BIJDRAGE GROENE
METROPOOLREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN
VOOR ‘GROENE GROEI’
Inzet voor
Begrotingsbehandeling Rijk 2022 (BZK)
formatie aankomende kabinet, onderwerp verstedelijking, bereikbaarheid, regionale ontwikkeling
initiatiefnota Groen in de Stad
NL plan voor het EU coronaherstelfonds (RRF)
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Als Groene Metropoolregio dragen wij ons
steentje bij aan de nationale bouwopgave.
Door deze opgave integraal aan te pakken met
landschapsontwikkeling, bereikbaarheid en
groene groei. In aankomende afspraken tussen
Rijk en regio, bijvoorbeeld in het Verstedelijkings
akkoord, mag de focus niet enkel op bouw
productie komen te liggen. Investeringen in
‘’rood’’ vergen ook investeringen in ‘’groen’’, net
zoals bereikbaarheid, circulariteit en economie.
‘Meer landschap, meer stad’ is ons motto.
De bouwopgave realiseren we alleen als er in
2022 afspraken mogelijk zijn tussen regio en
Rijk over investeringen in duurzame verstede
lijking. Met bijvoorbeeld een integraal verstede
lijkingsfonds op basis van de verstedelijkings
akkoorden.

Met het uitblijven van een nieuw kabinet bestaat
de mogelijkheid om in de BZK begroting geld
vrij te maken voor een eerste toepassing van
dergelijke gebiedsontwikkeling in het gebied van
de Groene Metropoolregio, waar de genoemde
uitdagingen het meest samenkomen.1
Hiervoor werken we samen met o.a. de regio
FoodValley, The Economic Board en de provincie
Gelderland. In onderstaand gedeelte werken we
uit wat de inzet van de regio Arnhem-Nijmegen
hierin is, met concrete suggesties voor dat
benodigde gebiedsakkoord en de Nederlandse
inzet voor het EU coronaherstelplan.
1 “Groene Metropoolregio” betekent een regio met de kracht en uitda
gingen van een stedelijk hoogontwikkelde regio (economische sterke
clusters, in combinatie met een sterke woningdruk en druk op bereikbaar
heid), die we altijd in combinatie brengen met verduurzaming, circulariteit
en een ontspannen karakter (bijvoorbeeld één van de stedelijke regio’s
met het hoogste aandeel Natura2000 gebied).

GROENE METROPOOLREGIO
ARNHEM-NIJMEGEN:
AANBOD VOOR
VERSTEDELIJKINGAMBITIES
KOMEND KABINET2
Wij werken aan toepassingen voor de
toekomst. Met slimme circulaire innovaties
op het gebied van gezondheid, energie en
technologie werken we aan baanbrekende
maatschappelijke oplossingen. In deze inter
nationale regio vinden we niet alleen uit,
we≈testen de toepassing in de dagelijkse
praktijk. Zo werken we aan oplossingen
in gezondheidszorg, schone energie en
circulaire woningbouw.
In de Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen is het goed wonen en leven in een
natuurlijke balans tussen groen en stad. In
deze ontspannen regio is alles te beleven.

•

We nodigen het Rijk uit om samen
de Verstedelijkingsstrategie ‘Meer
landschap, meer stad’ uit te bouwen tot
een gebiedsakkoord.

Daarmee kunnen we verder innoveren en de
komende jaren 60.000 woningen bouwen
met behoud van onze groene omgeving.
Tevens kunnen we dan gekwalificeerd perso
neel aantrekken, opleiden en omscholen.

•

Ook roepen wij op om onze onder
staande inzet op circulair (bouwen) en
de cluster- en toepassingsgebieden
van Energy en Health High Tech mee te
nemen in de aankomende Nederlandse
inzet voor het EU coronaherstelplan
(RRF €5,6 miljard voor Nederland).

GROENE GROEI
EN WONEN
In 2030 heeft onze regio
een van de grootste
woningtekorten in
Nederland. Dat
vraagt om meer
betaalbare
woningen.
Met het Rijk
hebben we
hiervoor een
Woondeal
gesloten. Mede
hierdoor is onze
plancapaciteit al
flink vergroot en
werken we intensief
samen met ontwikkelaars
en corporaties aan realisatie.
Tegelijkertijd kijken we al vooruit naar 2040, naar
potentiële bouwlocaties die vooral binnenstede
lijk gelegen zijn (Verstedelijkingsstrategie).
Belangrijk uitgangspunt is dat we blijven bouwen
aan de balans tussen wonen, groen en leefbaar
heid. Dat betekent dat gemeenten moeten over
stappen van grondbeheer naar gebiedsontwikke
ling. Een potentieel risico, waarvoor een financiële
waarborg nodig is. De woningen moeten boven
dien betaalbaar blijven. Starters en mensen met
een laag inkomen of een middeninkomen moeten
immers óók een geschikte woning kunnen vinden.

