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0 Agenda
0 - GMR Agenda AB 19052021

1 Opening en welkom
2 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021

Besluit; vaststellen
2.1 - concept Besluitenlijst AB groene metropoolregio 07-04-2021

3 Public Affairs
In uw vorig DB en AB is een tussenstand Public Affairs geagendeerd, inclusief inzet richting Brussel en
eerste stappen voor samenwerking met Duitse partners. Het huidig bijgevoegd voorstel betreft de Public
Affairs richting Rijk.

Besluit;
•	Het kernverhaal als lobbypropositie richting het Rijk te kiezen
Advies: variant 2 ‘toepassingen voor de toekomst’
•	 Instemmen met de voorgestelde lobbydoelen vanuit de opgaven
Consequentie van die keuze: op basis daarvan gaat de regio strategische communicatie, gesprekken en
werkbezoeken met het Rijk in gang zetten, per lobbydoel een PA plan uitwerken, werkafspraken met de
provinciale vertegenwoordiging in Den Haag maken, en eigen monitoring van Rijksontwikkelingen te
organiseren (digitale tool).
•	Reflecteren op resultaten van de quick scan stakeholderanalyse

3.1 - beslisdocument PA agenda Rijk

3.2 - duidend memo

4 Regioagendacommissie
De regioagendacommissie is de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een eigen
reglement van orde. Dit reglement van orde wordt u ter goedkeuring aangeboden volgens de voorwaarden in
het instellingsbesluit.
Besluit; goedkeuren reglement van orde regioagendacommissie. Daarbij de opmerking mee te geven aan de
regioagendacommissie dat daar waar staat dat een AB-lid kan worden uitgenodigd dit gelezen wordt als een
staande invitatie aan het DB.

4.1 - beslisdocument RvO RAC

4.2 - concept Reglement van Orde RAC

5 Stand van zaken Bestuursakkoord
Het Bestuursakkoord ligt momenteel bij de gemeenten met een verzoek om reactie. Aansluitend is het
proces gaande om een gezamenlijke Investeringsagenda te maken van de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland.

Besluit; Kennis nemen van de stand van zaken en de planning van het Bestuursakkoord.
5.1 beslisdocument stand van zaken Bestuursakkoord

6 Regiobijeenkomsten
-terugblik kick-off 16 april 2021
-vooruitblik regio overleg(t) 9 juni
-vooruitblik regioochtend 2 juli

7 Rondvraag en mededelingen
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Overleg : algemeen bestuur 

Datum : 19 mei 2021

Tijd : 13.00 uur tot 15.00 uur

Plaats : Ms Teams

De vergadering is openbaar en wordt uitgezonden. De vergaderstukken zijn te vinden op de website 
www.groenemetropoolregio.nl. 

AGENDAPUNTEN:

1. Opening en welkom
Tevens de gelegenheid voor eventuele insprekers.

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021
Besluit: vaststellen.

Deel 1

3. Public Affairs
In uw vorig DB en AB is een tussenstand Public Affairs geagendeerd, inclusief inzet richting Brussel en 
eerste stappen voor samenwerking met Duitse partners. Het huidig bijgevoegd voorstel betreft de Public 
Affairs richting Rijk. 

Besluit;
 Het kernverhaal als lobbypropositie richting het Rijk te kiezen

Advies: variant 2 ‘toepassingen voor de toekomst’

      Instemmen met de voorgestelde lobbydoelen vanuit de opgaven 

Consequentie van die keuze: op basis daarvan gaat de regio strategische communicatie, gesprekken 
en werkbezoeken met het Rijk in gang zetten, per lobbydoel een PA plan uitwerken, werkafspraken met 
de provinciale vertegenwoordiging in Den Haag maken, en eigen monitoring van Rijksontwikkelingen te 
organiseren (digitale tool).

 Reflecteren op resultaten van de quick scan stakeholderanalyse

4. Regioagendacommissie 
De regioagendacommissie is de afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een eigen 
reglement van orde. Dit reglement van orde wordt u ter goedkeuring aangeboden volgens de 
voorwaarden in het instellingsbesluit.
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Besluit; goedkeuren reglement van orde regioagendacommissie. Daarbij de opmerking mee te geven 
aan de regioagendacommissie dat daar waar staat dat een AB-lid kan worden uitgenodigd dit gelezen 
wordt als een staande invitatie aan het DB. 

5. Stand van zaken Bestuursakkoord
Het Bestuursakkoord ligt momenteel bij de gemeenten met een verzoek om reactie. Aansluitend is het 
proces gaande om een gezamenlijke Investeringsagenda te maken van de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland.

Besluit; Kennis nemen van de stand van zaken en de planning van het Bestuursakkoord.

