze opgave.
Hierover maken we nog nadere afspraken.
Daarnaast komen uit een aantal activiteiten
kosten voort voor onderzoeken, verkenningen,
communicatie en ICT kosten die bij de speerpunten zijn begroot. Uitgaande van de in deze
agenda benoemde acties en fasering, bedragen
de totale kosten voor 2022 €602.500.
In 2020 hebben 15 gemeenten ingestemd met
een meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond,
Weg- en Waterbouw. Het project is gestart en
loopt door t/m 2022. De financiële verrekening
van gemeenten wordt verdeeld over de jaren
2021 en 2022 (2 x €62.500). De bijdrage voor
2022 is in de inwonerbijdrage versleuteld. Niet
deelnemende gemeenten krijgen een evenredige
korting. De provincie draagt eveneens bij in de
kosten (€75.000).
In het recente verleden hebben 17 regiogemeenten deel genomen aan het gezamenlijk
inkopen van elektriciteit en aardgas en het
verduurzamen daarvan. Onder voorwaarden kan
het contract duurzame elektriciteit worden
voorgezet. De inkoop van aardgas dient opnieuw
opgestart te worden. In 2021 moeten daarvoor de
uitgangspunten op het gebied van duurzaamheid
worden bepaald. Daarna volgt in 2022 het aanbe-
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stedingsproces zelf. De kosten voor de
voorbereiding in 2021 zijn begroot op €60.000.
De kosten voor het aanbestedingsproces zelf zijn
in de inwonerbijdrage voor 2022 opgenomen
(€45.000).
(Potentiële) opbrengsten
Zoals hierboven genoemd, draagt de provincie bij
aan het meerjarig Uitvoeringsprogramma Grond,
Weg- en Waterbouw (€75.000).
Op welke wijze we de projectorganisatie RES
kunnen continueren is nu nog niet in te schatten
doordat het Rijk nog geen helderheid heeft
gegeven over de financiering van de vervolgfase.
De provincie is gevraagd hierbij financieel te
ondersteunen, zodat we de kern van de projectorganisatie kunnen behouden.
In de bijgestelde begroting 2022 zijn de potentiële opbrengsten nog niet geraamd omdat er
nog altijd geen zekerheid is over deze inkomsten.
Wel is duidelijk geworden dat de gemeenten
Montferland en Mook & Middelaar verwachten
niet in te tekenen op deze opgave in 2022.
Om de inwonerbijdrage gelijk te houden op
81 cent, is binnen de opgave kritisch gekeken of
en waar het minder kan / getemporiseerd kan
worden. Er is in totaal €35.000 afgeraamd op
budgetten binnen de speerpunten “Circulaire
economie, grondstoffen en ketens”, “Water en
klimaatadaptatie” en “Transitie naar duurzame
energie”. We zijn van mening dat we met deze
bijstelling nog altijd onze doelen kunnen halen
op deze opgave.

Circulaire regio

taakveld

2022 (juli)

2022 (nieuw)

0.4

60.000

60.000

Circulaire bouw en infrastructuur

3.1

147.500

147.500

Circulaire economie: grondstoffen en ketens

2.1

145.000

135.000

Water en klimaatadaptatie

2.1

105.000

85.000

Transitie naar duurzame energie

2.1

180.000

175.000

637.500

602.500

637.500

602.500

637.500

602.500

0,81

0,81

Algemeen
Speerpunten

Lasten
Algemeen

0.4

Speerpunten
Circulaire bouw en infrastructuur

3.1

Circulaire economie: grondstoffen en ketens

3.1

Water en klimaatadaptatie

3.1

Transitie naar duurzame energie

3.1

Baten
Saldo
Dekking extern (.....)
Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)
Bijdrage per inwoner in euro’s
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ONTSPANNEN REGIO

Zoals aangegeven, heeft de provincie de intentie
om zoveel aan de projecten bij te dragen, dat de
optelsom uitkomt op een verdubbeling van de
bijdragen van de gemeenten aan de opgaven. In
afstemming met de provincie, hebben we voor
€132.500 een concrete invulling voor deze
intentie. Over het speerpunt Sterke culturele
infrastructuur en dan met name over het Transformatievoorstel, moeten we nog nadere
afspraken met de provincie maken.
De kosten voor gemeenten voor het uitvoeren
van het transformatievoorstel zijn dan ook nog
niet opgenomen in deze begroting. We streven
ernaar dit zoveel mogelijk binnen reeds beschikbare middelen van gemeenten en met
co-financiering van de provincie te financieren.
Het uitvoeren van het plan van aanpak voor een
recreatief wandel- en fietsroutenetwerk is
evenmin opgenomen in deze begroting, omdat
we deze kosten nog niet kennen. Ook hier kijken
we naar beschikbare gemeentelijke middelen en
co-financiering van de provincie.

Kosten
In 2022 hebben we 0,7 fte voor de opgavemanager, 0,8 fte (voor 0,6 fte ondergebracht bij het
regiobureau) voor procesondersteuning en 1 fte
voor de speerpuntcoördinatoren begroot.
Daarnaast begroten we voor 2022 €355.000 aan
proceskosten voor bijvoorbeeld de inhuur van
externe expertise, voor analyse, onderzoek en
planvorming. Hiermee maken we programma’s en
projecten concreet en creëren we mogelijkheden
voor (co-) financiering van provincie Rijk, Europa
en de markt.
(Potentiële) opbrengsten
We verwachten dat ook onze partners, zoals
provincie, TEB en TVAN, een bijdrage in
capaciteit zullen leveren aan deze opgave.
Hierover maken we nog nadere afspraken.

Ontspannen regio

taakveld

2022 (juli)

2022 (nieuw)

0.4

60.000

48.000

Duurzaam toerisme

5.5

250.000

226.000

Bruisende binnensteden, krachtige kernen

8.1

80.000

91.000

Groen-blauw raamwerk

8.1

95.000

81.000

Sterke culturele infrastructuur

5.5

100.000

101.000

585.000

547.000

Algemeen
Speerpunten

Lasten
Algemeen

0.4

Speerpunten
Duurzaam toerisme

5.5

75.000

75.000

Bruisende binnensteden, krachtige kernen

8.1

32.500

32.500

Groen-blauw raamwerk

8.1

25.000

25.000

Sterke culturele infrastructuur

5.5

Baten

132.500

132.500

Saldo

452.500

414.500

132.500

132.500

452.500

414.500

0,57

0,57

Dekking extern (.....)
Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)
Bijdrage per inwoner in euro’s*

*Dit is inclusief het maken, maar exclusief de uitvoering van het plan van aanpak dekkend recreatief fiets- en
wandelnetwerk en exclusief de uitvoering van het tansformatievoorstel.
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GROENE GROEIREGIO

maatschappelijke partners die - vanuit hun eigen
doelstellingen - meewerken en investeren aan de
regio Arnhem-Nijmegen.

Kosten
De te maken kosten voor deze opgave zijn
gericht op het samenbrengen van de gemeenten,
het bieden van een platform voor kennisuitwisseling (zoals dashboards, leveren van expertise en
een vraagbaak), het doen van onderzoek en het
organiseren van symposia of congressen.
De netto inzet is geraamd op €642.500 voor
2022. Dit komt neer op een inwonerbijdrage van
82 cent.

Binnen onze opgave zijn ook al vastgestelde
bijdragen van andere partijen. Vanuit het procesgeld dat door de provincie en het Rijk
beschikbaar wordt gesteld voor uitvoering van
de Woondeal zijn de kosten in speerpunt 1 (in
totaal ca. €650.000) voor een belangrijk deel
gedekt. Ten opzichte van het beeld van april zien
we dat we een deel van de inzet die we bedacht
hadden voor 2021 naar 2022 verschuift. Dit zien
we zowel in de kosten als in de baten. Het financieel resultaat van de opgave blijft hetzelfde.

(Potentiële) opbrengsten
De gevraagde financiële inzet creëert (meer)
mogelijkheden voor financiering vanuit andere
partijen naar onze regio Arnhem-Nijmegen.
Actuele voorbeelden van dit ‘multipliereffect’ zijn
de korting op de verhuurdersheffing (vergroting
investeringscapaciteit corporaties ten behoeve
van de bouw van betaalbare huurwoningen), het
komende Verstedelijkingsakkoord met het Rijk en
recente toekenningen van Woningbouwimpulsgelden. Het opstellen van Regionale
Investeringsagenda’s zorgt er bovendien voor dat
wij experimenteren met fondsvorming en verevening. Zo verbinden wij de samenwerkende
gemeenten met medeoverheden, private en

Groene groeiregio

De kosten van de flexpool voor 2021 (€250.000)
zijn gedekt uit Rijksregeling ‘Specifieke Uitkering
Flexibele Inzet Ondersteuning Woningbouw’
(FIOW). Er is een uitgebreide begroting beschikbaar voor de Woondeal als ook voor de
uitwerking van de overige speerpunten. Voor het
jaar 2022 spannen we ons in voor nog eens
€250.000 uit deze regeling voor de flexpool.
Deze bijdrage is nog niet hard en om die reden
niet meegenomen in de dekking.

taakveld

2022 (juli)

2022 (nieuw)

0.4

60.000

100.000

Versnelling / wonen in balans

8.1

475.000

647.500

Leefomgeving: integraal ruimteclaims afwegen

8.2

307.500

370.000

3.1

150.000

Algemeen
Speerpunten

Agglomeratiekracht - Groene Metropoolregio
Lasten

992.500

1.117.500

350.000

475.000

Algemeen
Speerpunten
Versnelling / wonen in balans

8.1

Leefomgeving: integraal ruimteclaims afwegen

8.2

Agglomeratiekracht - Groene Metropoolregio

3.1

Baten

350.000

475.000

Saldo

642.500

642.500

Dekking extern (.....)

350.000

475.000

Dekking opgavegeld (inwonerbijdrage)

642.500

642.500

0,82

0,82

Bijdrage per inwoner in euro’s
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BIJLAGE 1
SAMENHANG OPGAVEN
De vijf opgaven hebben samenhang
met elkaar. Wij zorgen ervoor dat we
zaken integraal aanpakken, zonder
dingen dubbel te doen.
Deze infographic laat zien over welke
thema’s afspraken zijn gemaakt en
welke opgave leidend is. De Groene
groeiregio heeft een bijzondere functie
als integrerende opgave.
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BIJLAGE 2
BESTUURLIJKE OPGAVETEAMS
Verbonden regio

Productieve regio

Roeland van der Zee (wethouder Arnhem) a.i.
Igor van der Valk (Lingewaard)
Johan Leferink

Jan van Dellen (wethouder Arnhem)
Peter Werkman (Doesburg)
Jolanda van Rensch

Gebiedsgerichte corridoraanpak
- R. van der Zee (Arnhem)
- P. Loermans (Wijchen)
- J.Wijnia (Nijmegen)
Mobiliteitshubs en knooppunten
- C. Koers (Zevenaar)
- P. Loermans (Wijchen)
- J. Wijnia (Nijmegen)
Regionaal snelfietsnetwerk
- J. Sluiter (Lingewaard)
Gedragsaanpak duurzame mobiliteit
- P. Baneke (Mook en Middelaar)
Verkeersveiligheid
- R. Waas (Heumen)

Doorontwikkeling van (inter)nationale clusters
- B. Elfrink (Zevenaar)
Human capital - onderwijs en arbeidsmarkt
- N. Derks (Wijchen)
Stimuleren ondernemerschap in het MKB
- M. Esselbrugge (Nijmegen)
Versterking van duurzame logistiek
- B. Faber (Overbetuwe)
Toekomstbestendige werklocaties werklocaties
- H. Hieltjes (Duiven)
Portefeuillehoudersoverleg RPW
- Portefeuillehouders economie van de 18
deelnemende gemeenten
Algemeen lid:
- H. Witjes (Lingewaard
- M. Som (Montferland)

- F. Eetgerink (Heumen)
- W. Brink (Druten)

Circulaire regio

Ontspannen regio

Titus Burgers (wethouder Wijchen)
Maurits van de Geijn (Renkum)
Michiel Hustinx

Agnes Schaap (burgemeester Renkum)
Edwin van der Velde (Berg en Dal)
Mariken Prüst

Circulaire bouw en Infrastructuur
- A. Slob (Lingewaard)
- C. Koers (Zevenaar)
Circulaire economie: grondstoffen en ketens
- M. Schoenaker (Heumen)
- D. Klomberg (Rheden)
Water en Klimaatadaptie
- N. Verheul (Berg en Dal)
- P. Bollen (Doesburg)
Transitie naar duurzame energie
- D. Horsthuis-Tangelder (Overbetuwe)
- J. Maouche (Renkum)

Duurzaam toerisme in de regio
- H. Witjes (Lingewaard)
- B. Elfrink (Zevenaar)
Bruisende binnensteden en krachtige kernen
- B. van Veldhuizen (Doesburg)
- M. Schoenaker (Heumen)
- Bob Roelofs (Arnhem)
Groen Blauw raamwerk
- E. Weststeijn (Rozendaal)
- A. Visser (Berg en Dal)
- H. Sluiter (Westervoort)
Sterke culturele infrastructuur
- N. Vergunst (Nijmegen)
- M. Budel (Rheden)

Groene Groei regio
Carol van Eert (burgemeester Rheden)
Remco Boer (Wijchen)
Matthijs Lenis
Wonen in balans/Uitvoering Woondeal
- W. Hol (Overbetuwe)
Leefomgeving – Verstedelijkingsstrategie
- C. van Eert (Rheden)
Leefomgeving- integratie opgaven GMR
- G. Gerrits (Wijchen)
Betrokkenheid G18
- H. Winters (Zevenaar)
- P. de Klein (Beuningen)
Lobbykracht als regio
- C. van Eert (Rheden)
- C. Bouwkamp (Arnhem)
- N. Vergunst (Nijmegen)
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Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
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06 - 311 021 19
info@regioan.nl
www.groenemetropoolregio.nl

1 6.2 overzicht Beantwoording consultatie zienswijzen concept-regionale agenda.docx

Reacties gemeenten concept-regionale agenda 2022
Algemeen

Gemeente

Inzetten op een realistische en haalbare regionale agenda door prioritering,
fasering en concretisering van acties.

Nijmegen
Heumen
Arnhem
Koersen op een regionale agenda die een realistische balans laten zien
Duiven
tussen gezonde ambitie en datgene dat - qua middelen en menskracht - met Druten
Westervoort
elkaar waar kunnen maken.
Beuningen
Wijchen
Zevenaar
Inzetten (verder/ meer) wordt ingezet op het aantrekken van externe
bijdragen aan en subsidies voor de opgaven

Renkum

Wij verzoeken u daarom om in overleg met de bestuurlijk en ambtelijk
opgaveteams te bekijken in hoeverre in 2022 acties tot wat meer concrete
en in gemeenten zichtbare resultaten kunnen leiden (met het oog op
uitlegbaarheid naar inwoners)

Heumen
Berg en Dal
Rozendaal

Wij zouden graag zien dat de speerpunten naar acties worden door vertaald, Lingewaard
daarin ook duidelijker uitwerken welke kosten en baten hiermee gemoeid
zijn
Wij roepen op om voortvarend (financiële) afspraken te maken met provincie Lingewaard
en rijk over de uitvoering van de verschillende opgaven. Voor ons is dit een
belangrijke meerwaarde van regionaal samenwerken.
Meer en concreet zicht bijvoorbeeld op bijdragen van de provincie zou het
besluiten over deze regionale agenda en intekenen op de opgaven een stuk
eenvoudiger maken.
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Arnhem

Antwoord
De doelstellingen “over vijf jaar” bekijken we kritisch op
haalbaarheid binnen deze vijf jaar. Waar deze te
ambitieus zijn, temporiseren we deze doelstellingen.
We concretiseren de doelstellingen “over vijf jaar” waar
mogelijk en nodig. Waar dit nog niet mogelijk is, vindt
concretisering in 2022 plaats. We doen dit in het licht van
de regionale agenda van 2023 e.v. en de eventuele
ontwikkeling van een Monitor Brede Welvaart.
We benoemen voor alle acties welk concreet resultaat dit
oplevert.
In de financiële paragraaf en in de conceptinvesteringsagenda geven we zoveel mogelijk aan waar
wij concrete kansen zien voor samenwerkingsafspraken
en voor externe financiering.

We verwijzen hierbij naar de inleiding van de regionale
agenda 2020 waarin we nader ingaan op het te sluiten
Bestuursakkoord met de provincie en The Economic
Board en de daarbij horende regionale
investeringsagenda.
In diverse opgaven is aangegeven welke inzet we willen
plegen op speerpunten om met het Rijk (en andere
partners) afspraken te maken.

Oproep om bij de provincie te benadrukken dat zij een belangrijke partner
Nijmegen
zijn op een groot aantal van de speerpunten, zoals op gebied van
verkeersveiligheid, circulair bouwen, energietransitie, bij de ontwikkeling van
de internationale clusters, de binnensteden en het transformatievoorstel
cultuurregio025.
Wij pleiten voor een krachtige provincie die, met respect voor de
Rozendaal
gemeentelijke autonomie, stevig agenderend, sturend en (financieel)
ondersteunend is. Een provincie die ruimte laat, maar ook krachtig rol neemt
op onder andere de mobiliteitsopgave, wonen en opgaven in natuur en
landschap.
We hechten eraan dat goed wordt geselecteerd op welke speerpunten en
Rozendaal
activiteiten de regionale samenwerking én een regionale investering logisch
is, in plaats van provinciale sturing, subregionale samenwerking of een
lokale aanpak
Ook dienen dubbelingen van lokale en regionale inspanningen worden
voorkomen. De regio moet geen punten oppakken die ook of misschien
beter lokaal opgepakt kunnen worden. Dit vergt nader onderzoek.

Duiven
Westervoort

Wij denken dat er binnen de agenda, maar ook in de afstemming tussen de
GMRAN en andere partijen en regio’s, nog diverse mogelijkheden zijn voor
meer synergie en het voorkomen van dubbel werk. Wij verzoeken u om op
deze mogelijkheden alert te blijven teneinde de maatschappelijke kosten
voor de agenda zo laag mogelijk te houden.

Berg en Dal

Zeker bij de opgaven of speerpunten waarop regionale
samenwerking tot nu toe beperkt was, zal het vaak gaan
om een tussen- of procesresultaat. In die gevallen
benoemen we wat het doel hiervan is en wat we met
deze resultaten gaan doen. Wij zien het proces van
totstandkoming van de regionale agenda 2023 en verder
als een natuurlijk moment om (op basis van de proces- of
tussenresultaten die we in 2022 opleveren) onze
regionale inzet te herijken en te beslissen of we bepaalde
speerpunten en acties regionaal willen blijven oppakken
of niet.
Daar waar mogelijk zullen we de voorgestelde regionale
inspanningen voorzien van een voorbeeld dat laat zien
hoe regionale resultaten zich vertalen naar concrete
resultaten op lokaal niveau.

We vragen u de dwarsverbanden/cross-overs nader te concretiseren en een Arnhem
goede plek geven: bij welke opgave komt de (eind)verantwoordelijkheid te
Renkum
liggen voor de diverse acties, waartussen dwarsverbanden bestaan.
Rheden

De samenhang tussen de opgaven nemen we concreter
op in de teksten van de opgaven en in de visualisatie die
is gemaakt (bijlage). Dat betekent dat we per “crossover”
aangeven wat de actie is, welke opgave de lead heeft en
wat de andere opgave(n) inbrengt of inbrengen.

Aandachtspunt is de bemensing van de regionale opgaven. De gewenste
kwaliteiten op de juiste plek, hierop ook uitvragen en selecteren.
Vanaf 2022 zijn pas regionale middelen beschikbaar zijn om de inzet van
ambtelijke capaciteit van gemeenten te vergoeden, Dit betekent dat de
opgavenmanager voor de inzet voor 2021 afhankelijk is van de goede wil
van gemeenten en mensen en de regionale taken deels extra taken zijn. En

Dit is zeker een aandachtspunt. Een kwalitatieve en
evenwichtige bemensing van de 5 opgaven is een
belangrijke randvoorwaarden voor het realiseren van de
regionale ambities. De ambtelijke betrokkenheid van alle
18 gemeenten bij de lokale opgaven die regionaal
opgepakt worden is essentieel.
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Arnhem

dat er hierdoor niet te veel eisen gesteld kunnen worden aan en
geïnvesteerd kan worden in de juiste bemensing.

De bemensing van de opgaventeams is ook een
onderwerp dat op de agenda staat van de
Netwerkdirectie, mede door de 5 ambtelijk
opdrachtgevers van de opgaven.
Op dit moment is er veel (ambtelijke) enthousiasme om
bij te dragen aan een (speerpunt van een) opgaven
waarbij we ook constateren dat dit voor de persoon in
kwestie vaak dwingt tot het maken van keuzes over zijn
tijdsinzet.

Bij de zienswijze is een bijlage gevoegd waarin per opgave specifieke
opmerkingen zijn gemaakt en de prioriteiten zijn aangegeven.

Arnhem

Dank voor de uitvoerige en heldere reactie. Waardering
voor het feit dat gemeenten zoveel energie hebben
gestoken in het aanscherpen van de regionale agenda
2022. Per opgaven wordt, voorzover nodig, ingegaan op
de gemeentelijke reactie(s).

Wij hopen uiteraard dat alle deelnemende gemeenten ook aan alle opgaven
meedoen. Mocht het niet meedoen van één of meerdere gemeenten leiden
tot een verhoging van de kosten, dan wel substantiële wijziging van de
inhoud van de opgave(n) dan zal de gemeente een nieuwe afweging
omtrent deelname moeten maken.
We hechten er belang aan om deze resultaten en het maatschappelijk
rendement waar mogelijk meetbaar te maken. In output, maar vooral ook in
outcome. We ondersteunen daarom de inzet om te onderzoeken of een
Monitor Brede Welvaart Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen werkbaar
is.

Berg en Dal
Wijchen
Druten

Wij begrijpen deze opstelling.

Rozendaal

Door een aantal gemeenteraden is bij de start van de
samenwerking gevraagd om te onderzoeken of deze
monitor een bruikbaar instrument is. Zowel in de inleiding
van de regionale agenda als in de opgave Productieve
Regio is de monitor expliciet benoemd. In 2022 gaat de
regio aan de slag met de Monitor Brede Welvaart.

Met name daar waar de activiteiten gericht zijn op onderzoek en verkenning, Rozendaal
zien wij dit eerste jaar als een trechter, waarbij na de brede inventarisatie
een beslismoment volgt of de verkenning leidt tot concrete activiteiten. Wij
hechten eraan dat deze Go/No-Go besluiten expliciet genomen worden,
zodat er ook een stop-strategie is bij onderwerpen die beter niet, niet nu, of
beter provinciaal of juist subregionaal of lokaal opgepakt kunnen worden.
We rekenen erop dat terugkerend bewust wordt afgewogen of en hoe een
activiteit voortgezet wordt, en dat stoppen een optie is, indien de
toegevoegde waarde voor de regio beperkt blijkt.

De acties zijn kritisch bekeken en waar nodig scherper
geformuleerd om daarmee ook een concreter
eindresultaat te bereiken die de basis kan vormen voor
een besluit over een eventuele vervolgstap. De regionale
wordt jaarlijks vernieuwd. Bij het opstellen van de agenda
vindt de afweging in het Bestuurlijk Opgaveteam plaats.
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We zouden het daarmee toejuichen als de systematiek in de GMRAN op
termijn zou toegroeien naar een systeem zoals een (gemeentelijke)
meerjarenbegroting, met doorgaande lijnen voor een periode van,
bijvoorbeeld, vier jaar.
Verder kan de vraag worden gesteld of we met nu de voorziene organisatie
van de opgaven niet te veel bestuurlijke drukte wordt georganiseerd met een
algemeen bestuur, dagelijks bestuur, regionale agendacommissie,
bestuurlijke opgaventeams, portefeuille overleggen en ambtelijke
werkgroepen. Daar komt de lokale organisatie rond de opgaven nog
bovenop. Het is van belang hier een goede balans in te vinden. We zullen in
de praktijk zien hoe zich dat ontwikkelt en of deze organisatie, die vooral zo
is opgezet om de verbinding met de deelnemende gemeenten op een goede
wijze vorm te geven, niet ten koste gaat van de flexibiliteit en slagkracht van
de regio. We zullen dit kritisch volgen en als het nodig is hiervoor aandacht
vragen.
In alle opgaven komt de meerwaarde van de grote rivieren in onze regio, te
weten de Waal en de Rijn, niet of nauwelijks aan bod. Deze rivieren zijn zeer
karakteristiek voor de beleving van het landschap (ontspannen leefklimaat)
en bieden vanuit cultuur-historisch perspectief en natuurwaarden een scala
aan mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Graag zouden wij kansen
hiervoor in de relevante opgaven terugzien.
We vragen aandacht voor het positie van het middengebied in de regio. De
ontwikkeling van de regio hoort recht te doen aan het groene karakter van
het middengebied, de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in dit
gebied, het behoud van aantrekkelijke kernen en een goede bereikbaarheid
en ontsluiting van het gebied. Samen met Overbetuwe maken wij ons
hiervoor hard binnen de Metropoolregio.
Als we als gemeenten in de Groene Metropoolregio aan de slag gaan met
de uitvoering van de opgaven, betekent dat iets voor de ambtelijke
capaciteit. Daarnaast zullen er bij de uitvoering mogelijk werkbudgetten
gevraagd gaan worden. We zullen goed met elkaar in gesprek moeten gaan
en blijven als er hierin afwegingen gemaakt moeten worden.

Rozendaal

Dat is inderdaad het streven. Eén eerste aanzet daartoe
zal gemaakt worden bij de volgende regionale agenda
voor 2023 en verder.

Zevenaar

Inderdaad mag de versterkte samenwerking niet leiden
tot te veel bestuurlijke drukte. Wij zullen daar alert op zijn
en ontvangen graag signalen van gemeenten. Uw
kritische opstelling wordt gewaardeerd.

Beuningen

Mede naar aanleiding van dit signaal is in een aantal
opgaven de meerwaarde van de rivieren nadrukkelijker
aandacht gekregen.

Lingewaard

Wij hebben kennis genomen van het signaal. Het
middengebied heeft in de afgelopen jaren zich, mede
door regionale inspanningen, tot een waardevol deel van
onze regio met voldoende uitdagingen die op regionaal
schaal om aandacht vragen.

Wijchen
Druten

Regionaal samenwerken, vraagt niet alleen om financiële
middelen maar ook om ambtelijke capaciteit bij
gemeenten om die lokale taken, die samen opgepakt
worden, uit te voeren. Belangrijk is inderdaad om goede
afspraken te maken over een afgewogen inzet vanuit de
gemeenten. Hierbij kan het Netwerk
gemeentesecretarissen een belangrijke rol spelen.

Verder roepen wij de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op om zonder dat hiervoor additionele financiële middelen worden ingezet - de
Global Goals in de regionale agenda te implementeren, omdat dit > onder

Rheden

In de voorliggende agenda 2022, de eerste agenda die
door de Groene Metropoolregio in het opbouwjaar 2021
is opgesteld, is dit niet gebeurd. Het aantal gemeenten
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andere de samenwerking en communicatie tussen ondernemers, >
onderwijsinstellingen en overheid zal bevorderen.
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dat zich GlobalGoalsgemeenten noemt en aansluit bij de
VNG campagne blijft groeien. Wij gaan komende jaar
onderzoeken hoe de regio de Global Goals kan
implementeren in de regionale agenda.

Antwoord

Verbonden regio

De gemeentelijke reacties hebben ertoe geleid tot verduidelijkingen in de teskt en bij een aantal voorgenomen acties tot aanscherpingen.
Op het gebied van Mobiliteit wordt al veel regionaal samengewerkt en
opgepakt. De ambities en speerpunten zijn daardoor herkenbaar en inzet
van mensen en middelen al deels geregeld.

Arnhem

Deze constatering is juist. Doordat de regio enkele
jaren geleden al is gestart met samenwerking op deze
opgave hebben wij, samen met onze partners al veel
kunnen bereiken en ligt ere een herkenbare gedragen
agenda.

De rivier wordt gemist als vervoerscorridor; de Waal is een belangrijke
infrastructurele verkeersader; het verkeersveiligheidsaspect mag
nadrukkelijker beschouwd worden

Beuningen

De rivier als vervoerscorridor/vervoer over water
nemen wij mee in de in 2021 nog op te stellen Position
Paper Logistiek.
Zie ook de reactie bij Productieve Regio

Het is onduidelijk waar ambities op gebied van vervoer over water onder
Nijmegen
vallen. We zien graag dat de regio nader gaat bepalen of en zo ja welke
acties
we op dit vlak gezamenlijk oppakken. In mindere mate geldt dit ook voor
logistiek. Onder verbonden regio is staat dat dit geen speerpunt is, maar wel
in 2021 wordt verkend hoe de economische kansen van de logistiek
versterkt
kunnen worden.
We zouden graag zien dat de gezamenlijke ambities op het gebied van
scheepvaart, haven en logistiek worden verduidelijkt en uitgewerkt in acties.

Nijmegen

Elektrisch laden/overslaan/overstappen van bussen, touringcars,
Nijmegen
bouwtransport en ZES-logistiek hebben grote invloed op elkaar. In de
toekomst zullen we voor succesvolle hubs ook voorzieningen op de corridors
nodig hebben. Dat kunnen laadstations zijn, maar bijvoorbeeld ook
bovenleiding of wellicht overslagmogelijkheid t.b.v. stadsdistributie of
personen (transferia). Afstemming van doelen en voorzieningen langs de
A325 en de hub is van belang.
Bij het speerpunt Hubs en knooppunten missen we plannen voor hubs in
Renkum
onze gemeente.
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De rivier als vervoerscorridor / vervoer over water
nemen wij mee bij het nog op te stellen Position Paper
Logistiek. Hier zal dan ook worden ingegaan op de
ambities en kansen/mogelijkheden vanuit de Groene
Metropoolregio Arnhem Nijmegen

Zie ook de reactie bij Productieve Regio
Wij zullen dit meenemen in de in 2021 nog op te stellen
Position Paper Logistiek.
Zie ook de reactie bij Productieve Regio
Signaal is helder en zullen wij betrekken bij het verder
uitwerken van speerpunt Hubs en knooppunten.

Alle gemeenten in de regio zijn betrokken bij de
totstandkoming van de visie over mobiliteitshubs en

Er zijn wel ideeën voor Toeristische Opstappunten, maar deze zijn nog niet
concreet genoeg.

knooppunten. De hubs die erin staan zijn aangedragen
door de betreffende gemeenten. Gezamenlijk is ook de
prioritering aangebracht; Renkum was daarbij
aanwezig.
De TOPS zijn inderdaad nog onvoldoende uitgewerkt,
dat is ook aangegeven in de notitie. De focus lag in de
notitie meer op mobiliteitshubs. De TOPs of meer
recreatieve HUBS worden nog nader uitgewerkt via de
Ontspannen Regio, al dan niet in combinatie met een
mobiliteit hub in de directe nabijheid. De strategie voor
mobiliteit hubs (en deelmobiliteit) wordt de 2e helft van
2021 uitgewerkt met de gemeenten. In 2022 volgt
verdere implementatie en uitrol.

Bij het speerpunt Gedragsaanpak duurzame mobiliteit missen we dat deze
ook uitgerold wordt in Renkum. Omdat de aanpak vooral meelift met grote
projecten (zoals bijvoorbeeld de aanpak van de Waalbrug in Nijmegen), zijn
er op dit moment te weinig aanknopingspunten voor Renkum.

Renkum

Er zijn veel gedragsprojecten die interessant zijn voor
alle gemeenten in de regio, bijvoorbeeld stimuleren van
e-hubs, deelmobiliteit, maar ook de mobiliteitsmakelaar
is inzetbaar voor (grotere) werkgevers in elke
gemeente.

Gedragsaanpak duurzame mobiliteit en investeringskalender; waarom is de
keuze gemaakt om dit onderwerp op regionale schaal op te pakken? Wat
zijn dan de regionale instrumenten?

Rozendaal

Bij de gedragsaanpak duurzame mobiliteit werken we
nauw samen met de provincie, het Rijk, het
bedrijfsleven en de individuele gemeenten. De regio
speelt hierin een sturende, coördinerende,
stimulerende en initiërende rol. Veel initiatieven kun je
vanuit gezamenlijkheid oppakken en hoef je niet als
individuele gemeenten te organiseren, uit te werken of
te implementeren. Denk bijv. aan de
werkgeversaanpak, waarin een mobiliteitsmakelaar
voor alle gemeenten werkt.

Wij willen regionale aandacht vragen voor vooral de doorstroming A12 bij de Rheden
Velperbroek (cross-over met Productieve regio), de regionale afwikkeling
Rozendaal
van het Spoorgoederenvervoer (nieuwe initiatieven) en de hub Posbank:
Arnhem
deze is van groot belang voor de afwikkeling van de stroom toeristen (crossover met Ontspannen regio). Verder is voor alle lokale ontwikkelingen van

Algemeen Bestuur 15092021

In de huidige gedragsaanpak voor de A12 (weg) van
Arnhem Oost tot de Duitse grens (RWS trekker) is
zeker aandacht ook voor het Velperbroekcircuit. Met
gedragsmaatregelen en flankerend beleid proberen we
samen met andere partners (zoals RWS, provincie,
bedrijfsleven, vervoerders) het fileleed en de filedruk op

bestaande en nieuwe functies een adequate aansluiting op regionale
mobiliteitssystemen voor onze inwoners van groot belang.

dit deel van de A12 de komende jaren te verminderen.
Daarnaast hebben wij plannen voor bredere
bereikbaarheidsaanpak aan de Oostflank van Arnhem.
De regio neemt actief deel aan de spoortafels Oost
Nederland, o.a. die voor spoorgoederen. Het
onderzoek wat I&W heeft aangekondigd in het
Toekomstbeeld OV 2040 naar zogenaamde
Noordtakvarianten Betuweroute houden wij
nauwlettend in de gaten. Op regionaal niveau hebben
we een ambtelijke kopgroep Spoor, waar dit soort
punten ook nadrukkelijk op de agenda staan. De
gemeente Rheden neemt hieraan deel. De regio is ook
bestuurlijk vertegenwoordigd in de bestuurlijke
spoortafel op landsdeel niveau en wordt ook vaak
uitgenodigd voor de landelijke spoortafels, gelet op de
spoorproblematiek in onze regio.
Wat de TOPS (toeristische hubs betreft), zie hiervoor
de reactie op de vraag van de gemeente Renkum.