•
•

2 We verwijzen hiervoor naar de vast te stellen Investeringsa
genda en bijbehorend Bestuursakkoord tussen Groene Metropool
regio Arnhem-Nijmegen, The Economic Board en provincie Gelder
land voor een deel van de geplande regionale investeringen in
ontwikkeling.
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Om de juiste woningen op de beste plek
betaalbaar te bouwen, moeten gemeenten
financieel in staat zijn gebiedsontwikkeling uit
te voeren. Dat kan met een verstedelijkingfonds.
Als we willen dat er voldoende betaalbare
duurzame woningen worden gebouwd,
voorzien we een onrendabele top van 17.000
euro per nieuwe woning. Hiervoor vragen we
een tegemoetkoming van het Rijk.

LANDSCHAP EN
ONTSPANNING
In onze regio verwelkomen we steeds meer
inwoners en bouwen we veel huizen. Tegelijker
tijd willen we onze unieke balans tussen wonen
en groen versterken. Dat doen we door de wijken
te vergroenen en klimaatbestendig te maken.
Ook investeren we in ruimte voor landschap,
zoals met Park Lingezegen en het Rivierklimaat
park IJsselpoort. Zo voorkomen we dat
gemeenten aan elkaar vastgroeien en geven we
inwoners voldoende ruimte om goed en gezond
te leven. Bovendien realiseren we zo stik
stofruimte, die hard nodig is voor
woningbouw en onze
economie. Daarbij
verbeteren we zo ons
vestigingsklimaat
door een aantrek
kelijk gebied te
blijven. Onze
regio herbergt
de Veluwe; in dit
gebied moeten
het Rijk,
provincie en
gemeenten met
natuurorganisaties
en boeren samen
werken om ruimte te
scheppen in de stikstofcrisis
en de schade aan de natuur op de
Veluwe te herstellen.

•

CIRCULAIR
Van de 60.000 woningen
willen we minstens
25% circulair
bouwen, met na
2030 een nog
hogere doel
stelling. Mate
rialen worden
opnieuw
gebruikt.
Op zo’n grote
schaal circulair
bouwen, is
nieuw en van
groot belang voor
Nederland. We delen
onze lessen, zodat de
kennis en kunde van circulair
bouwen voor iedereen is.

•

Van het Rijk vragen we actief partnerschap.
Bouw met ons (overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers) aan deze ambitie,
middels het opnemen in het Verstedelijkingsakkoord en het stimuleren van banen in de
circulaire economie.

We vragen het Rijk samen met provincie
Gelderland hierin te participeren en bij te
dragen aan landschapsontwikkeling.
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VERBINDINGEN
100.000 nieuwkomers in de
regio vraagt om meer
dan alleen woningen.
Het vraagt om
schonere, slim
mere en snel
lere verbin
dingen van en
naar de Rand
stad, de
Achterhoek,
Duitsland en
binnen de regio
zelf. 3 Daarom
investeren wij in de
spoorcorridor Rand
stad – Arnhem – Rhein-
Ruhrgebied. Hiermee versterken
we de economie, dragen we bij aan (Europese)
klimaatdoelstellingen en verbeteren we de leef
baarheid van het gebied. De ambitie is om deze
internationale trein sneller (>160 km per uur),
vaker (1x per uur) en beter (betrouwbaarder)
telaten rijden.

•

Samen met alle regio’s van Randstad tot en
met Ruhr, VNO-NCW, ProRail en NS pleiten
we voor een snellere, vakere en betrouwbaardere verbinding tussen Randstad, Arnhem en
het Rhein-Ruhrgebied. Dat is ook goed voor
de nationale verbindingen.
Belangrijke stappen zijn hier spoorverdubbeling en de uitwerking van spoorknoop
Arnhem-Oost via het MIRT (van pre-verkenning naar verkenning) of groeifonds.