6. Regiobijeenkomsten
-terugblik kick-off 16 april 2021
-vooruitblik regio overleg(t) 9 juni
-vooruitblik regioochtend 2 juli

Deel 2
7. Rondvraag en mededelingen

8. Sluiting



2 Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 7 april 2021

1 2.1 - concept Besluitenlijst AB groene metropoolregio 07-04-2021 

 Besluitenlijst Algemeen Bestuur
(uitgebreide versie)

Datum:             07-04-2021
Locatie digitaal
Voorzitter H.M.F. Bruls
Aanwezig de leden: A. Marcouch (Arnhem), J. van Dellen (plv Arnhem & bestuurlijk 
opdrachtgever), M. Slinkman (Berg en Dal), D. Bergman (Beuningen),  B. van Veldhuizen (plv 
Doesburg), C. van Rhee-Oud Ammerveld (Druten)  H. Hieltjes (Duiven), M. Mittendorff (Heumen), H. 
Witjes (Lingewaard), W. Gradisen (Mook en Middelaar), P. de Baat (Montferland), H. Bruls 
(Nijmegen), P. Hoytink-Roubos (Overbetuwe), A. Schaap (Renkum & bestuurlijk Opdrachtgever), C. 
van Eert (Rheden & bestuurlijk opdrachtgever), E. Weststeijn (Rozendaal), M. van Beek (Wijchen), 
L. van Riswijk (Zevenaar), A. van Hout (Westervoort), T. Burgers (bestuurlijk opdrachtgever), H. 
Tiemens (bestuurlijk opdrachtgever)
Afwezig: L. van der Meijs (Doesburg) 
Voorts aanwezig: A. Joustra (interim-directeur). H. van den Berg, E. van Riel (verslag)
In afschrift aan:  Aan- en afwezigen, regiocoördinatoren, opgavemanagers, regioagendacommissie 

1 Opening 
Dhr. Bruls opent de vergadering van het algemeen bestuur van de Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. 

Dhr. R. Barends maakt gebruik van het inspreekrecht. 

2 Ingekomen post
13012021 Brief KAN reactie op visie regio Arnhem Nijmegen
01022021 Brief KAN groeiende governance in de Groene Metropoolregio
 

3 Besluitenlijst van de vergadering van 24 februari 2021
Er is een advies van de Regioagendacommissie uitgebracht over het 
informatieprotocol. De voorzitter spreekt het voornemen uit om deze adviezen eerder 
beschikbaar te stellen aan het Algemeen bestuur. 
Besluit: vaststellen

3.a Deel 1

4 Logo Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Besluit: Kennis te nemen van het voorgestelde logo en daarmee met de verdere 
uitwerking van de huisstijl

5 Werving directeur Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
Mw. Hoytink-Roubos geeft aan dat het salaris van directeur niet uit de tekst 
opgemaakt kan worden. Dhr. van Riswijk legt uit dat bewust in de wervingstekst deze 
informatie is weggelaten. 
Het proces voor de werving van een directeur wordt ter kennisgeving aangenomen 
door het algemeen bestuur. 

6 Public Affairs
Besproken:
Dhr. Hieltjes roept op om naar 2022 toe duidelijker het verband met de opgaven in 
beeld te brengen. 
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Dhr. van Dellen geeft aan nadrukkelijker de 5 opgaven terug te willen zien in deze 
documenten. De voorzitter spreekt de verwachting uit dat later dit jaar dat verband 
meer zichtbaar wordt.
Dhr. Slinkman vraagt hoe bovenlokale projecten kunnen worden meegenomen. De 
voorzitter stelt voor om tussentijds gebruik te maken van de diensten van bureau 
Brussel hierin en om hier in de najaarsvergadering op terug te komen. 
Dhr. van Riswijk geeft aan dat in de regionale investeringsagenda verbanden met de 
opgaven en bovenlokale projecten terug te vinden zijn. De investeringsagenda wordt 
de komende periode verder ontwikkeld. Deze investeringsagenda wordt ook met het 
team Public Affairs doorgesproken. 

7 Vrijgeven gewijzigde gemeenschappelijke regeling
Door het toetreden van de gemeente Beuningen en de naamswijziging van de regio 
moet de regeling worden aangepast. 
Er is onduidelijkheid of het wijzigingsbesluit ook aan de raden moet worden 
voorgelegd. Voorafgaand aan verzending moet worden nagegaan of dit alleen naar de 
colleges of ook naar de raden moet. 
Besluit; De gewijzigde gemeenschappelijke regeling ter vaststelling aanbieden aan de 
colleges van de 18 deelnemende gemeenten. 