Adviseren stationsgebied Nijmegen lijkt ons hooguit een subregionaal
vraagstuk en vooral een opgave voor stedelijke planontwikkeling van
Nijmegen. Waarom is dit opgenomen?

Rozendaal

Station Nijmegen is een belangrijk regionaal knooppunt
in het mobiliteitsnetwerk. Het goed laten functioneren
van de verschillende modaliteiten (spoor, HOV en fiets)
is een belangrijke opgave vanuit een regionaal
perspectief.

Het belang van het bevorderen van verkeersveiligheid is onomstreden.
Echter: concrete investeringen zoals opgenomen in de investeringsagenda
verkeersveiligheid moeten worden betaald door rijksoverheid, provincie of
gemeente. In hoeverre heeft het opstellen van een meerjarige
investeringsagenda dan een taak voor de GMRAN (en niet bijv. voor de
provincie)?

Rozendaal

De Groene Metropoolregio is geen uitvoerende
organisatie in het fysieke domein. Wij zullen geen
fietspaden of een rotonde aanleggen. Wel kunnen wij
gezamenlijk met de gemeenten en partners als de
provincie Gelderland kijken naar het zo goed en zo
efficiënt mogelijk oppakken van bovenlokale projecten
die bijdragen aan onze gezamenlijke opgaven. Eén van
de instrumenten is het maken van meerjarige
geprioriteerde agenda die gebruikt kan worden bij
eventuele investeringsmogelijkheden. Een dergelijke
agenda helpt bij het zoeken van
subsidiemogelijkheden.
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Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale
opgaven: Het belang van de gebiedsaanpak van de A325-corridor, de
verschillende fietsprojecten waaronder de verkenning van een snelfietsroute
Arnhem-Huissen en de regionale uitwerking van het Strategisch Plan
Verkeersveiligheid.
Wij willen als Druten nadrukkelijk aandacht vragen voor de problematiek in
de randgemeenten bij het formuleren van de opgaven, bijvoorbeeld - vanuit
Drutens perspectief, maar niet uitsluitend - door: \- bij “de Verbonden Regio”
de Maas en Waalweg \(N322\) te betrekken en de ov\-verbindingen tussen
de gemeenten in Maas en Waal en de steden te betrekken;

Lingewaard

Wij onderschrijven het belang van het verbinden van
betrokkenheid van lokale opgaven aan de regionale
opgaven. De door de gemeente aangedragen
voorbeelden passen binnen de regionale agenda.

Druten

De Groene Metropoolregio is er voor alle gemeenten
en dus ook voor de randgemeenten. Bij de Verbonden
regio speelt het regionale netwerk (voor weg, spoor,
HOV en Fiets) een belangrijke rol. De door de
gemeente genoemde voorbeelden worden
meegenomen bij de verdere uitwerking van de
regionale agenda.

Nadrukkelijk aandacht te vragen bij het formuleren van de opgaven voor de
problematiek in de randgemeenten, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanuit
Wijchens perspectief: bij vervoer: de spoor-bottleneck van de
enkelspoorsbrug bij Niftrik die ook gevolgen heeft voor bereikbaarheid over
de weg;

Wijchen

Verwezen wordt naar de reactie hierboven bij de vraag
van de gemeente Druten.

Te lobbyen voor het opnemen van Druten in de regionale snelfiets
verbindingsroutes; Wij doen als Druten niet mee aan de ontspannen regio,
maar wanneer bij “de ontspannen regio” de cultuurhistorie, beleving en
landschap ook benaderd wordt vanuit de dimensie Maas en Waal en daarbij
aandacht is voor ommelanden en randgemeente zullen wij die keuze
heroverwegen.

Druten

Alle gemeenten in de regio zijn betrokken bij de
totstandkoming van het regionale fietsnetwerk. De
gemeente kan altijd beargumenteerd nieuwe potentiële
verbindingen aandragen, waarna met elkaar gekeken
wordt in hoeverre dit kan/gaat bijdragen aan de
regionale opgaven.
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Antwoord

Productieve regio

We hebben de tekst van de opgave verduidelijkt om beter aan te geven wat het regionaal belang van bepaalde resultaten is, waar we precies op inzetten n
hoe en waar we een verbinding leggen met de andere 4 opgaven. Ook de samenwerking met The Economic Board en met andere partner, bijvoorbeeld in
het speerpunt Human Capital, is verhelderd.
Veel van de genoemde zaken worden ook gestimuleerd door de Kamer van
Koophandel. Bovendien stimuleert de opgave Circulaire opgave soortgelijke
ontwikkelingen, en biedt ondernemerskansen. Kunt u aangeven hoe(veel)
deze opgave aan extra (maatschappelijk) rendement levert?

Rozendaal

Raakvlakken met de andere opgaven, waaronder de
Circulaire Regio zijn er zeker. Daar waar de acties de
andere opgaven raakt, werken we samen en zijn
afspraken gemaakt over wie waarvoor in de lead is (zie
de bijlage in de Regionale Agenda 2022).
Zoals bij verduurzaming werklocaties is de Circulaire
Regio in de lead voor verduurzaming op het vlak van
energie. De uitkomsten en het ruimtebeslag dat dit met
zich meebrengt nemen we weer mee in het RPW.
De meerwaarde van de regio in de stimulering van de
clusters is de opschaling van projecten waarmee
financieringsmogelijkheden van provincie, Rijk en
Brussel in beeld komen.

Bepaalde onderwerpen die onder de Productieve regio hadden kunnen
vallen of een grote samenhang hebben met de Productieve regio, zijn
ondergebracht bij andere opgaven en worden vanuit die opgaven opgepakt.
Denk aan energie en duurzaamheid, detailhandel centra en
vrijetijdseconomie. Dat betekent dat er voldoende aandacht moet zijn voor
de verbanden tussen de verschillende opgaven.

Renkum

Er zijn veel crossovers tussen de verschillende
opgaven. Zo heeft de productieve regio crossovers
vanuit human capital met de bijvoorbeeld de
Ontspannen Regio, de Circulaire Regio. En vanuit
Werklocaties een crossover met de Circulaire Regio
voor energiebesparing bij bedrijven, zon op dak etc.
Deze crossovers en welke opgave daarbij in de lead is,
is benoemd in de teksten onder de speerpunten. Ook is
in de regionale agenda 2022 een figuur opgenomen
waarin de crossovers zichtbaar zijn gemaakt.
Samenwerking en afstemming tussen de opgaven is
belangrijk en wordt actief opgepakt.

Herstel Covid-19: De acties zijn beperkt uitgewerkt. Het is daarom de vraag
wat dit speerpunt daadwerkelijk gaat opleveren. Kan dit wat concreter
worden gemaakt?

Berg en Dal

Ondersteuning van MKBers in het toekomstbestendig
maken vinden wij een belangrijk onderwerp. De acties
zijn wat concreter gemaakt en de uitwerking en
uitvoering daarvan vindt vanaf tweede helft 2021
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plaats. Voorbeeld hiervan is het ophalen van alle
initiatieven die gemeenten op dit vlak al nemen en het
delen van de best practices met de 18 regiogemeenten
om ons MKB de crisis door te helpen.
Speerpunt Human Capital: Er zijn veel organisaties die zich bezig houden
met de arbeidsmarkt, en bijna allen op (sub)regionaal niveau. Ook zijn er
regionale samenwerkingen (zoals de RTA). Kan duidelijker worden gemaakt
waar de meerwaarde precies zit?

Berg en Dal

De meest acties zijn nog niet heel concreet. Concretisering is gewenst.

Arnhem

Bij het speerpunt Human Capital is het bijvoorbeeld goed om een duidelijk
verband te leggen met recreatie en toerisme. In deze sector (vooral de
horeca) is veel behoefte aan geschikte arbeidskrachten. The Economic
Board richt zich met name op de sectoren Health, Hightech & Energy en
Food.

Renkum
Arnhem

Wij willen aandacht vragen voor het thema Human Capital in relatie tot de
Rheden
circulaire topregio die we willen zijn. Wij verwachten in dat kader focus op
een groei aan opleidingen, kennis en stages in de sector duurzaamheid en
circulaire industrie (ook aansluitend op middelbaar onderwijs niveau).
Daarnaast zien wij als mogelijk speerpunt specifieke aandacht voor de
natuur inclusieve landbouw en de korte kringloop industrie (cross-over met
circulaire economie), alsmede voor ZZP-vraagstukken (grote, kwetsbare
beroepsgroep).
Voor het speerpunt Human Capital, Onderwijs en Arbeidsmarkt vraagt de
Zevenaar
raad zich af of alle voorgenomen acties in de regio Arnhem Nijmegen wel op
het juiste schaalniveau landen. Voor de inzet van de lobbykracht van de
regio voor dit speerpunt is dat ongetwijfeld het geval, maar voor andere
acties zijn voor Zevenaar wellicht de sub regio Arnhem of zelfs de Liemers
een betere schaalgrootte. Ons oogmerk is steeds de activiteiten zo dicht
mogelijk bij de burger of cliënt te organiseren.
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Wij onderschrijven dat er al veel gebeurt op dit vlak,
maar nog erg versnippert. Gezamenlijke focus en
krachten bundelen is nodig om echt beweging te
creëren. Daarom gaan wij samen met alle betrokken
partners één strategische regionale Human Capital
Agenda ontwikkelen en een Human Capital Akkoord
waarin duidelijk staat welke partij wat bijdraagt en wie
welke rol vervult.
De verbinding tussen human capital en de andere
opgaven binnen de GMR is zeker belangrijk. Naast de
clusters Health, Hightech & Energie en Food zijn ook
o.a. toerisme en recreatie, logistiek en circulair bouwen
van belang om mee te nemen. Ook deze sectoren
worden in de Human Capital Agenda meegenomen.
Zie ook de reactie bij de gemeente Berg en Dal.
Zie hierboven

Met human capital richten wij ons in eerste instantie op
de arbeidsmarktbehoefte van ons bedrijfsleven. Er zijn
al veel partijen die zich richten op de werknemerskant
(dicht bij de burger). Hier gebeurt al veel maar nog erg
versnipperd. Met de Human Capital Agenda verbinden
wij juist deze twee werelden aan elkaar, brengen focus
aan en geven gezamenlijk met alle partijen richting. De
arbeidsmarkt is regionaal. Als we dit ook regionaal

oppakken in samenwerking met alle betrokken partijen,
creëren we impact.
Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale
opgaven bij de ontwikkeling Agropark III, onderwijs en arbeidsmarkt via
Human Capital agenda (skillsbased arbeidsmarkt), ondersteuning MKB
(familiebedrijven/digitaliseren), verduurzamen werklocaties en het uitwerken
regionale betekenis health, food en energy.

Lingewaard

Wij onderschrijven het belang van de betrokkenheid
van lokale initiatieven bij de regio. Verbinding maken
met het lokale bedrijfsleven en de lokale initiatieven is
voor ons een belangrijk uitgangspunt bij alle
speerpunten en acties. Met het doel de gehele regio op
de diverse onderwerpen te verbinden en lokale
initiatieven te kunnen opschalen waar mogelijk om
daarmee externe gelden naar de regio te halen om te
investeren in onze economie. Drie voorbeelden waarbij
dit heel specifiek is benoemd zijn de speerpunten
Doorontwikkeling Kansrijke Clusters, Human Capital en
Verduurzaming van de Logistiek.

Extra aandacht wordt gevraagd voor de rol van The Economic Board in de
Groene Metropoolregio, met name t.a.v. het onderwerp doorontwikkeling
(inter-)nationale clusters; aandacht voor de relatie met de taken van de
arbeidsmarktregio’s (geen dubbel werk).

Beuningen

De rol- en taakverdeling met TEB is de afgelopen
periode verder uitgekristalliseerd en ook concreet
gemaakt onder het speerpunt Doorontwikkeling van de
kansrijke Clusters.
De relatie met de arbeidsmarktregio’s onder Human
Capital is zeker van belang. In de triple
helixsamenwerking rondom de Human Capital Agenda
zijn de arbeidsmarktregio’s belangrijke partners en ook
direct betrokken. Met het doel elkaar te versterken en
niks dubbel te doen.

Belangrijk is nog wel de afstemming met The Economic Board, met name op Arnhem
de speerpunten (inter-)nationale clusters en Human Capital wie welke rol
heeft en wie leidend is in de verschillende acties die benoemd zijn.

Health is een topsector. Er lijkt echter vooral aandacht voor een relatief
eenzijdige insteek op Cure. Wij bepleiten meer aandacht voor de zorgsector
(care) als een waardevolle complementaire toevoeging.

Rheden

In de regionale agenda hebben we focus aangebracht
en keuzes gemaakt. Met deze prioritering kunnen we
echt van betekenis zijn voor de regio. De cure kant van
Health in combinatie met hightech, daar blinken we als
regio in uit en kunnen we ook echt iets betekenen voor
heel Nederland en Europa.

Scherper afbakenen welke inzet in tijd, capaciteit en middelen beoogd is bij
de doorontwikkeling van de (inter-)nationale clusters + verduidelijking rollen
en verantwoordelijkheden van provincie, The Economic Board, Groene
Metropoolregio en individuele gemeenten

Nijmegen

Inzet, tijd en capaciteit bij de doorontwikkeling van de
clusters is in de afgelopen periode verder uitgewerkt en
geconcretiseerd. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt
met TEB over rol en taakverdeling en ook over het
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betrekken van individuele gemeenten. Dit is
opgenomen in de definitieve agenda 2022.
Speerpunt Versterking van duurzame logistiek: in de uitwerking de
Nijmegen
economische ambities voor de sector logistiek en de economische potenties
van de havens en watergebonden bedrijventerreinen terug laten komen + de
gezamenlijke ambities op het gebied van scheepvaart, haven en logistiek
worden verduidelijkt en uitgewerkt in acties, zoals het aanjagen van
innovatie (energie hub BCTN/ENGIE), het verschonen van de scheepvaart
en het realiseren van verduurzaming.

Onder Ambities en speerpunten Productieve Regio is
nu opgenomen dat we werken aan een regionale visie
en een gezamenlijke koers op logistiek. Daarbij hebben
binnenvaart en havens specifiek benoemd als een van
de onderwerpen die hierbij van belang zijn. De
gezamenlijke ambities op dit vlak gaan we dus
meenemen in het Position Paper Logistiek.

Bij het speerpunt Versterking van duurzame logistiek wordt sterk ingezet op
de kansen die logistiek brengt en de verduurzaming van deze sector, maar
niet op de gevolgen van deze sector binnen de regio. Dit is deels wel
meegenomen in de andere opgaven, maar het vraagt aandacht om de
verbanden goed in de gaten te houden. Denk hierbij aan verkeer, milieu,
huisvesting arbeidsmigranten etc.

De kansen voor logistiek en ook de effecten hiervan
wordt meegenomen in het Position Paper Logistiek
waar we in 2021 mee aan de slag gaan. Hiervoor
werken we samen met de Verbonden Regio, de HAN,
de provincie en Logistics Valley aan een regionale visie
en een gezamenlijke koers op logistiek. Waar liggen
kansen en mogelijkheden? Wat komt op ons af en hoe
kunnen we daarop inspelen? Daarbij komt ook onder
andere leefbaarheid aan bod. Op basis van deze visie
kunnen we gefundeerde keuzes maken voor
vervolgacties op logistiek.

Renkum

Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
Overbetuwe
Voor de topsector Food is het van belang om (in afstemming met Foodvalley
en de WUR) samen te leren en te innoveren in de richting van een
economisch, ecologisch en maatschappelijk verantwoord voedselsysteem
(productie, verwerking, handel en consumptie).
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Met de regionale agenda brengen we focus aan en
prioritering; waar willen we met z’n allen echt voor
gaan? Wat zijn onze belangrijkste opgaven?
Landbouw is voor deze regio niet als hoogste prioriteit
aangemerkt.
De relatie met Foodvalley vinden wij zeker belangrijk.
Onder het speerpunt Doorontwikkeling Kansrijke
Clusters is dan ook opgenomen dat we onze inzet op
innovatiekracht in de clusters Health, Hightech &
Energy, de cross-over met Food versterken en we
samen met Foodvalley werken aan crossovers tussen
Health en Food. Daarbij wordt Next Garden
Lingewaard verder uitgelicht.

In deze opgave (Toekomstbestendige werklocaties) zijn de bestaande
samenwerkingen (RPW) opgenomen. De meerwaarde of eventuele overlap
dient ons inziens nader verkend te worden. We zien binnen dit programma
veel cross-overs met de andere programma’s (o.a. krachtige kernen,
circulaire economie, mobiliteit/bereikbaarheid).
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Rheden

Voor het RPW zijn de bestaande overleggen zowel
ambtelijk als bestuurlijk in stand gehouden. Er zijn
rondom dit onderwerp geen nieuwe overleggen
bijgekomen. Hierover is in de regionale agenda het
volgende opgenomen: De besluitvorming van het RPW
ligt zoals voorheen bij de gemeentebesturen. Het RPW
is een verplicht onderdeel voor alle gemeenten. De
Groene Metropoolregio faciliteert zowel ambtelijk als
bestuurlijk de voorbereiding en afstemming van het
RPW.
Voor wat betreft de crossovers: zie vorige reactie.

Antwoord

Circulaire regio

De reacties van gemeenten hebben ertoe geleid dat op enkele onderdelen de rol van de Groene Metropoolregio is verduidelijkt. Sommige acties die bij het
betreffende speerpunt ondersteunend van karakter waren, zijn niet meer afzonderlijk als actie/resultaat benoemd. In de tekst is soms explicieter
aangegeven welke opgave het voortouw heeft bij na te streven de resultaten op het grensvlak van twee opgaven.
Ruimte om een korte duiding te geven van de wijzigingen die zijn doorgevoerd na de consultatieronde.
Wij hebben de wens dat naast kennisdeling er meer toegewerkt wordt naar
Berg en Dal
het stellen van doelen en het opstellen van eisen (aan derden). Daarnaast
zien wij graag dat er meer aandacht is voor het monitoren van de resultaten.

Op het moment dat acties en te bereiken resultaten
worden vertaald in projecten zal er steeds aandacht
worden gegeven aan monitoring van de voortgang. Bij
het speerpunt transitie naar duurzame energie is
expliciet het punt monitoring benoemd vanwege de focus
op het doel duurzame energie en energiebesparing.

Wij zien zeer veel raakvlakken, maar ook deels overlap tussen speerpunt 1
Berg en Dal
en speerpunt 2. Scheiding lijkt in praktijk moeilijk hanteerbaar. Uiteraard
verwachten wij dat u met een goede afstemming tussen de speerpunten een
groot deel ondervangen kan worden, maar wellicht is het naar de toekomst
toe zinvol om deze speerpunten samen te voegen.

Er is zeker sprake van samenhang tussen beide
speerpunten van de opgave Circulaire regio. Met
speerpunt 1, circulaire bouw en infra geven we onze
bijzondere focus aan op het thema circulair bouwen dat
ook verband houdt met andere belangrijke opgaven van
de Groene metropoolagenda, m.n. Groene groei.

Belangrijk om in deze opgave nader te prioriteren. De speerpunten/acties
die voor Arnhem hoge prioriteit hebben zijn aangegeven.

De wens om te prioriteren is door meerdere gemeenten
geuit en heeft geleid tot een kritische beschouwing van
de agenda voor 2022.
Zie de reactie in het algemene deel.

Arnhem

Ook voor deze opgaven geldt aandacht voor de (concretisering van de)
dwarsverbanden met de andere 4 opgaven en m.n. het benoemen van de
eindverantwoordelijkheid voor de acties.
Voor de ontwikkeling en uitvoering van RES 2.0 geldt dat deze niet binnen
Nijmegen
de gevraagde regionale bijdrage valt. De verwachting is dat hiervoor moeten Arnhem
middelen vanuit het Rijk beschikbaar komen. We gaan er overigens van uit
dat alle gemeenten deelnemen aan de RES, ook als ze niet intekenen op de
opgave Circulaire regio.
Speerpunt Circulaire economie
Nijmegen
Sommige zaken lopen al in triple helix verband. In plaats van
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We delen dit uitgangspunt met gemeente Nijmegen.

We vinden het belangrijk dat de GMR een rol vervult in
het regionale Triple Helixverband. De

grondstofanalyses kan er beter een werkgelegenheidsanalyse plaatsvinden.

werkgelegenheidsanalyse zal in samenwerking tussen
de opgave Productieve regio en TEB worden uitgevoerd.
Trends in de Circulaire Economie zullen we vanuit de
opgave Circulaire regio hierbij inbrengen.
Een actuele grondstoffenanalyse vinden we van belang
om onze uitgangssituatie en eventuele interventies te
kunnen bepalen.

Speerpunt water en klimaatadaptatie
Er kan mogelijk nog concreter uitgewerkt worden wat de Metropoolregio
gaat bijdragen aan deze projecten die grotendeels bestaande projecten zijn

Nijmegen

Op dit speerpunt kiezen we voor een beperkte rol voor
de Groene Metropoolregio. Dat betekent dat acties met
name gericht zijn op kennisdeling, ondersteuning en
profilering. Het is niet de bedoeling dat GMR zelfstandig
projecten gaat ontwikkelen en uitvoeren. We verwachten
wel dat door steun van de Groene Metropoolregio
projecten sneller tot stand kunnen komen.

Speerpunt water en klimaatadaptatie. Het thema klimaatadaptatie wordt in
Renkum vooral regionaal vormgegeven in samenwerking met de werkregio
Vallei en Veluwe en dus niet met de Regio Arnhem-Nijmegen. Het zou niet
goed zijn als de genoemde activiteiten dubbel worden georganiseerd.
Bij speerpunt water en klimaatadaptatie: gezien de geografische kaders ook
nadrukkelijk de gemeente West Maas en Waal betrekken;

Renkum

Dit standpunt delen we en we zullen blijven waken voor
dubbel georganiseerde activiteiten.

Wijchen

In de Regionale Adaptatiestrategie (RAS) Rijk van Maas
en Waal is de gemeente West Maas en Waal betrokken.
Afstemming met acties van de Groene Metropoolregio
zal vooral bij de uitvoering van deze RAS van belang
zijn.

Motie Biodiversiteit 2020

Nijmegen

Vooral bij (circulaire) bouw van woningen en projecten
met betrekking tot circulaire landbouw zal in deze
opgave biodiversiteit een rol spelen. Verder wordt voor
een nadere toelichting verwezen naar de opgave
Ontspannen regio.

Integrale benadering van landbouw wordt gemist en vraagt aanscherping.
Bij circulaire landbouw blijven grondstoffen en producten zo lang en zo
hoogwaardig mogelijk in de kringloop door volledige benutting van
grondstoffen, hoogwaardig gebruik van biomassa en recycling van
reststromen.

Overbetuwe

In de regionale agenda is vooralsnog niet gekozen voor
een integrale benadering van diverse uitdagingen in de
landbouwsector. Kringlooplandbouw is wel een thema bij
het speerpunt circulaire economie: grondstoffen en
ketens.
Zie ook de reactie bij de opgave Productieve regio
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Wij denken dat de opgave zich sneller kan ontwikkelen door ruimte te geven
aan pilot projecten, gericht op het daadwerkelijk toepassen van kennis en
ervaringen. We missen de agrariërs als belangrijke partner die een bijdrage
leveren aan biologische en natuur-inclusieve landbouw en het
klimaatbestendig beheer (cross-over met productieve regio).

Rheden

Pilotprojecten, proeftuinen etc. zijn een belangrijk
instrument om onze doelstellingen te bereiken. Op
diverse onderwerpen zullen we kennis en ervaringen
delen met gemeenten.
Agrariërs zijn inderdaad een belangrijke partner bij de
ontwikkeling van circulaire, natuurinclusieve landbouw.
Deze hebben we toegevoegd aan de lijst van partners bij
de opgave circulaire regio.

Aandacht voor stikstofproblematiek.

Beuningen

De stikstofproblematiek is meegenomen in de opgave
Groene Groei.
Innovatieve mogelijkheden voor energieopslag komen
aan bod bij het speerpunt Transitie naar duurzame
energie.

Aandacht voor opslagmogelijkheden energie

In diverse speerpunten zien wij dubbelingen of raakvlakken met reeds
Rozendaal
bestaande projecten. Zo bestaan de energieloketten al. Deze draaien op
bijdragen van de gemeenten. Gaat de financiering van deze loketten volledig
over naar regio? Wat is de rationale daarachter en in termen van resultaat,
dienstverlening en/of kosten? Kennisdeling aardgasvrije wijken hoort bij de
verleende subsidie en wordt daarmee al georganiseerd wat is de
meerwaarde van de inzet van de metropool regio?

Dubbelingen zullen we voorkomen, raakvlakken zijn
onvermijdelijk. Het is niet de bedoeling dat de Groene
Metropoolregio energieloketten gaat overnemen of gaat
financieren. Wel willen we onderzoeken of het
gemeenten meerwaarde kan bieden om de
aanbesteding gezamenlijk te doen of op elkaar af te
stemmen. Bij kennisdeling met betrekking tot de
ontwikkeling van aardgasvrije wijken zullen we
dubbelingen voorkomen en alleen aanvullend naar
behoefte van gemeenten organiseren. Die behoefte is bij
de voorbereiding van de agenda wel aangegeven vanuit
gemeenten.

De acties in dit speerpunt circulair bouwen en infra lijken beter thuis op
landelijk, provinciaal dan wel juist lokaal niveau. Kunt u specifieker
aangeven wat de beoogde meerwaarde is van regionale inspanningen?

De gemeenten in de Groene Metropoolregio willen
gezamenlijk een aanpak voor circulair bouwen
ontwikkelen die binnen de gemeenten geïmplementeerd
gaat worden (Circulaire Impactladder). Bij de aanpak
Grond, Weg- Waterbouw (GWW) ontwikkelen we
gezamenlijk een aanpak die ervoor zorgt dat projecten in
de openbare ruimte zoveel mogelijk circulair worden
aanbesteed. Door op regionaal samen te werken weet
de markt sneller wat er in de regio aan uniforme eisen
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Rozendaal

wordt gesteld en kunnen ze er sneller op inspelen. Dat
versnelt de overgang naar een circulaire economie.
Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale
opgaven bij het blijven positioneren van Next Garden bij het uitwerken van
de verschillende opgaven. Next Garden vormt een belangrijke kans voor de
ontwikkeling van duurzame tuinbouw en circulariteit in de regio.
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Lingewaard

Next Graden vormt in onze regio een belangrijke schakel
in de transitie naar een circulaire economie, met name bij
de ontwikkeling van duurzame tuinbouw. Bij twee
speerpunten (grondstoffen en ketens, energietransitie) is
het initiatief opgenomen in de regionale agenda.

Antwoord

Ontspannen regio

We hebben de tekst van de opgave verduidelijkt om beter aan te geven wat het regionaal belang van bepaalde resultaten is, waar we precies op inzetten
(bijvoorbeeld ook op biodiversiteit) en hoe en waar we een verbinding leggen met de andere 4 opgaven en met met overlappende of omliggende regio’s
zoals het Land van Maas en Waal, de Veluwe en de Achterhoek. We hebben door fasering van te bereiken resultaten en een beter afgewogen inzet van
capaciteit, de kosten voor deze opgave gereduceerd.
Randvoorwaarde is dat er zorgvuldige afspraken worden gemaakt over de
samenwerking met en het opdrachtgeverschap aan Toerisme VAN, die
aansluiten bij de koers die in de verschillende subregio’s is uitgezet.
De samenwerking met TVAN blijft om aandacht vragen, of deze nu op het
niveau van de Metropoolregio of op RvN-niveau wordt opgepakt.

Nijmegen

Dit nemen we inderdaad als randvoorwaarde mee.

Nijmegen

Ja, dit is ook de reden dat we het als één van de
resultaten hebben opgenomen.

Het speerpunt Duurzaam Toerisme bestaan reeds verschillende (sub)regionale samenwerkingen (Veluwezoomgemeenten, TVAN,
VeluweAlliantie). De meerwaarde van integratie binnen de
programmastructuur van de Groene Metropool dient nader te worden
uitgewerkt.

Rheden

In de regionale agenda 2022 hebben we opgenomen
dat, hoewel binnen de vier subregio’s (Veluwezoom, de
Liemers, Rijk van Nijmegen en de Betuwe) al veel wordt
samengewerkt op het gebied van duurzaam toerisme, de
samenhang en aansluiting tussen de subregio’s wordt
gemist. Daardoor maken we onvoldoende gebruik van
elkaars sterke kanten. Door regionaal samen te werken,
versterken we elkaars krachten en zijn we een nog
krachtigere partner richting Provincie, Rijk en Europa.
We streven daarbij niet naar eenheid, maar naar het
gezamenlijk uitdragen van de diversiteit van de regio.

Binnen dit speerpunt bestaan reeds verschillende (sub-)regionale
samenwerking (Veluwezoomgemeenten, TVAN, VeluweAlliantie). Kan de
meerwaarde van integratie binnen de structuur van de GMRAN nader
worden uitgewerkt?
Speerpunt BBKK vraagt om een actieve rol van de provincie bij de
ontwikkeling en uitvoering van strategisch projecten voor de (binnen-)stad.
We vragen de Groene Metropoolregio om dit actief aan te jagen.

Rozendaal

Zie hierboven

Nijmegen

We werken bij het maken van de analyse en het vervolg
daarop samen met de provincie. Verwezen wordt naar
hetgeen hierover is vastgelegd in de regionale agenda
2022 en investeringsagenda.

Aandacht voor de urgente opgave rondom leegstand in binnensteden en
kernen.

Arnhem

In speerpunt 2 zetten we in op acties om de centra
levendig en leefbaar te houden. De aanpak van
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leegstand is daarvan een belangrijk onderdeel. In 2022
werken aan een regionale analyse en toekomstbeeld ter
versterking van de centra.
Speerpunt sterke culturele infrastructuur:
Er is aandacht nodig voor tempo en daadkracht. Het behalen van resultaten
versterkt de samenwerking. Daarnaast wachten we op besluitvorming van
de provincie Gelderland over het transformatievoorstel cultuurregio 025.
Integrale benadering van landbouw mist en vraagt aanscherping
de landbouw kan bijdragen aan behoud en gebruik van de natuur en
biodiversiteit in wat de natuurrijkheid en de aantrekkelijkheid van het
regionale groene netwerk verbetert.

Nijmegen

In de tekst van de regionale agenda 2022 is benadrukt
dat samenwerking met de provincie (ook) op dit punt
essentieel is.

Overbetuwe

Binnen het speerpunt groen-blauw raamwerk nemen wij
natuurinclusieve landbouw mee en landbouw als
ruimtevrager. Landbouw is in de regionale agenda niet
als apart speerpunt benoemd en hebben wij dan ook niet
als zodanig opgenomen.

Er is een grote samenhang tussen de verschillende opgaven. Voor de
Ontspannen regio zijn bepaalde onderwerpen die in de andere opgaven zijn
opgenomen van belang. Denk aan duurzaamheid, arbeidsmarkt,
bereikbaarheid, wonen. Dat betekent dat er voldoende aandacht moet zijn
voor de verbanden tussen de verschillende opgaven
Wij willen inzetten op een groei van de verblijfsaccommodaties (crossover
met Productieve regio).

Renkum

Raakvlakken met de andere 4 opgaven zijn er zeker.
Deze verbanden zijn in beeld en afspraken zijn gemaakt
welke opgaven leidende rol pakt. Hiervoor is in de bijlage
een visualisatie opgenomen.

Rheden

Dit is al opgenomen als doel van het speerpunt
Duurzaam toerisme.

Wij zijn van mening dat het programma voor Cultureel erfgoed onderbelicht Rheden
is.
Bij de ontwikkeling van een regionale visie over de versterking van de
regionale culturele infrastructuur dient aandacht te zijn voor een
evenwichtige regionale infrastructuur van amateurkunst tot topinstellingen.
Daarbij kan aangesloten worden bij het onder regie van de gemeente
Rheden mede opgestelde transformatievoorstel cultuur voor de regio 025
(door 15 gemeenten onderschreven).
Wij hechten grote waarde aan het speerpunt Groen-blauw raamwerk.
Rheden
Wij onderschrijven de ambitie tot het behouden van de waardevolle natuur,
landschap en cultureel erfgoed in de regio en de potentie van
functiecombinaties daarbij (woningbouw, landbouw, recreatie,
klimaatadaptatie, waterberging en biodiversiteit). De uitkomsten van de RES
zullen hierbij moeten worden betrokken.
Speerpunt Groen-blauw raamwerk:
Rozendaal
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Dit onderschrijven wij en is in de tekst van de regionale
agenda benadrukt.

Dit onderschrijven wij en is ook in de tekst van het
speerpunt groen-blauw raamwerk opgenomen.

Klimaatadaptatie is opgenomen in Circulaire regio. De
overige punten zijn opgenomen in groen-blauw

We vinden dit een belangrijk speerpunt, waarbij je zelfs zou kunnen
beargumenteren dat dit een plek verdient in de opgave Groene Groeiregio.
Immers: ‘de regio is niet van elastiek’, alleen maar méér landbouw,
energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie, waterberging en recreatie
en Toerisme laat uiteindelijk het elastiek knappen. We herhalen hier ons
pleidooi om bij ‘groen’ niet alleen te denken aan ‘groene leefkwaliteit’, maar
juist ook aan het behouden en versterken van kwetsbare flora & fauna,
onder meer op de Veluwe(zoom).
Wat betreft ‘blauw’ missen we de afweging of en hoe de GMRAN een rol wil
nemen in klimaatadaptatie (droogte, wateroverlast, bosbranden). Is aan de
voorkant afgewogen of en hoe dit thema een plaats zou krijgen?
Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale
opgaven bij het realiseren van een landschappelijk-ecologisch raamwerk
(o.a. versterken Lingezone voor landschap en natuur) en het versterken van
het toerisme.
Let op bestuurlijk proces i.r.t. groen blauw raamwerk vanwege het
dwarsverband met Groene groeiregio.

raamwerk en waar mogelijk verduidelijkt. Inderdaad is
groen meer dan groene leefkwaliteit maar zeker ook
kwetsbare flora en fauna. Verwezen wordt ook naar de
motie Biodiversiteit die de regio ontvangen heeft. Ook in
de opgave Groene groeiregio krijgt dit laatste de
aandacht die het verdient.