PRODUCTIEF
& CLUSTER
ONTWIKKELING
VOOR BREDE
WELVAART
ENERGY

Wij maken economie van energie.
We realiseren en versnellen toepas
singen voor de verduurzaming van
industrie, bouw en mobiliteit.
Dit door elektrificatie en het
gebruik van groene waterstof.
Zo worden bedrijven, vracht
wagens, auto’s, bussen en
binnenvaartschepen schoner.
Als regio hebben we een sterk
track record op waterstof (veel
mkb, startups en kennis in bijvoor
beeld het waterstoflab) en elektrifi
catie (met meerdere testcentra).
Wij maken decentrale en slimme
energiesystemen. Elektriciteit uit wind en
zon slaan we op in batterijen of zetten we om in
groene moleculen. Zo versnellen we de energie
transitie. Bovendien werken wij aan “blijven
bouwen” in de stikstofcrisis, door emissievrije
bouwmachines.
We bundelen onze krachten in het onderzoeks-,
opleidings- en testprogramma Connectr. Triple
helix: we koppelen kennis van startups en
scale-ups aan grotere bedrijven en onderwijs
(mbo, hbo en wo). Provincie en gemeenten zijn
actief partner.

•

3 Een ingediend groeifonds voorstel hiervoor is helaas afgewezen.
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We zijn de proeftuin van Nederland voor
decentrale energiesystemen en nodigen het
Rijk uit voor actief partnerschap in Connectr.

HEALTH HIGH TECH

De combinatie van gezondheidszorg en data
maakt ons allemaal gezonder. Met artificial intelli
gence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, levert
onze regio een bijdrage van wereldformaat aan
de gezondheidszorg. Met behulp van een dataset
aan ziektebeelden, kunnen artsen betere diag
noses stellen en zo patiënten op de best moge
lijke manier behandelen.
Ook op het vlak van gedragsverandering, een
van de meest moeilijk te bereiken resultaten,
speelt AI een belangrijke rol. Bijvoor
beeld door oplossingen te vinden om
mensen gezonder te laten leven.
Door al deze innovaties creëren
wij banen. Ook hier werken wij
triple helix.

•

Om door te kunnen
groeien naar een internationaal
Health High Tech topcluster zijn
investeringen nodig in campusen cluster faciliteiten.
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DE GROENE METROPOOLREGIO
ALS SAMENWERKINGSPARTNER
ROL RIJK EN REGIO

Ruimtelijke ordening vraagt om stevige gover
nance. iets wat afgelopen jaren is losgelaten.
De aanbevelingen uit het Interdepartementaal
Beleidsonderzoek (IBO) “Van woorden naar
daden: over de governance van de ruimtelijke
ordening” zijn ons inziens het vertrekpunt voor
de uitvoering van de zeven verstedelijkingsstra
tegieën. Dit wordt, o.a. in de BZK begroting,
volledig omarmd door het Rijk.
In lijn met het advies kunnen regio’s zoals de
Groene Metropoolregio met het Rijk de ruimte
lijke keuzes maken op basis van vastgestelde
doelen en ondersteunde en ordenende principes
door het Rijk. Zo realiseren we een woonomge
ving waarin meerdere maatschappelijke doelen
integraal worden gerealiseerd.
Het IBO beveelt voor de zeven verstedelijkings
strategieën aan toe te werken naar bestuurs
akkoorden, te zorgen voor een grotere beschik
baarheid van woningbouwlocaties en de
financiering van rijksbelangen, waar mogelijk,
vorm te geven als één rijksbod per gebied.4
Hiermee kunnen dan de benodigde investeringen
in bouwproductie, landschap, circulariteit,
bereikbaarheid en campusontwikkeling verder
gerealiseerd worden.

4 “We bevelen daarom aan om daar waar de meerwaarde van bundelen
evident is, de financiering van de nationale belangen via een specifieke
uitkering samen te verstrekken als één rijksbod per verstedelijkingsge
bied, gekoppeld aan de langjarige verstedelijkingsdoelstellingen. Deze
financiering maakt gemeenten minder afhankelijk van de inkomsten uit
grondexploitatie, wat de onderhandelingen met ontwikkelaars naar
verwachting versnelt. Zolang de middelen aan de gedefinieerde doelstel
lingen worden uitgegeven, hebben decentrale overheden de vrijheid om
het budget naar eigen inzicht te alloceren. Deze opzet is vergelijkbaar
met de Brede Doeluitkering voor verkeer en vervoer“. Momenteel wordt
er in de regio gewerkt aan een ‘Regionale Investeringsagenda’, daaruit zal
het benodigde investeringsbedrag blijken (per woning gaat het bijvoor
beeld om 17.000 euro onrendabele top). Daarom noemt de regio soms
een ‘verstedelijkingsfonds’.