8 Regioagendacommissie
De voorzitter licht toe dat de regioagendacommissie inmiddels van start gegaan onder 
voorzitterschap van Nijmeegs raadslid Inge van Dijk. De regioagendacommissie is 
bezig met het invullen van een eigen reglement van orde. In dat reglement van orde 
wordt antwoord gegeven op de inhoud van de 8 moties die de regioagendacommissie 
betreffen. Waarmee geconcludeerd kan worden dat aan de moties over de 
regioagendacommissie tegemoet is gekomen. Het reglement van orde wordt door de 
regioagendacommissie vastgesteld maar zal nog voor goedkeuring worden aangeboden 
aan het algemeen bestuur. 
Besluit;  instellingsbesluit regioagendacommissie vastgesteld

Dhr. van Riswijk licht toe dat de regioagendacommissie vergadering van 6 april is 
verlopen zoals het hoort. Dat is grotendeels te danken aan deskundigheid van de 
voorzitter. Dhr. van Riswijk heeft tijdens de vergadering veel vragen kunnen 
beantwoorden. De vragen zijn echter zonder de gegeven antwoorden terug te vinden 
bij de aangeleverde adviezen. Dhr. van Riswijk spreekt de wens uit om in het vervolg 
ook de gegeven antwoorden bij de adviezen te voegen. 
De voorzitter spreekt de wens uit om meer tijd te reserveren voor het aanleveren van 
de adviezen van de regioagendacommissie aan het algemeen bestuur. Dan kan via de 
stukken worden aangetoond wat er met de adviezen is gedaan. 

Mw. Weststeijn onderschrijft de wens om meer tijd tussen het algemeen bestuur en 
de regioagendacommissie te laten. Ze vraagt tevens of er in het algemeen bestuur 
nog verder wordt ingegaan op de adviezen van de regioagendacommissie. Reactie van 
de voorzitter; met de behandeling van de stukken en de besluitvorming in het AB 
wordt gereageerd op de adviezen. De adviezen worden dan (al dan niet) meegenomen 
in de besluiten. Ze worden niet verder apart behandeld. 

9 Regiobijeenkomsten
16 april vindt de kick-off van de Groene Metropoolregio plaats die u van harte wordt 
aanbevolen. 
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Afgelopen vrijdag 2 april vond de bestuurdersochtend plaats; er waren enkele 
tientallen bezoekers aanwezig. De voorzitter vraagt naar de ervaringen.
Mw. Bergman spreekt de behoefte uit om wanneer het weer kan een fysieke 
bijeenkomst te organiseren die wat meer interactief plaatsvindt. Of wellicht gebruik 
te maken van break-out rooms. Goed voorbeeld is een recente bijeenkomst in het 
kader van ondermijning die door de Gelderland Academie werd begeleid. 
Mw. Van Rhee-Oud Ammerveld benadrukt de wens dat het meer interactief zou 
mogen. 
Mw. Weststeijn merkt op dat bij veel collega’s een verzadiging in digitale bijeenkomst 
aan het ontstaan is, maar vanuit het college van Rozendaal werd aangegeven dat ze 
een betere aansluiting hebben ervaren dan bij voorgaande bijeenkomsten van de 
regio. 
Mw. Hoytink- Roubos geeft ook aan dat meer interactie wenselijk is en wanneer het 
kan een fysieke bijeenkomst. 

9a Deel 2 met bestuurlijk Opdrachtgevers

10 Vrijgeven concept regionale agenda
De voorzitter merkt op dat er door het bureau, ambtenaren en bestuurders hard 
gewerkt is om dit resultaat gereed te hebben. Hij spreekt zijn waardering uit voor het 
resultaat. Het dagelijks bestuur beschouwt het resultaat voldoende om het aan te 
bieden aan de 18 gemeenten. 

Dhr. Hieltjes ondersteunt het advies vanuit de regioagendacommissie om de 
reactietermijn te verlengen. Geeft ook aan om duidelijk te vermelden wat er van de 
gemeenten verwacht wordt. Waarbij het goed is om te vermelden wat er nog in 2021 
aan financiën gevraagd wordt. De ambitie is hoog en we vragen veel euro’s en is het 
echt realistisch om het zo weg te zetten? Kan duidelijker worden uitgelegd of de fte’s 
in het regiobureau geen dubbelingen hebben ten opzichte van de opgaven. Reactie 
voorzitter; een aantal van die vragen moeten door de gemeenten zelf worden gesteld. 
Mw. Bergman vraagt of de monitor brede welvaart terugkomt in de opgaven. 
Mw. Weststeijn kan het maatschappelijk rendement helder worden vermeld in de 
opgaven? Waarmee de monitor brede welvaart sterker terugkomt.  
Mw. Mittendorff merkt op dat het er fantastisch uit ziet. Er is wel een hoog 
ambitieniveau, maar hoe gaan we om met de terugval opties? Wat als een aantal 
gemeenten moet afhaken?
Dhr. van Riswijk; hoe houden we verbinding tussen de verschillende opgaven als 
geheel als het over regionale onderwerpen gaat? Kan er een prioritering aan worden 
gehangen? 
Mw. Schaap; verzoekt ook om de reactietermijn naar een later moment op te 
schorten. Merkt ook op dat er hard gewerkt is en er een mooi resultaat ligt. Ze 
spreekt haar zorg uit over de kosten en mogelijke deelname vanuit de gemeenten. 
Mw. Witjes; sluit aan op de zorgen over kosten en deelname van de 18 gemeenten, 
spreekt complimenten uit over het resultaat en benadrukt dat we trots mogen zijn 
wat er nu ligt. De opgaven zijn nu voor 1 jaar benoemd. Het is goed om dit helder te 
benoemen. Er zijn regels van toetreden en uittreden bij het voorbeeld van een 
opgaveovereenkomst vermeld. Die zijn niet van toepassing bij het inschrijven voor 1 
jaar, maar wanneer op de opgaven voor langere tijd wordt ingeschreven dan gaan die 
wel gelden. 
Dhr. van Eert; klopt het dat de komende maanden alleen een consultatie of sondering 
plaatsvindt bij de raden om te bekijken of de regionale agenda voldoende aansluiting 
vindt? Daarnaast heb ik bij de directeur van The Economic Board geïnformeerd naar 
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de presentatie van de Rabobank van een soort benchmark naar het beeld van onze 
regio. Die presentatie mag gedeeld worden en kan als hulpmiddel dienen bij het 
informeren van uw raden.  
Mw. Hoytink-Roubos; verzoekt om het verlengen van de reactietermijn en benoemt 
haar zorg over financiële prioriteiten bij de regionale agenda. 
Dhr. Gradisen; complimenten voor wat er nu ligt. Geeft aan dat er een afweging moet 
worden gemaakt over deelname in zijn gemeente gezien de geografische ligging in 
twee regio’s en bijbehorende kosten.