Lingewaard

Dit gebeurt ons inziens in het speerpunt Groen-blauw
raamwerk.

Arnhem

Deze boodschap wordt meegenomen bij de verdere
uitwerking van het speerpunt.

Druten richt de pijlen voor recreatie en toerisme op het lokale en op het land
van Maas en Waal, onder meer via deelname aan TVAN. De meerwaarde
van de opgave ontspannen regio blijkt voor Druten nog onvoldoende

Druten

Binnen de hele opgave en bij het benoemen van
belevingsgebieden en het wandel- en fietsnetwerk (ook
het onderhoud daarvan), besteden wij nadrukkelijk
aandacht aan de regio’s die met onze regio overlappen,
danwel daaraan grenzen, dus ook aan het Land van
maas en Waal. De tekst van de opgave is hierop
aangepast.

De intentie uit te spreken om af te zien van intekenen op de opgave
Ontspannen Regio, tenzij in de ontspannen regio ook een duidelijke focus
komt op: 1\. De aandacht voor ommelanden en randgemeenten; 2\. Op
belevingsgebied Maas en Waal; 3\. Ontwikkelen van de lokale kracht en de
samenwerking in Maas en Waal\. Indien dat het geval is, zal de raad de
keuze heroverwegen.
Bij de “ontspannen regio”: cultuurhistorie, beleving en landschap ook
benaderen vanuit de dimensie Maas en Waal.

Druten

Zie de reactie hierboven. We hopen dat hiermee
voldoende aanleiding is gegeven om de keuze te
heroverwegen.

Wijchen

Zie de reactie hierboven bij de inbreng van de gemeente
Druten.
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Antwoord

Groene groeiregio

De meest opvallende wijziging is dat speerpunt 3 Agglomeratiekracht uit de opgave is gehaald. Verder is de tekst kritisch bekeken waardoor beter duidelijk
wordt wat deze opgave wil bereiken aan de hand van concrete acties.
Wonen in balans: als vanzelfsprekend, vanuit de ondertekening van de
Woondeal, nemen we hieraan deel. Dat vraagt geen nieuw besluit. Door het
huidige construct volgt echter automatisch dat je dan ook moet deelnemen
aan de andere speerpunten, en dus aanvullend moet bijdragen. Hoe zit dit
precies?

Berg en Dal

Speerpunt 3 Agglomeratiekracht: Tastbare doelen ontbreken. Op zichzelf
Berg en Dal
kloppen de teksten wel, maar zijn onvoldoende onderscheidend ten opzichte
van andere speerpunten dan wel opgaven. Het omschrijft meer het doel van
regionaal samenwerken en de visie hierop, in plaats van dat het een
speerpunt is. De verstedelijkingsstrategie is al een resultante van meerdere
speerpunten. Niet goed valt in te zien welke acties je nu al kan gaan doen
m.b.t. dit speerpunt. Wellicht wel over enige jaren. Kan dit wat concreter
worden uitgewerkt?
Speerpunt 3 Agglomeratiekracht. Concrete acties en meetbare doelen
Rozendaal
ontbreken in dit speerpunt. Ons is onhelder wat de meerwaarde is ten
opzicht van andere speerpunten of opgaven. Kan dit concreter worden
uitgewerkt?
We spreken onze zorg uit over de koppeling van de regionale agenda met
Nijmegen
de Verstedelijkingsstrategie en de Woondeal. Nadere afspraken hierover zijn
nodig om bestuurlijke en organisatorische drukte te voorkomen. Waarbij het
uitgangspunt is dat de ambities voor de opgave groene Groei, zoals deze
zijn vastgelegd in het Bestuursakkoord, hiervoor de basis vormen.
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Elke gemeente heeft een keus om al dan niet mee te
doen met een opgave. Als ervoor wordt gekozen niet
mee te doen met de groene Groei opgave dan betekent
dat de gemeente niet meedoet met een deel van de
Groene Groei-opgave (speerpunt 2, o.a.
Verstedelijkingsstrategie, integratie-opgave, lobby).
De woondeal is inderdaad een aparte afspraak tussen
de 18 gemeenten, Rijk en Provincie (maart 2020).
Overigens wordt een groot deel van de kosten in 2022
van speerpunt 1 gedekt uit gelden behorend bij de
Woondeal, maar voor een deel is ook de gevraagde
inwonerbijdrage begroot voor de uitvoering van de
Woondeal.
Voorheen kende de Groene Groei opgave drie
speerpunten, dit is teruggebracht naar 2 speerpunten.
Het onderdeel agglomeratiekracht is verplaatst naar
algemene deel van de regionale agenda omdat dit
inderdaad een overkoepelende doelstelling is. Daar is
een aanzet gegeven tot een concretere uitwerking.

Zie hierboven.

In de inleidende tekst hebben bij de opgave in de
Regionale Agenda 2022 zijn wij hierop nader ingegaan.
Zo gaan wij in overleg met provincie en regio om tot één
woonagenda te komen en zodoende bestuurlijke drukte
te verkleinen. Concreet is hiervoor in 2021 een

Integrale benadering van landbouw wordt gemist en vraagt aanscherping.
Aandacht stikstofproblematiek.

Overbetuwe

Om de haalbaarheid en realisatiekracht van de opgave te vergroten stellen
we voor te focussen op een aantal prioritaire acties.

Arnhem

Naast prioriteren van acties is er tussen de verschillende opgaven ook
synergie aan te brengen in de zogenaamde crossovers.
Bewaak het woord ‘groen’ in groene groei.
Rozendaal
We willen het belang benadrukken om voldoende waarborgen in te bouwen
om ‘groen-blauw’ voldoende hoog op de agenda te houden. Het gaat niet
alleen om wat goed is voor mensen (ontspannen leefkwaliteit door
voldoende groene kwaliteit dichtbij, kansen voor recreatie), maar ook om wat
goed is voor onze prachtige natuur zélf (bescherming kwetsbare flora &
fauna).
De Verstedelijkingsstrategie loopt al samen met de regio FoodValley. De
Rozendaal
aandacht voor woningbouw is daarin geborgd (in combinatie met
leefomgeving, bereikbaarheid en economie). Via andere opgaven zijn zaken
als circulariteit en bereikbaarheid en fijne woonomgeving geborgd. Kunt u
toelichten wat er echt bovenop komt in deze opgave of is het vooral een
bundeling van de bestaande initiatieven?

Speciale aandacht voor het verbinden van lokale opgaven aan de regionale
opgaven bij het effectueren van de opgaven uit de Woondeal.
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Lingewaard

bestuurlijke verkenning gedaan en dit zal in 2022 nader
vorm krijgen.
Stikstof is een belangrijk onderdeel van natuur en
woningbouwontwikkeling binnen de GMR. Om deze
reden hebben wij als regio (Groene Groei opgave,
Woondeal) ook een stikstofregisseur ingehuurd om naar
de relatie tussen stikstof depositie (en creëren meer
stikstofruimte) en woningbouw op lange termijn te kijken,
samen met Rijk en Provincie. Daarbij wordt nadrukkelijk
ook de relatie met de landbouwtransitie betrokken; niet
alleen in onze regio maar ook in FoodValley.
De prioritaire acties die door Arnhem zijn genoemd
hebben een belangrijke plaats in de regionale agenda
2022 en zijn zo nodig aangescherpt.
Zoals in het algemeen deel reeds opgemerkt zijn de
crossovers scherper omschreven en in beeld gebracht.
Dit is toegevoegd in de tekst. Zie ook de reactie bij de
opgave Ontspannen regio.

De Groene groeiregio heeft een coördinerende functie
voor de vijf opgaven van de Groene Metropoolregio. Zij
heeft tot taak het in beeld brengen en verbinden van de
ruimtelijke aspecten. Door deze aan elkaar te ‘koppelen’
ontstaat synergie en kunnen wij de kwaliteit van de
leefomgeving (inclusief natuur en landschap) versterken.
Wij hebben dit beschreven onder speerpunt 2 in de
regionale agenda.
Binnen de Woondeal wordt ingezet op zogenaamde
versnellingslocaties en focusgebieden. Door in te
zoomen op de vijf deelgebieden: Arnhem, Nijmegen,
Oost (Liemers), Noord-Midden en Zuid wordt

doelgerichter uitvoering gegeven aan de
versnellingsopgave. De focus komt nadrukkelijker te
liggen op de versnellingslocaties: de concretisering en
uitvoering van de lokale plannen. Dit is aangescherpt in
de tekst.
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1 6.3 aanbiedingsbrief colleges regionale agenda

Datum

: 07-09-2021

Colleges van B&W van de deelnemende

Uw kenmerk

:

gemeenten aan de Groene Metropoolregio

Ons kenmerk

:

Zaaknummer

:

Contactpersoon

: H. Tiemens

Telefoonnummer

:

Onderwerp: aanbieden definitieve regionale agenda 2022

Geacht college,
Met gepaste trots presenteren wij u de definitieve regionale agenda 2022 van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen.
In het voorjaar heeft u gereageerd op de concept-versie van deze agenda. De opgavemanagers en de
Bestuurlijk opgaveteams hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om de regionale agenda aan te
scherpen. De definitieve agenda is met recht een regionale agenda te noemen. Wij danken u hartelijk
voor uw bijdrage.
Op basis van deze agenda wordt u uitgenodigd om in te tekenen op de opgaven voor het jaar 2022.
Regionale agenda 2022
In aanvulling op de regionale agenda ontvangt u:
- het overzicht van de binnengekomen reacties op de regionale agenda aangevuld met onze
antwoorden;
- een modulaire opzet ter ondersteuning van het schrijven van het raadsvoorstel voor uw gemeenteraad
- de vijf opgaveovereenkomsten zoals die door de colleges getekend worden indien uw gemeente besluit
deel te nemen aan de betreffende opgave.
We vragen u deze documenten op 5 oktober 2021 te behandelen in uw college en uiterlijk 8 december
2021 (de laatste vergadering van het AB dit jaar) de getekende opgaveovereenkomsten voor uw
gemeente aan ons te doen toekomen.
Bestuursakkoord en Investeringsagenda
Ondertussen krijgt de samenwerking met de provincie Gelderland en The Economic Board ook steeds
meer vorm. De komende maanden wordt het Bestuursakkoord en de bijbehorende Investeringsagenda
afgerond. Ter informatie ontvangt u hierover stukken namens het gebiedsoverleg.

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53 • Postbus 9029 • 6800 EL Arnhem

Datum: 23-08-2021
Ons kenmerk:
Pagina: 2

Tot slot
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag tegemoet. Nadere
informatie kunt u verkrijgen bij de directeur van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, mevrouw H.
Tiemens.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Regio Arnhem-Nijmegen,

Drs. H.M.F. Bruls
Voorzitter

Drs. H. Tiemens
Secretaris

7 Opgaveovereenkomsten en algemene voorwaarden opgaveovereenkomsten
1 7. beslisdocument opgaveovereenkomst AB 15-9

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur

Vergaderdatum

15 september 2021

Onderwerp

opgaveovereenkomst en algemene voorwaarden

Portefeuillehouder

H. Bruls

Behandelend
ambtenaar

S. Vloet

GEVRAAGD BESLUIT

1. Artikel 13 tot en met 16 van de Algemene voorwaarden vast te
stellen waarmee de spelregels worden vastgelegd voor het
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.

TOELICHTING

1.1 De opgaveovereenkomst moet gemakkelijk leesbaar zijn. Daarom
zijn de meeste juridische bepalingen opgenomen in de Algemene
voorwaarden Opgavenovereenkomsten (verder Algemene
voorwaarden). Deze zullen bij elke opgaveovereenkomst van
toepassing worden verklaard.
In artikel 13 tot en met 16 van de Algemene voorwaarden zijn de
spelregels opgenomen met betrekking tot het later toetreden tot een
reeds gestarte opgave en het eerder stoppen met een opgave.
De spelregels hebben als uitgangspunt dat later toetredende
gemeenten of eerder stoppende gemeenten zelf de kosten hiervoor
dragen.
De eerste opgaveovereenkomst heeft een looptijd van één jaar. De
spelregels zullen voor dit eerste jaar nog niet zoveel relevantie hebben,
maar wellicht is dat in de toekomst anders.
In de regeling (artikel 27, lid 4) is aangegeven dat het AB deze
spelregels vaststelt.
Gelet op het feit dat de bevoegdheid voor het afsluiten van een
overeenkomst op grond van de Wgr bij het DB ligt, heeft het DB op 30
augustus 2021 het overige deel van de Algemene voorwaarden
vastgesteld.
2.1 Voor elke van de vijf opgaven is een opgaveovereenkomst
uitgewerkt. Met het ondertekenen van de opgaveovereenkomst worden
de gemeenten die intekenen op een opgave, juridisch gebonden.
Hiermee ontstaat een grondslag voor de financiële bijdrage.
De opgaveovereenkomsten zullen tegelijk met de regionale agenda
aan de gemeenten worden aangeboden.
In oktober zal het DB worden gevraagd om de vijf
opgaveovereenkomsten vast te stellen. In december zal (mogelijk
tijdens een tekenmoment) voor de Groene Metropoolregio de voorzitter
de overeenkomsten ondertekenen.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

1. Algemene Voorwaarden Opgaveovereenkomsten
2. Opgaveovereenkomst Verbonden regio
3. Opgaveovereenkomst Productieve regio
4. Opgaveovereenkomst Circulaire regio
5. Opgaveovereenkomst Ontspannen regio
6. Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio

FINANCIËLE
PARAGRAAF

Gemeenten die aan een opgave niet deelnemen, worden in de regeling
(artikel 27 lid 3) gevrijwaard voor risico’s en kosten door de andere
gemeenten.
Het is mogelijk dat een gemeente niet kan meedoen aan een onderdeel
van een opgave. Bijvoorbeeld omdat deze gemeente door het rijk is
ondergebracht bij een andere regio. Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij
de RES (Montferland en Mook & Middellaar zijn ingedeeld in een
andere regio). In dat geval ontvangt deze gemeente een korting op het
tarief van de opgave.

RISICO'S EN
BEHEERSMAATREGELEN

De Groene Metropoolregio zal de opgaven naar zijn beste vermogen
uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten ten opzichte van de
Regiogemeenten en derden. Mocht een van de partijen schade lijden
door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan
blijft deze schade voor rekening van deze partij.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

De concept algemene voorwaarden en de concept
opgaveovereenkomst zijn besproken in het AB d.d. 7 juli. Tijdens de
vergadering zijn de volgende punten ingebracht:
1) Zijn risico’s voldoende afgedekt?
2) De spelregels voor toe- en uittreding bij een opgave zijn te zwaar.
3) Wordt met artikel 9 lid 4 verwezen naar formele beletselen om te
kunnen doen aan een gehele opgave?
Naar aanleiding hiervan:
1) Ter meerdere zekerheid zal een aansprakelijkheidsverzekering door
de Groene Metropoolregio worden afgesloten.
2) Voor het succes van de samenwerking is een balans tussen
keuzevrijheid en het maken van afspraken cruciaal. Het staat elke
gemeente vrij om al dan niet mee te doen aan een opgave. De duur ligt
vast in de opgaveovereenkomst. Als eenmaal deze beslissing is
genomen, dan verwachten we van elkaar dat we de opgave, voor de
duur die is afgesproken, samen afronden.
Als tussentijds een gemeente een andere keuze maakt. Bijvoorbeeld
door later in te stappen in een lopende opgave. Of eerder dan
afgesproken te stoppen met een opgave. Dan komen de financiële
gevolgen van deze beslissing voor rekening van de betreffende
gemeente. Op deze wijze hebben de overige deelnemers aan een
opgave de zekerheid dat zij niet onverwacht met kosten worden
opgezadeld of dat niet de gehele opgave kan worden afgerond.
3) Dat is juist. Om hierover geen misverstand te laten bestaan, is artikel
9 lid 4 van de Algemene voorwaarden hierop aangepast.

1 7.1 Algemene voorwaarden Opgaven

Algemene voorwaarden
Opgavenovereenkomsten

Gelet op artikel 33b, lid 1 onder d van de Wgr in het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 30 augustus 2021;
Gelet op artikel 27, lid 4 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen in het algemeen
bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 15 september 2021;
Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft.
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Inleiding
Deze Algemene voorwaarden Opgavenovereenkomsten (verder algemene voorwaarden) bevatten
standaard bepalingen met betrekking tot de Opgaven waarop de gemeenten hebben ingetekend. Tevens
vormen deze algemene voorwaarden een uitwerking van artikel 27, lid 4 van de Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen (verder de regeling). In de algemene voorwaarden leggen wij vast op
welke wijze wij omgaan met een gemeente die wil deelnemen aan een reeds gestarte Opgave. En hoe
wij omgaan met een gemeente die voor het verstrijken van de looptijd de deelname aan een Opgave wil
beëindigen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opgaveovereenkomsten die worden gesloten.
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden en in de Opgaveovereenkomst wordt verstaan onder:
a. Bestuurlijk opdrachtgever: door het AB aangewezen bestuurder uit de regio met als taak om
bestuurlijk sturing te geven aan de uitvoering van een Opgave;
b. Ambtelijk opdrachtgever: vertegenwoordigt via de netwerkdirectie de relatie naar de ambtelijke
organisaties van de regiogemeenten;
c. Opgavemanager: programmamanager van de Opgave;
d. Bestuurlijk Opgaveteam: overlegorgaan bestaande uit de Bestuurlijk opdrachtgever en een
bestuurlijk betrokkene per speerpunt van een Opgave tenzij hiervan in de Opgave nadrukkelijk is
afgeweken;
e. Kernteam: team bestaande uit de Bestuurlijk opdrachtgever, Ambtelijk opdrachtgever en de
Opgavemanager;
f. Opgaveorganisatie: netwerk waarbinnen de Opgave wordt uitgevoerd onder leiding van de
Opgavemanager;
g. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam Regio Arnhem-Nijmegen, ook wel de Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, zetelend te Elst, opgericht bij de Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
h. Opgave: verzameling van activiteiten gedurende een bepaalde periode vastgelegd in de
Opgaveovereenkomst. De Opgave draagt bij aan het behalen van de ambities opgenomen in de
regionale agenda;
i. Netwerkdirectie: de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten aan de Regeling
en de directeur zoals bedoeld in artikel 23 van de Regeling;
j. Regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
k. AB: het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de Regeling;
l. Regiogemeenten: alle gemeenten die hebben ingetekend op een bepaalde Opgave;
m. Partijen: de Groene Metropoolregio en de Regiogemeenten per Opgave.

Artikel 2 Opgaveovereenkomst
1. Gemeenten besluiten over deelname aan een Opgave door ondertekening van de
Opgaveovereenkomst. Dit is een Opgaveovereenkomst zoals bedoeld in artikel 27, eerste lid,
van de regeling.
Artikel 3 Persoonsgegevens
1. Indien persoonsgegevens binnen de Opgave worden verwerkt dan gebeurt dat met in
achtneming van de AVG en het privacybeleid van de Groene Metropoolregio.
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Artikel 4 Bestuurlijk Opgaveteam
1. De vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam zijn niet openbaar.
2. De vergaderdata van het Bestuurlijk Opgaveteam worden vermeld op de website van de Groene
Metropoolregio.
3. Tijdens elk overleg van het Bestuurlijk Opgaveteam zal de voortgang van de Opgave worden
besproken.
4. Na elke vergadering van het Bestuurlijk Opgaveteam zal een kort verslag worden opgesteld over
de voortgang van de Opgave. Dit verslag wordt geplaatst op de website van de Groene
Metropoolregio.

Artikel 5 Informeren van de Regiogemeenten
1. Tijdens de raads- en collegeontmoetingen worden raads- en collegeleden geïnformeerd over de
voortgang van de Opgaven en relevante ontwikkelingen.
2. AB-leden ontvangen digitaal het verslag zoals bedoeld in artikel 4, lid 4.

Artikel 6 Publiekrechtelijke bevoegdheden
1. De Regiogemeenten spannen zich in om de voor de uitvoering van de Opgaveovereenkomst
benodigde publiekrechtelijke besluiten, zodanig vast te stellen dat de uitvoering van de
Opgaveovereenkomst publiekrechtelijk maximaal wordt bevorderd.
2. Partijen bevorderen daarbij zoveel mogelijk, met inachtneming van wettelijke procedures en de
te betrachten zorgvuldigheid ten opzichte van derden, dat de procedures tot het nemen van
publiekrechtelijke besluiten met voortvarendheid worden doorlopen.
3. Indien de in het tweede lid bedoelde procedures ertoe leiden dat uitvoering van de
Opgaveovereenkomst niet of niet op de door Partijen bij het aangaan ervan voorgestane wijze
kan worden uitgevoerd, bezien Partijen of de Opgaveovereenkomst wijziging of (gedeeltelijke)
beëindiging behoeft. Artikel 12 wordt hierbij in acht genomen.
4. De Regiogemeenten mandateren geen publiekrechtelijke bevoegdheden aan de Groene
Metropoolregio tenzij dit nadrukkelijk in de Opgaveovereenkomst is vermeld.

Artikel 7 Uitsluiting aansprakelijkheid
1

2

3

De Groene Metropoolregio zal de Opgaven naar zijn beste vermogen uitvoeren en daarbij
zorgvuldigheid betrachten ten opzichte van de Regiogemeenten en derden. Mocht een van de
Partijen schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan blijft
deze schade voor rekening van deze Partij.
Indien niet alle gemeenten de Opgaveovereenkomst ondertekenen, dan vrijwaren de andere
gemeenten, de Regiogemeenten die de betreffende Opgaveovereenkomst wel hebben
ondertekend, deze gemeenten voor alle aanspraken van Partijen of derden tot vergoeding van
schade die samenhangt met of voortvloeit uit de Opgave.
De Regiogemeenten vrijwaren de Groene Metropoolregio tegen eventuele aanspraken van
derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de
Groene Metropoolregio.

Artikel 8 Kansen
1

Indien zich tijdens de looptijd van de Opgave nieuwe kansen voordoen die passen binnen de
doelstelling van de Opgaven, dan vindt hierover overleg plaats in het Bestuurlijk Opgaveteam.
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Artikel 9 Financiën
1. Voor de Opgave wordt een begroting opgesteld. Deze is opgenomen in de regionale agenda.
Deze begroting vormt de onderbouwing voor de hoogte van de bijdrage per Regiogemeente voor
de Opgave en staat vast voor de looptijd van de Opgaveovereenkomst.
2. Voor het bepalen van het aantal inwoners per gemeente worden de meest recente CBS-cijfers
gebruikt.
3. De Regiogemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks op 15 januari en op 15 juli de helft
van de bijdrage zoals bedoeld in de Opgaveovereenkomst.
4. Indien aan een onderdeel van een Opgave slechts een deel van de Regiogemeenten meedoen
vanwege een formeel beletsel, bijvoorbeeld omdat door het rijk of de provincie de betreffende
gemeente is ingedeeld bij een andere regio, dan zal dit onderdeel van de Opgave niet voor
rekening en risico van deze betreffende gemeente komen.
5. Indien sprake is van een situatie zoals bedoeld in het vierde lid, dan ontvangt de gemeente die
niet meedoet aan dat onderdeel van de Opgave een korting op het tarief zoals opgenomen in de
Opgaveovereenkomst.

Artikel 10 Geschillen
1

Indien er naar de mening van één van de Partijen sprake is van een verschil in inzicht omtrent
de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de Opgaveovereenkomst en/of de algemene
voorwaarden treden Partijen zo spoedig mogelijk in onderling overleg over het gerezen geschil.
Indien er tussen Partijen in onderling overleg geen oplossing kan worden gevonden voor het in
het voorgaande lid bedoelde geschil, wordt in onderling overleg een neutrale partij uitgenodigd
om een niet-bindend oordeel te geven.
Op de Opgaveovereenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van
toepassing

2

3

Artikel 11 Looptijd
1

De Opgaveovereenkomst treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening van de
Opgaveovereenkomst.
Indien de situatie zich voordoet dat niet alle gemeenten die deelnemen aan de regeling,
intekenen op de Opgave, dan kunnen de begroting en de bijdrage zoals genoemd in het de
Opgaveovereenkomst worden bijgesteld. In het Bestuurlijk Opgaveteam zal worden afgestemd
of de Regiogemeenten opnieuw zal worden gevraagd om te besluiten over deelname.
Voor het einde van de Opgaveovereenkomst treden Partijen in overleg omtrent de afwikkeling
van de baten en plichten die na de looptijd resteren. Ook wordt een evaluatie van de
beleidsmatige doelen opgesteld.
Rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Opgaveovereenkomst en die naar hun aard geacht
worden door te werken of eventueel ontstaan na de beëindiging van de Opgaveovereenkomst,
worden afgehandeld in overeenstemming met de Opgaveovereenkomst.

2

3

4

Artikel 12 Wijziging en opzegging Opgaveovereenkomst
1

De Opgaveovereenkomst kan slechts bij onderlinge schriftelijke overeenstemming tussen
Partijen worden gewijzigd.

4

2

Op een tussentijdse opzegging door een van de Partijen, zijn artikel 15 en 16 van deze
algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 13 Procedure van toetreding aan een Opgave
1
2
3

4

5
6

De gemeente die wil toetreden tot een reeds gestarte Opgave maakt dit schriftelijk kenbaar bij
het AB. Dit is de start van deze procedure tot toetreding.
De Bestuurlijk opdrachtgever van de Opgave bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk.
De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door de
Bestuurlijk opdrachtgever in kaart gebracht. Op verzoek van de gemeente die toe wil treden,
kan een onafhankelijke deskundige worden betrokken. Voor het bepalen van de hoogte van
de toetredingskosten wordt artikel 14 gevolgd.
Het AB neemt een besluit over het al dan niet toe willen staan van toetreding door de
gemeente die dat verzoek heeft gedaan en bij een positief besluit ten aanzien daarvan over de
voorwaarden tot toetreding inclusief de toetredingskosten. Het AB betrekt hierbij het advies
van de bestuurlijk opdrachtgever. Het instemmen van een AB-lid met het toetreden van de
betreffende gemeente, heeft mede te gelden als instemming met het wijzigen van de
Opgaveovereenkomst.
De Bestuurlijk opdrachtgever maakt het besluit alsmede de voorwaarden waaronder kan
worden toegetreden, zoals bedoeld in lid 4, schriftelijk bekend aan de betreffende gemeente.
Indien de gemeente de toetredingskosten accepteert, ondertekent de toetredende gemeente
de Opgaveovereenkomst. Indien het toetreden gevolgen heeft voor de begroting, dan wordt
een wijziging van de Opgaveovereenkomst opgesteld welke door alle Partijen wordt
ondertekend.

Artikel 14 Toetredingskosten
1

2

3

4

5

Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt toe te willen treden tot een Opgave (het
voornemen tot toetreden), kan de Bestuurlijk opdrachtgever verzocht worden te inventariseren
welke voorwaarden en toetredingskosten zoals beschreven in artikel 13, lid 3, met toetreding
gepaard gaan. Op basis hiervan wordt een quick scan gemaakt die een indicatief karakter
heeft en waaraan de betreffende gemeente geen rechten kan ontlenen.
Alle kosten die met toetreding tot een Opgave gepaard gaan, inclusief een eventuele quick
scan en het betrekken van een onafhankelijk deskundige, komen ten laste van de toetredende
gemeente. Ook indien toetreding uiteindelijk niet doorgaat, zijn deze kosten verschuldigd. De
Bestuurlijk opdrachtgever doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze kosten voor de
toetredende gemeente zo laag mogelijk te houden.
De toetredingskosten zijn opgebouwd uit eenmalige kosten op de startdatum: de noodzakelijke investeringen die ten behoeve van de start van de deelname worden gemaakt. Naast de
toetredingskosten is de gebruikelijke jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Dit is vastgelegd in de
Opgaveovereenkomst.
Als sprake is van een reserve, wordt de toetredende gemeente verplicht naar rato een bedrag
in de reserve te storten. Hierbij wordt ‘naar rato’ gedefinieerd als financiële bijdrage die de
desbetreffende gemeente bij toetreding zou gaan leveren aan de Opgave, gedeeld door het
totaal aan bijdragen aan de Opgave.
De betaling van de toetredingskosten vindt plaats in één termijn binnen één maand en is gelijk
aan de toetredingsvergoeding.
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Artikel 15 Procedure tot uittreding uit een Opgave
1
2
3

4

5
6

De uittredende gemeente maakt schriftelijk bij het AB kenbaar uit de Opgave te willen
uittreden. Dit is de start van de procedure tot uittreding.
De Bestuurlijk opdrachtgever van de Opgave bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk.
De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door de
bestuurlijk opdrachtgever in kaart gebracht. Op verzoek van de gemeente die wil uittreden,
kan een onafhankelijke deskundige worden betrokken. Voor het bepalen van de hoogte van
de uittredingskosten wordt artikel 16 gevolgd.
Het AB neemt een besluit over de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden inclusief
de uittredingskosten, waarbij de financiële, juridische, personele en organisatorische
consequenties worden betrokken. Het AB betrekt hierbij het advies van de Bestuurlijk
opdrachtgever.
De hoogte van de uittredingskosten wordt bekend gemaakt aan de gemeente met het verzoek
tot uittreding.
De uittredende gemeente verzendt aan alle Partijen een formele opzegging en bevestigt
daarbij dat ze bereid is de uittredingskosten te vergoeden.

Artikel 16 Uittredingskosten
1

2

3

4

5

6
7

Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt uit een Opgave te willen treden, kan de
Bestuurlijk opdrachtgever worden verzocht te inventariseren welke consequenties zoals
beschreven in artikel 15, lid 3, met uittreding gepaard gaan. Op basis hiervan wordt een quick
scan gemaakt die een indicatief karakter heeft en waaraan een gemeente geen rechten kan
ontlenen.
Alle kosten die met uittreding uit een Opgave gepaard gaan, inclusief een eventuele quick
scan en het betrekken van een onafhankelijk deskundige, komen ten laste van de uittredende
gemeente. Ook indien uittreding uiteindelijk niet doorgaat, zijn deze kosten verschuldigd. De
Bestuurlijk opdrachtgever doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze kosten voor de
uittredende gemeente zo laag mogelijk te houden.
De uittredingskosten zijn de kosten die te maken hebben met (de afbouw van) de
overcapaciteit die kan ontstaan in de personele en de materiële sfeer. Deze komen ten laste
van de uittredende gemeente en worden alleen in rekening gebracht als de gemeente
daadwerkelijk besluit uit te treden. Basis voor de berekening van de uittredingskosten zijn de
gemiddelde realisatiecijfers (afbouw opgaveorganisatie, aangegane verplichtingen per
Opgave) van de drie jaar jaren voorafgaand aan het jaar waarin het voornemen tot uittreden
kenbaar wordt gemaakt of indien niet voorhanden zo veel jaren als de Opgave al loopt.
De kosten die niet direct aan de uittredende partij kunnen worden toegerekend, worden
berekend door totalen per kostensoort naar rato te berekenen. Hierbij wordt ‘naar rato’
gedefinieerd als financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente aan de Opgave, gedeeld
door totaal aan bijdragen aan de Opgave.
Als er sprake is van een reserve bij een Opgave, dan wordt deze naar rato in mindering
gebracht op de te betalen uittredingskosten. Hierbij wordt ‘naar rato gedefinieerd als de
financiële bijdrage van de desbetreffende gemeente aan de Opgave, gedeeld door totaal aan
bijdragen aan de Opgave.
De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de uittredende gemeente zo
laag mogelijk te houden (geen nieuwe investeringsplannen, geen uitbouw formatie etc.).
De betaling van de uittredingskosten vindt plaats in één termijn binnen één maand en is gelijk
aan de uittredingsvergoeding.
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Artikel 17 Overige bepalingen
1 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in het dagelijks bestuur van 30 augustus 2021:

De secretaris,
Drs. A. Joustra
De voorzitter,
Drs. H.M.F. Bruls

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 september 2021:

De secretaris,
Drs. H. Tiemens
De voorzitter,
Drs. H.M.F. Bruls
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1 7.2 Opgaveovereenkomst Verbonden regio

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”

1 7.3 Opgaveovereenkomst Productieve regio

Opgaveovereenkomst Productieve 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 Productieve regio en maken hiertoe met de
Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.
1.

Doel van de opgave
Onze regio kent veel innovatiekracht en het vestigingskwaliteit van onze
werklocaties scoort boven het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd zien we als
opgave om de kwaliteiten van onze regio steviger te profileren en de economische
potenties beter te benutten. We versterken onze inzet op innovatiekracht in de
clusters Health, Hightech & Energy, de cross-over met Food en logistiek als
onlosmakelijke voorwaarde. Dit legt de basis voor een sterke (inter)nationale
positie en een goede productiviteit van toonaangevende bedrijven. Dit sterke
economische profiel maakt onze regio interessant voor talenten. De ambitie is
economische groei te faciliteren om te komen tot een forse banengroei in een
goede balans met de leefkwaliteit in de regio.
Voor de langere termijn zetten we in op behoud en aantrekken van (nieuwe)
bedrijvigheid in de regio. Op verschillende niveaus: van zelfstandigen en startups
tot het MKB en internationals. We versterken de kwaliteiten van de werklocaties.
We verbinden lokale bedrijven, instellingen en activiteiten aan de topsectoren en
bieden synergievoordelen en ondersteuning bij het uitwerken van ideeën tot

concrete projecten. We zetten in op de kwaliteit van onze werklocaties, passend bij
het DNA van de regio. We versterken de samenwerking met partijen in het
onderwijs, gericht op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt,
passend bij de vraag van ondernemers en de skills van werknemers en
werkzoekenden.
2.