6

Wij roepen op dit in 2022
als eerste toe te passen
in de regio waar deze
integrale opgaven het
meest samenkomen:
de Groene Metropool
regio Arnhem-Nijmegen.
Dit kan door gebiedsontwikkeling middelen toe
te wijzen in de BZK begroting 2022, het op te
nemen in de formatie, en/of in ieder geval de
onderdelen over ‘Energy, Health High Tech’ en
‘Circulair’ op te nemen in de Nederlandse inzet
voor het EU coronaherstelfonds (RRF).
WAAR BOUWEN WE OP VOORT?

In Nederland voeren we een strategie die gericht
is op functiemenging en het versterken van de
bestaande stad. In elk van de metropoolregio’s
werken Rijk en regio (via het BO-MIRT) al jaren in
gebiedsgerichte programma’s samen aan de
integrale verstedelijkings- en bereikbaarheids
opgaven. Ook zijn of worden voor de grote
stedelijke regio’s in Nederland door Rijk en regio
verstedelijkingsstrategieën opgesteld. De Natio
nale Omgevingsvisie (NOVI) en verschillende
regionale en lokale omgevingsvisies faciliteren
deze strategie. De NOVI zet in op versterking van
het Stedelijk Netwerk Nederland en hanteert een
voorkeursvolgorde voor verstedelijking. De maat
schappelijke opbrengsten zijn: het versterkt de
economische vitaliteit, het bevordert de sociale
cohesie, het is een duurzame wijze van verste
delijking, het betekent het slim benutten van
schaarse ruimte, het is een impuls voor de
bestaande stad en het reduceert mobiliteit5.
5 We verwijzen hiervoor naar position paper “De stad van de toekomst
staat al in de steigers”, als ook de Woondeal Arnhem-Nijmegen en de
NOVI-propositie Groene Metropool.

GROENE METROPOOL = GROENE
METROPOOLREGIO ARNHEM-NIJMEGEN + REGIO
FOODVALLEY

Wij (regio Arnhem-Nijmegen) werken hiervoor
samen met de regio FoodValley, de provincies
Gelderland en Utrecht en de waterschappen.
De regio’s Foodvalley (40.000 woningen) en
Arnhem-Nijmegen (60.000 woningen) zullen de
komende jaren met de bouw van zo’n 100.000
woningen een belangrijke bijdrage leveren aan de
woningbouwopgave. Wij geven deze opgave een
unieke (in)richting mee: we realiseren een groene
metropool waarin woningen gebouwd worden én
meer landschap aan wordt toegevoegd. Dit doen
we samen met het Rijk, provincies Gelderland en
Utrecht en met de 26 regiogemeenten. Deze
aanpak is nodig vanuit het belang van een mooi
buitengebied waarin mensen kunnen ontspannen
en te recreëren. Ook is deze aanpak nodig voor
het realiseren van meer (kwalitatief) landschap
om hiermee de stikstofproblematiek op te lossen
en woningen te kunnen bouwen.

INVESTERING- EN UITVOERINGSAGENDA

De Verstedelijkingsstrategie wordt nu uitgewerkt
in een investerings- en uitvoeringsagenda die
moet leiden tot een Verstedelijkingsakkoord
tussen Rijk en regio in 2022. We testen onze
principes in gebiedsuitwerkingen. Gebieds
overstijgende opgaven die langjarig commitment
vergen van Rijk, provincie en regio zijn in
ieder geval:
− Binnenstedelijke verdichtingslocaties
— hoge onrendabele top bij kwalitatief
programma, incl. circulair bouwen, groen
en klimaatadaptatie
− Grote corridors — met name A12 over weg,
water en spoor (A15, A1, A50)
− Binnenstedelijke bedrijventerreinen/werk
locaties — transformatie en/of intensivering,
klimaatadaptatie, energie
− Versterken van regionale toplocaties:
campussen — regievoering voor de realisatie
van excellente voorzieningen
− Natuur- en landschapsherstel en ontwikkeling
— versterking Veluwe en groene corridors,
incl. klimaatadaptatie en biodiversiteit
− Parklandschappen — recreatiemogelijkheden
als uitloopgebieden voor een kwalitatieve
leefomgeving, incl. klimaatadaptatie
− Landbouwtransitie — verlagen landbouwinten
siteit en stikstofuitstoot
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