Dhr. van Dellen; de effecten op brede welvaart worden wel degelijk getoetst binnen 
de verschillende opgaven, maar bij het inkorten is deze tekst weggevallen.   
Mw. Tiemens; voor wat betreft brede welvaart heeft bijvoorbeeld de A12 invloed op 
alle gemeenten, ze is graag bereid om als bestuurlijk Opdrachtgever een nadere 
toelichting te geven in de gemeenten die daar behoefte aan hebben. 
Dhr. Joustra; geeft aan dat het mogelijk is om de vergadering van het algemeen 
bestuur te verzetten naar 7 juli. 
De voorzitter benoemt dat de gemeenschappelijke regelingen veelal een 
reactietermijn van twee maanden hanteren. Deze regeling wijkt daar niet van af. 
Voor volgend jaar spreekt de voorzitter de verwachting uit dat de termijn haalbaar 
zal zijn. Dhr. Joustra; Er is gevraagd naar meer inzicht in de financiën voor 2021. 
Bedoeling is om dat in beeld te brengen en met één gezamenlijk verzoek naar de 
gemeenten te gaan. Er wordt zo veel mogelijk een samenhangend pakket voor 
ontwikkeld. Dhr. Joustra stelt voor om de komende periode te benutten om een beter 
beeld te krijgen bij de prioriteiten vanuit de reacties van de verschillende 
gemeenten. De monitor brede welvaart is in de vergadering van het algemeen bestuur 
van 13 januari besproken waarbij is besloten dat er in het tweede kwartaal op terug 
gekomen zal worden. De monitor komt weliswaar terug in de verschillende opgaven, 
maar we willen graag wat explicieter op dit onderwerp terugkomen in een volgende 
vergadering. 

Besluit;
-de concept regionale agenda 2022 vrij te geven aan de colleges van 18 gemeenten 
voor het geven van een reactie vóór 30 juni

11 Vrijgeven bestuursakkoord
Dhr. van Riswijk benoemt naar aanleiding van het advies van de 
regioagendacommissie dat het wenselijk is om in de begeleidende brief duidelijk te 
vermelden welke financiële consequenties er nog kunnen zijn. 

Besluit; het bestuursakkoord vrij te geven voor het geven van een reactie aan de 
colleges van de 18 gemeenten en aan The Economic Board en de provincie Gelderland 
vóór 30 juni

12 Vaststellen conceptbegroting 2022
Mw. Witjes licht de begroting toe. Nadat kritisch gekeken is naar de begroting is het 
bedrag ten opzichte van eerdere berekeningen lager uitgevallen. Er zitten nog een 
paar rekenfoutjes in die we willen herstellen alvorens alles aan de gemeenten wordt 
gezonden. Tevens willen we bekijken of we de opmerkingen van de 
regioagendacommissie mee kunnen nemen. 
Dhr. van Eert merkt op dat bij de kosten van het regiobureau op pag. 5 nog 
onduidelijkheden zijn, maar verwacht dat dit nog wordt aangepast. Mw. Witjes geeft 
aan dat dit wordt meegenomen. 
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Mw. Witjes merkt op dat er naar alle waarschijnlijkheid in een groot aantal 
gemeenten al kosten in de begroting zijn opgenomen die met regionale activiteiten te 
maken hebben. 
Dhr. Gradisen merkt op dat op blz. 21 een rekenfout staat betreffende gemeente 
Mook en Middelaar.
Dhr. Slinkman benoemt dat er bij bedrijfsvoering regiobureau vermeld staat om geen 
indexatie toe te passen. Hij stelt voor om dat in de toekomst wel te gaan doen. 
Mw. Schaap merkt op dat er een rekenfout bij de ontspannen regio staat. 

Besluit: 
-Vaststellen concept begroting 2022
-concept begroting aanbieden aan de raden van de 18 gemeenten voor het indienen 
van zienswijzen vóór 30 juni. 