Resultaten van de opgave
a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Productieve regio uit
zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave Productieve regio
bestaat uit de volgende speerpunten.
i. Stimuleren ondernemerschap in het MKB
ii. Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt
iii. Doorontwikkeling van Health, Hightech & Energy tot (inter)nationale
clusters
iv. Versterking van duurzame logistiek
v. Toekomstbestendige werklocaties
b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de
volgende activiteiten uit. De activiteiten zijn uitgewerkt in de regionale
agenda.
• Stimuleren ondernemerschap in het MKB
1. De GMR voert het Programma Toekomstgericht Ondernemen
uit;
2. De GMR maakt voor het MKB het financiële landschap tot 1
miljoen zichtbaar;
3. De GMR stimuleert innovaties en kennisdeling binnen het MKB
door het faciliteren van ontmoeting.
• Human Capital: onderwijs en arbeidsmarkt. De GMR zet in op:
1. Een triple helix Human Capital Akkoord ten behoeve van de
uitvoering van de Human Capital Agenda (gereed in 2021);
2. De meest resultaatgerichte instrumenten uit de Human Capital
Agenda;
3. Het leggen van verbinding tussen de behoefte van het MKB en
het aanbod van arbeid;
4. GMR geeft inzicht in mogelijke financieringsbronnen.
• Doorontwikkeling van Health, Hightech & Energy tot (inter)nationale
clusters. De GMR verricht hier activiteiten ten behoeve van:
1. Duidelijkheid over de betekenis van Health, Hightech & Energy
voor regiogemeenten;
2. Een versterkt innovatievermogen met lopende projecten;
3. Ontwikkeling van technologie gedreven kennishubs.
• Versterking van duurzame logistiek
1. De GMR zet in op een verkenning van de mogelijkheden om te
komen tot een sluitende businesscase voor truckparking in de
regio;
2. De GMR gaat kansrijke bestaande initiatieven voor
verduurzaming van de logistiek kennisdelen.
3. De GMR zet in op de Oprichting 1 of 2 INTEREG projecten.

•

Toekomstbestendige werklocaties
1. De GMR geeft inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling van de
kansrijke clusters op basis van de Economische Monitor uit
2021;
2. De GMR geeft een impuls aan duurzame energie en circulaire
economie op bestaande werklocaties;
3. De GMR voert activiteiten uit ter vergroening van werklocaties
op basis van het Plan van Aanpak uit 2021.

3.

Bijdrage
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per
kalenderjaar € 0,73,- 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 Productieve 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”

1 7.4 Opgaveovereenkomst Circulaire regio

Opgaveovereenkomst Circulaire 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 Circulaire regio en maken hiertoe met de
Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.
1.

Doel van de opgave
Circulariteit staat voor toekomstbestendig, duurzaam handelen met gesloten
ketens zonder afwenteling naar andere groepen, andere tijden of andere
gebieden.
De Groene Metropoolregio wil toonaangevend worden in circulair denken en
handelen, in Nederland én in Europa. Die ambitie vraagt om de inzet van
bedrijven, maatschappelijke organisaties, de regiogemeenten, andere
overheidspartners en onze inwoners.
Door circulaire projecten op te schalen naar regionaal niveau, gezamenlijk
onderzoek uit te voeren, kennis en ervaring uit te wisselen, onze gezamenlijke
inkoopkracht te benutten en te investeren in de match met Europese, nationale en
bovenregionale programma’s denken we onze ambitie te realiseren. In de opgave
werken we met vele partners samen zoals de provincie Gelderland,
waterschappen, The Economic Board, onderwijs- en onderzoeksinstellingen,
bedrijven, etc.

2.

Resultaten van de opgave
a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Circulaire regio uit zoals
omschreven in de regionale agenda. De opgave Circulaire regio bestaat uit
de volgende speerpunten:
i. speerpunt Circulaire bouw en infrastructuur
ii. speerpunt Circulaire economie: grondstoffen en ketens
iii. speerpunt Water en klimaatadaptatie
iv. speerpunt Transitie naar duurzame energie
b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de
volgende activiteiten uit.
i. Binnen het speerpunt Circulaire bouw en infrastructuur voert de
GMR de volgende activiteiten uit:
1. de GMR zorgt voor uitvoering van het
Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, Weg en
Waterbouw;
2. de GMR ontwikkelt een implementatiestrategie voor de
circulaire impactladder en een informatiepunt;
3. de GMR ondersteunt proeftuinen en kennisontwikkeling
circulair bouwen en houtbouw.
ii. Binnen het speerpunt Circulaire economie voert de GMR de
volgende activiteiten uit:
1. de GMR laat een verkenning uitvoeren naar regionale
grondstoffenstromen, materialen en producten;
2. de GMR laat een onderzoek uitvoeren naar de kansen voor
een regionale grondstoffenbank;
3. de GMR ondersteunt het onderzoeksprogramma Circulaire
economie met een portaal voor gemeentelijke
onderzoeksvragen;
4. de GMR ontwikkelt een kennisplatform voor circulair
inkopen;
5. de GMR zorgt voor uitlichten van de regio als broedplaats
voor circulaire hotspots en helpt bij het verwerven van
cofinanciering.
iii. Binnen het speerpunt Water en klimaatadaptatie voert de GMR de
volgende activiteiten uit:
1. de GMR zorgt voor kennisdeling met betrekking tot
maatregelen die gemeenten nemen ter uitvoering van de
Regionale Adaptatiestrategieën;
2. de GMR ondersteunt de kennisdeling rond het
Innovatieplatform ‘Living Lab Delta Oost’ en andere
strategische projecten;
3. de GMR versterkt de aandacht voor klimaatbestendig
bouwen en ontwikkelt handvatten om dit te integreren in
bouwopdrachten;
4. de GMR creëert een inspirerende leeromgeving voor
gemeenten waarin kennis en ervaring wordt gedeeld over
klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten;

5. de GMR zorgt dat grote landschapsontwikkelingsprojecten
met water en klimaatadaptatie bijdragen aan het groene
profiel van de regio;
iv. Binnen het speerpunt Transitie naar duurzame energie voert de
GMR de volgende activiteiten uit:
1. de GMR zorgt voor uitvoering aan de afspraken in de
RES1.0 en bereidt een nieuw bod voor ten behoeve van de
RES2.0;
2. de GMR ontwikkelt een gezamenlijke aanpak voor energieefficiëntie op bedrijfsterreinen, bijvoorbeeld met behulp van
een te ontwikkelen regionaal expertisecentrum;
3. de GMR voert een onderzoek uit naar de meerwaarde van
het gezamenlijk aanbesteden van energieloketten voor
bewoners;
4. de GMR faciliteert de gezamenlijke inkoop van energie en
monitort de voortgang van hieruit voortvloeiende projecten;
5. de GMR zorgt voor kennisdeling bij het aardgasvrij maken
van woningen;
6. de GMR onderzoekt samen met de provincie en The
Economic Board hoe innovaties met betrekking tot
duurzame energieopslagmethoden (o.a. waterstof) sneller
kunnen worden opgeschaald;
7. de GMR monitort de CO2 emissie in het kader van de
regionale routekaart.
3.

Bijdrage
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per
kalenderjaar € 0,81 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 Circulaire 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”

1 7.5 Opgaveovereenkomst Ontspannen regio

Opgaveovereenkomst Ontspannen 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 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 leefkwaliteit, 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. speerpunt Duurzaam toerisme
ii. speerpunt Bruisende binnensteden en krachtige kernen
iii. speerpunt Groen-blauw raamwerk

iv. speerpunt Sterke culturele infrastructuur
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. Maken van een toeristisch profiel en een start maken met
een toeristische marketingvisie op basis van het profiel;
2. Afstemmen opdrachtgeverschap uitvoeringsorganisaties,
zoals TVAN;
3. Vitaliteitsonderzoek doen naar dag- en verblijfsrecreatie en
een vitaliteitsaanpak maken;
4. Inzicht verkrijgen in recreatiedruk en stimuleren spreiding
recreatiedruk;
5. Opstellen plan van aanpak wandel- en fietsroutenetwerk en
een begin maken met de uitvoering daarvan.
ii. Binnen het speerpunt Bruisende binnensteden en krachtige kernen
voert de GMR de volgende activiteiten uit:
1. Kennis delen op het gebied van het versterken van centra,
o.a. over financieringsmogelijkheden voor projecten;
2. Maken van een regionale analyse van het netwerk van
centra van kernen en benoemen van acties voor versterking
van die centra.
iii. Binnen het speerpunt Groen-blauw raamwerk voert de GMR de
volgende activiteiten uit:
1. Maken van een groen-blauw raamwerk: een kaart (met
toelichting) van de huidige natuurgebieden, biodiversiteit,
cultuurhistorisch erfgoed en landschapszones, het gebruik
daarvan en de mogelijkheden voor versterking, verbinding
en uitbreiding.
iv. Binnen het speerpunt Sterke culturele infrastructuur voert de GMR
de volgende activiteiten uit:
1. Maken van een regionale visie culturele infrastructuur (incl.
cultuureducatie);
2. Maken van afspraken met de provincie over financiering van
de uitvoering van het Transformatievoorstel Cultuurregio
025 en het, binnen de afgesproken (financiële) kaders,
uitvoeren van het Transformatievoorstel;
3. Maken investeringsplan voor de culturele infrastructuur voor
na 2022.
3.

Bijdrage
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per
kalenderjaar € 0,57 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 Ontspannen 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”

1 7.6 Opgaveovereenkomst Groene Groeiregio

Opgaveovereenkomst Groene groeiregio 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 Groene groeiregio en maken hiertoe met de
Groene Metropoolregio, verder te noemen GMR, de volgende afspraken.
1.

Doel van de opgave
De regio Arnhem-Nijmegen heeft te maken met een grote verstedelijkingopgave;
een groei van woon- en werklocaties. Deze opgave zet in op het bieden van
voldoende (betaalbare) woningen, voor specifieke doelgroepen en tegelijkertijd
verantwoord omgaan met de schaarse ruimte, zodanig dat deze groei het
landschap versterkt ten behoeve van mens en natuur.
Voor de Groene groeiregio staan twee belangrijke instrumenten centraal: de
uitvoering van de Woondeal om op korte termijn (nadruk tot 2025) de woningbouw
te versnellen en de Verstedelijkingsstrategie die inzicht geeft in de woon- en
werklocaties tot 2040, rekening houdend met aspecten op het gebied van
economie, leefomgeving, mobiliteit en wonen.
De Groene groeiregio heeft een coördinerende functie voor de vijf opgaven van
de Groene Metropoolregio. Zij heeft tot taak het in beeld brengen en verbinden

van de ruimtelijke aspecten. Door deze aan elkaar te ‘koppelen’ ontstaat synergie
en waardoor de kwaliteit van de leefomgeving wordt versterkt.
2.

Resultaten van de opgave
a. De GMR voert ten behoeve van de regio de opgave Groene groeiregio uit
zoals omschreven in de regionale agenda. De opgave bestaat uit de
volgende speerpunten:
i. Wonen in balans; versnellen van de woningbouw
ii. Leefomgeving; verbinden van de ruimtelijke opgaven
b. Ten behoeve van de hierboven genoemde speerpunten voert de GMR de
volgende activiteiten uit.
i. Binnen het speerpunt Wonen in Balans voert de GMR de volgende
activiteiten uit:
1. Uitvoering van de afspraken uit de Woondeal Arnhem
Nijmegen;
2. Vergroten van de uitvoeringskracht van de Woondeal door
het inrichten van een flexpool, het aantrekken van een
programma manager, het inzetten op de uitvoering van
versnellingslocaties en het organiseren van tempotafels;
3. Het versterken van het partnerschap met de corporaties in
de regio. De GMR onderzoekt met de corporaties welke
gezamenlijke inkoopstroomstromen en standaardisatie van
product-marktcombinaties ontwikkeld kunnen worden;
4. Het stimuleren en informeren van gemeenten en andere
stakeholders over conceptueel en circulair bouwen door het
aanstellen van een kwartiermaker, die onderzoekt welke
slimme bouwconcepten er zijn (samen met Circulaire regio).
ii. Binnen het speerpunt Verbinden van de ruimtelijke opgaven voert
de GMR de volgende activiteiten uit:
1. Opstellen van de Verstedelijkingsstrategie;.
2. Het sluiten van een Verstedelijkingsakkoord, tussen Rijk en
regio op basis van gebiedsuitwerkingen’.
3. Het ontwikkelen van de dashboard welke inzicht biedt in de
ruimtelijke opgaven binnen de Groene Metropoolregio
4. Het uitvoeren van een Omgevingsscan ‘kwalitatief bouwen’
(Samen met de opgave Circulaire regio);
5. Het vergroten van het partnerschap en zichtbaarheid van
onze regio als aansprekend voorbeeld van duurzame
verstedelijking door organiseren van congres,
werkbezoeken, communicatie-uitingen.

3.

Bijdrage
a. De gemeente draagt gedurende de looptijd van deze overeenkomst per
kalenderjaar € 0,82 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 Groene groeiregio 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”

8 Informatieprotocol
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BESLISDOCUMENT
Algemeen Bestuur
Vergaderdatum

15 september 2021

Onderwerp

Vaststellen informatieprotocol

Portefeuillehouder

H. Bruls

Opsteller

S. Vloet

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

1. Het Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vast
te stellen.

TOELICHTING

In het informatieprotocol geven we aan welke informatie de gemeenten
op welk moment kunnen verwachten vanuit de Groene Metropoolregio
en vanuit de opgaven. Het protocol sluit aan bij het bepaalde in de Wet
gemeenschappelijke regeling en de Gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen.
Jaarlijks kunnen gemeenteraden een zienswijze naar voren brengen op
de ontwerpbegroting en de voorlopige jaarrekening. Hierbij wordt de
wettelijke termijn van 8 weken gehanteerd. Omdat de ontwerpbegroting
en voorlopige jaarrekening voor 15 april naar de gemeenteraden worden
gezonden, betekent dit dat de zienswijze in de tweede week van juni
moeten zijn ontvangen bij de Groene Metropoolregio. Voor het jaar 2022
is reeds toegezegd dat de zienswijzen later, te weten uiterlijk 24 juni
2022 kunnen worden ingediend.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

1.Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;
2.Overzicht van de reacties op het informatieprotocol.

FINANCIËLE
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

Het informatieprotocol sluit aan bij Wet gemeenschappelijke regeling en
de regeling.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

Op 24 februari 2021 is het concept informatieprotocol in het AB
vastgesteld. Vervolgens zijn de colleges in de gelegenheid gesteld om
een reactie op het concept te geven. De ingekomen reacties en de
voorgestelde afdoeningen zijn voor kennisgeving aangenomen door het
AB op 7 juli.

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Er zijn nog enkele reacties ontvangen. De reactie van de gemeente
Renkum heeft geleid tot enkele aanpassingen. Alle reacties zijn
opgenomen in het overzicht.
COMMUNICATIE
ADVIES

Na vaststelling wordt het informatieprotocol gepubliceerd in het digitale
publicatieblad van de Groene Metropoolregio.

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

1 8.1 2021-9-15 Informatieprotocol

Informatieprotocol Groene
Metropoolregio ArnhemNijmegen
Het AB van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn vergadering van 15
september 2021 ;
Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;
Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;
Gelet op artikel 15 van het Reglement van orde AB Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen;
Gehoord hebbende de college’s en gemeenteraden van de deelnemende gemeenten;
Besluit
vast te stellen het volgende Informatieprotocol Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen:

Hoofdstuk 1 Inleiding
Naast meer slagkracht is transparantie en een democratische legitimering van de samenwerking een
belangrijke doelstelling van de versterkte regio. De versterkte regio heeft geresulteerd in het openbaar
lichaam de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (verder Groene Metropoolregio). De basis vormt
de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en het betreft een samenwerking tussen de
college’s van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.
Uitgangspunt voor de Groene Metropoolregio is een opgavegerichte samenwerking, waarin de raden
concrete opgaven in een jaarlijks programma vaststellen. De gemeenten voorzien de opgaven van
afdoende middelen en een helder mandaat, zodat bestuurlijk opdrachtgevers daarop slagvaardig
kunnen handelen. Het regioprogramma bevat voor iedere opgave een opdrachtformulering die is
uitgewerkt in samenwerking met andere betrokken overheden en maatschappelijke partners. De raden
van individuele gemeenten kunnen intekenen op deze opgaven. Er wordt alleen een concreet
uitvoeringsmandaat gevraagd.
In dit informatieprotocol geven we aan welke informatie de gemeenten wanneer kunnen verwachten
vanuit de Groene Metropoolregio en vanuit de opgaven. Dit protocol stelt de gemeenten in staat om
toezicht te houden op het functioneren van de Groene Metropoolregio. Een goed werkend
informatieproces heeft echter meer voordelen: het kan het begrip en de samenwerking verstevigen. Zo
willen we bijdragen aan een sterke regionale samenwerking.
Voorwaarde voor het slagen van de Groene Metropoolregio is dat de gemeenschappelijke regeling dicht
bij de deelnemende gemeenten blijft staan. Zij zijn immers zelf de Groene Metropoolregio.
Transparantie over de besluitvorming en de werkwijze binnen de opgaves is cruciaal. De
regioagendacommissie speelt een belangrijke rol hierin. Zij vormt een schakel tussen het bestuur van
de Groene Metropoolregio en de raden in de regio.
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Doel
In dit informatieprotocol maken we afspraken over welke informatie de raden, college’s en ambtelijke
organisatie van de deelnemende gemeenten, op welk moment kunnen verwachten vanuit de Groene
Metropoolregio. Met dit informatieprotocol versterken we de kaderstellende en controlerende rol van
de gemeenteraden, door duidelijke afspraken over welke informatie wanneer moet worden
aangeleverd. Daarnaast beschrijft het informatieprotocol welke methodes er zijn (naast de formele
momenten) om informatie te delen en uit te wisselen met elkaar.
De Groene Metropoolregio is nog volop in ontwikkeling. Dat kan betekenen dat een aanpassing van de
afspraken die we maken in dit protocol op een bepaald moment noodzakelijk is.

Uitgangspunten
Uitgangspunten
We hanteren een aantal uitgangspunten ten aanzien van de informatievoorziening vanuit de Groene
Metropoolregio, die leidend zijn bij het opstellen van dit informatieprotocol:
1. We stellen aan alle deelnemende gemeenten dezelfde informatie beschikbaar.
2. We zijn transparant over de werkwijze en de besluitvorming binnen de Groene Metropoolregio.
3. Voor een goede balans tussen transparantie en bureaucratie, rapporteren we op hoofdlijnen.
4. We rapporteren op inhoud, proces en op financieel vlak.

Proces
Dit informatieprotocol is in concept vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Groene
Metropoolregio op 24 februari 2021. Omdat het gaat over de informatie aan de colleges en raden van
de gemeenten, vinden we het belangrijk om hen vooraf te betrekken bij de totstandkoming van het
protocol en hierop input te laten leveren. AB-leden hebben de concept versie desgewenst ter
consultatie kunnen voorleggen aan hun raad. Verschillende gemeenteraden en college’s hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt om een reactie te geven op het concept informatieprotocol. De reacties
en voorgestelde afdoening zijn ter kennis gebracht van het AB op 7 juli 2021. Het informatieprotocol
ligt ter vaststelling voor in het AB van 15 september 2021.
Het informatieprotocol kan worden gewijzigd door een besluit van het AB.

Hoofdstuk 2 Bestuur
Algemeen bestuur
Het AB bestaat uit leden van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende
gemeenten. Zij worden benoemd door de colleges in de regio. Het AB kiest uit haar midden een
voorzitter.
Aan het AB behoren de taken en bevoegdheden toe die in de wet aan het AB zijn opgedragen en de
bevoegdheden die op basis van de regeling aan het AB zijn overgedragen.
De vertegenwoordigers van een gemeente in het AB zijn aanspreekbaar op en verantwoording
verschuldigd aan hun raad over het door hem in het AB gevoerde beleid. Het Reglement van orde van
de betreffende gemeenteraad is hierbij leidend.
Het AB-lid en het AB verstrekken aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de
beoordeling van het huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is
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bepaald in artikel 13 van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt
hierop een toelichting gegeven.

Dagelijks bestuur
Het DB (verder DB) telt drie leden inclusief de voorzitter. Zij vertegenwoordigen in het DB niet de
gemeente waar ze burgemeester of wethouder zijn, maar zij nemen plaats in het DB namens het AB. Zij
worden dan ook benoemd door en zijn verantwoording schuldig aan het AB.
Het DB is belast met de dagelijkse gang van zaken van de Groene Metropoolregio. De wet kent het DB
een aantal bevoegdheden toe, zoals het sluiten van privaatrechtelijke overeenkomsten waaronder het
benoemen en ontslaan van personeel. Daarnaast bereidt het DB de vergaderingen van het AB voor en
voert de besluiten uit die daar worden genomen.
Het DB en elk DB-lid is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hen
gevoerde beleid. De wijze waarop het DB ter verantwoording kan worden geroepen, is bepaald in
artikel 14 van het Reglement van orde. Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie
opvragen en heeft recht van interpellatie. Een DB-lid kan door het AB worden ontslagen als dit lid het
vertrouwen van het AB niet meer heeft.
Het DB en elk DB-lid verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting
gegeven.
Het DB verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting
gegeven.

Voorzitter
De Voorzitter wordt door en uit het AB benoemd. De voorzitter leidt de vergaderingen van het AB en
DB en zorgt voor naleving van het Reglement van orde. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de
Groene Metropoolregio in en buiten rechte.
De voorzitter is aanspreekbaar op en verantwoording schuldig aan het AB over het door hem gevoerde
bestuur. De wijze waarop de voorzitter ter verantwoording kan worden geroepen is bepaald in artikel
14 van het Reglement van orde. Ieder lid van het AB kan schriftelijk vragen stellen, informatie opvragen
en heeft recht van interpellatie. De voorzitter kan door het AB worden ontslagen als dit lid het
vertrouwen van het AB niet meer heeft.
De voorzitter verstrekt aan het AB alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het huidige en
toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13 van het
Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting gegeven.
De voorzitter verstrekt aan de gemeenteraden alle informatie die nodig is voor de beoordeling van het
huidige en toekomstige beleid. De wijze waarop de informatie wordt verstrekt is bepaald in artikel 13
van het Reglement van orde. In hoofdstuk 4 van dit Informatieprotocol wordt hierop een toelichting
gegeven.

Hoofdstuk 3 adviescommissies en ontmoetingen
Regioagendacommissie
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Het AB stelt een adviescommissie in, te weten: de regioagendacommissie.
De regioagendacommissie moet nog vorm krijgen. De regeling laat bewust ruimte voor de raadsleden
en griffiers om hieraan een eigen invulling te geven voor wat betreft frequentie, onderwerpen en
werkvormen, zodat de functie van de regioagendacommissie zich gaandeweg naar wens kan
ontwikkelen. De regioagendacommissie kan hier zelf vorm en inhoud aan geven.

Maatschappelijk adviesforum
Er wordt een maatschappelijk adviesforum opgericht. Dit komt minimaal jaarlijks bij elkaar of vaker als
dat door het AB of een aantal maatschappelijke partners gevraagd wordt. Dit forum adviseert het
regiobestuur gevraagd en ongevraagd over de integraliteit van de opgaven en het partnerschap daarbij
van onze partners. Dit staat los van de participatie van onze partners in de inhoudelijke opgaven. Het
maatschappelijk adviesforum is divers van samenstelling en bevat vertegenwoordiging uit onze triplehelix samenwerking in The Economic Board (onderwijs, andere overheden en bedrijfsleven), maar ook
uit maatschappelijke organisaties, zoals zorginstellingen, corporaties. De samenstelling kan per keer
wisselen, ook in relatie tot de ontwikkeling van de opgaven. Indien van toepassing kunnen de
aanwezigen een lobbyrol oppakken richting andere overheden of andere relevante (potentiële)
partners.

Hoofdstuk 4 Informatieproces
In dit hoofdstuk komen de verschillende soorten informatie aan de orde, namelijk: opiniërende,
reguliere, gevoelige en externe informatie.

4.1 Opiniërende
Opiniërende informatie
Opiniërende informatie gaat over het verschaffen van informatie door de Groene Metropoolregio
waardoor de gemeenten hun visie en standpunten kenbaar kunnen maken.

Raadsontmoetingen
Er zijn minimaal twee raadsontmoetingen in een jaar. Tijdens deze ontmoetingen krijgen de raadsleden
onder andere informatie over de stand van zaken van de opgaven, relevante ontwikkelingen, nieuwe
agendapunten in voorbereiding. Peilingen van de mening van raadsleden zijn mogelijk. Op de
raadsontmoetingen kunnen ook uitspraken (‘resoluties’) worden aangenomen, waarin wordt
opgeroepen om een bepaalde aanpassing in het voorstel op te nemen alvorens het door te sturen naar
de gemeenteraden. Dergelijke uitspraken zijn niet bindend, maar zullen door het regiobestuur wel als
zwaarwegend advies in haar afwegingen worden betrokken. Ze worden aan de individuele raden
aangereikt.
Als er opgaven zijn waarvoor in de opdrachtformulering is gekozen om het beeldvormende en
eventueel oordeelsvormende deel van de besluitvormingscyclus op regionaal niveau te organiseren,
dan kan dit op een raadsontmoeting worden geagendeerd.
De vorm en inhoud van deze bijeenkomst komt in samenwerking met de regioagendacommissie tot
stand. De regioagendacommissie bepaalt de openbaarheid van de ontmoeting, de agenda en
bijbehorende documenten alsmede het verslag.

Collegeontmoetingen
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Er zijn minimaal drie collegeontmoetingen in een jaar. De realisatie van de opgaven staat daar centraal.
Alle betrokken collegeleden worden bijgepraat en kunnen elkaar bevragen op richting/ besluitvorming.
Er is daarnaast ruimte voor uitwisseling over opgaven in voorbereiding, kansen voor de regio en
urgente vragen van andere overheden of partners. Ook kan in deelsessies reguliere inhoudelijke
uitwisseling tussen portefeuillehouders plaatsvinden als daaraan behoefte is (zie ook paragraaf 4.6
Regionaal portefeuilleoverleg ‘nieuwe stijl’ van het Bedrijfsplan versterkte regio). Netwerken en
kennisuitwisseling zijn ook nadrukkelijk onderdeel van deze collegeontmoetingen.
De vorm en inhoud van deze bijeenkomst wordt bepaald door het AB. In beginsel zijn de
ontmoetingen, de agenda en bijbehorende documenten niet openbaar. Uiteraard kunnen AB-leden de
eigen raad wel informeren.

4.2 Reguliere informatie
Dit betreft de meer formele informatiemomenten.

Regionale agenda
De regionale agenda, bestaande uit 5 opgaven, vormt de kern van onze samenwerking. Jaarlijks wordt
de regionale agenda geactualiseerd. Gemeenten kunnen na afloop van de duur van een
opgaveovereenkomst opnieuw intekenen. Indien de duur van een opgave meerdere jaren bestrijkt,
heeft de actualisatie het karakter van een tussentijdse evaluatie. Indien nodig kan de opgave worden
bijgestuurd. Waarmee gemeenten door middel van een addendum instemmen.
De regionale agenda wordt jaarlijks in het AB van september vastgesteld. In november kunnen
gemeenteraden besluiten al dan niet in te tekenen op een opgave, de wijziging van een opgave.
Het proces in aanloop naar de vaststelling van de regionale agenda ziet er als volgt uit:
• De concept regionale agenda wordt vóór 15 april aan de raden verstuurd.
• De reacties zullen uiterlijk in de tweede week van juni moeten zijn aangeleverd
• Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerp regionale agenda en
biedt dit aan het AB aan in september.
• Het AB stelt de regionale agenda in september vast. De regionale agenda wordt aangeboden aan de
college's en gemeenteraden en gaat vergezeld van een zienswijzennota waarin is aangegeven op welke
wijze de reacties zijn verwerkt.
• De gemeenteraden besluiten in november in te tekenen op een opgave of in te stemmen met de
wijziging van een opgave. Ook is het mogelijk dat er geen wijziging wordt aangebracht in een lopende
opgave.
In december worden de opgaveovereenkomsten ondertekend door de college's en de voorzitter van de
Groene Metropoolregio.

Begroting
De begroting vormt het inhoudelijke en financiële kader voor het handelen van de Groene
Metropoolregio. Wij zien de ontwerpbegroting daarmee als instrument om ook te voldoen aan de
wettelijke eis om jaarlijks beleidsmatige en financiële kaders op te stellen. De ontwerpbegroting levert
input voor de gemeentelijke kader- of perspectiefnota.
De begroting bevat een algemeen geconsolideerd deel voor de algemene taken van de Groene
Metropoolregio (zogenaamd procesgeld op basis van de inwonersbijdrage). Tegelijkertijd wordt een
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eerste concept-opgavebegroting aangeboden voor de financiën die met de opgaven zijn gemoeid. Met
dit laatste kunnen de gemeenten in hun begroting opgavegeld reserveren. Raden kunnen bij de
bespreking van deze eerste indicatieve begroting nog zaken meegeven voor de opgaven. Die worden
verwerkt en de opgaven worden verder uitgewerkt. Begin september worden deze, gebundeld in de
regionale agenda, aangeboden aan de gemeenteraden, zodat deze definitief verwerkt kunnen worden
in de meerjaren(programma) begroting van de gemeenten.
De jaarrekening over het afgelopen jaar wordt gelijk met de ontwerpbegroting voor het volgend jaar
aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Het proces in aanloop naar de vaststelling van de begroting ziet er als volgt uit:
• De ontwerpbegroting wordt vóór 15 april door het DB aan de raden verstuurd.
• Om de zienswijzen van gemeenten op de ontwerpbegroting nog te kunnen verwerken in de
begroting, is het van belang dat de zienswijzen van gemeenten op tijd, in ieder geval binnen de termijn
die de Wgr hiervoor geeft, bij de Groene Metropoolregio zijn ontvangen. In de praktijk komt dat er op
neer dat de zienswijzen in de tweede week van juni moeten zijn aangeleverd. Daarmee hebben de
raden acht weken tijd om hun zienswijze op te stellen en in te dienen.
• Het DB voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting en biedt dit
aan het AB aan.
• Het AB stelt de begroting tijdig vast. De definitieve begroting wordt vervolgens uiterlijk 1 augustus
aangeboden aan de gemeenteraden en aan Gedeputeerde Staten.
• Om de positie van de raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van
de raden al dan niet zijn verwerkt in de begroting. Deze terugkoppeling wordt naar de raden verstuurd
na vaststelling van de begroting door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar alle
gemeenteraden gaat.

Jaarrekening
In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd, zowel financieel als inhoudelijk, over het
voorgaande jaar. Er wordt gerapporteerd over de voortgang en afwijkingen op de geformuleerde
doelstellingen, de voorgenomen activiteiten, de planning in de tijd en de besteding van de middelen.
Het proces in aanloop naar de vaststelling van de jaarrekening loopt grotendeels gelijk op met het
proces voor de begroting voor twee jaar daarna en ziet er als volgt uit:
• Het DB biedt de voorlopige jaarrekening, samen met de accountantsverklaring, vóór 15 april aan de
raden aan.
• De gemeenteraden kunnen binnen acht weken bij het DB hun zienswijze over de jaarrekening kenbaar
maken. Het DB voegt de zienswijzen bij de jaarrekening en biedt deze aan het AB ter vaststelling aan.
• Het AB stelt de jaarrekening vóór 15 juli volgend op het jaar waarop deze betrekking heeft vast. De
definitieve jaarrekening wordt vervolgens ook voor 15 juli aangeboden aan de gemeenteraden en aan
Gedeputeerde Staten.
• Om de positie van de raden te versterken, wordt teruggekoppeld op welke wijze de zienswijzen van
de raden al dan niet zijn verwerkt in de jaarrekening. Deze terugkoppeling wordt naar de raden
verstuurd na vaststelling van de jaarrekening door het AB, in de vorm van een zienswijzenota die naar
alle gemeenteraden gaat.

AB vergaderingen
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De agenda en bijbehorende bijlagen zijn openbaar. De stukken worden uiterlijk 7 dagen voor de
vergaderingen digitaal verzonden naar de AB-leden alsmede de leden van de regioagendacommissie.
Desgewenst kunnen de stukken ook aan andere belangstellende raadsleden worden verzonden.
De vergaderingen van het AB zijn ook openbaar. De vergaderingen zijn digitaal te volgen en nadien
terug te zien. Het verslag zal na vaststelling in de eerstvolgende AB vergadering naar de college’s en
raden worden verzonden. Tevens wordt het verslag dan ook geplaatst op de website. Het concept
verslag zal eerder onder de AB-leden worden verspreid voor intern gebruik.
Dit geldt niet voor documenten waarop geheimhouding is gelegd of wanneer wordt vergaderd met
gesloten deuren.
Onderzocht zal worden of het mogelijk is om te werken met een digitaal vergadersysteem zoals ibabs,
voor zowel het AB als de regioagendacommissie. Ook zienswijzen en besluiten van de raden met
betrekking tot de Groene Metropoolregio en opgaven kunnen worden geplaatst. Gebruik van een
dergelijk systeem geeft vorm aan de procesmatige en inhoudelijke afstemming tussen alle
betrokkenen.

4.3
4.3 Informatie op verzoek
Buiten het hierboven geschetste proces kan er bij raden en/of raadsleden behoefte zijn aan extra
informatie. Men wil bijvoorbeeld in het bezit komen van bepaalde documenten. Of men heeft
specifieke vragen. Het gaat hierbij niet om de vergaderstukken van het AB. Deze zijn immers al
openbaar.
Dergelijke verzoeken kunnen worden gericht aan het AB, het DB of de voorzitter. Volstaan kan worden
met het verzenden van het verzoek per mail naar de secretaris. Binnen vier weken zal het orgaan
waaraan het verzoek is gericht, antwoorden op de vragen dan wel de gevraagde stukken ter
beschikking stellen. Dat zal ook digitaal gebeuren.
Mocht deze termijn te krap zijn, dan krijgt de verzoeker hiervan bericht waarbij wordt aangegeven
binnen welke termijn beantwoording wel mogelijk is.
Het AB ontvangt een afschrift van de ontvangen verzoeken alsmede van de antwoorden hier. Tevens
worden deze documenten geplaatst op de website van de Groene Metropoolregio.
Indien de raad en/of het college informatie wenst te verkrijgen van het lid van het AB van de
betreffende gemeente, dan gelden hiervoor de gemaakte afspraken binnen die gemeente.