Deel 3 - Afronding

13 Rondvraag en mededelingen
Mw. Hoytink-Roubos vraag nogmaals aandacht voor de tijdige aanlevering van de 
stukken. Is het mogelijk om de financiële gevolgen van het niet deelnemen van een 
aantal gemeenten aan de opgaven in beeld te brengen. De voorzitter geeft aan dat dit 
bespreekpunt zal zijn voor de vergadering op 7 juli. 

14 Sluiting



3 Public Affairs

1 3.1 - beslisdocument PA agenda Rijk 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 19 mei 2021

Onderwerp Voorstel Public Affairs; lobbyagenda Rijk vanuit de opgaven

Portefeuillehouder H.Bruls en L. van Riswijk

GEVRAAGD BESLUIT 1. Het kernverhaal als lobbypropositie richting het Rijk te kiezen

Advies: variant 2 ‘toepassingen voor de toekomst’

2. Instemmen met de voorgestelde lobbydoelen vanuit de opgaven 

Consequentie van die keuze: op basis daarvan gaat de regio strategische 
communicatie, gesprekken en werkbezoeken met het Rijk in gang zetten, 
per lobbydoel een PA plan uitwerken, werkafspraken met de provinciale 
vertegenwoordiging in Den Haag maken, en eigen monitoring van 
Rijksontwikkelingen te organiseren (digitale tool).

3. Reflecteren op resultaten van de quick scan stakeholderanalyse

TOELICHTING In uw vorig DB en AB is een tussenstand Public Affairs geagendeerd, 
inclusief inzet richting Brussel en eerste stappen voor samenwerking met 
Duitse partners. Het huidig bijgevoegd voorstel betreft de Public Affairs 
richting Rijk. 

Afgelopen periode is bureau WePublic met het regiobureau, TEB, 
opgavemanagers en bestuurlijk trekkers in gesprek gegaan om te komen 
tot een lobbyagenda richting het Rijk. 
Uit de Regionale Agenda zijn keuzes en nationale belangen gelicht die 
het meest kansrijk geacht worden voor een stevigere samenwerking met 
het Rijk. Resultaat is een ‘lobbyA4 met onderliggende lobbydoelen’, door 
regionale bestuurders, regiobureau en stakeholders te gebruiken om 
invulling te geven aan de samenwerking Rijk-Regio. 

NB1: de lobbydoelen noemen nog weinig tot geen investeringsbedragen. 
Dit wordt nog uitgewerkt, deels via de inzet in de investeringsagenda. 
Tegelijkertijd moeten de lobbydoelen ook om meer gaan dan over 
financiële bijdragen van het Rijk.

NB2: Minstens twee lobbydoelen hebben rechtstreekse voeding uit The 
Economic Board. ‘Energy’ en ‘AI voor gezondheid’ komen op die manier 
ook terug in de opgave productieve regio. Eerder is vastgelegd dat voor 
de clusterontwikkeling het merk Lifeport benut kán worden, maar niet voor 
het brede Public Affairs verhaal van de Groene Metropoolregio. 
Het kernverhaal spreekt dus niet over Lifeport. Ondertussen loopt 
communicatie door The Economic Board hierover wel door. 

WePublic heeft in opdracht van de regio een onderzoek gedaan naar 
beelden en lobbypotentie van de Groene Metropoolregio. Dit onderzoek is 
gedaan bij huidige en ex-Tweede Kamerleden, ministeries en andere 
regio’s in Nederland. Met de opgehaalde beelden en ideeën dient de 
regio rekening te houden in de lobby. 
Opvallend is dat na een aantal maanden, de term groene metropoolregio 
niet volledig onbekend is. De uitdaging lijkt hem vooral te zitten in de term 
lading te geven. Daarvoor dienen de lobbydoelen. 



GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

1. Duidend memo
2. Kernverhaal (lobbypropositie) en lobbydoelen vanuit de opgaven

inclusief lijst hoe we omgaan met andere speerpunten 
(NAZENDING)

3. LobbyA4: zelfde inhoud maar als ‘binnenzak formaat’ 
(NAZENDING)

4. Resultaten quick scan stakeholderanalyse (NAZENDING)

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

Voor de Public Affairs lobbydoelen richting het Rijk wordt samengewerkt 
met bureau WePublic. De kosten worden gedekt vanuit het budget 
transitiefase. 

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGEL
EN

De lobbydoelen zijn inhoudelijk ingestoken, om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de taal en opgaven van het Rijk, en niet vanuit de eigen 
governance te vertrekken. De doelen zijn daarom niet één-op-één 
hetzelfde als de regionale opgaven. Herkenbaarheid voor de 
regiopartners is daarbij wel een aandachtspunt.

Het behalen van de lobbydoelen valt of staat bij commitment en inzet 
door regionale stakeholders. Ook mag er geen verwarring ontstaan bij 
externe partners over het profiel van de regio.
Voorstel is deze doelen in The Economic Board te bespreken en een 
bredere rondgang bij gemeentebesturen te doen.

Lobby vraagt keuzes. Voor te stellen speerpunten zijn daarom zo goed 
mogelijk afgestemd met de bestuurlijk trekkers van de opgaven. Ook is 
een ‘reactieve lijst’ bijgevoegd, waar we wel degelijk ook lobbykansen op 
zullen verkenning. 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

In de samenwerking met het Public Affairs Team in het regiobureau zijn 
de bestuurlijk trekkers en opgavemanagers verantwoordelijk voor het 
expliciet opnemen van lobbyboodschappen en prioriteiten in de opgaven.

The Economic Board en Provincie Gelderland worden actief betrokken.  
Deze lobbyagenda is aanvullend en deels overlappend met die van de 
steden Arnhem en Nijmegen. 



1 3.2 - duidend memo 

Memo

1

Datum : 19 mei 2021

Aan : AB

Van : Arnout Smit

Betreft : Duiding bij voorstel Public Affairs agenda richting Rijk

Voor uw vergadering van het AB op 19 mei ligt het beslisdocument ‘Voorstel Public Affairs; lobbyagenda 
Rijk vanuit de opgaven’. Dit memo duidt welk onderdeel van de nieuwe Public Affairs strategie dit betreft. 
Het voorstel betreft namelijk enkel de inzet naar het Rijk.

Onder Public Affairs verstaan we lobby, positionering en profilering vanuit de regionale opgaven van de 
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Dit splitsen we uit in onze inzet op Brussel, Den Haag, en 
Duitse partners.
In het vorige AB, op 7 april, is stilgestaan bij onze activiteiten richting Brussel. Hiervoor dienen de oranje 
infographics met inzet op EU-relevante thema’s Energy, Mobility, Circulair en Health High Tech. 
Regionale opgaven en speerpunten zitten hier in verwerkt voor zover de EU hier op kansen biedt en 
inzet concreet genoeg vanuit de regio is. Met het inschrijven op de regionale opgaven, zal in 2022 de 
basis voor regionale Europese projecten nog verder toenemen. 

Public Affairs richting het Rijk is echter een andere tak van sport. Waar Europees keuzes ingegeven 
worden omdat de EU niet op alle thema’s samenwerking, fondsen, of beleid biedt, zijn de kansen voor 
samenwerking met het Rijk veel breder en ook meer bestuurlijk. Dit vraagt keuzes wat betreft de inzet 
die de regio voor het voetlicht wilt brengen. 

Het voorstel bevat daarom een kernverhaal, dat vertrekt vanuit de regionale visie en aansluit bij 
(verwachtte) prioriteiten van het Rijk. Hiervoor is een stakeholdersonderzoek georganiseerd, de 
resultaten daarvan zijn ook bijgevoegd. U krijgt meerdere varianten te zien, waarbij ‘variant 2’ wordt 
geadviseerd.

Voorts bevat het voorstel 6 lobbydoelen, die rechtstreeks uit de regionale opgaven komen. Ten behoeve 
van concreetheid en herkenbaarheid bij het Rijk komen begrippen echter niet altijd overeen. Ook 
betekent dit niet dat we andere speerpunten niet oppakken, maar vaak anders organiseren, reactiever 
oppakken of nog ontwikkelen. Dit ziet u op de laatste slide van het voorstel ‘kernverhaal + lobbydoelen’. 

De Bestuurlijk Trekkers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun opgavelobby. Alle regionale 
stakeholders kunnen echter hier aan bijdragen, zeker ook AB leden. Hiervoor dient de ‘A4 voor in de 
binnenzak’, die nog wordt opgemaakt. Regionale bestuurders kunnen dit als handvat gebruiken in 
relevante gesprekken en contacten. De volgende stap is per lobbydoel tot een plan te komen met daarin 
partnerschappen (bestaand en te ontwikkelen), geplande uitingen en activiteiten zoals werkbezoeken. 
Daarbij worden regionale bestuurders, The Economic Board en andere regionale stakeholders 
betrokken.



4 Regioagendacommissie

1 4.1 - beslisdocument RvO RAC 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 19 mei 2021

Onderwerp Reglement van orde regioagendacommissie

Portefeuillehouder H.Bruls

GEVRAAGD BESLUIT Het reglement van orde van de regioagendacommissie goed te keuren. 
Daarbij de opmerking mee te geven aan de regioagendacommissie dat 
daar waar staat dat een AB-lid kan worden uitgenodigd bij een 
vergadering van de regioagendacommissie dit gelezen wordt als een 
staande invitatie aan het DB. 

TOELICHTING Op 13 januari 2021 heeft het algemeen bestuur reeds besloten om  een 
regioagendacommissie in te stellen. Op 7 april jl. heeft het algemeen 
bestuur het instellingsbesluit vastgesteld. De regioagendacommissie is de 
afgelopen maanden bezig geweest met het opstellen van een eigen 
reglement van orde. Dit reglement van orde wordt u ter goedkeuring 
aangeboden volgens de voorwaarden in het instellingsbesluit. Tevens wil 
het dagelijks bestuur hierbij opmerken dat in het reglement van orde staat 
vermeld dat een AB-lid kan worden uitgenodigd bij een vergadering van 
de regioagendacommissie waarbij het dagelijks bestuur dit leest als een 
staande invitatie aan het DB. 