4.5 Opgaven
De Groene Metropoolregio is een opgavegerichte samenwerking. De informatievoorziening vanuit de
opgave is dan ook belangrijk. In de Algemene voorwaarde behorende bij de opgaveovereenkomsten
zijn in artikel 4 en 5 al enkele uitgangspunten vastgesteld. Binnen de opgave kunnen aanvullende
afspraken worden gemaakt over de informatievoorziening.
Ten aanzien van de vergaderingen van het Bestuurlijk Opgaveteam is aansluiting gezocht bij de
werkwijze van het DB. Dit betekent dat vergaderingen niet openbaar zijn. Na elke vergadering van het
Bestuurlijke Opgaveteam zal een kort verslag worden opgesteld over de voortgang van de opgave. Dit
verslag wordt verzonden naar de AB-leden en geplaatst op de website.
De informatievoorziening vanuit de verschillende opgaven naar gemeenten, sluit zoveel als mogelijk op
elkaar aan. Onderlinge verschillen zijn echter mogelijk. Frequent wordt vanuit de opgave de voortgang
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teruggekoppeld. Hiervoor worden de gebruikelijke kanalen gebruikt, zoals raadsinformatiebrieven en
raadsontmoetingen.

4.6
4.6 Wijze van verstrekken van informatie
Website
Veel informatie is voor iedereen toegankelijk. Deze informatie wordt op de website
www.groenemetropoolregio.nl geplaatst, zodat deze makkelijk vindbaar is voor iedereen.
Het gaat hierbij in ieder geval over de vergaderstukken voor de vergaderingen van het AB alsmede de
besluiten van het AB. Hetzelfde geldt voor de vergaderingen en stukken van de regioagendacommissie,
ook die zijn openbaar en op deze website te vinden.

Persberichten
Persberichten
Rondom nieuwswaardige gebeurtenissen wordt een persbericht opgesteld. Daarbij is het uitgangspunt
dat de Groene Metropoolregio afstemming zoekt met de gemeente als dit nodig is – en vice versa.

Nieuwsbrief
Regelmatig wordt door de Groene Metropoolregio een nieuwsbrief verstuurd. De informatie van Bureau
Brussel wordt hierin ook opgenomen. De ontvangers van deze nieuwsbrief hebben zichzelf aangemeld.

Hoofdstuk 5 Verantwoording
De volgende verantwoordingsrelaties zijn te onderscheiden:
1. een lid van het AB is verantwoording schuldig over het door hem gevoerde bestuur aan de (eigen)
gemeenteraad en het (eigen) college;
2. het DB, alle leden van het DB en de voorzitter zijn verantwoording schuldig over het door hen
gevoerde bestuur aan het AB.
Het AB, als collectief, is dus aan niemand verantwoording schuldig.
Voor het ter verantwoording roepen van een lid dat door de gemeente is aangewezen (hierboven onder
1 genoemd) gelden de afspraken die in die betreffende gemeente zijn gemaakt. Dit is met name een
interne aangelegenheid binnen die betreffende gemeente.
Voor het ter verantwoording roepen van (een lid van) het DB of de voorzitter, bevat het Reglement van
orde van het AB enkele instrumenten.

Hoofstuk 6 Slotbepaling
In situaties waarin het informatieprotocol niet voorziet, wordt op dat moment een passend manier
gevonden om de informatie te delen – zowel qua vorm als inhoud.
Dit protocol wordt geëvalueerd in het najaar van 2022 en vervolgens elke vier jaar.
Dit protocol treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

Aldus vastgesteld in het AB van 15 september 2021:

8/9

De secretaris,
Drs. H. Tiemens
De voorzitter,
Drs. H.M.F. Bruls
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1 8.2 Reacties op het informatieprotocol.

Reacties op het Informatieprotocol
Bijgewerkt tot en met 20 juli 2021.
NB: In een gemeente moet de reactie nog worden vastgesteld door de raad. Achter de gemeentenaam is concept ‘(c)’ geplaatst.
Reactie

gemeente

Voorstel

Aanpassing Informatieprotocol

Rheden
Zevenaar
Lingewaard
Overbetuwe
Duiven
Westervoort
Montferland
Ontbreken kadernota c.q. duidelijke afspraken over het
Rozendaal
Overnemen In paragraaf 4.2 opnemen:
proces van de jaarlijkse herijking van de opgaven.
Heumen
Wijchen (c)
Regionale agenda
Dat geen gebruik wordt gemaakt van het instrument
Druten
De regionale agenda, bestaande
kadernota (of een andere nota met uitgangspunten voor de Berg en Dal
uit 5 opgaven, vormt de kern van
begroting) is op zich voor deze samenwerking niet vreemd,
onze samenwerking. Jaarlijks
aangezien het werken aan door de regio zelf geformuleerde
wordt de regionale agenda
opgaven centraal staat. Ook hierbij worden uiteraard
geactualiseerd. Gemeenten
externe ontwikkelingen betrokken. Het jaarlijkse proces van
kunnen na afloop van de duur van
actualisatie en aanpassing van de opgaven vervangt dus als
een opgaveovereenkomst
het ware de kadernota. Ook dient deze jaarlijkse
opnieuw intekenen. Indien de
herzieningsronde te worden aangegrepen om de voortgang
duur van een opgave meerdere
in de opgaven (tussentijds) te evalueren, waarmee er
jaren bestrijkt, heeft de
feitelijk een PDCA-cyclus ontstaat. Het is ons inziens
actualisatie het karakter van een
cruciaal voor de samenwerking dat het proces rondom de
tussentijdse evaluatie. Indien
actualisatie van en
nodig kan de opgave worden
inschrijving op de opgaven op een eenduidige wijze vastligt
bijgestuurd. Waarmee
en dat er duidelijkheid is rondom de betrokkenheid van
gemeenten door middel van een
gemeenten hierbij. Graag zien wij daarom dat ook rondom
addendum instemmen.
Geen opmerkingen

Opmerking

dit jaarlijkse proces afspraken, data en reactietermijnen in
het protocol worden vastgelegd, waarin er voor gemeenten
voldoende ruimte is om ook raden hierbij goed te
betrekken. Het ligt wellicht in de rede om dit te koppelen
aan het proces van de jaarstukken zoals in het protocol
onder 4.2 Begroting is opgenomen, maar een eerdere
aanlevering en ruimere reactietermijn zijn nodig.

De regionale agenda wordt
jaarlijks in het AB van september
vastgesteld. In november kunnen
gemeenteraden besluiten al dan
niet in te tekenen op een opgave,
de wijziging van een opgave.
Het proces in aanloop naar de
vaststelling van de regionale
agenda ziet er als volgt uit:
• De concept regionale agenda
wordt uiterlijk vóór 15 april aan
de raden verstuurd.
• De reacties zullen uiterlijk in de
tweede week van juni moeten zijn
aangeleverd
• Het DB voegt de commentaren
waarin deze zienswijze is vervat
bij de ontwerp regionale agenda
en biedt dit aan het AB aan in
september.
• Het AB stelt de regionale
agenda in september vast. De
regionale agenda wordt
aangeboden aan de college's en
gemeenteraden en gaat
vergezeld van een
zienswijzennota waarin is
aangegeven op welke wijze de
reacties zijn verwerkt.
• De gemeenteraden besluiten in
november in te tekenen op een
opgave of in te stemmen met de
wijziging van een opgave. Ook is

het mogelijk dat er geen wijziging
wordt aangebracht in een
lopende opgave.
In december worden de
opgaveovereenkomsten
ondertekend door de college's en
de voorzitter van de Groene
Metropoolregio.
Zienswijzenota jaarverslag
Het informatieprotocol voorziet jaarlijks in een
zienswijzenota die wordt opgesteld in het
begrotingsproces van de regio. Een dergelijke werkwijze
zou u ook bij het jaarverslag kunnen hanteren,
zodat het ook daar inzichtelijk wordt wat er met de reacties
is gedaan.

Eenduidige wijze van informatieverstrekking.

Arnhem
Rozendaal
Nijmegen
Wijchen (c)
Druten (c)
Berg en Dal

Overnemen In paragraaf 4.2 opnemen: Om de
positie van de raden te
versterken, wordt teruggekoppeld
op welke wijze de zienswijzen van
de raden al dan niet zijn verwerkt
in de jaarrekening. Deze
terugkoppeling wordt naar de
raden verstuurd na vaststelling
van de jaarrekening door het AB,
in de vorm van een zienswijzenota
die naar alle gemeenteraden
gaat.

Beuningen

Overnemen In paragraaf 4.5 opnemen:
De informatievoorziening vanuit
de verschillende opgaven naar
gemeenten, sluit zoveel als
mogelijk op elkaar aan.
Onderlinge verschillen zijn echter
mogelijk.

Beuningen

vka

De agenda van de Groene Metropoolregio kent vijf
bestuursopgaven. Wij willen er sterk voor pleiten dat de
informatieverstrekking eenduidig voor alle vijf de opgaven
gelijk zal zijn. De samenhang/integraliteit tussen deze vijf
opgaven sterkt ons in deze opvatting.
Rol regioagendacommissie is procesmatig.
Ons college is van oordeel dat de regioagendacommissie

De taken van de
regioagendacommissie zijn

zich niet met de inhoud van de bestuursopgaven moet
bezig houden, maar met het stroomlijnen van het proces
van de informatieverstrekking; daarbij denken wij aan
welke informatie naar de raden toe gaat, met welke
frequentie, in welke vorm (schriftelijk of mondeling via
raadpleging en/of ontmoeting) en het ontwikkelen van
indicatoren.
Collegeleden zijn ieder voor hun eigen portefeuille
verantwoordelijk.

opgenomen in het
Reglement van Orde.

Beuningen

vka

Heumen

Overnemen Toevoegen: (zie ook paragraaf 4.6 Dit betreft een onvolledige
Regionaal portefeuilleoverleg
verwijzing.
‘nieuwe stijl’ van het Bedrijfsplan
versterkte regio).

Heumen

Niet
De stukken worden uiterlijk 7
overnemen. dagen voor de vergaderingen
digitaal verzonden naar de ABleden alsmede de leden van de
regioagendacommissie

Voor ons college is het vanzelfsprekend dat, naast ons ABlid vertegenwoordigd in het bestuur van de Groene
Metropoolregio, ieder lid van ons college verantwoordelijk
is voor de zaken die zijn/haar portefeuille raken.
Verwijzing collegeontmoetingen
In paragraaf 4.1 van het informatieprotocol wordt bij het
kopje 'collegeontmoetingen' verwezen naar regionaal
portefeuilleoverleg nieuwe stijl. Hierover zou iets te lezen
zijn in paragraaf 4.6. In die paragraaf wordt hierover echter
niets genoemd. Graag vernemen wij wat hierover is
afgesproken of de wens is.
De stukken voor het AB worden laat aangeleverd
Een goede voorbereiding valt of staat bij het tijdig
aanleveren van de stukken. In paragraaf 4.2 staat dat de
stukken voor de AB vergadering uiterlijk 10 dagen voor de
vergadering digitaal worden verzonden naar de AB-leden
alsmede de leden van de regioagendacommissie. Dit vinden
wij een verbetering van de termijn van 7 dagen die nu in
artikel 4, derde lid van het Reglement van orde staat. Met

Het AB heeft bij het
vaststellen van het
Reglement van orde besloten
een aanlevertermijn van 7
dagen te hanteren.
Abusievelijk is dit niet
verwerkt in het
informatieprotocol. Dit wordt
alsnog aangepast en in lijn

een termijn van 10 dagen kunnen wij nog net de agenda
met eventuele annotaties bespreken in ons college.
Evaluatie

gebracht met het Reglement
van orde.
Heumen
Renkum

Bij het kopje 'Doel' op bladzijde 2 staat vermeld dat de
Groene Metropoolregio nog volop in beweging is. Dat dit
kan betekenen dat een aanpassing van de afspraken die we
maken in dit protocol op een bepaald moment noodzakelijk
is. Wij stellen voor om af te spreken om na de eerste
jaarlijkse Planning & Control cyclus het informatieprotocol
te evalueren. In die evaluatie vragen wij in ieder geval
aandacht voor de voorgaande zienswijzen.
Rapporteren op hoofdlijnen
Renkum

Overnemen In hoofdstuk 6 opnemen:
Dit protocol wordt geëvalueerd in
het najaar van 2022 en
vervolgens elke vier jaar.

Een evaluatie na één jaar, of
uiterlijk 2021, komt wat snel.
We stellen voor om nog
eenmaal een P&C cyclus te
doorlopen en daarna een
evaluatie te starten.

vka

Documenten die zijn
opgesteld door of voor de
Groene Metropoolregio
worden gearchiveerd en
blijven dus beschikbaar. Voor
documenten waarop
geheimhouding is opgelegd,
geldt de procedure zoals
genoemd in artikel 16, lid 5
van de Wet
gemeenschappelijke
regelingen.

Op pagina 2 wordt als uitgangspunt genoemd dat alleen op
hoofdlijnen gerapporteerd wordt. Wel dienen de
onderliggende stukken beschikbaar te zijn en blijven,
tenminste voor de Regio-agendacommissie. Weliswaar
wordt onder 4.3 aangegeven dat – gelet op het openbare
karakter van de vergaderingen van het algemeen bestuur
de stukken beschikbaar blijven voor raadsleden, maar dit
zou ook moeten gelden voor de stukken die onder de op
pagina 6 genoemde geheimhouding vallen.
Procedure vaststellen en wijzigen informatieprotocol
Op pagina 2 is in de tekst van het Informatieprotocol zelf
opgenomen hoe hierover besloten kan worden. Dit had
beter in een afzonderlijk beslisdocument kunnen worden
opgenomen en niet in het protocol zelf. Daarnaast mist
onder dit kopje de procedure hoe het Informatieprotocol
gewijzigd kan worden.

Renkum

Overnemen In hoofdstuk 2 opnemen:
Het informatieprotocol kan
worden gewijzigd door een
besluit van het AB.

Maatschappelijk adviesforum

Renkum

vka

Het staat de gemeenteraden
vrij om via het AB-lid een
voordracht te doen.

Renkum

vka

Peilingen geven zoals gezegd
de mening van de
aanwezigen weer. Het AB is
niet gebonden aan de uitslag
van een peiling.

Renkum

vka

Renkum

vka

Geheimhouding is een
wettelijk instrument in
relatie tot AB vergaderingen.
Er moet aan bepaalde eisen
worden voldaan alvorens
geheimhouding kan worden
opgelegd.
Raadsontmoetingen zijn
bijeenkomsten voor raden en
geen formele vergadering.
Ten aanzien van
raadsontmoetingen beslist
de Regioagendacommissie
over de openbaarheid.
De zienswijzenota wordt
tegelijkertijd met de
begroting aangeboden aan
het AB. Bij de voorbereiding
van de AB vergadering heeft

Wat betreft het op pagina 3 en 4 genoemde
maatschappelijk adviesforum is het wenselijk dat ook de
raden in de gelegenheid worden gesteld om hiervoor
voordrachten te kunnen/ mogen doen.
Peilingen
De status van eventuele peilingen – naast de genoemde
resoluties – tijdens raadsontmoetingen, zoals aangeduid op
pagina 4 dient te worden verduidelijkt.
Openbaarheid raadsontmoeting
Aangegeven staat dat de Regioagendacommissie de
openbaarheid van een raadsontmoeting bepaalt. Artikel 23
van de Wet gemeenschappelijke regelingen geeft aan dat
de bevoegdheid om geheimhouding op te leggen berust bij
het algemeen bestuur. De Regioagendacommissie lijkt
daarmee niet het aangewezen orgaan om de
geheimhouding op te leggen.

Zienswijzenota
Op pagina 5 is sprake van het vaststellen van een
zienswijzenota nadat het algemeen bestuur de begroting
heeft vastgesteld. We pleiten ervoor dat de zienswijzenota

wordt gedeeld met de colleges/ raden voordat het
algemeen bestuur (uiterlijk 1 augustus van het jaar) de
begroting vaststelt. Op deze manier nemen de raden in
ieder geval op tijd kennis van de reacties van de andere
raden en de antwoorden daarop. Dit geeft de mogelijkheid
om het eigen lid van het algemeen bestuur nog te
adviseren.
Reactietermijnen

het AB-lid beide documenten
ter beschikking.

Renkum

overnemen Paragraaf 4.2, onder begroting
wijzigen in:
Daarmee hebben de raden acht
weken tijd om hun zienswijze op
te stellen en in te dienen.

Renkum

Niet
overnemen

Renkum

vka

Om misverstanden te voorkomen is het raadzaam de
reactietermijnen voor de begroting en de jaarrekening
gelijk te trekken – dus of twee maanden als reactietijd of
acht weken (zie pagina 5 en 6).
Jaarrekening
We verzoeken om bij het aanbieden van de definitieve
jaarrekening de zienswijzenota (zie pagina 6) mee te zenden
naar zowel de deelnemende raden als ook Provinciale
Staten.

Rekenkamercommissie
Op pagina 6 wordt onder 4.3 aandacht gegeven aan
‘informatie op verzoek’ door raden en/of raadsleden.
Hierbij graag ook toevoegen de rekenkamercommissies van
de deelnemende gemeenten.

Ten aanzien van de
jaarrekening wordt een
zienswijzenota opgesteld en
ter beschikking gesteld aan
de raden. Zie hierboven. De
vastgestelde jaarrekening
wordt naar de provincie
verzonden. Met de provincie
zal worden afgestemd of ook
behoefte is aan de
zienswijzenota.
De bevoegdheden van de
rekenkamer zijn vastgelegd
in artikel 183 en 184 van de
Gemeentewet.

Ambtshalve

Paragraaf 4.5 wijzigen in:
De Groene Metropoolregio is een
opgavegerichte samenwerking.
De informatievoorziening vanuit
de opgave is dan ook belangrijk.
In de Algemene voorwaarde
behorende bij de
opgaveovereenkomsten zijn in
artikel 4 en 5 al enkele
uitgangspunten vastgesteld.
Binnen de opgave kunnen
aanvullende afspraken worden
gemaakt over de
informatievoorziening.
Ten aanzien van de
vergaderingen van het Bestuurlijk
Opgaveteam is aansluiting
gezocht bij de werkwijze van het
DB. Dit betekent dat
vergaderingen niet openbaar zijn.
Na elke vergadering van het
Bestuurlijke Opgaveteam zal een
kort verslag worden opgesteld
over de voortgang van de opgave.
Dit verslag wordt verzonden naar
de AB-leden en geplaatst op de
website.
De informatievoorziening vanuit
de verschillende opgaven naar
gemeenten, sluit zoveel als
mogelijk op elkaar aan.
Onderlinge verschillen zijn echter
mogelijk. Frequent wordt vanuit

Het informatieprotocol is in
lijn gebracht met de
Algemene voorwaarden
opgaveovereenkomst.

de opgave de voortgang
teruggekoppeld. Hiervoor worden
de gebruikelijke kanalen gebruikt,
zoals raadsinformatiebrieven en
raadsontmoetingen.

9 Richtlijnen voor toe- en uittreding
1 9. Beslisdocument toe- en uittredingsregels AB

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur
Vergaderdatum

15 september 2021

Onderwerp

Vaststellen richtlijnen voor toe- en uittreding

Portefeuillehouder

H. Bruls

Opsteller

S. Vloet

Kenmerk

GEVRAAGD
BESLUIT

TOELICHTING

1. Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen vast te stellen;
2. Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio
Arnhem-Nijmegen vast te stellen.
Op 24 februari 2021 zijn de concept richtlijnen voor toetreding tot de
regeling en uittreding uit de regeling in het AB vastgesteld. Vervolgens
zijn de colleges in de gelegenheid gesteld om een reactie op de
concepten te geven. De ingekomen reacties en de voorgestelde
afdoening zijn voor kennisgeving aangenomen door het AB op 7 juli.
Er zijn nog enkele reacties ontvangen maar deze leiden niet tot
inhoudelijke wijzingen.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

1. Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio ArnhemNijmegen;
2. Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio ArnhemNijmegen;
3. Overzicht van de reacties op de richtlijnen voor toe- en uittreding
inclusief de nagekomen reacties.

FINANCIËLE
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

De richtlijnen sluiten aan bij de Wet gemeenschappelijke regelingen en
de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING
COMMUNICATIE
ADVIES

Na vaststelling worden de richtlijnen gepubliceerd in het digitale
publicatieblad van de Groene Metropoolregio.

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

1 9.1 richtlijnen toetreding

Richtlijnen toetreding Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen

In het algemeen bestuur van de Regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 15 september 2021

1

Inleiding
Deze richtlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio Arnhem-Nijmegen, zijn
de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
(verder de regio).
Hieronder wordt een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de te
volgen procedure en de uitgangspunten voor het berekenen van de toetredingskosten.

PARAGRAAF 1. PROCEDURE VAN TOETREDING

1. De gemeente die wil toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling maakt dit
schriftelijk kenbaar bij het algemeen bestuur van de regio. Dit is de start van deze
procedure.

2. Het algemeen bestuur van de regio bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk en
informeert vervolgens de overige gemeenten dat zij kennis heeft genomen van het
verzoek van deze gemeente.

3. De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door
het dagelijks bestuur van de regio in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze
aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken.

4. Het algemeen bestuur van de regio neemt een besluit over het al dan niet toe willen
staan van toetreding door de gemeente die dat verzoek heeft gedaan en bij een
positief besluit ten aanzien daarvan over de voorwaarden tot toetreding inclusief de
toetredingskosten, waarbij de financiële, juridische, personele en organisatorische
consequenties worden betrokken.
Het algemeen bestuur neemt dit besluit binnen vijf maanden na ontvangst van het
verzoek. Het dagelijks bestuur kan de beslistermijn verdagen met maximaal drie
maanden.

5. Het algemeen bestuur van de regio maakt het besluit, zoals bedoeld in paragraaf 1,
artikel 4, schriftelijk bekend aan de gemeente dat het verzoek tot toetreding heeft
gedaan.

6. Mocht het algemeen bestuur besluiten de toetreding van de gemeente die dat heeft
verzocht niet te willen toestaan, dan kan deze gemeente verzoeken om een besluit
van de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten over het al dan niet toestaan
van toetreding. In dat geval maakt zij dit binnen zes weken na dagtekening van de
beschikking zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 5, kenbaar.

7. In de situatie zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 6, stelt het algemeen bestuur een
voorstel op voor de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten, dat ter
besluitvorming wordt toegestuurd aan de colleges van de aan de regio deelnemende
leden. Mocht, conform artikel 32, eerste lid, van de regeling, minimaal tweederde
van de deelnemende gemeenten besluiten toetreding wel te willen toestaan, dan
neemt het algemeen bestuur een nieuw besluit waarin de voorwaarden tot toetreding
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zijn opgenomen. Het algemeen bestuur maakt dit besluit schriftelijk bekend aan de
gemeente met het verzoek tot toetreding.

8. In het geval van een positief besluit van het algemeen bestuur of een besluit zoals
bedoeld in paragraaf 1, artikel 7, stelt het algemeen bestuur van de regio een
voorstel vast tot aanpassing van de Gemeenschappelijke regeling. Deze wordt door
het dagelijks bestuur ter vaststelling toegestuurd aan de colleges van de deelnemende
gemeenten van de gemeenschappelijke regeling.

9. Een hiertoe door het algemeen bestuur van regio aangewezen gemeente, in casu de
gemeente Overbetuwe, (zie artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling) stuurt de
hierboven genoemde besluiten naar Gedeputeerde Staten van de Provincies
Gelderland en Limburg. Tevens draagt deze gemeente zorg voor de bekendmaking
van de gewijzigde regeling.

10. De gewijzigde Gemeenschappelijke regeling treedt in werking met ingang van de
eerste dag van de maand, volgend op die waarin de regeling aan Gedeputeerde Staten
is toegezonden.

PARAGRAAF 2. RICHTLIJN BEREKENING TOETREDINGSKOSTEN

1. Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt toe te willen treden tot de regio (het
voornemen tot toetreden), kan het dagelijks bestuur van de regio verzocht worden te
inventariseren welke voorwaarden en toetredingskosten zoals beschreven in paragraaf
1, artikel 4, met toetreding gepaard gaan. Op basis hiervan maakt het dagelijks
bestuur van de regio een quick scan die een indicatief karakter heeft en waaraan de
betreffende gemeente geen rechten kan ontlenen.

2. De kosten van de in paragraaf 1, artikel 3, genoemde onderzoeken, inclusief de kosten
van de inzet van de onafhankelijke deskundige, die met toetreding tot de
gemeenschappelijke regeling gepaard gaan, komen ten laste van de toetredende
gemeente. Deze kosten zijn de eenmalige kosten ten gevolge van toetreding en
worden ten laste gebracht nadat het voornemen tot toetreden formeel bekend is
gemaakt. Ook wanneer een quick scan wordt uitgevoerd, worden deze kosten ten
laste van de gemeente gebracht die overweegt om toe te treden.
Ook indien toetreding uiteindelijk niet wordt toegestaan, zijn deze kosten
verschuldigd. De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om deze kosten voor de
toetredende gemeente zo laag mogelijk te houden.

3. De toetredingskosten die worden gemaakt door de toetreding worden alleen ten laste
gebracht indien het besluit tot toetreding, zoals bedoeld in paragraaf 1, artikel 8,
daadwerkelijk is genomen. De toetredingssom is opgebouwd uit:
a.

Eenmalige kosten op toetredingsdatum: de noodzakelijke investeringen die
ten behoeve van de toetreding worden gemaakt;
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b.

Tijdelijke kosten, contant gemaakt tegen de waarde op de toetredingsdatum:
de transitiekosten die gedurende 2 jaar na toetreding noodzakelijk zijn om
projectmatig eventuele bedrijfsvoeringsactiviteiten te integreren;

c.

Structurele kosten contant gemaakt tegen de waarde op de toetredingsdatum:
de extra exploitatiekosten (boven de exploitatiekosten van de reguliere
dienstverlening) die als gevolg van de toetreding gedurende een periode van
maximaal vijf jaar worden gemaakt;

d.

Een tegemoetkoming in de initiële stichtingskosten van de regio.

4. Als sprake is van een algemene reserve, wordt de toetredende gemeente verplicht
naar rato een bedrag in de algemene reserve te storten.
Voor het bepalen van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde
hierover in artikel 29 van de regeling.

5. De op grond van deze richtlijnen vastgestelde toetredingsvergoeding kan in maximaal
vier jaarlijkse termijnen na de formele toetreding worden betaald.

PARAGRAAF 3. SLOTPARAGRAAF
Deze richtlijn treedt in werking na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 september 2021:

De secretaris,
Drs. H. Tiemens
De voorzitter,
Drs. H.M.F. Bruls
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1 9.2 richtlijnen uittreding

Richtlijnen uittreding Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen

In het algemeen bestuur van de Regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld op 15 september 2021

1

Inleiding
Deze richtlijnen, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regio Arnhem-Nijmegen, zijn
de uitwerking van artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen
(verder de regio).
Hieronder wordt een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd op het gebied van de te
volgen procedure en de uitgangspunten voor het berekenen van de uittredingskosten.

PARAGRAAF 1. PROCEDURE VAN UITTREDING
1. De uittredende gemeente maakt schriftelijk bij het algemeen bestuur van de regio
kenbaar te willen uittreden uit de regeling. Dit is de start van deze procedure tot
uittreding.
2. Het algemeen bestuur van de regio bevestigt de ontvangst daarvan schriftelijk en
informeert vervolgens de overige gemeenten dat zij kennis heeft genomen van het
verzoek van deze gemeente.
3. De financiële, juridische, personele en organisatorische consequenties worden door
het dagelijks bestuur van de regio in kaart gebracht. Bij het in kaart brengen van deze
aspecten is een onafhankelijke deskundige betrokken. Zie ook paragraaf 2, artikel 2.
4. Het algemeen bestuur van de regio neemt een besluit over de financiële, juridische,
personele en organisatorische consequenties. Hierbij wordt de hoogte van de
uittredingskosten vastgesteld.
Het algemeen bestuur neemt dit besluit binnen vijf maanden na ontvangst van het
verzoek. Het dagelijks bestuur kan de beslistermijn verdagen met maximaal 3
maanden.
5. De hoogte van de uittredingskosten zoals genoemd in paragraaf 1, artikel 4, wordt bij
beschikking bekend gemaakt aan de gemeente met het verzoek tot uittreding. Deze
brief gaat vergezeld van een rapport van feitelijke bevindingen, opgesteld door een
accountant.
6. Vervolgens stelt het algemeen bestuur van de regio een aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling voor. Deze wordt door het dagelijks bestuur ter
vaststelling toegestuurd aan de colleges van de overige deelnemende gemeenten van
de gemeenschappelijke regeling. De besluitvorming heeft betrekking op aspecten van
de nieuwe regeling en kan de uittreding van de uittredende gemeente niet blokkeren.

7. Een hiertoe door het algemeen bestuur van regio aangewezen gemeente, in casu de
gemeente Overbetuwe, (zie artikel 37 van de Gemeenschappelijke regeling) stuurt de
hierboven genoemde besluiten naar Gedeputeerde Staten van de Provincies
Gelderland en Limburg. Tevens draagt deze gemeente zorg voor de bekendmaking van
de gewijzigde regeling.
2

8. De gewijzigde regeling treedt in werking op de feitelijke datum van uittreden.
Deze ligt conform het gestelde in artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling niet
eerder dan één jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot uittreding is
genomen.

PARAGRAAF 2. RICHTLIJN BEREKENING UITTREDINGSKOSTEN
1. Voordat een gemeente formeel kenbaar maakt uit te willen treden uit de
gemeenschappelijke regeling, kan het dagelijks bestuur van de regio worden verzocht
te inventariseren welke consequenties zoals beschreven in paragraaf 1, artikel 3, met
uittreding gepaard gaan. Op basis hiervan maakt het dagelijks bestuur van de regio
een quick scan die een indicatief karakter heeft en waaraan een gemeente geen
rechten kan ontlenen.
2. De kosten van de in paragraaf 1, artikel 3, genoemde onderzoeken, inclusief de
kosten van de inzet van de onafhankelijke deskundige, die met uittreding uit de
gemeenschappelijke regeling gepaard gaan, komen ten laste van de uittredende
gemeente. Deze kosten zijn de eenmalige kosten ten gevolge van uittreding en
worden ten laste gebracht nadat het voornemen tot uittreden formeel bekend is
gemaakt. Ook wanneer een quick scan wordt uitgevoerd, worden deze kosten ten
laste van de gemeente gebracht die overweegt om uit te treden.
3. De uittredingskosten zijn de kosten die te maken hebben met (de afbouw van) de
overcapaciteit die kan ontstaan in de personele en de materiële sfeer. Deze komen
eveneens ten laste van de uittredende gemeente en worden alleen in rekening
gebracht als de gemeente daadwerkelijk besluit uit te treden op basis van de in
paragraaf 1 beschreven procedure. Basis voor de uittredingskostenberekening zijn de
gemiddelde realisatiecijfers (afbouw bedrijfsvoeringsorganisatie, aangegane
verplichtingen algemeen, aangegane verplichtingen per opgave) van de drie jaar jaren
voorafgaand aan het jaar waarin het voornemen tot uittreden kenbaar wordt
gemaakt.
4. De kosten die niet direct aan de uittredende partij kunnen worden toegerekend,
worden berekend door totalen per kostensoort naar rato te berekenen. Voor het
bepalen van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde hierover in
artikel 29 van de regeling.
5. Middelen die onderdeel uitmaken van een (algemene) reserve van de regio, worden
naar rato in mindering gebracht op de te betalen uittredingskosten. Voor het bepalen
van de kostenverdeelsleutel wordt aangesloten bij het bepaalde hierover in artikel 29
van de regeling.
6. De regio doet redelijkerwijs al het mogelijke om de kosten voor de uittredende
gemeente zo laag mogelijk te houden (geen nieuwe investeringsplannen, geen
uitbouw formatie etc.). Het algemeen bestuur doet met de gemeente die wil
uittreden onderzoek naar de mogelijkheid om uittredingskosten te verminderen
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(eventuele mogelijkheid tot overname personeel, verlaging investeringen,
opdrachtverlening elders etc.).
7. De op grond van deze richtlijnen vastgestelde uittredingsvergoeding kan in maximaal
vierjaarlijkse termijnen na de op grond van paragraaf 1, artikel 8, bepaalde datum
van uittreding worden betaald.
8. Totdat de gemeente daadwerkelijk is uitgetreden, betaalt deze gemeente volledig
mee en heeft deze gemeente alle rechten en plichten van een volwaardig lid.
9. De hoogte en de wijze van berekening van de uittredingskosten wordt ter toetsing
voorgelegd aan een accountant die hierover zal rapporteren in rapport van feitelijke
bevindingen.