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

Concept reglement van orde RAC

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGEL
EN

- 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

-
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Reglement van orde 
regioagendacommissie Groene 
Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De regioagendacommissievan de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, bijeen in zijn 
vergadering van ….. 2021;

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet;

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

Besluit vast te stellen het volgende Reglement van orde regioagendacommissie Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen:

Hoofdstuk 1 
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:

1. algemeen bestuur (AB): het algemeen bestuur zoals bedoeld in artikel 7 van de regeling;

2. deelnemers: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die 
deelnemen aan de regeling;

3. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen;

4. voorzitter: de voorzitter van de commissie of diens plaatsvervanger; 

5. dagelijks bestuur (DB): het dagelijks bestuur zoals bedoeld in artikel 10 van de regeling;

6. secretaris: de secretaris van de commissie of dienst plaatsvervanger;  

7. Groene Metropoolregio: het openbaar lichaam dat is opgericht bij de regeling, te weten de 
Regio Arnhem-Nijmegen ook wel de Groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen;

8. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;

9. Commissie: de regioagendacommissie zoals bedoeld in artikel 15, lid 2 van de regeling;

10. directeur: de directeur van de Groene Metropoolregio zoals bedoeld in artikel 23 van de 
regeling tevens secretaris van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio.

Hoofdstuk 2 Taken van de commissie
1. De taak van de Commissie is de logistieke voorbereiding en planning van de politieke 

besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio 
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en het scheppen van randvoorwaarden opdat de raden de kaderstellende en controlerende taak 
kunnen vervullen.

2. De taak van de Commissie is de logistieke voorbereiding en planning van de politieke 
besluitvorming ten behoeve van alle raden van de deelnemers aan de Groene Metropoolregio 
met betrekking tot de opgaven en het scheppen van randvoorwaarden opdat de raden na 
aanbieding van de regionale agenda kunnen besluiten over deelname aan een opgave. 

3. De Commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het dagelijks bestuur van de Groene 
Metropoolregio over hetgeen in lid 1 en 2 staat vermeld en over de kwaliteit van de 
informatievoorziening van en door de Groene Metropoolregio.

4. De Commissie organiseert of laat organiseren op verzoek van de raden van de deelnemers of 
op het algemeen bestuur, regionale raadsontmoetingen over aangelegenheden die met de 
Groene Metropoolregio te maken hebben. De vorm en inhoud van deze bijeenkomst komt in 
samenwerking met het regiobureau tot stand. De Commissie bepaalt de openbaarheid van de 
ontmoeting, de agenda en bijbehorende documenten alsmede het verslag

5. De Commissie denkt mee over de inrichting van de regeling Groene Metropoolregio.

6. De commissie bepaalt zelf haar werkwijze. 

Artikel 3 Samenstelling Commissie
1. De Commissie bestaat uit 40 leden, zijnde vier raadsleden van de gemeente Arnhem en 

Nijmegen en twee raadsleden van de overige gemeenteraden van deelnemers aan de Groene 
Metropoolregio. De leden van de Commissie worden voor een periode gelijk aan de 
zittingsduur van de raad door de raad aangewezen. Iedere gemeenteraad benoemt ook een 
raadslid tot plaatsvervangend lid van de Commissie.

2. Elk lid van de Commissie heeft één stem.

3. De Commissie kiest een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

4. Het lidmaatschap van een lid eindigt:

a. op eigen verzoek 

b. indien het lid aftreedt als lid van de raad 

c. indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van 
de Commissie te vervullen.

Artikel 4 Ondersteuning
1. De Commissie stelt op voordracht van de griffierskring een griffier en zijn/haar 

plaatsvervanger aan als secretaris respectievelijk plaatsvervangend secretaris van de 
Commissie.

2. De secretaris, of diens plaatsvervanger bij afwezigheid van de secretaris, is in elke vergadering 
van de Commissie aanwezig.

3. De secretaris is adviseur van de Commissie.
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Artikel 5 Overige adviseurs
1. De Commissie bepaalt of zij andere adviseurs dan de secretaris van de Commissie uitnodigt 

voor het bijwonen van vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie.

2. De Commissie kan een lid van het dagelijks bestuur van de Groene Metropoolregio uitnodigen 
voor het bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie. Het lid 
van het Dagelijks bestuur kan in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.

3. De Commissie nodigt de directeur van de Groene Metropoolregio uit als adviseur voor het 
bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie. De directeur kan 
in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur uitnodigen.

4. De Commissie nodigt een lid van het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio uit als 
adviseur voor het bijwonen van de vergaderingen en andere bijeenkomsten van de Commissie. 
Het lid van het algemeen bestuur kan in overleg met de voorzitter een (ambtelijk) adviseur 
uitnodigen.

Artikel 6 Vergaderen
1. De Commissie bepaalt de planning van de vergaderingen van de Commissie en doet dat in 

nauw overleg met de directeur van de Groene Metropoolregio.

2. De Commissie vergadert als er minimaal 4 leden aanwezig zijn.

3. De Commissie vergadert minimaal 3 maal per jaar.

Artikel 7 Oproep
1. De voorzitter zendt (via de secretaris van de Commissie) ten minste 7 dagen voor een 

vergadering de leden van de Commissie een oproep onder vermelding van dag, tijdstip en 
plaats van de vergadering. De vergadering kan ook digitaal plaatsvinden.

2. Ingeval van een spoedeisend belang kan de voorzitter de Commissie op kortere termijn dan 
minimaal 7 dagen bijeenroepen.

3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden tegelijkertijd met de oproep aan de leden 
van de Commissie verzonden.

Artikel 8 Agenda
1. De voorzitter stelt in overleg met de secretaris van de Commissie de agenda van de 

vergadering van de Commissie op.

2. De andere leden en de adviseurs van de Commissie kunnen agendapunten aanleveren voor de 
agenda van de Commissie bij de voorzitter en/of de secretaris.

Artikel 9 Openbaarheid van de vergaderingen
1. De vergaderingen van de Commissie zijn openbaar.

2. De vergadering wordt live digitaal uitgezonden en is achteraf terug te kijken. 
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3. De agenda en de daarbij behorende stukken worden op de website van de Groene 
Metropoolregio geplaatst.

Artikel 10 Verslag en besluitenlijst
1. De secretaris van de Commissie is verantwoordelijk voor een kort verslag en de besluitenlijst 

van de vergaderingen.

2. De Commissie zendt het verslag en de besluitenlijst ter kennisname naar het algemeen bestuur 
van de Groene Metropoolregio en de griffies van de gemeenteraden.

Artikel 11 Uitleg en evaluatie reglement
1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van 

het reglement, beslist de Commissie op basis van een voorstel van de voorzitter.

2. De Commissie draagt zorg voor de evaluatie van het algemeen functioneren en de 
werkwijze van de Commissie het begin van het kalenderjaar waarin algemene 
raadsverkiezingen in de gemeenten plaatsvinden.

Artikel 12 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op ……2021. 

Aldus vastgesteld in de regioagendacommissie van …..2021 

 



5 Stand van zaken Bestuursakkoord

1 5.1 beslisdocument stand van zaken Bestuursakkoord 

BESLISDOCUMENT

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN

Vergaderdatum 19 mei 2021

Onderwerp Stand van zaken Bestuursakkoord

Portefeuillehouder L. van Riswijk

GEVRAAGD BESLUIT Kennis nemen van de stand van zaken en de planning van het 
Bestuursakkoord.

TOELICHTING Het Bestuursakkoord ligt momenteel bij de gemeenten met een verzoek 
om reactie. Aansluitend is het proces gaande om een gezamenlijke 
Investeringsagenda te maken van de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen, The Economic Board en de provincie Gelderland. Inbreng 
vanuit de Groene Metropoolregio is de Regionale Agenda, zoals deze 
eveneens nu bij de gemeenten ligt en mogelijk nog aanvullende 
punten, waar partijen mee aan de slag willen. In de Investeringsagenda 
landen niet alleen de projecten en de bijbehorende financiering, maar 
ook afspraken over de rollen daarbij van de ondertekenende partijen. 
Bij de totstandkoming van de Investeringsagenda trekken de drie 
partijen gezamenlijk op. 
Qua proces en planning loopt het Bestuursakkoord en de 
Investeringsagenda gelijk op met de Regionale Agenda van de Groene 
Metropoolregio. 
Op 4 juni as. is een bestuurlijk overleg gepland van de drie betrokken 
partijen over een eerste versie van de Investeringsagenda.
Tijdens het AB van 7 juli 2021 worden de reacties vanuit de gemeenten 
besproken alsmede de stand van zaken van de Investeringsagenda. In 
het AB van 15 september ligt de definitieve Regionale Agenda en 
Bestuursakkoord (incl. Investeringsagenda) voor in het AB. Daarna 
gaan deze documenten ter besluitvorming naar de raden van de 
gemeenten. Eind van dit jaar verwachten we alle besluiten binnen te 
hebben zodat het Bestuursakkoord incl. Investeringsagenda nog dit 
jaar kan worden getekend.  

MEEGEZONDEN 
STUKKEN

-

FINANCIËLE 
PARAGRAAF

-

RISICO'S EN 
BEHEERSMAATREGELEN

Risico is dat voor het krijgen van overeenstemming tussen partijen over 
de inhoud van het Bestuursakkoord en/of de Investeringsagenda meer 
tijd nodig is. Beheersmaatregelen zijn extra bestuurlijk overleg en in het 
uiterste geval vertraging op het proces. 

AFSTEMMING EN 
SAMENWERKING

The Economic Board en Provincie Gelderland zijn actief betrokken.  
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