PARAGRAAF 3. SLOTPARAGRAAF
Deze richtlijn treedt in werking na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in het algemeen bestuur van 15 september 2021:

De secretaris,
Drs. H. Tiemens
De voorzitter,
Drs. H.M.F. Bruls

4

1 9.3 Reacties op richtlijnen toe en uittreding v4

Reacties op de richtlijnen toetreding tot de regeling en uittreding uit de regeling
Bijgewerkt tot en met 20 juli 2021.
NB: In één gemeente moet de reactie nog worden vastgesteld door de raad. Achter de gemeentenaam is concept ‘(c)’ geplaatst.
Reactie
Positieve reactie en geen opmerkingen

Grondslag uittredingsregels
In artikel 33 van de GR regio Arnhem Nijmegen worden de
gevolgen van uittreding niet geregeld. Er staat dat het AB
richtlijnen daartoe kan vaststellen. Dit is niet conform
artikel 9 Wgr. Omdat de gevolgen van uittreding in de
regeling moeten worden opgenomen, gaan de deelnemers
over het vaststellen van de gevolgen van uittreding nadat
vooraf de raad in de gelegenheid is gesteld daarover
zienswijzen in te dienen. Het AB is hiertoe niet bevoegd

gemeente

Voorstel

Beuningen
Rheden
Nijmegen
Zevenaar
Heumen
Lingewaard
Druten
Doesburg
Wijchen (c)
Rozendaal
Duiven
Westervoort
Berg en Dal
Renkum
Overbetuwe Niet
overnemen

Aanpassing
Informatieprotocol

Opmerking

Artikel 9 van de Wgr luidt: "De voor
onbepaalde tijd getroffen regeling
houdt bepalingen in omtrent…de
gevolgen van uittreding met
inachtneming van artikel 1."
Onze regeling bevat in artikel 33
bepalingen omtrent de gevolgen van
uittreding. In het vierde lid is bepaald
dat het algemeen bestuur richtlijnen

Kortom, de gevolgen van uittreding - waaronder in ieder
geval de uitgangspunten voor vaststelling van de
uittredingskosten - kunnen niet in een door het AB vast te
stellen richtlijn worden vastgelegd, maar dienen middels
een wijziging van de Gr te worden geregeld. De raad is dan
ook in de gelegenheid conform artikel 9 Wgr om
zienswijzen daarover uit te brengen.

vaststelt voor toe- en uittreding. Ook
kan het algemeen bestuur
voorwaarden verbinden aan toe- en
uittreding.
De Wgr staat er niet aan in de weg om
de nadere uitwerking over te dragen
aan het AB. Dit is overigens ook de
gebruikelijke werkwijze bij ander
gemeenschappelijke regeling.
In paragraaf 1, artikel 4 van de
uittredingsregels is vastgelegd dat de
uittredingssom wordt vastgesteld
door het AB.

Verschrijving
Overbetuwe Overnemen Paragraaf 1, artikel 5
In paragraaf 1, artikel 5, wordt verwezen naar het vijfde lid.
wordt gewijzigd:
Het is niet duidelijk naar welk artikellid verwezen wordt.
De hoogte van de
uittredingskosten zoals
genoemd in paragraaf 1,
artikel 4, wordt bij
beschikking bekend
gemaakt aan de
gemeente met het
verzoek tot uittreding.
Toetreding
Overbetuwe Niet
overnemen
In paragraaf 1, artikel 7 staat: "Mocht, conform artikel 32,
eerste lid, van de regeling, minimaal tweederde van de
deelnemende gemeenten besluiten toetreding wel te willen
toestaan, dan neemt het algemeen bestuur een nieuw

De achterliggende gedachte van deze
bepaling is dat uiteindelijk niet het AB
besluit of een gemeente wel of niet
kan toetreden. Dat besluit is aan de
andere deelnemers (met toestemming
van de raden). Immers deze andere

besluit waarin de voorwaarden tot toetreding zijn
opgenomen." Echter artikel 32, eerste lid van de GR gaat
over het vaststellen van een wijziging van de GR en dat is
niet hetzelfde als toestemming geven om de GR te mogen
wijzigen t.b.v. een toetreding. Dat is een voorstadium van
de wijziging. Derhalve is de verwijzing in artikel 7 naar
artikel 32 GR vanuit juridisch oogpunt niet correct.

deelnemers moeten de regeling ten
behoeve van deze toetreding ook
daadwerkelijk wijzigen.
Gelet hierop is het voorstel om de
deelnemers te raadplegen mocht in
eerste instantie het AB geen
voorstander zijn van toetreding.

Nu er in de regeling niets is bepaald over dit
toestemmingsbesluit en het daarvoor benodigd aantal
positieve besluiten, lijkt een meerderheid daartoe te
volstaan.

In het geval een gemeente wil
toetreden tot de regeling, zal de
regeling moeten worden gewijzigd.
Hiervoor is toestemming nodig van de
raden.
Artikel 32, eerste lid van de regeling is
een noodzakelijke stap in het proces
om een gemeente toe te laten treden.
Terechte opmerking.

Arnhem
Mook en
In de richtlijnen toetreding en uittreding wordt afwisselend Middelaar
zowel verwezen naar de Gemeenschappelijke
regeling Regio Arnhem-Nijmegen en ook naar de Groene
Metropoolregio als zijnde het openbaar
lichaam dat is opgericht bij de regeling. De bestaande
gemeenschappelijke regeling noemt deze laatste
naam echter niet. Wellicht is het in dit verband handiger de
richtlijnen definitief vast te stellen als de
aanstaande wijziging van de naam van de GR is geregeld.
Verwijzing naam

Overnemen De aanduiding Groene
Metropoolregio wordt
uit de regeling
verwijderd.

Het is niet duidelijk op welke termijn
alle besluiten tot wijziging van de
regeling zijn genomen en de regeling
ook daadwerkelijk is gewijzigd.
Vooruitlopend hierop kunnen
onderhavige regelingen worden
vastgesteld.
Nadat de regeling is gewijzigd is het
niet nodig om ook onderhavige toeen uittredingsregelingen te wijzigen
omdat de naam van de regeling zelf,
welke als grondslag dient voor

onderhavige toe- en uittredingsregels,
niet wijzigt.
Hiervoor geldt dat de uitkomst van de Koersbepaling
uiteindelijk voor de gemeenteraad en ons college leidend is.
Mocht die uitkomst er bijvoorbeeld toe leiden dat
Montferland moet uittreden uit de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen dan wil ons college graag hierover met
uw bestuur in overleg treden over de toepassing van de
richtlijn.

Montferland vka

ambtshalve

Ambtshalve zijn enkele tekstuele
verbeteringen opgenomen ten
behoeve van de leesbaarheid en de
eenduidige opbouw van het
document.

10 Tussenrapportage (financiën)
1 10. Beslisdocument AB tussenrapportage

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur
Vergaderdatum

15-09-2021

Onderwerp

Tussenrapportage 1e halfjaar 2021

Portefeuillehouder

Helga Witjes

Opsteller

Arthur Rynja

Kenmerk

-

GEVRAAGD
BESLUIT

De eerste tussenrapportage van de Groene Metropoolregio voor
kennisgeving aannemen.

TOELICHTING

In het P&C spoorboekje dat voor de zomer is vastgesteld is aangegeven
dat we in september met een tussenrapportage komen waarin we
ingaan op de financiële stand van zaken van de Groene Metropoolregio.
Met deze rapportage geven we hier invulling aan.

MEEGEZONDEN
STUKKEN

1e Tussenrapportage Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

FINANCIËLE
PARAGRAAF

De eerste tussenrapportage geeft een financieel beeld dat we aan het
eind van het jaar op een financieel resultaat koersen van ca. € 100.000
positief.

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

-

JURIDISCH
ADVIES

n.v.t.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

Intern

COMMUNICATIE
ADVIES

n.v.t.

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

1 10.1 Tussenrapportage 1 2021 GMR AB 15-09-2021

Tussenrapportage
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
In het spoorboekje P&C cyclus is opgenomen halverwege het jaar met een tussenrapportage
te komen. Afgesproken is dat de verantwoording vooral financieel zal zijn, met op onderdelen
een korte kwalitatieve toelichting. In deze tussenrapportage gaan we in dit opbouwjaar alleen
in op de ontwikkeling van de begroting van het regiobureau. De stand van zaken op de
programma’s wordt u via de Regionale Agenda aangereikt. Volgend jaar zal dit wel
samengebracht worden in één document.

1. De ontwikkeling van de (te) ontvangen baten ziet er als volgt uit.

Toelichting
a. Van de 18 deelnemende gemeenten aan de Groene Metropoolregio is een bijdrage
gevraagd naar rato van het aantal inwoners. Deze bijdrage is eind juli 2021
gefactureerd vanuit de gemeente Arnhem omdat we de bankrekening en
onderliggende financiële administratie nog niet operationeel hebben.
b. Van de provincie Gelderland is een subsidie ontvangen van twee keer € 600.000 voor
de jaren 2021 en 2022. Deze subsidie is verstrekt voor de opstartfase van de Groene
Metropoolregio. In het derde kwartaal 2021 worden er afspraken gemaakt over
uitbetaling van het bedrag voor 2021. Inzet is om deze bedragen op ons nieuwe
bankrekening te laten ontvangen.
c. Voor het plan Transitie- en opbouwfase Versterkte regionale samenwerking regio
Arnhem-Nijmegen is in 2020 een subsidie ontvangen (ter hoogte van € 520.000) van
de provincie Gelderland. Van dit bedrag is al een deel in 2020 besteed maar voor
2021 is er nog ruim € 355.000 beschikbaar. Wij zullen na 1 september 2021 de
subsidieverantwoording afronden en deze voor 1 december 2021, voorzien van
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accountantsverklaring, indienen bij de provincie. De subsidie zullen wij volledig
gebruiken. Op dit moment is bij voorschot een bedrag betaald. Na definitieve
vaststelling van de subsidie zal het restant € 104.000 worden uitbetaald.
d. De Groene Metropoolregio is subsidieverstrekker namens de gemeenten aan The
Economic Board (TEB). 14 gemeenten van de Groene Metropoolregio doen hieraan
mee en op basis van het aantal inwoners in deze 14 gemeenten (x € 1,00) wordt
bovengenoemd bedrag doorgezet naar TEB. Deze bijdrage is eind juli 2021
gefactureerd aan de betreffende gemeenten (vanuit de gemeente Arnhem).
De Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem-Nijmegen (artikel 29 lid 5) schrijft
voor dat de gemeenten bij wijze van voorschot jaarlijks op 15 januari en op 15 juli hun
bijdrage betalen. Op genoemde dagen telkens de helft. In dit opbouwjaar is op 15
januari de bijdrage niet opgelegd. Eind juli is de bijdrage (zowel voor het regiobureau
als voor de bijdrage aan The Economic Board (bij 14 gemeenten), gefactureerd aan
de deelnemers. De bijdrage wordt dit jaar nog door de gemeente Arnhem ontvangen
(zie voor toelichting onder a).

Nb.
In het bedrijfsplan versterkte regio is enkel rekening gehouden met een bijdrage vanuit de
gemeenten ad € 1,925mln. Dit is evenwel maar een deel van de begroting 2021. Ook de
subsidie van de provincie en de te ontvangen bijdrage voor het betalen van de subsidie aan
The Economic Board loopt via de begroting. Een 1:1 aansluiting met de initiële begroting uit
het bedrijfsplan is daarmee voor dit eerste jaar moeilijker te maken.

2. De ontwikkeling van de kosten ziet er als volgt uit.
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Toelichting
Algemeen. In het bedrijfsplan versterkte regio is de begroting 2021 opgenomen voor het
Regiobureau. Deze is als referentie in de rechterkolom opgenomen. De administratie van de
kosten is in dit opbouwjaar hier niet 1:1 aan te relateren. Bij de inrichting van het grootboek
voor 2022 wordt hier wel voor gezorgd.

Personeel Regiobureau.
Het overgrote deel van de totale kosten van het regiobureau zijn de personele lasten. Op dit
moment is er ca € 466.000 aan kosten geboekt. De verwachting is, op basis van aangegane
verplichtingen, contracten (zoals detacheringen en bijvoorbeeld inhuur van zelfstandigen),
dat we nog ca. € 690.000 aan kosten zullen maken. In totaal gaat het om ca. € 1,15 mln. Ten
opzichte van de begroting lijkt er op het eerste gezicht sprake van een overschrijding maar
deze kosten worden opgevangen vanuit het bedrag dat onder het kopje “overhead”
beschikbaar is. In het totaal blijven we binnen de kaders van de begroting.
Kosten Bureau Brussel
De kosten van Bureau Brussel komen naar verwachting uit op ca. € 265.000. Dit betreft de
kosten van de adviseurs / lobbyisten en kosten zoals de huur van het appartement in
Brussel, overige reis- en verblijfskosten en contributies en lidmaatschappen.
Overhead
De post “overhead”’ zijn kosten zoals Financiën, Automatisering en Huisvesting. Daarnaast
moeten uit deze post ook nog een aantal andere zaken bekostigd worden, zoals (niet
uitputtend) accountantscontrole, archief(inspectie), premie voor de verzekering ziektewet,
ombudsregeling, etc… Deze kosten zijn binnen de post “overige uitgaven materieel” en voor
een deel bij “personele kosten” in beeld gebracht.
Communicatie en ontmoeting / overige uitgaven materieel
Aan materiele uitgaven is halverwege het jaar een bedrag van ca € 245.000 uitgegeven. Dit
betreft onder andere kosten die verband houden met de startevenement van de groene
metropoolregio en andere aanloopkosten in verband met communicatie, website,
vormgeving, huisvesting, inrichting en opbouw van de organisatie. Voor een belangrijk deel
worden deze kosten opgevangen vanuit het resterende deel van de provinciale subsidie van
€ 520.000, te weten € 355.000 voor 2021. We verwachten de komende maanden nog ca.
€ 120.000 aan kosten te maken voor zaken zoals ICT, Informatievoorziening, huisvesting
(servicekosten), verzekeringen, kosten in verband met de financiële en personele
administratie.
Overigens is het aardig om mee te geven dat de huur van het pand dat wij per 1 september
as. betrekken voor de resterende maanden in 2021 niet betaald hoeft te worden. Een
besparing van ca € 14.000 was het resultaat van de onderhandelingen.
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Kosten opgavemanagers
De kosten van de opgavemanagers, met uitzondering van de kosten van de opgavemanager
van het programma “verbonden regio”, worden in 2021 betaald vanuit de financiering zoals
deze nu voorligt (uit het bedrijfsplan versterkte regio en de subsidie van de provincie voor de
opbouw van onze organisatie). Dit op grond van de besluitvorming uit september 2020 en de
subsidiebeschikking van de provincie Gelderland van juli 2020. De kosten komen naar
verwachting uit op ca € 431.000.
The Economic Board (TEB)
De kosten en baten van de subsidie aan TEB zijn in evenwicht. De inwonerbijdrage van
€ 1,00 van 14 gemeenten wordt via een subsidie doorgezet.

Voorlopig resultaat 2021
2021

Subtotaal baten
Subtotaal lasten
Verwacht Resultaat

Gerealiseerd

Verwachting

Totaal

€ 251.863

€ 2.758.356

€ 3.010.219

€ 1.211.684

€ 1.698.168

€ 2.909.852

-€ 959.821

€ 1.060.188

€ 100.367

Algemeen Beeld
Met inachtneming van het bovenstaande verwachten wij dit jaar uit te komen met een klein
positief saldo (ca. € 100.000) met nog wat ruimte om kosten te maken. Er zijn evenwel een
aantal aandachtspunten voor de komende maanden / voor volgend jaar:
- De inschatting van de nog uit te geven materiele kosten van € 120.000 is een inschatting
die nog niet helemaal te onderbouwen is. Daarvoor ontbreken cijfers vanuit eerdere jaren.
Wel weten we dat er nog kosten worden gemaakt in verband met de accountant
(deelverklaringen op subsidies en interim controle 2021), financiële- en personele
administratie (ABAB en gemeente Nijmegen), dienstverlening in verband met onze ICT
infrastructuur en overige kosten in de komende vier maanden.
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11 Benoemen accountant
1 11. GMR beslisdocument AB_accountant_def

BESLISDOCUMENT
algemeen bestuur
Vergaderdatum

15 september 2021

Onderwerp

Aanstellen accountant

Portefeuillehouder

Helga Witjes

Opsteller

Arthur Rynja

Kenmerk

-

GEVRAAGD
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).

TOELICHTING

In lijn met de controleverordening van de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen dient een accountant te worden benoemd door het
algemeen bestuur (artikel 2 lid 1).
Toen medio juli 2021 duidelijk werd dat de financiële administratie van
de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen niet bij één van de
gemeenten binnen de regio kon worden ondergebracht, werd het ook
duidelijk dat wij een eigen accountant dienden te zoeken. Een
aanbesteding derhalve.
De inschatting is gemaakt dat wij ca. € 20.000 per jaar kwijt zouden zijn
voor de controlewerkzaamheden van de accountant voor de
jaarrekening. Vanuit dit vertrekpunt is ervoor gekozen om direct bij drie
accountantskantoren een uitvraag te doen (in de vorm van een
meervoudig onderhandse aanbesteding), omdat de geschatte
aanneemsom voor deze dienstverlening uit komt op ca. €100.000 (voor
een periode van 5 jaar).
Voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen dient het
inkoopbeleid nog te worden vastgesteld. In de aanloop daarnaartoe is
de Gids Proportionaliteit1 gehanteerd omdat hierin de beginselen van
het aanbestedingsrecht zijn verwerkt. Hierin is ook een bandbreedte
opgenomen waarbinnen deze procedure gevolgd kan worden.
Gelet op bovenstaande is er een uitvraag gedaan bij de hierna
genoemde accountants:
Astrium/KSG-accountants
Stolwijk-accountants
Qconcepts
Van de genoemde accountantskantoren hebben Astrium / KSG
accountants en Qconcepts een offerte uitgebracht.

1. In de Gids Proportionaliteit is invulling gegeven aan het proportionaliteitsbeginsel, wat inhoudt dat de keuzes die een
aanbestedende dienst maakt en de eisen en voorwaarden die hij stelt bij een aanbesteding, deze in redelijke verhouding dienen
te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.

Stolwijk heeft aangegeven geen tijd en geen capaciteit te hebben om
deze controlewerkzaamheden op te pakken. Op grond van de
ingediende offertes is een gesprek gevoerd met Astrium / KSG.
Hun prijsvoorstel van Astrium – KSG was zeer concurrerend ten
opzichte van de aanbieding van Qconcepts. De raming van Qconcepts
ligt bijvoorbeeld meer dan 20%(!) hoger. Het gesprek (en offerte) heeft
een gedegen inzicht gegeven in de controleaanpak en heeft ons het
vertrouwen gegeven dat zij de controlewerkzaamheden kunnen
uitvoeren.
MEEGEZONDEN
STUKKEN

Offerte van Astrium – KSG

FINANCIËLE
PARAGRAAF

De kosten van controle van de jaarrekening voor 2021 bedragen
€ 19.850 ex btw. In het eerste jaar neemt Astrium - KSG een aantal
initiële kosten voor haar rekening (voor € 1.650). Voor 2022 e.v. zijn de
kosten € 21.500.
Met ingang van 2023 wordt de aanneemsom ad € 21.500 geïndexeerd.
De kosten passen binnen het in de begroting gereserveerde deel voor
PIOFAH functies van het Regiobureau. In de meerjarenbegroting
worden deze kosten verwerkt.

RISICO'S EN BEHEERSMAATREGELEN

Bij substantiële wijzigingen van de begroting (door bijvoorbeeld een
toename begrotingsomvang, toename complexiteit of de aard van de
begroting (investeringen, etc.) in verband met de doorontwikkeling van
de organisatie van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen,
kunnen de kosten van de accountantscontrole hoger uitvallen. Wanneer
dit zich voordoet dan zullen we hier tijdig de begroting op moeten
aanpassen.

JURIDISCH
ADVIES

n.v.t.

AFSTEMMING EN
SAMENWERKING

Intern

COMMUNICATIE
ADVIES
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Offerte accountancydiensten 2021 e.v.
Zoetermeer, 28 juli 2021
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Groene metropoolregio in perspectief
1.1. Algemeen
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is in
2021 opgericht als de opvolger van de regio Arnhem –
Nijmegen en is een gemeenschappelijke regeling van
18 samenwerkende gemeenten. De organisatie heeft
de uitdaging op zich genomen om in de regio een
balans kunnen vinden tussen levendige stedelijkheid
en ontspannen leefkwaliteit. Om dit te bereiken gaan
de achttien gemeenten die de Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de slag met vijf
opgaven: Circulaire regio, Productieve regio,
Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden
regio. Met een regionale agenda wordt hier vorm en
inhoud aan gegeven. De achttien gemeenten beslissen
elk over deelname aan deze opgaven, de beschikbare
middelen en het mandaat dat aan de uitvoering ervan
wordt meegegeven.

De organisatie
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is in 2021 opgericht
en wordt geleid door het management onder leiding
van een algemeen directeur. Het algemeen bestuur,
met daarin benoemd een dagelijks bestuur, houdt met
18 leden toezicht op de organisatie. Het management
is gezamenlijk met het dagelijks bestuur
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en wordt
bijgestaan door een aantal stafmedewerkers. De
organisatie wordt daarnaast ondersteund door diverse
beleidsmedewerkers en -adviseurs van de
deelnemende gemeenten. Het jaar 2021 staat in het
teken van het inrichten en opbouwen van de
organisatie en alle uitdagingen die hiermee
samenhangen.

1.2. In- en externe ontwikkelingen
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is een
jonge organisatie die in 2021 wordt opgezet en verder
moet worden uitgebouwd. De financiering van de GR is
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voornamelijk afkomstig vanuit de deelnemende
gemeenten en landelijk zien wij de discussie over
vermogenspositie en bijdragen enerzijds en de
toenemende eisen en verantwoordelijkheden om de
doelstellingen te realiseren in een dynamische
omgeving anderzijds. Daarnaast moet de organisatie
komende jaren nog veel investeren op zowel het vlak
van het behalen van de vijf opgaven als ook op het
vlak van de bedrijfsvoering.
Dit leidt tot een organisatie die strak bestuurd en
beheerst moet worden. De organisatie dient in steeds
sterkere mate zelf hun risico’s te dragen en te
managen, waardoor steeds meer eisen worden gesteld
aan de kwaliteit van de (financiële) planning en control.

Risico’s voor uw organisatie
Dit stelt eisen en waarborgen aan de kwaliteit van de
beleids- en begrotingscyclus. De waarborgen voor de
beheersing van deze risico´s zullen wij in de controle
onderzoeken en benchmarken aan andere
gemeenschappelijke regelingen en aan u adviseren
daar waar wij verbetermogelijkheden constateren.
Rechtmatigheidsverantwoording
Over de jaarrekening 2022 van gemeenschappelijke
regelingen moet door het dagelijks bestuur een
rechtmatigheidsverantwoording in de jaarrekening
worden opgenomen. De accountant zal zijn/haar
oordeel geven over de getrouwheid van de
jaarrekening waar de rechtmatigheidsverantwoording
onderdeel van uitmaakt. Er komt vanaf 2022 geen
apart rechtmatigheidsoordeel meer in de
controleverklaring van de accountant, voor 2021
overigens nog wel. Deze ontwikkeling heeft onder
meer tot gevolg dat steeds meer en vergaande eisen
worden gesteld aan het beheersingsinstrumentarium
binnen organisaties.
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U dient hierbij te denken aan het opzetten van een
stelsel van interne controles, het bepalen van normenen toetsingskader en rapportagetoleranties, het tijdig
uitvoeren van werkzaamheden en het periodieke
rapporteren over de uitkomsten van onderzoeken naar
de rechtmatigheid van processen en transacties. Deze
werkzaamheden spitsen zich met name toe op de
rechtmatigheidscriteria Begrotings-, Misbruik &
Oneigenlijk gebruik (M&O) en Voorwaardencriterium.

U kunt van ons verwachten dat wij u actief en tijdig
informeren over ontwikkelingen, een dynamische
controle aanpak op basis van continuous auditing en
de samenwerking met betrokken en ervaren
professionals die niet bang zijn voor een uitdaging. Dit
alles is erop gericht om samen met uw medewerkers
de interne organisatie verder te optimaliseren. Graag
stellen wij onze organisatie aan u voor.

Uitgaande van de invoering per 1 januari 2022, is het
sterk aan te bevelen dat de organisatie hier nu al mee
bezig zal moeten zijn. De wijziging in de
verantwoordelijkheden ten aanzien van rechtmatigheid
betekent dat het algemeen en dagelijks bestuur en de
directie zelfstandig een controlesystematiek moet
inrichten, deze moet laten uitvoeren en over de
uitkomsten moet rapporteren middels een
rechtmatigheids-verantwoording.
Wij denken hierover, passend binnen onze natuurlijke
adviesfunctie, graag met u mee om dit verder vorm te
geven en deze interne controlewerkzaamheden uit te
voeren, zodat het dagelijks bestuur in staat is om tijdig
een dergelijke verklaring te kunnen afgeven.
Wij informeren u periodiek en tijdig over deze en
andere nieuwe in- en externe ontwikkelingen in de
publieke sector. Daarnaast denken wij met u mee over
mogelijke pragmatische en praktische oplossingen in
het kader van deze nieuwe ontwikkelingen en geven
wij onder meer presentaties en Webinars waarin wij
zowel de organisatie als de toezichthouder meenemen.

1.3 Tot slot
Om u een beeld te geven van onze organisatie
beschrijven wij in de volgende hoofdstukken de wijze
waarop wij de controle van de jaarrekening van uw GR
inrichten. Daarbij gaan wij tevens in op onze
mogelijkheden tot advisering bij het verder ontwikkelen
van de ‘beheersing’ van de risico’s van uw organisatie.
Voor monitoren van de realisatie van de uitgaven
versus de begroting, beheersen van risico’s en het
benutten van kansen is betrouwbare informatie immers
een basisvoorwaarde.
Middels onze controleaanpak kunnen wij u
ondersteunen bij het onderhouden van een
betrouwbare informatievoorziening die u in staat stelt
de cruciale risico’s in kaart te brengen en te
beheersen.
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HOOFDSTUK 2
Onze dienstverlening

•

2.1. Astrium
Kenmerken
Astrium stelt haar klanten en mensen centraal. Wij
willen onze klanten en onze mensen helpen zichzelf te
overtreffen. Om deze missie te volbrengen, streeft
Astrium naar het leveren van topkwaliteit in de
dienstverlening. Om effectief te kunnen inspelen op de
vele vraagstukken die op onze weg komen, beschikt
Astrium over een breed dienstenpakket. Belangrijk om
te weten is dat Astrium zich heeft gespecialiseerd in de
publieke sector. Astrium onderscheidt zich op de
volgende punten:
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Overzichtelijke organisatie voorzien van een AFMvergunning, aangesloten bij SRA
(koepelorganisatie van accountantskantoren) en
ingeschreven bij de NBA.
Korte (communicatie)lijnen met vaste
aanspreekpunten.
Ruim 40 gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen in de portefeuille.
Flexibel en proactief.
Gevestigd in Zoetermeer.
Meerdere registeraccountants (RA) met zeer ruime
werkervaring (Non-profitorganisaties, publieke
sector, onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven en
Multinationals).
Veelvuldig contact met de opdrachtgever
(verantwoordelijke accountant is zelf veelvuldig ter
plaatse aanwezig tijdens de uitvoering van de
controles).
Specialisten op het gebied van
gemeenschappelijke regelingen, startende
organisaties en de financiën hiervan. Tevens
huisaccountant van diverse aangesloten
gemeenten bij de gemeenschappelijke regeling.
Convenant Horizontaal Toezicht afgesloten met de
Belastingdienst.
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Organisatie Astrium wordt bestuurd door meerdere
vennoten. Deze vennoten zijn allen
registeraccountant en worden geassisteerd door
meerdere ervaren en deskundige medewerkers.
Onze medewerkers worden primair geschoold voor
het verrichten van controles en aanverwante
diensten.

Naast het verrichten van controlediensten worden alle
overige diensten door de Astrium organisatie verricht
zoals fiscale advisering, verwerking van de salaris- en
financiële administratie en overige assuranceopdrachten zoals beoordelingsopdrachten en overige
specifieke onderzoeken naar bijvoorbeeld de
administratieve organisatie en de interne
(risico)beheersing en de IT-omgeving.
Astrium beschikt over specialisten op het gebied van
gemeenschappelijke regelingen, startende organisaties
en de financiën hiervan. Tevens is Astrium
huisaccountant van diverse aangesloten gemeenten bij
de gemeenschappelijke regeling.

2.2. Astrium en KSG samen verder in uw
regio
Vanaf 1 juli 2021 is Astrium met KSG een
samenwerkingsverband aangegaan voor opdrachten in
uw regio. Deze samenwerking is voor beide partijen
een logische stap om verder te kunnen groeien en een
gezamenlijke positie in uw regio waarin beide sterk zijn
vertegenwoordigd nog verder uit te bouwen. Daarmee
wordt invulling gegeven aan een mooie ambitie van
beide organisaties om samen een sterke marktpositie
op te bouwen en een robuuste organisatie neer te
zetten. Daarbij kan de kwaliteit en continuïteit van de
dienstverlening nog meer worden versterkt en ontstaat
gezamenlijk een organisatie die ruim 50 publieke
instellingen bedient.
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van uw organisatie opbouwen, de juiste vragen
stellen en kunnen wij ook tijdig zaken signaleren en
met u bespreken.

2.3. Over KSG
KSG, accountants & belastingadviseurs is een
veelzijdig accountantskantoor waarin alle disciplines
vertegenwoordigd zijn. De controleaanpak typeert zich
als kwalitatief hoogwaardig, modern, origineel en
dynamisch. KSG heeft deze aanpak op maat
geschreven voor de publieke sector waarin ons
kantoor zich heeft gespecialiseerd. De controlepraktijk
van KSG is daarmee een gevestigde naam in Limburg
en Zuid-Nederland.
•

•
•
•
•
•

KSG heeft een eigen AFM-vergunning, is
aangesloten bij SRA (koepelorganisatie van
accountantskantoren) en ingeschreven bij de NBA.
Korte (communicatie)lijnen met vaste
aanspreekpunten.
10 gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
in de portefeuille.
Flexibel en proactief.
Organisatie van 50 professionals actief op de
kantoren in Reuver, Kessel en Amstenrade.
Meerdere registeraccountants (RA) met zeer ruime
werkervaring (Non-profitorganisaties, publieke
sector, onderwijsinstellingen en MKB-bedrijven en
Multinationals).

2.4. Objecten van controle
U heeft ons verzocht een offerte uit te brengen voor de
(accountants)controle van de jaarrekening vanaf het
boekjaar 2021 en verder.

Integrale controleaanpak en risicoanalyse
voor uw organisatie
Onze continuous auditing controleaanpak beoogt, door
een combinatie van procesgerichte controles (hoe
komt de informatie tot stand) en gegevensgerichte
controles, op een efficiënte wijze tot een afgewogen
oordeel te komen over uw jaarrekening. Continuous
auditing betekent dat wij meerdere keren per jaar
onderdelen van uw organisatie controleren. Dit heeft
een aantal belangrijke voordelen:
•

•

•

•

Complexe onderwerpen pakken wij tijdig op en
stemmen wij op tijd met u af zodat u niet voor
verrassingen komt te staan
Door tussentijds al onderdelen van de controle op
te pakken, resteert er mogelijk nog voldoende tijd
voor uw organisatie om bij te sturen
Door onze controle goed te plannen en te spreiden
over het jaar, zorgt dit voor een veel betere
spreiding van de werkdruk voor uw organisatie
Omdat wij meerdere keren per jaar met uw
organisatie bezig zijn, kunnen wij snel veel kennis
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Onze controlefilosofie is dat bij een goede financiële
beheersing van de interne bedrijfsprocessen door uw
organisatie, onze controle slechts de goede werking
van de interne beheersing hoeft vast te stellen.
Uitgangspunt is dat uw interne beheersingsmaatregelen waarborgen dat u de belangrijkste
financieel-beheersmatige risico’s waarmee u wordt
geconfronteerd, onderkent en beheerst en voorts dat
uw interne (tussentijdse) financiële
informatievoorziening op betrouwbare wijze
plaatsvindt.
Onze procesgerichte controle beoogt te toetsen of de
‘controls’ van de administratie ter zake in de praktijk
daadwerkelijk functioneren voor uw organisatie, zoals
rond de rechtmatigheidsaspecten, de overige kosten
en opbrengsten, treasury en betalingsorganisatie. Er
wordt daarbij gekeken naar de wijze van
totstandkoming van de cijfers. Bij eventuele omissies
informeren wij u uiteraard. De gegevensgerichte
controle richt zich voornamelijk op de uitkomsten van
de processen, de cijfers zelf. Er wordt gekeken naar
aansluitingen, verbanden en specificaties alsmede de
financiële positie, terwijl aandacht voor de
verslaggevingsaspecten als waardering, presentatie en
toelichting niet ontbreekt.
Wij controleren cyclisch, dat wil zeggen dat niet elk
proces of aspect jaarlijks met dezelfde diepgang wordt
bekeken. Een en ander is afhankelijk van de
inschatting van de risico’s, het materieel belang en de
BBV-voorschriften.

Keuze van controleobjecten
Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor de naleving van de
bepalingen in de Wet Normering Topinkomens (WNT),
het naleven van EU aanbestedingsregels en
rechtmatigheid, waar wij vanwege de specifieke
wettelijke bepalingen slechts een geringe keuzevrijheid
hebben.
Naast de verplichte onderwerpen voor de controle
selecteren wij jaarlijks een of twee niet-verplichte
onderwerpen. Deze onderwerpen kunnen zijn
gebaseerd op de ontwikkelingen in de huidige wet- en
regelgeving (bijvoorbeeld de Wet Datalekken/AVG),
maar tevens specifieke ontwikkelingen zoals het verder
integreren van risicomanagement in de P&C voor of
binnen uw organisatie.
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U kunt hierbij denken aan de impact van het opbouwen
van een organisatie. Hiermee willen wij
onderscheidend zijn in de markt en ook onze
toegevoegde waarde als ‘critical friend’ van uw
organisatie op andere onderwerpen dan alleen het
financiële onderdeel tonen.

Online supportsysteem
Astrium beschikt over een elektronisch ‘online
supportsysteem’ (Astrium-portaal) voorzien van een
ISO27001-certificering. Dit systeem bevordert een
efficiënte en veilige elektronische uitwisseling van de
controledocumentatie ten aanzien van de interim- en
eindejaarscontrole en het stellen en beantwoorden van
vragen en antwoorden. In dit systeem kan, naast het
wederzijds aanbieden van controledocumentatie en
werkprogramma’s, formats etc., door Astrium ook de
voortgang van de controle worden gemonitord. Door
de gevraagde controledocumentatie in ons online
supportsysteem te zetten, kunnen wij hier op welk
gewenst moment mee aan de slag. Hierdoor kunnen
uw medewerkers gedurende het jaar
controledocumentatie uploaden en daardoor verspreidt
dit de inzet van uw medewerkers over het gehele jaar.
Hieronder zullen wij onze controle aanpak op
hoofdlijnen schetsen.

Fase 1: ‘Pre-audit’ gesprek
Wij stellen voor om de controle in drie fases te
verrichten. De eerste fase start ultimo september 2021
met een ‘pre-audit’ gesprek waarin u ons bijpraat over
de gang van zaken en wij u uiteraard informeren over
onze ervaringen, de laatste ontwikkelingen in wet- en
regelgeving en beschikbare informatie. Het ‘pre-audit’
gesprek kan op basis van door u aan te brengen
accenten aanleiding geven om andere accenten in de
controle te leggen, uiteraard met inachtneming van
onze verantwoordelijkheid. Daarnaast biedt dit gesprek
een goede gelegenheid om goed wederzijds kennis te
maken en vroegtijdig van gedachten te wisselen over
eventuele discussie- en aandachtspunten in de
planning en verslaggeving, zoals waarderingskwesties,
voorzieningen en bijzonderheden van de
gemeenschappelijke regeling.
In het ‘pre-audit’ gesprek stellen wij onder meer aan de
orde: bijzonderheden uit de controle, aspecten van de
administratieve organisatie en de interne (risico)
beheersing die naar onze mening verbetert c.q.
aangescherpt kunnen worden, bijzondere risico’s, de
financiële positie en andere voor u van belang zijnde
ontwikkelingen.
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Fase 2: Interimcontrole
De tweede fase vindt normaal gesproken plaats in de
maanden november/december van het controlejaar.
In deze periode verrichten wij de interimcontrole.
Na afronding van de interimcontrole stellen wij een
afzonderlijke managementletter op. Deze
managementletter bevat de uitkomsten van de
interimcontrole en de hiervoor genoemde status van
uw administratieve organisatie en de interne
(risico)beheersing.
De managementletter is bedoeld voor de directie en
een beknopte versie (de zogenaamde boardletter)
hiervan voor het algemeen bestuur. De
managementletter wordt vooraf in concept besproken
met de directie en de controller van uw organisatie. Na
hoor en wederhoor te hebben toegepast wordt de
managementletter en de boardletter in definitieve vorm
aan de directie en het bestuur verstrekt.

Fase 3: Eindejaarscontrole
De derde en laatste fase vindt plaats in het eerste
kwartaal (wij conformeren ons aan uw planning) na
afloop van het controlejaar en betreft de controle van
de jaarrekening en de programmaverantwoording. Wij
informeren uw organisatie vooraf adequaat over welke
documenten en informatie wij nodig hebben voor de
controle van de jaarrekening.
Na afloop van de controle wordt de jaarrekening
voorzien van een (goedkeurende) controleverklaring
en kan de jaarrekening tijdig worden aangeboden aan
de deelnemende gemeenten.

Uitgangspunten accountantscontrole
Onze controle wordt uitgevoerd in overeenstemming
met:
•

•

•
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Het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden, zoals de publieke sectoraccountantsprotocol;
De geldende ethische voorwaarden en na
overleggen van een exemplaar van de VGBA
(Verordening gedrags- en beroepsregels
accountants);
De onafhankelijkheidsrichtlijnen, waaronder de
Verordening inzake de onafhankelijkheid van
accountants bij assurance-opdrachten (ViO).
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Tijdige afstemming
De jaarrekeningcontrole start met een kick-off met uw
financiële (beleids)medewerkers en controller. Tijdens
dit gesprek worden de laatste onderdelen gefinetuned,
want wij hebben in een eerder stadium (zie
interimcontrole) al de belangrijkste jaarrekeningposten
en actuele ontwikkelingen afgestemd. Wij zijn namelijk
van mening dat een efficiënte en effectieve controle
vooraf en vroegtijdig dient plaats te vinden. Wij stellen
voor om al begin februari de voorlopige concept
jaarcijfers door te nemen.
Door deze tijdsinvestering aan de voorkant, hebben wij
de ervaring dat tijdens de jaarrekeningcontrole niet tot
nauwelijks correcties hoeven te worden gemaakt.
Onze klanten reageren positief en enthousiast op deze
controleaanpak. De druk tijdens de
jaarrekeningcontrole wordt zodoende voor uw
organisatie gespreid, waardoor de dagelijkse
werkzaamheden ‘gewoon’ kunnen doorgaan.

Accountantsverslag
Aan het einde van de controle wordt er een schriftelijk
en mondeling verslag van bevindingen in de vorm van
een accountantsverslag uitgebracht aan de directie en
het (algemeen en dagelijks) bestuur. In het
accountantsverslag wordt gerapporteerd over de opzet
en uitvoering van het financiële beheer en of de
beheersorganisatie een getrouw en rechtmatig
financieel beheer en een rechtmatige verantwoording
daarover waarborgen. Na wederom het toepassen van
hoor- en wederhoor met directie en controller wordt het
accountantsverslag besproken in de daaropvolgende
vergadering van het algemeen bestuur.
In het accountantsverslag hanteren wij minimaal de
volgende uitgangspunten:
•
•
•
•

•
•
•

Toelichten van de gesignaleerde
onrechtmatigheden;
Bevindingen ten aanzien van de administratieve
organisatie en interne beheersing;
risico(beheersing) en onze adviezen daarbij;
Aandacht geven aan de specifieke
aandachtspunten en risico’s zoals onderkend in het
audit plan zoals besproken in de pre-audit meeting;
Grafische rapportage over de financiële ratio’s van
uw organisatie;
Rapporteren over de fouten en/of onzekerheden en
afwegen tegen de rapporteringstolerantie;
Stand van zaken met betrekking tot de actuele
ontwikkelingen zoals de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording.
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Accountantsdossier
Wij willen graag nog het volgende opmerken. Onze
controledossiers zijn volledig elektronisch. Hierdoor is
het voor ons (dossier) niet noodzakelijk dat alle
specificaties worden geprint of gekopieerd. Wij
schakelen met betrekking tot het accountantsdossier
en de op te leveren stukken ruim voor de start van de
controle met de bij het jaarrekeningcontrole proces
betrokken medewerkers.
De door ons uit te voeren werkzaamheden moeten
voldoen aan de beroepsstandaarden en tevens aan de
kwaliteitseisen die onze organisatie zichzelf heeft
opgelegd.

Algemeen bestuur
In het kader van ‘good governance’ achten wij het
gepast om onze controlebevindingen naar aanleiding
van de interim- en jaarrekeningcontrole aan de hand
van de managementletter en/of het accountantsverslag
te bespreken in een gezamenlijk overleg met uw
controller, de directie en het algemeen en dagelijks
bestuur. Wij sluiten ons qua werkwijze overigens graag
aan bij de door u gewenste situatie.
Planning
Over de exacte planning en voorbereiding van de
controle maken wij tijdig heldere afspraken met uw
organisatie. Belangrijk om in dit kader te vermelden is
dat wij ons conformeren aan uw planning. Voor 2021
dient de gewaarmerkte jaarrekening met
controleverklaring gebruikelijk vóór 15 april 2022 te
worden aangeboden aan de deelnemende gemeenten.

2.5. Proactieve opstelling
Hoewel wij primair worden ingehuurd uw
verantwoordingen te certificeren, zijn wij ons ervan
bewust dat onze toegevoegde waarde moet liggen in
het meedenken met de ontwikkeling van uw
organisatie, de vraagstukken die samenhangen met
het verder professionaliseren en opbouwen van de
organisatie, het signaleren van risico’s en het wijzen op
ondoelmatigheden. De gevolgen van nieuwe
ontwikkelingen voor uw GR worden door ons
beoordeeld en onder uw aandacht gebracht.
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Van financieel beleid tot de uitvoering van uw
treasurybeleid, van het beheer & onderhoud tot de
interne informatievoorziening, van de administratieve
organisatie tot de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording: wij denken graag met
u mee. Wij zullen een gedegen invulling geven aan
onze natuurlijke adviesfunctie.
U kunt van ons een proactieve houding verwachten.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de gesprekken
die wij in het kader van de controle met uw
beleidsmedewerkers, de directie en het bestuur voeren
en de periodieke nieuwsbrieven die worden uitgebracht
op het gebied van ontwikkelingen in de publieke sector
maar ook op het gebied van onder meer privacy
vraagstukken.
Wij helpen u graag als het gaat om het zo goed
mogelijk invulling te geven aan uw maatschappelijk
ondernemerschap.
In hoofdstuk 4 gaan wij uitgebreid in op onze
natuurlijke adviesfunctie.

2.6. IT in de controle
Binnen onze organisatie kunnen wij ook beschikken
over IT-auditors. De voordelen hiervan zijn dat bij de
controle de efficiënte werking van uw informatiesystemen (op basis van het ITIL-framework) worden
meegenomen in de controle. Deze controleaanpak
impliceert geen extra kosten, zoals bij andere
accountantskantoren wel het geval is. Wij zijn namelijk
van mening dat een goedwerkende IT-organisatie
direct van invloed is op een verdere optimalisering van
onze controleaanpak en omvang van onze
werkzaamheden (inperking van arbeidsintensieve
deelwaarnemingen). In ons accountantsverslag
rapporteren wij, op basis van het ITIL-framework over
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de status en volwassenheid van uw IT-organisatie en
onze bevindingen voorzien van mogelijke
verbeterpunten.

2.7. Voordelen van het
samenwerkingsverband Astrium-KSG
Beide organisaties hebben een jarenlange ervaring
opgebouwd met de controle van gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen waaronder ook in uw
regio. Van onze kennis en ervaringen zullen wij
gebruikmaken bij de controle van de jaarrekening. Het
voordeel hiervan is, dat er geen inwerktijd verloren
gaat en dat wij direct kunnen starten met de
belangrijkste zaken binnen uw organisatie. Onze
opgebouwde ervaring en kennis zijn daarnaast ook van
belang in de turbulente omgeving van wijzigende weten regelgeving en financieringsvraagstukken waarin
uw organisatie kan verkeren.
Daarnaast staat onze organisatie voor korte en snelle
communicatielijnen in relatie met een praktische en
pragmatische insteek. Wij kunnen direct inspringen bij
eventuele vragen en opmerkingen van uw kant, zonder
dat dit binnen onze organisatie via diverse
(tussen)personen moet gaan.
Uw organisatie krijgt een tweetal vaste
contactpersonen (Willem Schuitemaker en Patrick
Bosch) voor alle communicatie, afstemming en
uitvoering van werkzaamheden. Hierdoor is het voor
uw organisatie duidelijk wie welke vragen stelt en
wordt voorkomen dat meerdere keren dezelfde vragen
door het controleteam worden gesteld. Kortom, bij
vragen kunt u een snel en duidelijk antwoord
verwachten.
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Een vast team
3.2. Kernteam

3.1. Accountancy is mensenwerk
Eén ding is echter overduidelijk: de kwaliteit van ons
werk staat en valt met de betrokkenen die het feitelijke
werk voor en met u verrichten. In dit hoofdstuk
presenteren wij u het vaste team.
Deskundigheid, adviesvaardigheid en klantgerichtheid
spelen bij onze teamsamenstelling een belangrijke rol.
Wij zijn ons ervan bewust dat deskundigheid en harde
feiten niet alles zeggen. Als accountant moeten wij
duidelijke taal spreken, gevoel hebben voor
verhoudingen en natuurlijk respect hebben voor
mensen. Zowel richting de directie, de controller en het
bestuur moeten boodschappen in heldere
bewoordingen worden gebracht. Wij vinden het
belangrijk dat onze mensen goed in staat zijn vanuit
hun deskundigheid open met u te klankborden. Het
gaat daarbij niet om het houden van ‘mooie verhalen’,
maar om het aandragen van praktische oplossingen
voor gesignaleerde problemen.
Ten slotte merken wij op dat waar mensen moeten
samenwerken, het niet alleen plezierig maar effectief is
als er een goede chemie bestaat. Klantgerichtheid in
optima forma komt alleen tot stand als het klikt. Wij
denken dat wij met het controleteam dat wij u
presenteren niet alleen een goede combinatie van
deskundigheden aanbieden, maar een team dat op alle
niveaus op de goede golflengten met u kan
samenwerken, met respect voor elkaars rol en
verantwoordelijkheid. Waar wij naar streven is, om op
basis van deskundigheid, cultuur, visie, een actieve,
meedenkende en kritische houding en een goede
verstandhouding, samen met u verder invulling te
geven aan de gewenste samenwerking.
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Verantwoordelijke accountant
W.L. (Willem) Schuitemaker RA functioneert als
eindverantwoordelijke accountant bij meerdere
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Hij
heeft hierdoor een brede praktijkervaring opgebouwd
met het verrichten van controles in diverse branches
en bij publieke organisaties aangevuld met
bedrijfsmatige kennis vanuit het MKB. Willem heeft
grondige kennis van regelgeving op alle voor uw GR
relevante terreinen waaronder de invoering van de
rechtmatigheidsverantwoording en de verslaggevingsrichtlijnen voor de publieke sector (BBV). Tot zijn
specialismen behoren verder het optimaliseren van
bedrijfsprocessen.
Beschikbaarheid
Willem Schuitemaker fungeert als vaste
aanspreekpersoon voor uw organisatie. Hij zal de
reguliere contacten met uw directie en het algemeen
bestuur onderhouden en u periodiek op de hoogte
houden van de voortgang van de controles en actuele
ontwikkelingen binnen de publieke sector.

Controleteam
Het controleteam wordt aangevuld met vaste
medewerkers. Dit is in ieder geval drs. P. (Patrick)
Bosch RA (senior manager). Patrick heeft meerdere
jaren (werk)ervaring opgedaan met diverse controles
binnen de publieke sector. Wij vormen samen met een
beperkt aantal assistenten een compact maar
ingespeeld team, omdat wij gezamenlijk meerdere
controles in de publieke sector hebben verricht.
Onze medewerkers blijven volledig ‘dedicated’ aan uw
organisatie en zullen ten tijde van onze aanwezigheid
alleen bezig zijn met de controle van uw organisatie.
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Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van de
verslaggevingsvereisten op basis van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) in Nederland en de meest actuele
ontwikkelingen ten aanzien van rechtmatigheid.
De medewerkers zijn betrokken bij de controle van de
genoemde referenties in de bijlage.
Belangrijk om te vermelden is dat zowel Willem
Schuitemaker als Patrick Bosch daadwerkelijk op de
werkvloer aanwezig zijn om de controle te begeleiden
en uit te voeren.
Het voordeel hiervan is dat vraagstukken direct kunnen
worden besproken en opgelost. Na afloop van de
controle worden direct door hen de bespreekpunten
met u doorgenomen en wordt de jaarrekening in
definitieve vorm met u afgestemd. Hiermee wordt
voorkomen dat in een later stadium nog (nieuwe/
aanvullende) opmerkingen worden gemaakt over uw
verantwoordingen en dat er op het laatste moment nog
correcties moeten worden doorgevoerd.

Kwaliteitsreviews
Ter waarborging van het voldoen aan alle wet- en
regelgeving worden onze dossiers intern beoordeeld,
zodat wij ook op deze wijze hebben gezorgd voor
kwaliteit in het controleteam.

3.3. Waarborging en onderhoud kennis van
wet- en regelgeving
Een belangrijke factor bij het adequaat uitvoeren van
een controle in de publieke sector is het actueel
bijhouden van alle ontwikkelingen op het gebied van
wet- en regelgeving en het uitvoeren van kwalitatief
goede controles. Binnen Astrium worden continu de
actuele ontwikkelingen geanalyseerd.
Onze actuele branchekennis uit zich onder andere in
de volgende aspecten:
•
•

•

Het schrijven en publiceren van (financiële)
artikelen op het gebied van de publieke sector.
Deelname in landelijke werkgroepen (WGDO en
SDO) om zodoende niet alleen uw en onze stem in
te kunnen brengen bij de totstandkoming van
nieuwe protocollen en verslaggevingsrichtlijnen,
maar ook tijdig op de hoogte te zijn van de laatste
ontwikkelingen
Organiseren van jaarlijkse seminars, bijeenkomsten
over de nieuwste ontwikkelingen in de publieke
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sector op het gebied van financiën, personeel,
fiscaliteiten en ICT.
Daarnaast onderhouden zowel Astrium als KSG goede
contacten met het Ministerie van BZK.

Ervaringen in de publieke sector
Het controleteam heeft jarenlange ervaring in de
publieke sector. Dit blijkt onder andere uit de
bovenstaande waarborgen inzake het op peil houden
van de wet- en regelgeving. Gezamenlijk hebben
Astrium en KSG meer dan 50 gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen in haar portefeuille.
Hierdoor hebben wij een afdoende ‘kritische massa’
om ons kennisniveau adequaat op peil te houden.
Fiscale kennis
Daarnaast onderscheidt KSG zich door de specifieke
kennis op het gebied van de fiscale aspecten in de
publieke sector. Voor diverse (gerelateerde)
instellingen zijn tijdig acties ingezet bij de
Belastingdienst voor fiscale faciliteiten en
optimalisaties. Hierdoor kunnen kostenbesparende
maatregelen voor klanten worden gerealiseerd.
Continuïteit, kennisdeling en overdracht binnen het
controleteam
De continuïteit in het controleteam is zowel voor u als
van ons van belang. Het is uiteraard onze
verantwoordelijkheid de kennis en ervaring van onze
medewerkers te waarborgen. Het voorgestelde
kernteam is een team met een vaste bezetting, een
flexibele houding en een duidelijke rolverdeling. Wij
werken met vaste controleteams binnen de publieke
sector, waardoor kennis en expertise geborgd blijft
binnen de organisatie en het team. Onze medewerkers
zijn op elkaar ingespeeld, waardoor wij in staat zijn op
alle gremia binnen onze en uw organisatie tijdig, maar
zeker praktisch en pragmatisch te schakelen.
Wij zijn er trots op om te melden dat wij een
personeelsverloop hebben van minder dan 10%. Wij
besteden hier veel aandacht aan. Dit is niet alleen in
de vorm van een beloning, maar tevens in de vorm van
een goede work-life-balance-situatie. Dat maakt onze
organisatie in de markt aantrekkelijk voor onze (huidige
en nieuwe) professionals. Hoewel wij streven naar
optimale continuïteit in de controleteams is een
absolute garantie niet te geven.
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Bij een onverhoopte noodzakelijke wisseling treffen wij
de volgende maatregelen om in continuïteit een
optimale teamsamenstelling te borgen:
•

•

•

Gelijkwaardige vervanging ruim beschikbaar: Wij
garanderen een gelijkwaardige vervangende
kwaliteit indien één van de teamleden onverhoopt
(tijdelijk of langdurig) niet beschikbaar is.
Het nieuwe teamlid doorloopt een ‘onboarding’procedure. Daarin wordt hij/zij door middel van
zelfstudie en teambijeenkomsten snel op de hoogte
gebracht van onze kennis over Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de
werkzaamheden. Uiteraard nemen wij als financiële
tegenprestatie deze kosten voor onze rekening.
Eén digitaal dossier voor Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen borgt dat onze werkzaamheden
en uitkomsten centraal en eenduidig zijn vastgelegd
en meteen beschikbaar zijn voor nieuwe
teamleden.
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HOOFDSTUK 4
Honorarium

4.1. Inleiding

4.2. Kosten accountancydiensten

Uitgaande van onze controlebenadering, die in
hoofdstuk 2 op hoofdlijnen is weergegeven, en de door
u aan ons ter beschikking gestelde informatie (o.a.
offerte-uitvraag, website en begroting 2021 en 2022)
hebben wij een raming van de controlekosten
opgesteld. Alle in deze offerte genoemde bedragen zijn
exclusief omzetbelasting, maar inclusief alle
bijkomende kosten (zoals reis- verblijfkosten) zijn
gebaseerd op het prijspeil 2021. Om te kunnen
bouwen aan een plezierige en constructieve relatie
voor de langere termijn zullen wij de geoffreerde
prijzen voor de periode 2021 en 2022 niet indexeren.

De raming van de controlekosten is opgenomen in
bijlage 4 bij deze offerte.

Ons kostenvoorstel is gebaseerd op een voldoende
niveau van interne kwaliteitscontrole door procedures
en interne informatievoorziening. Bij de bepaling van
het budget zijn wij ervan uitgegaan dat de
administratie, de administratieve organisatie en de
interne (risico)beheersing van een toereikend niveau
zijn.
Tevens gaan wij ervan uit, dat bij de aanvang van de
controle een compleet afgeronde jaarrekening inclusief
programmaverantwoording aanwezig is, een gedegen
analyse van het resultaat van het boekjaar is opgesteld
en dat een elektronisch accountantsdossier, waarin
opgenomen alle benodigde specificaties en (zichtbare)
aansluitingen tussen de financiële administratie en de
jaarrekening, voor ons klaar ligt.
Let op: in onze prijsopgave is zowel voorzien in een
managementletter (na interimcontrole) als in een
accountantsverslag (na jaarrekeningcontrole) inclusief
een bespreking hiervan met het bestuur. Mocht u geen
afzonderlijke managementletter willen ontvangen dan
vervalt de regel managementletter in onze prijsopgave
in bijlage 4. Overigens is een managementletter, zeker
in een eerste jaar waarin de organisatie zich nog in de
opbouwfase bevindt, wel een belangrijk
sturingselement en daarmee zeker aan te bevelen.
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Afspraak = afspraak
Wij brengen eventuele extra werkzaamheden alleen in
rekening indien wij daar vooraf toestemming van uw
kant over hebben verkregen. Wij hanteren het principe
afspraak = afspraak.
Wij geven realistische begrotingen af en calculeren niet
op voorhand al meerwerk in. Deze visie hanteren wij
de komende jaren binnen uw organisatie.
De werkzaamheden zijn bepaald op grond van het
huidige BBV. Bij de controle van de jaarrekening
houden wij reeds rekening met de eisen die vanaf
2022 aan uw organisatie worden gesteld ten aanzien
van de rechtmatigheidsverantwoording.

Initieel onderzoek
Wij willen onze natuurlijke adviesfunctie proactief
invullen voor uw algemeen bestuur en uw organisatie.
In dat kader bieden wij u aan om voorafgaand aan de
start van onze controle een initieel onderzoek uit te
voeren. Dit onderzoek richt zich voornamelijk op de
inrichting van de bedrijfsvoeringsprocessen binnen uw
organisatie en de wijze waarop (financiële) risico’s
binnen deze bedrijfsvoeringsprocessen zijn
ondervangen. Hiermee bouwen wij een goede relatie
en expertise van uw organisatie op voor de
accountantscontrole. Daarnaast krijgen wij hiermee
inzicht in uw organisatie. De kosten voor dit initiële
onderzoek zullen wij voor onze rekening nemen en dus
niet afzonderlijk in rekening brengen.
In onze marktbenadering, controleaanpak en
teamsamenstelling hebben wij diverse maatregelen
getroffen om te waarborgen dat wij continu op de
hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen die
van belang kunnen zijn voor Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen.
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Dit alles met het doel om tijdig en op een kwalitatief
hoogwaardige wijze invulling te geven aan onze
adviesfunctie. Zo zijn onder andere de volgende
maatregelen getroffen. In het multidisciplinaire
controleteam zijn medewerkers met diverse
specialismen (IT-audit, fiscaliteiten, bedrijfsvoering en
uitvoering van verbijzonderde interne controles)
opgenomen. Daarnaast worden zij ondersteund door
een brede backoffice met medewerkers die op deze
onderdelen gespecialiseerd zijn.
Patrick Bosch is binnen het controleteam aangewezen
om periodiek de actuele ontwikkelingen te volgen
zodat wij u proactief kunnen informeren. Daarnaast
maken wij graag gebruik van de notulen van
belangrijke vergaderingen om tijdig in te springen op
nieuwe ontwikkelingen binnen uw organisatie. Tot slot
verzorgen wij lunchbijeenkomsten, seminars,
opleidingen en inhouse trainingen op diverse voor u
relevante terreinen.
Deze zijn toegespitst op ieder gremium binnen uw
organisatie. De filosofie van Astrium is dat het
gevraagd en ongevraagd adviseren aan uw organisatie
integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere
accountantscontrole. Het opvolgen van onze adviezen
zal immers in de regel weer leiden tot een verbetering
van uw interne beheersing, waardoor vervolgens een
efficiëntere accountantscontrole kan worden
toegepast. Wij brengen u hiervoor geen afzonderlijke
auditfee in rekening.

Additionele dienstverlening
De kosten van advieswerkzaamheden die buiten het
kader van de geoffreerde accountantscontrole vallen,
zoals de verantwoording van overige
subsidieverantwoordingen (o.a. gemeentelijke
subsidies), bijzondere onderzoeken zoals de ITomgeving van uw organisatie, bedrijfseconomische en
fiscale adviezen en dergelijke, worden vooraf aan u
geoffreerd en nadien gespecificeerd in rekening
gebracht.
De tarieven (exclusief omzetbelasting) voor de
medewerkers van Astrium zijn als volgt:

Audit Partner:
Senior Manager:
Controleleider:
Senior Assistent:

€
€
€
€

235
145
110
75
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Onze organisatie heeft diverse
samenwerkingsverbanden met onder andere
belastingadviseurs, juridische dienstverleners en
corporate finance organisaties. Tevens is Astrium
aangesloten bij de Samenwerkende
Registeraccountants en AccountantsAdministratieconsulenten (SRA). Dit is een
koepelorganisatie voor accountantsorganisaties.
Daarnaast zijn wij aangesloten bij het NOREA
(Vereniging voor IT-auditors), RB (Register
Belastingadviseurs) en heeft Astrium een convenant
Horizontaal Toezicht afgesloten met de
belastingdienst. Hierdoor beschikt onze organisatie
over de laatste vaktechnische informatie op het gebied
van accountancy, belasting en juridische zaken etc.
Wij verwijzen graag naar onze website waar wekelijks
de actuele ontwikkelingen op het gebied van de
fiscaliteit zijn opgenomen en ter vrije beschikking staan
aan de bezoekers van onze website.

Onafhankelijkheid
Volledigheidshalve wijzen wij u nog op de
onafhankelijkheidsdiscussie die thans rondom het
accountantsberoep wordt gevoerd. Basis voor deze
discussie vormen de integriteit, objectiviteit en
onafhankelijkheid van de controlerende externe
accountant; deze basisprincipes kunnen in het geding
komen wanneer (in wezen dan wel in schijn) daarmee
conflicterende werkzaamheden worden uitgevoerd. Wij
zullen ons hierbij laten leiden door de richtlijnen die
door de beroepsorganisatie NBA zijn opgesteld.
Uiteraard houden wij daarbij rekening met uw wensen.
Kwaliteit
Astrium wordt periodiek getoetst door het SRA. De
uitkomsten van deze toetsing zijn eveneens positief
voor onze organisatie. Hieruit blijkt dat onze interne en
externe kwaliteitswaarborgen op een afdoende niveau
werken in onze controlepraktijk. Deze
kwaliteitsimpulsen vertalen zich vervolgens weer terug
in de ‘gecontroleerde’ groei die wij momenteel
doormaken in de controleportefeuille van klanten in de
publieke sector. Elk jaar groeit onze portefeuille met
circa 5 tot 8 klanten, waardoor wij in staat zijn onze
kwaliteit en ambities te kunnen waarmaken. Het mag
duidelijk zijn, dat wij Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen graag als klant willen bedienen.

4.3. Natuurlijke adviesfunctie
Naast de verplichte accountantscontrole mag u van
ons verwachten dat wij de natuurlijke adviesfunctie
dynamisch, proactief en veelzijdig invullen.
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Onze traditionele rol van ‘controle achteraf’ is
verschoven naar meedenken (binnen de natuurlijke
adviesfunctie) vooraf. Indien nodig, zullen wij u buiten
de periodieke overlegmomenten voorzien van
gevraagd en ongevraagd advies. Wij vullen onze
natuurlijke adviesrol verder in door de algemeen
bestuur en de directie te informeren over actuele
ontwikkelingen middels nieuwsbrieven, presentaties
dan wel persoonlijke contactmomenten.
U kunt van ons een proactieve houding verwachten.
Dit komt onder meer tot uitdrukking in de gesprekken
die wij in het kader van de controle met het algemeen
bestuur, de directie en uw controller hebben. Wij
helpen u dan ook graag als het gaat om het zo goed
mogelijk invulling te geven aan uw maatschappelijk
ondernemerschap.
Wij vertalen ontwikkelingen en verbetermogelijkheden
naar de specifieke situatie van uw organisatie,
rekening houdend met uw ambities. Wij willen u hierbij
niet alleen naar aanleiding van de controle (dus
reactief) van dienst zijn, maar juist proactief.
De natuurlijke adviesfunctie is een rol die volgens ons
de volgende kenmerken heeft:
Proactiviteit en creativiteit
Middels proactiviteit de mogelijke knelpunten
onderkennen, bespreken en hierop doorpakken. U kunt
hierbij denken aan ontwikkelingen inzake de
rechtmatigheidsverantwoording, het integreren van
risicomanagement in de P&C-cyclus, huisvesting,
meerjarenbegroting, verbonden partijen en
ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving.
Een controleaanpak, waarbij de accenten niet alleen
liggen op betrouwbaarheid en rechtmatigheid, maar
vooral op risicobeheersing en P&C-cyclus binnen uw
organisatie.
Wij zullen bij de uitvoering van onze werkzaamheden
gebruikmaken van ons eigen ontwikkelde
controleprogramma ‘’Datacontrole’’. Hierbij kunnen wij
middels op maat gemaakte data-query’s voor uw
organisatie zeer efficiënt en effectief onze controle
insteken en bijzondere transacties analyseren. Onze
ervaring heeft inmiddels geleerd dat wij op grond van
deze uitgevoerde analyses tot gerichte adviezen
komen, welke middels een reguliere
accountantscontrole niet worden aangedragen.
Wij hebben een multidisciplinair team voor uw
organisatie ter beschikking die op de hoogte zijn van
alle relevante wet- en regelgeving en hun specifieke
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kennis en ervaring in kunnen brengen. Al onze
medewerkers zijn opgeleid om zich altijd professioneel
kritisch op te stellen, maar wel vanuit een constructieve
en verbeteringsgerichte houding. Door de juiste vragen
te stellen, identificeren wij problemen en geven wij
richting aan het zoeken naar oplossingen. Vanwege de
samenstelling van dit team zijn wij in staat om uw
organisatie maatwerkadviezen te geven.
Wij beschikken over een groot trackrecord met
benchmarkinformatie van vergelijkbare
organisaties. U kunt hierbij denken aan onze
onderzoeken in het kader van de financiële positie van
uw organisatie. Wij voeren jaarlijks een benchmark uit
op specifieke relevante financiële onderdelen
(solvabiliteit, liquiditeit en weerstandsvermogen) van
uw organisatie. Hierdoor kunnen wij specifiek voor uw
organisatie ‘de diepte in gaan’ en niet stoppen met het
opleveren van algemene (meestal nietszeggende)
kengetallen. Door de diepte in te gaan geven wij
daadwerkelijk direct toepasbare maatwerkadviezen
aan uw organisatie.
Oplossingsgericht meedenken
Astrium heeft brede ervaring met de financiële
verslaggevingsrichtlijnen (BBV),
rechtmatigheidscontroles en het uitvoeren van
verbijzonderde interne controlewerkzaamheden op de
bedrijfsvoering(s)processen. Daarnaast is KSG
gespecialiseerd op het gebied van de fiscale wet- en
regelgeving (onze organisatie beschikt over een
Horizontaal Toezicht-convenant met de
Belastingdienst). Deze kennis en expertise combineren
wij tot een fullservice-dienstverlening aan uw
organisatie. Wij stoppen niet bij het constateren van
bevindingen, maar creëren de mogelijkheid om
maatwerkadviezen aan uw organisatie te geven.

Verbetering bedrijfsvoering
In onze advisering houden wij altijd rekening met de
specifieke situatie binnen uw organisatie, waardoor
een advies daadwerkelijk kan worden
geïmplementeerd. Anders gesteld, wij koppelen
daadwerkelijk bruikbare adviezen aan onze
controlebevindingen en eventuele nieuwe
ontwikkelingen binnen uw organisatie. Onze
managementletter krijgt hierdoor een andere dimensie
en diepgang dan u wellicht tot voorheen gewend bent
bij een accountantscontrole. Het positieve gevolg
hiervan is dat de ‘in control’-situatie van uw organisatie
wordt verbeterd, waardoor wij onze
accountantscontrole vervolgens weer efficiënter en
effectiever kunnen uitvoeren.
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Bij de uitvoering van onze werkzaamheden hebben wij
altijd aandacht voor de verbetering van uw
bedrijfsvoering. Uiteraard adviseren wij uw directie en
de controller over de verbetering van uw
bedrijfsvoering.

houding aan de verdere verbetering van uw
bedrijfsvoeringsprocessen.

Signalering van nieuwe ontwikkelingen en/of
actualiteiten inclusief communicatie hiervan
In onze marktbenadering, controleaanpak en
teamsamenstelling hebben wij diverse maatregelen
getroffen om te waarborgen dat wij continu op de
hoogte zijn van de landelijke, regionale en lokale
ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor uw
organisatie. Dit alles met het doel om tijdig en op een
kwalitatief hoogwaardige wijze invulling te geven aan
onze adviesfunctie.

De kwaliteit van de administratieve organisatie en de
(verbijzonderde) interne controleonderzoeken vormen
tezamen de twee belangrijkste onderdelen voor een
optimaal intern beheersingssysteem. Wij rapporteren
hierover gevraagd en ongevraagd. Wij geven adviezen
over de verbeterpunten ten aanzien van uw in controlsituatie. Hiermee leveren wij een proactieve natuurlijke
advieshouding aan de verdere verbetering van uw
bedrijfsvoeringsprocessen.

Ten aanzien van de communicatie van de nieuwe
ontwikkelingen zullen wij per situatie beoordelen voor
wie deze informatie binnen uw organisatie van belang
is. Vervolgens delen wij de informatie met u via een
bespreking, nieuwsbrief, specifieke e-mail, brief,
managementletter en accountantsrapport.

Toekomstige ontwikkelingen
Er komt momenteel veel op uw organisatie af, zoals de
ontwikkelingen in de rechtmatigheidsverantwoording
(vanaf 2022 de verantwoordelijkheid van het dagelijks
bestuur), de financiële impact van de coronacrisis, een
organisatie in opbouw en het realiseren van de vijf
opgaven. Gegeven deze dynamische omgeving waarin
uw organisatie verkeert, is een verdere groei van de
control-situatie naar onze mening noodzakelijk. Dit
betekent o.a. dat:
•
•

•

4.4 Resumerend

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen bevindt zich
in de tabel op de volgende pagina vermoedelijk op het
niveau van ‘financial control’, een niveau dat passend
is bij de huidige situatie van de organisatie maar ook
ruimte biedt om te verbeteren. Met ons organisatieontwikkelmodel wordt geïnvesteerd om Groene
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen breed de vruchten
van de samenwerking te plukken. De filosofie van onze
organisatie is erop gericht de verwachtingen van onze
klanten voortdurend waar te maken. Graag bewijzen
wij het resultaat van deze filosofie aan uw organisatie,
zodat wij onze samenwerking tot een groot succes
kunnen maken.

de interne procedures allen adequaat worden
beschreven (en beheerst);
(meerjaren)begrotingen en scenario-analyses,
inclusief liquiditeitsbegrotingen, tijdig worden
opgesteld;
tijdig analyses worden uitgevoerd, op betrouwbare
tussentijdse cijfers, waarbij verschillen tussen de
realisatie en de begroting en de realisatie en
voorgaand jaar worden geanalyseerd.

De kwaliteit van de administratieve organisatie en de
(verbijzonderde) interne controleonderzoeken vormen
tezamen de twee belangrijkste onderdelen voor een
optimaal intern beheersingssysteem. Wij rapporteren
hierover gevraagd dan wel ongevraagd om adviezen te
geven over de verbeterpunten ten aanzien van uw
control-situatie. Hiermee leveren wij een proactieve
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Ontwikkelmodel voor uw organisatie
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Bijlage 1ie van de klanten

Inleiding
Astrium heeft als specialisatie de publieke sector in de
breedste zin. Zowel Astrium als onze
samenwerkingspartner in de regio KSG verrichten
diverse soorten werkzaamheden bij diverse
organisaties in de publieke sector, waaronder ook bij
gemeenten die zijn aangesloten bij de GR. Hieronder
is een overzicht van organisaties opgenomen waarvoor
Astrium en KSG de afgelopen jaren
controlewerkzaamheden hebben verricht. Wij hebben
diverse niet-limitatieve referenties opgenomen zodat
onze diversiteit aan werkzaamheden bij diverse
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen
duidelijk naar voren komt. Desgewenst kunnen wij u
‘tevredenheidsverklaringen’ verstrekken van onze
klanten inzake onze dienstverlening.
Wij lichten hieronder een aantal van onze
gemeenschappelijke regelingen nader toe en verwijzen
verder naar het overzicht op de volgende pagina.
GR Bijsterhuizen
GR Bijsterhuizen is een gemeenschappelijke regeling
van de gemeenten Nijmegen en Wijchen, waarin de
ontwikkeling en verkoop van de grondposities op het
bedrijventerrein Bijsterhuizen is ondergebracht. Wij
verrichten hiervoor de jaarrekeningcontrole.

dienstverlening aan ten behoeve van andere
organisaties in de publieke sector. Wij verrichten
hiervoor de jaarrekeningcontrole vanaf het boekjaar
2019.
Instituut Bijzonder Onderzoek Regio GelderlandZuid (IBO)
IBO is een gemeenschappelijke regeling van vijf
gemeenten met als doel handhaving en opsporing door
sociaal rechercheurs. Wij verrichten hiervoor de
jaarrekeningcontrole inclusief de afrekening aan de
gemeenten.
Vervoersorganisatie Regio Arnhem Nijmegen (BVO
DRAN)
KSG accountants controleert al meerdere jaren de
jaarrekening inclusief afrekeningen met de
deelnemende gemeenten. BVO DRAN is
verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanvullend
vervoer in het kader van de WMO, Jeugdwet en
leerlingenvervoer in de regio.
Subsidiecontroles
Voor onze gemeenten verrichten wij regelmatig
subsidiecontroles op een diversiteit aan onderwerpen
en geven wij de controleverklaring af bij de in te dienen
verantwoording. Daarmee hebben wij uitgebreide
ervaring op dat onderdeel.

Werkorganisatie Druten Wijchen (WDW)
WDW is op 1 januari 2018 ontstaan als
gemeenschappelijke regeling ten behoeve van de
gemeenten Wijchen en Druten. Wij zijn vanaf de start
van de GR als accountant betrokken en verrichten
hiervoor de jaarrekeningcontrole.
BVO De Connectie
BVO De Connectie is een gemeenschappelijke
regeling van de gemeenten Arnhem, Rheden en
Renkum. Daarnaast biedt De Connectie ook haar
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Referenties
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Bijlage 2
Curricula vitae
van het kernteam

Audit Partner – Willem Schuitemaker
W.L. (Willem) Schuitemaker RA
functioneert als eindverantwoordelijke accountant bij meerdere
organisaties in de publieke sector.
Hij heeft hierdoor een brede
praktijkervaring (20 jaar)
opgebouwd met het verrichten
van controles in diverse branches
en bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen aangevuld met bedrijfsmatige
kennis vanuit het MKB.
Willem heeft grondige kennis van regelgeving op alle
voor uw organisatie relevante terreinen, waaronder de
invoering van de rechtmatigheidsverantwoording vanaf
2022 en de verslaggevingsrichtlijnen voor de publieke
sector (BBV). Willem is afgestudeerd als
registeraccountant (RA) aan de Vrije Universiteit van
Amsterdam. Daarnaast is hij gecertificeerd Lean Six
Sigma Black Belt. Tot zijn specialismen behoren verder
het opzetten en begeleiden van de stap van reguliere
verbijzonderde interne controle naar het voldoen aan
de vereisten van de rechtmatigheidsverantwoording.
Als Lean Six Sigma Black Belt houdt Willem zich bezig
met verbetertrajecten en optimalisatie van
bedrijfsprocessen in diverse sectoren. Als voormalig
bestuurslid van een van de grootste amateurclubs in
Nederland is Willem gewend om de belangen van
diverse partijen te kunnen onderscheiden maar ook
samen te brengen zonder daarin de doelen uit het oog
te verliezen.
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Senior-Manager – Patrick Bosch
Drs. P.J.D. (Patrick) Bosch RA
heeft meer dan 17 jaar
werkervaring met jaarrekeningcontroles in de non-profitsector en
aanverwante controle-opdrachten,
specifiek gericht in de
overheidssector (zoals landelijke
overheden, Provincie, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen).
Naast de gebruikelijke controleactiviteiten voert hij
adviesopdrachten uit van uiteenlopende aard. Zo is hij
betrokken geweest bij onder meer adviesopdrachten
op het gebied van de administratieve organisatie en de
interne controle, het inkoop -en aanbestedingsbeleid
en inrichting dito proces, privacy-beleid en naleving
BIO -standaarden van de automatiseringsomgeving,
proactief adviseren over subsidietrajecten met
provincies, adviseren over het voldoen aan
verslaggevingsvoorschriften BBV en 'best practices'
aanreiken voor de inrichtingsvereisten van de
jaarstukken.
Daarnaast onderhoudt Patrick goede contacten met de
Ministeries van BZK en Financiën. Ten slotte
participeert hij in de overlegstructuren van de NBA
voor Decentrale Overheden op het gebied van onder
andere de totstandkoming van 'best practices' als
gevolg van nieuwe wet -en regelgeving en
controleprotocollen.
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2. Kennisoverdracht van publieke sector specifieke
aspecten
Intern delen wij onze kennis van uw sector onder meer
op de volgende manieren:

Specialisten in het controleteam
Kennis geborgd door optimale samenwerking
binnen het team
De borging van kennisoverdracht vindt plaats op een
drietal niveaus:

•

1. Kennisoverdracht binnen het team
Voor de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
hanteren wij een uitgebreide communicatiematrix,
waarbij alle gesprekken met u door minimaal twee
teamleden worden uitgevoerd. Bij de controle van de
jaarrekening hebben wij voorafgaand aan en tijdens de
controle diverse contact- en afstemmingsmomenten
met uw organisatie. Deze momenten zijn zowel intern
binnen ons team, met een vastlegging in ons
elektronische dossier, als extern met de
contactpersonen van Groene Metropoolregio ArnhemNijmegen. Voordelen van deze aanpak voor u zijn:
•
•

•

•

In een vroeg stadium worden risico’s gesignaleerd
en kan de controle direct worden bijgestuurd;
Het totale traject verloopt hierdoor snel en
gestructureerd;
•

Door een gedegen en duidelijke vastlegging (in de
gezamenlijke digitale omgeving en in ons dossier)
is kennisoverdracht met Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen en binnen het team geborgd.

Uw organisatie verdient prioriteit in onze interne
communicatie. Alle teamleden worden meerdere keren
per jaar door de auditpartner geïnformeerd over de
stand van zaken van de dienstverlening. Dit gebeurt
door middel van fysieke bijeenkomsten en online
sessies. Alle relevante zaken worden vervolgens
vastgelegd in een gemeenschappelijk elektronisch
dossier. Zo wordt de kennis van uw organisatie
geborgd en zijn alle teamleden continue geïnformeerd
over de stand van zaken van uitgevoerde
werkzaamheden en gemaakte afspraken. Het risico
van jaarlijks dezelfde repeterende vragen wordt
hiermee in belangrijke mate ondervangen.

•

Vaktechnisch bureau – het vaktechnisch bureau
van Astrium en KSG zorgt voor het centraal
updaten van de werkprogramma’s voor de controle
van organisaties in de publieke sector op basis van
de meest actuele wet- en regelgeving, waaronder
de Kadernota Rechtmatigheid(sverantwoording).
Tevens zorgt het bureau vaktechniek voor de
automatische distributie van deze
werkprogramma’s naar de digitale dossiers van de
auditteams;
Branchegroep Overheid – binnen onze
organisatie houdt de branchegroep overheid zich
continue bezig met de actuele ontwikkelingen
binnen de publieke sector. Deze branchegroep
wordt gevormd door medewerkers uit diverse
disciplines (accountants, IT-auditor, fiscalisten etc.)
en zorgt voor een tijdige en actuele verspreiding
van informatie naar zowel alle teamleden als naar
onze klanten. Hierdoor zijn wij continue op de
hoogte van de laatste ontwikkelingen;
Cursussen – Astrium verzorgt meerdere interneen externe opleidingen. Naast vakkennis wordt veel
aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling
van medewerkers. Professionals die betrokken zijn
bij de controle van instellingen in de publieke sector
volgen jaarlijks een aantal specifiek op deze sector
gerichte cursussen;
Teamoverleg – De teamleden houden onderling
intensief contact om elkaar op de hoogte te houden
van ontwikkelingen in de sector en de mogelijke
effecten hiervan op de werkzaamheden.

3. Team en inzet specialisten
Experts maken integraal onderdeel uit van het team
van Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Aan de
hand van enkele relevante thema’s lichten wij graag
toe hoe specialistische kennis binnen het team en met
u wordt gedeeld.

Experts
Niels
Lansbergen
IT auditor

Willem Gisolf

Ron Knoester

Henk de Kat

Data-analist

Aanbestedingsrecht

Fiscaliteiten

Aantoonbare expertise op het gebied van publieke sector

V

V

V

V

Subsidiecontrole en andere bijzondere onderzoeken

V

V

V

V

Ervaring in de rol van projectleider en procesbegeleider

V

V

V

V

Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden

V

V

V

V

V

V

V

V

22
Drs. RA EMITA
RE

7

22

37

Bsc

Drs. RA

Mr.

Samenwerkingsgerichtheid
Jaren ervaring
Genoten opleiding

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

V = Specialistische kennis
v = Generieke kennis

Groene groei
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•

•

•

•

IT-audit: IT-auditor Niels Lansbergen controleert de
relevante IT-systemen van Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen en wordt daarbij ondersteund
door collega’s uit het team, zodat de kennis van uw
organisatie geborgd is. Wij zien bij steeds meer
organisaties in de publieke sector dat de IT-audit al
binnen de P&C-cyclus van onze cliënten wordt
geborgd. Dat is een interessante ontwikkeling,
omdat het de afhankelijkheid van externe ITexpertise verkleint en de eigen IT-governance
vergroot;
WNT en fiscaliteit: De juiste toepassing van de
WNT achten wij een belangrijk aandachtspunt.
Expert Patrick Bosch begeleidt ons team op dit
terrein. Hij heeft ruime ervaring met de
verantwoording van de WNT in de publieke sector
en binnen groepsstructuren in het bijzonder.
Vanwege zijn ervaring is Patrick het eerste
aanspreekpunt voor de WNT voor zowel het team
als voor uw organisatie. Patrick wordt ondersteund
door ervaren fiscalisten;
Europees aanbesteden: Astrium beschikt over
een eigen aanbestedingsspecialist. Ron Knoester
ondersteunt het team desgevraagd bij het
verduidelijken van complexe aanbestedingsvragen.
Zijn ondersteuning is praktisch en pragmatisch,
zodat vaak een e-mail of telefoontje volstaat;
Rechtmatigheidsverantwoording: Willem
Schuitemaker is ervaren en deskundig op het
gebied van transitie vanuit de reguliere
verbijzonderde interne controle naar een
gestructureerde aanpak om te kunnen voldoen aan
de rechtmatigheidsverantwoording vanaf 1 januari
2022. Ook als u even kort wilt sparren over uw
aanpak dan kan u contact met Willem opnemen.

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene groei
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Bijlage 3
Schematische weergave
controleaanpak

Prijs voor de jaarrekeningcontrole 2020 inclusief de volgende
onderdelen:

Bedrag (€)

Gesprek planningsfase (bespreken controle aanpak);
Gesprek interimcontrole (bespreken bevindingen interim).

€ 18.750

Uitbrengen en bespreken van een accountantsverslag en
managementletter naar aanleiding van de interimcontrole en
eindejaarscontrole aan de directeur, teamleider bedrijfsvoering en
het toezichthoudend bestuur (inclusief voorbesprekingen).

€ 27.500

Initieel onderzoek administratieve organisatie en interne
(risico)beheersing en proactieve advisering over de administratieve
organisatie en interne (risico) beheersing.

€ 46.250,00

Totaal

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

PM

Groene groei
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Bijlage 4
Honorarium

H
onorarium

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

Groene groei
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Inleiding
Overheidsinstellingen dienen zich te conformeren aan de Europese en nationale wet- en
regelgeving aangaande aanbestedingen. Uit deze wet- en regelgeving vloeit onder andere
voort dat iedere overheidsinstelling een inkoopbeleid opstelt. Dit, om richting te geven aan
vrije en eerlijke (Europese) concurrentie en om goede marktwerking op de inkoop te
realiseren (en daarmee mogelijk ook besparingen). Onderliggend inkoopbeleid van de
Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem– Nijmegen voorziet in de behoefte om een
kader te scheppen waarbinnen de inkopen en aanbestedingen plaatsvinden.
De inkoop voor de Gemeenschappelijke Regeling Regio Arnhem– Nijmegen vindt plaats
binnen het Regiobureau en binnen de opgaven. De Groene Metropoolregio evalueert iedere
twee jaar het opgestelde beleid, zodat het recht blijft doen aan de geldende wet- en
regelgeving en de eigen behoefte.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 staat het juridische kader van het inkoopbeleid centraal, met onder andere
een uiteenzetting van de geldende wet- en regelgeving en algemene beginselen van
aanbesteden.
Hoofdstuk 2 gaat in op de bedrijfseconomische aspecten bij het aanbesteden en op welke
manier de contractwaarde van opdrachten wordt bepaald.
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de vormen van markt benaderen en procedures.
Afsluitend gaan we in op de inrichting van de inkoopfunctie, met de verschillende
werkzaamheden per niveau.
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1.

Juridische aspecten

De Groene Metropoolregio streeft naar een rechtmatige en verantwoorde besteding van
publieke gelden en is in dit kader verplicht om Europese en nationale wet- en regelgeving te
volgen. Onderstaand juridisch kader draagt hieraan bij.

1.1

Wettelijk kader

De volgende Europese en nationale regelingen zijn van toepassing op inkopen:
- Internationale verdragen: Agreement in Government Procurement (GPA). Dit bevat
kernwaarden voor Europese richtlijnen.
- Gemeenschapsrecht: EG-Verdrag en Europese Richtlijnen. Richtlijn 2014/24/EU
betreft procedures voor verstrekking van overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten. Richtlijn 2014/23/EU betreft een regeling voor
concessieopdrachten voor werken en diensten. De interpretatie van deze Richtlijnen
kan volgen uit Groenboeken, Interpretatieve Mededelingen etc. van de Europese
Commissie.
- Nederlandse wetgeving
- Aanbestedingswet 2012. Deze wet implementeert sinds 1 juli 2016 de Europese
Richtlijnen 2014/23/EU en 2014/24/EU (‘Aanbestedingsrichtlijnen’). De wet biedt één
kader voor overheidsopdrachten boven en - beperkt - onder de (Europese)
drempelwaarden en de rechtsbescherming bij (Europese) aanbestedingen.
- Gids Proportionaliteit. In de AMvB (Aanbestedingsbesluit) bij de Aanbestedingswet
2012 is de Gids Proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen.
- Burgerlijk Wetboek. Dat is het wettelijke kader voor overeenkomsten.
De belangrijkste EG-Verdragsbeginselen die ten grondslag liggen aan de Europese
aanbestedingsrichtlijnen zijn het vrije verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en het
vrij verlenen van diensten. Met de daarvan afgeleide beginselen zoals het
transparantiebeginsel, het non-discriminatie- en gelijkheidsbeginsel, het beginsel van
wederzijdse erkenning en het (evenredigheids-) proportionaliteitsbeginsel dient bij elke
aanbesteding rekening te worden gehouden.
Transparantie: De gevolgde procedure dient navolgbaar (en dus controleerbaar) te zijn. Dit is
een logisch uitvloeisel van het beginsel van gelijke behandeling. Normaal zorgvuldige en
oplettende inschrijvers moeten weten waar ze aan toe zijn.
Non-discriminatie: Discriminatie op grond van nationaliteit mag niet.
Gelijke behandeling: Gelijke omstandigheden mogen niet verschillend worden behandeld,
tenzij dat verschil objectief gerechtvaardigd is. Ook verkapte of indirecte discriminatie is
verboden.
Wederzijdse erkenning: Diensten en goederen van ondernemingen uit andere lidstaten van
de Europese Unie moeten worden toegelaten voor zover die Diensten en goederen op
gelijkwaardige wijze kunnen voorzien in de legitieme behoeften van de aanbestedende
dienst.
Proportionaliteit (evenredigheid): De gestelde eisen, voorwaarden en criteria aan inschrijvers
mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot het voorwerp van de opdracht. De
aanbestedende dienst past het beginsel van proportionaliteit toe bij de te stellen eisen,
voorwaarden en criteria aan inschrijvers en inschrijvingen en met betrekking tot de
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contractvoorwaarden. Deze beginselen worden genoemd in rechtsoverweging 1 van de
richtlijn 2014/24/EG en de artikelen 1.8, 1.9, 1.10, 1.12, 1.13, 1.15 en 1.16 van de
Aanbestedingswet 2012 en zijn nader uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit. Specifiek in
aanbestedingstermen leiden deze beginselen ertoe dat overheden bij aanbestedingen
transparant, objectief en non-discriminatoir dienen te handelen en daarbij geen
disproportionele eisen mogen stellen.
De Groene Metropoolregio hanteert in lijn met de Aanbestedingswet 2012 voor al haar
inkopen deze genoemde beginselen, zowel voor wat betreft opdrachten onder Europese
drempelbedragen als daarboven. Hiermee onderstreept ze het belang van transparantie en
objectiviteit, van gelijke kansen voor leveranciers, van ambtelijke integriteit en de doelmatige
en rechtmatige besteding van publieke gelden.

1.2

Algemene inkoopvoorwaarden

De Groene Metropoolregio verklaart in beginsel bij iedere inkoop haar eigen algemene
inkoopvoorwaarden van toepassing en past de voorwaarden aan de concrete
omstandigheden van het geval aan in overeenkomsten zoals de Gids Proportionaliteit dat
voorstaat.
In geval van inkoop van IT producten of diensten gelden de Gemeentelijke Inkoop bij IT
Toolbox- voorwaarden (GIBIT-voorwaarden).
Geïnteresseerde partijen worden in de gelegenheid gesteld om commentaar te geven op
onderdelen van de door De Groene Metropoolregio te hanteren inkoopvoorwaarden, met
name tijdens de vragenronde in een aanbesteding. Indien De Groene Metropoolregio in kan
stemmen met dit commentaar, kan dit verwerkt worden als wijziging op de oorspronkelijke
inkoopvoorwaarden. Indien De Groene Metropoolregio de opdracht vervolgens gunt aan een
specifieke partij, gelden voor de uitvoering van die opdracht dan uitsluitend de gewijzigde
voorwaarden. Over deze gewijzigde inkoopvoorwaarden vinden vervolgens geen
onderhandelingen meer plaats.
In uitzonderlijke omstandigheden - waarbij een branche reeds voorwaarden voorschrijft die
correct gedeponeerd en algemeen aanvaard zijn - kan De Groene Metropoolregio besluiten
andere voorwaarden van toepassing te verklaren.

1.3

Levering, diensten en werken

Wet- en regelgeving op het gebied van aanbesteden onderscheidt leveringen, diensten,
werken en concessieopdrachten voor werken en diensten, aangezien hiertoe deels andere
regels gelden. Om de scope van deze drie te bepalen, volgt hieronder een korte
uiteenzetting:
Leveringen

Aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van
producten.

Diensten

Dienstverlenende opdrachten van de overheid zijn opdrachten die noch
een werk, noch een levering zijn. Opdrachten voor bepaalde diensten,
de zogenaamde sociale en andere specifieke diensten uit Bijlage XIV
van Richtlijn 2014/24/EU, vallen onder een verlicht regime, indien zij
een geraamde waarde hebben welke in de richtlijn is aangegeven.
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Concessie –
opdrachten

Werken

Concessieopdrachten zijn overheidsopdrachten waarbij het
exploitatierisico van het betreffende werk of de betreffende dienst
volledig overgaat naar de exploitant. Van belang is dat de exploitant
ook echt de opdracht krijgt om te exploiteren. Bij het ontbreken hiervan,
of als het exploitatierisico niet volledig overgaat naar de exploitant, is er
geen sprake van een concessieopdracht in de zin van de
Aanbestedingswet.
Werken betreffen alle bouwkundige en civieltechnische werken.
Hieronder valt de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg
van een weg. Onderhoudswerkzaamheden die verder gaan dan het
enkel in stand houden van het werk en verbouwingswerkzaamheden
vallen veelal ook onder Werken. In bijlage II van de Richtlijn
2014/24/EU staat een limitatieve lijst van werkzaamheden die onder
Werken vallen.

Als een opdracht uit een combinatie van leveringen, diensten en of werken bestaat, dan
bepaalt het onderdeel met de grootste waarde of de opdracht een levering, dienst of werk
betreft.

2.

Ethische en ideële aspecten

De Groene Metropoolregio streeft bij haar inkopen ethische en ideële aspecten na, ter
bescherming en verbetering van de leefomgeving, ter naleving van sociaal maatschappelijk
beleid en stimulering van regionale werkgelegenheid.

2.1

Duurzaam inkopen

Net als veel gemeenten heeft De Groene Metropoolregio ook de wens om duurzaam in te
kopen. Hierbij streeft zij erna zo veel als mogelijk in alle gevallen duurzaamheid mee te
nemen in haar aanbestedingen. De Groene Metropoolregio past bij aanbestedingen, in alle
fasen van het inkoopproces, milieutechnische- en sociale criteria toe, opdat dit leidt tot
levering van duurzame producten, diensten en werken. Milieuaspecten zien op bijvoorbeeld
het effect van een product of productieproces op het milieu zoals energie of
materiaalgebruik. Sociale aspecten zien op bijvoorbeeld bescherming van mensenrechten en
het tegengaan van slechte omstandigheden bij kinderarbeid. De duurzaamheidcriteria zoals
opgesteld door Agentschap NL past De Groene Metropoolregio - indien toepasbaar op het
inkoopsegment - toe ter realisatie van het bovenstaande.

2.2

Social Return on Investment

De Groene Metropoolregio vindt het belangrijk dat haar leveranciers kansen bieden voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In dat kader kan het voorkomen dat De
Groene Metropoolregio eisen stelt aan de inzet van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Hierbij kunnen eisen worden gesteld die ingaan op het aanbieden van
afstudeer- en stageplaatsen voor studenten, of de inzet van jonge werklozen, langdurig
werklozen en/of mensen met een WSW indicatie.
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2.3

Lokale economie

De Groene Metropoolregio heeft oog voor de lokale economie. In gevallen waar een
enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse
offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, kan rekening
worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers. ‘Local sourcing’ kan
bijdragen aan de doelmatigheid van de Inkoop.

3

Bedrijfseconomische aspecten

De Groene Metropoolregio wenst bedrijfseconomische aspecten te benoemen in haar
inkoopbeleid, opdat waardebepaling van opdrachten, de marktbenadering en
drempelbedragen geformuleerd zijn.

3.1

Waardebepaling van opdrachten

De Groene Metropoolregio hanteert bij de waardebepaling van opdrachten de geldende weten regelgeving hiertoe, die onder meer voorschrijft dat:
• de totale opdrachtwaarde is leidend bij waardebepaling, dus de looptijd van de
overeenkomst bij elkaar optellen (jaren), inclusief eventuele opties en verlengingen
en exclusief BTW;
• opdrachten mogen niet onnodig samengevoegd worden en dienen in percelen te
worden ingedeeld tenzij het niet passend wordt geacht. De keuze om samen te
voegen of niet in percelen te verdelen dienen gemotiveerd te worden;
• opdrachten mogen niet worden geknipt teneinde de aanbestedingsregels te
ontduiken;
• de totale waarde van de opdracht voor diensten waarin geen totale prijs is vermeld en
die een vaste looptijd heeft die gelijk is aan of korter dan 4 jaar wordt geraamd op de
grondslag van de totale geraamde waarde voor de gehele looptijd;
• de totale waarde van de opdracht voor diensten waarin geen totale prijs is vermeld en
die voor onbepaalde duur is of een looptijd heeft die langer is dan 4 jaar wordt
geraamd door het maandelijks te betalen bedrag te vermenigvuldigen met 48;
• de totale waarde van de opdracht voor leveringen die een vaste looptijd heeft ten
hoogste van 12 maanden, dan wel meer dan 12 maanden met inbegrip van de
geraamde restwaarde, wordt geraamd op de grondslag van de totale geraamde
waarde voor de gehele looptijd;
• de totale waarde van de opdracht voor leveringen die voor onbepaalde duur is of
waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, wordt geraamd door het maandelijks te
betalen bedrag te vermenigvuldigen met 48;
• als een opdracht voor leveringen of diensten een repeterend karakter kent, wordt
deze geraamd op de grondslag van de totale reële waarde van de tijdens het
voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande 12 maanden geplaatste
soortgelijke opeenvolgende overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten,
indien mogelijk gecorrigeerd voor verwachte wijzigingen in de hoeveelheid of de
waarde gedurende de 12 maanden die volgen op de eerste opdracht of de geraamde
totale waarde van de soortgelijke opeenvolgende overheidsopdrachten voor
leveringen of voor diensten over de 12 maanden die volgen op de eerste levering of
dienstverlening of over het boekjaar van de eerste levering of dienstverrichting, indien
dat boekjaar zich over meer dan 12 maanden uitstrekt.
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3.2

Marktbenadering

Onderstaande opties voor marktbenadering hanteert De Groene Metropoolregio bij haar
aanbestedingsprocedures:
1.
2.
3.
4.

Enkelvoudig onderhands;
Meervoudig onderhands;
Nationaal openbare / niet openbare aanbestedingsprocedure;
Europese openbare / niet openbare aanbestedingsprocedure.

Ad. 1. Bij leveringen en diensten met een geschatte inkoopwaarde tot € 50.000 kiest de
Groene Metropoolregio zelf minimaal één potentiële ondernemer, stelt eisen aan de te
verstrekken opdracht en nodigt de ondernemer uit voor het indienen van een offerte. De
opdracht wordt niet gepubliceerd en er is geen of in beperkte mate sprake van concurrentie.
Ad. 2. Bij leveringen en diensten met een geschatte inkoopwaarde vanaf € 50.000 tot €
100.000 kiest de Groene Metropoolregio zelf drie tot vijf potentiële ondernemers, stelt eisen
aan de te verstrekken opdracht en nodigt de ondernemers uit voor het indienen van een
offerte. De opdracht wordt niet gepubliceerd en er is in beperkte mate sprake van
concurrentie. Deze procedure is toegestaan voor opdrachten onder de Europese
drempelwaarden en voor sociale en andere specifieke diensten zonder grensoverschrijdend
belang.
Ad. 3 Bij grotere opdrachten onder de Europese drempelbedragen, bedragen tussen de
€100.000 en de drempelwaarde voor Europees aanbesteden (in 2021 is dit € 214.000 voor
levering en diensten), wordt de hele nationale markt benadert door de opdracht vooraf aan te
kondigen. De opdracht worden via een nationale openbare of niet-openbare procedure
gegund.
De aankondiging van deze opdracht vindt in ieder geval via TenderNed plaats. Aanvullend
kan de aankondiging ook via vak- en dagbladen of op de eigen website worden
gepubliceerd.
Ad. 4. De Groene Metropoolregio publiceert de te verstrekken opdracht Europees op de
website http://www.tenderned.nl, stelt een offerteaanvraag op waarin eisen en wensen staan
beschreven omtrent de te verstrekken opdracht en iedere Europese ondernemer kan een
offerte indienen. Deze procedure is verplicht bij opdrachten boven de Europese
drempelwaarden, of bij de aanbesteding van sociale en andere specifieke diensten met
grensoverschrijdend belang. De opdracht kan worden gegund via een openbare (zonder
voorafgaande selectie en één ronde) of niet-openbare procedure (met voorafgaande selectie
en twee rondes)

3.3

Drempelbedragen

Iedere twee jaar worden de Europese drempelwaarden door de Europese Commissie
bepaald en vastgesteld. Naast wettelijk vastgestelde drempelbedragen voor Europese
aanbesteding, dient iedere aanbestedende dienst in Nederland bij het bepalen van
drempelbedragen onder de Europese richtlijnen en de te hanteren marktbenadering zich te
houden aan de Gids Proportionaliteit. Volgens de Gids Proportionaliteit – dienen de
procedures te worden gehanteerd welke overeenkomen met de daarvoor geldende
bedragen, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt
waarin de leveranciers opereren. In dat laatste geval kan de directeur van De Groene
Metropoolregio besluiten af te wijken van de marktbenadering onder de Europese

7

drempelwaarden. Hiervoor moet een schriftelijk gemotiveerd afwijkingsvoorstel ingediend
worden. Het dagelijks bestuur kan vervolgens toestemming geven om af te wijken van de
procedure. Jaarlijks rapporteert de directeur aan het Dagelijks Bestuur over deze
afwijkingen. In alle gevallen moet de gekozen procedure kunnen worden gemotiveerd aan de
hand van objectieve argumenten. In het geval de keuze voor de procedure samenvalt met
een waarde in het oranje of het rode gebied worden verzwaarde eisen gesteld aan deze
motivering. In deze gevallen wordt namelijk de keuze disproportioneel verondersteld, tenzij
kan worden aangetoond dat deze keuze objectief is terug te voeren naar de specifieke
omstandigheden van de opdracht. Opdrachten boven de drempelwaarden die gesteld
worden door de Europese aanbestedingsrichtlijnen worden uitsluitend uitgevoerd volgens de
daarvoor geldende procedures. Bij de keuze tussen deze procedures wordt actief gelet op de
administratieve lasten voor leveranciers.

3.4 Uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en Programma van Eisen
De Groene Metropoolregio hanteert voor de selectie en het contracteren van ondernemers
alleen eisen die in haar ogen voldoen aan het gestelde wettelijke kader van paragraaf 1.1
van dit document. De eisen moeten zodoende transparant, objectief en non-discriminatoir
zijn en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht.

3.5 Gunningscriteria
De Groene Metropoolregio beoordeelt de inschrijvingen op basis van het gunningscriterium
‘beste prijs-kwaliteitverhouding’ (BPKV). Hierbij worden zowel kwaliteitseisen als prijs
meegewogen in het eindoordeel. De verhouding tussen de weging van de kwaliteitseisen en
prijs wordt per aanbesteding bepaald. Bij hanteren van de twee andere in de wet vermelde
gunningscriteria, te weten: - laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit, zoals de
levenscycluskosten bedoeld in artikel 2.115a van de wet, en - laagste prijs, wordt
gemotiveerd waarom het betreffende gunningscriterium wordt toegepast.
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4 Organisatorische aspecten
Bij ieder traject wordt eerst bepaald of De Groene Metropoolregio zelf in de inkoopbehoefte
kan en wil voorzien, wellicht in samenwerking met de deelnemende gemeentes. Is het
voorgaande niet van toepassing, dan moet worden overgegaan tot een
aanbestedingsproces.

4.1 Inkoopfunctie
Inkoop betreft ‘alle handelingen en activiteiten waar een factuur tegenover staat, die door De
Groene Metropoolregio moet worden betaald’. De inkoopfunctie wordt gedefinieerd als ‘Het
geheel van activiteiten die in organisaties wordt vervuld om producten (leveringen en
diensten) van externe bronnen te betrekken tegen de voor de organisatie meest gunstige
voorwaarden’. De inkoopfunctie bestaat uit een strategisch, tactisch en een operationeel
proces. Deze differentiatie in het proces kent onder andere onderstaande werkzaamheden:
Strategische inkoop Vaststelling van inkoopstrategie per segment, beleid,
leveranciersmanagement en jaarlijks inkoopactieplan.
Tactische inkoop
Vaststelling van inkoopbehoefte, uitvoering van aanbestedingen,
marktanalyses en contractmanagement.
Operationele inkoop Plaatsen van bestellingen, orderportefeuille en leveranciersevaluatie.
De inkoop voor De Groene Metropoolregio zal voornamelijk betrekking hebben op
operationele inkoop.
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Bijlage Inkoopvoorwaarden
De algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen kunt u vinden op deze site van de officiële bekendmakingen.
De inkoopvoorwaarden voor de ICT diensten kunt u vinden op deze site waarin ook de
werking van de GBIT-toolbox wordt uitgelegd.
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